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“Toda enunciação, mesmo na forma 
imobilizada da escrita, é uma resposta a 
alguma coisa e é construída como tal” 

Mikhail Bakhtin 
 
 
 
 
 
 
 
Resumo – O artigo explora o conceito de enunciação monológica, utilizado por Bakhtin 
no seu estudo clássico sobre a Filosofia da Linguagem. Unindo a Teoria da Enunciação 
à Teoria Social do Discurso, procura-se percorrer trilha metodológica para analisar 
processos de formação discursiva do discurso científico numa modalidade enunciativa 
consagrada socialmente – o jornalismo.  O Jornalismo Científico é entendido como 
formato discursivo específico, parte da narrativa científica re-textualizada pela 
imprensa. Analisa ainda a discursividade biotecnológica em relise produzido pela 
assessoria de imprensa da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa). 
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1-Introdução 

 Os estudos de enunciação, originários da Lingüística, tornaram-se aportes 

teóricos consistentes nos trabalhos contemporâneos de análise de discurso, 

principalmente no que tange às investigações desenvolvidas a partir da chamada 

“terceira fase” da Análise de Discurso Francesa, bem como das teorizações suportadas 

pela corrente anglo-saxônica da Análise Crítica do Discurso3. 

  Na base desses estudos encontra-se a influência do pensamento bakhtiniano 

sobre os processos enunciativos, de onde nos aprofundaremos na reflexão do quinto 

capítulo (“Língua, Fala e Enunciação”) do livro Marxismo e Filosofia da Linguagem, a 

começar pela crítica que o pensador russo faz a uma das orientações do pensamento 

filosófico- linguístico, classificada por Bakhtin (1988, 90) como “objetivismo abstrato”. 

 Entendendo a língua como um sistema de normas mutáveis e em permanente 

evolução, buscaremos demonstrar como esse sistema vem se adaptando à constante 

evolução social, notadamente nos campos da ciência e da tecnologia – onde as 

formações discursivas que nos interessam estão conformadas. Ou, por outro prisma, de 

como a discursividade científica evolui e se adapta às exigências estruturais do sistema 

lingüístico contemporâneo, principalmente no que tange à enunciação social produzida 

pelo jornalismo. 

 É com essa percepção que BAKHTIN (1988; p. 90), vai defender que, “De um 

ponto de vista realmente objetivo, percebendo a língua de um modo completamente 

diferente daquele como ela apareceria para um certo indivíduo, num dado momento do 

tempo, a língua apresenta-se como uma corrente evolutiva ininterrupta”. Nesse sentido, 

o sistema lingüístico pode parecer imutável num período de tempo determinado, mas 

suas transformações podem ser notadas quando for possível ao observador acompanhá-

lo por um período histórico mais extenso.  

O processo evolutivo que atinge a língua (e as linguagens) foi apontado também 

por FOUCAULT (1971), ao admitir a idéia de que a história é, de uma certa forma, 

determinante do reconhecimento de cientificidade dos acontecimentos científicos: 
                                                 
3 Análise Crítica do Discurso (ACD) foi a tradução que autores lusófonos deram para Critical 
Discourse Analysis (CDA). ACD é a nomenclatura adotada pelos pesquisadores brasileiros, por isso a 
utilizaremos nesse trabalho. Em alguns autores o termo encontrado pode ser Análise do Discurso Crítica. 
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[...] A ciência não tem normatividade nem funciona efetivamente 
como ciência numa época dada, segundo um certo número de 
esquemas, modelos, valorizações e códigos, é um conjunto de 
discursos e práticas discursivas muito modestas, perfeitamente 
enfadonhas e quotidianas, que se repetem incessantemente. 

 

 

2-Discursividade monológica: jornalismo difusionista 

 

 Se para Bakhtin o processo enunciativo deve ser encarado como uma “resposta” 

(p.98), nossa primeira providência, como analista, deverá ser a busca para solução da 

seguinte indagação epistemológica: “a que perguntas discursivas respondem as 

enunciações provenientes do jornalismo científico atual?”. 

 A hipótese de que matérias do jornalismo científico praticado, por exemplo, por 

assessores de imprensa da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA), 

funcionam, no ambiente social, como respostas discursivas, pode remeter ao 

entendimento de que o jornalista-enunciador opera um movimento de re-

contextualização discursiva a partir das informações que absorve do campo científico 

(para quem faz a mediação). BAKHTIN (1988, p.94), vai observar, nesse sentido, que 

“(...) Todo ato de compreensão é uma resposta, na medida em que ele introduz o objeto 

da compreensão num novo contexto – o contexto potencial da resposta”. 

Neste artigo tentaremos examinar como o discurso biotecnológico é constituído 

por enunciadores vinculados ao serviço de assessoria de imprensa da estatal. 

Utilizaremos para esta análise um relise coletado no site institucional da Embrapa. 

Tentaremos demonstrar como esse tipo de resposta discursiva (o relise para mídia) se 

constrói com gênese no campo científico (discurso-fonte), marcando os enunciados 

jornalísticos (discurso-usuário4) sobre ciência, num processo de monopólio semântico 

determinado pela nova racionalização da ciência e da técnica. 

A matéria, assinada pela jornalista Fernanda Diniz, foi disponibilizada no 

“Banco de notícias” do site da Embrapa (www.embrapa.br) no dia 30/08/2004, com a 

                                                 
4 O “discurso-fonte” pode ser chamado também de “texto-fonte” (GOMES 2000). Estamos usando 
“discurso-usuário” como o resultado da re-textualização de um discurso que faz uso de determinado 
texto-fonte. 
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seguinte manchete: “Palestra sobre biotecnologia animal abordou a transferência de 

embriões”. Vejamos o primeiro parágrafo, que no jornalismo é chamado de lead: 

 

A transferência de embriões, uma das mais bem sucedidas técnicas na 
área de reprodução animal, foi tema de palestra durante a 
Amazontech 2004, em Cuiabá, MT. A biotecnologia desponta hoje 
no cenário mundial como uma das ferramentas mais importantes para 
o desenvolvimento da pecuária, já que possibilita o melhoramento 
genético dos rebanhos. A Empresa Brasileira de Pesquisa 
Agropecuária, vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento, vem investindo no desenvolvimento de técnicas 
biotecnológicas para estudos de reprodução animal desde a década de 
80, com o objetivo de melhorar a eficiência da produção de carne e 
leite. 

 

Já no título e também no parágrafo inicial da matéria, o discurso-usuário se 

apropria da terminologia técnica (“transferência de embriões”) sem qualquer tratamento 

de re-textualização. O uso de assertivas a exemplo de “bem sucedidas” e “uma das 

ferramentas mais importantes”, revela a intenção monológica da notícia. Nesse trecho a 

jornalista-enunciadora tenta convencer a audiência (leitores) de que o investimento da 

Embrapa em “técnicas biotecnológicas” foi acertada; que a biotecnologia está em voga 

“no cenário mundial”. 

No lead da matéria, o enunciado sobre a Embrapa já revela sua tendência ao 

difusionismo, quando diz que todo esforço científico e tecnológico empregado para o 

domínio das biotecnologias tem uma motivação econômica de fundo: “com o objetivo 

de melhorar a eficiência da produção de carne e leite”. Nossa abordagem crítica do 

modelo difusionista de ciência (e de divulgação científica) tem por base as 

conceituações teóricas de ROGERS (1962). Por "difusão de inovações", ele entendia 

um processo comunicativo onde a informação seria "[...] distribuída por certos canais, 

num tempo determinado, entre os membros de um sistema social". 

Para o difusionismo, é elementar a idéia de informação como insumo sine qua 

non ao desenvolvimento da sociedade. O sistema social ao qual a resposta discursiva do 

relise analisado se reporta é o sistema produtivo pecuário nacional. A pergunta 

discursiva formulada por esse sistema poderia ter sido: “o que a Embrapa está fazendo 

para nos ajudar a aumentar a produtividade da atividade pecuária e leiteira ?”. A 
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resposta é dada na mídia, através do relise da jornalista, envolta por uma aura 

cientificamente validada: “biotecnologia”, “transferência de embriões”! 

A crítica ao difusionismo origina-se dentro do campo específico da 

Comunicação Rural, notadamente nas abordagens metodológicas de comunicação 

adotada nas práticas da chamada “Extensão Rural”. Para FREIRE (1977), o trabalho dos 

agrônomos dedicados à Extensão Rural merece censura, uma vez que “(...)Não lhe cabe 

portanto, de uma perspectiva realmente humanista, estender suas técnicas, entregá- las, 

prescrevê- las; não lhe cabe persuadir nem fazer dos camponeses o papel em branco para 

sua propaganda” (Freire, 1977, p. 24). 

Na concepção freireana, os profissionais da agronomia vinculados ao trabalho 

extensionista, assumindo nessa práxis também o papel de educadores, deveriam negar-

se à tarefa de “domesticação” dos camponeses. “(...) Sua tarefa corresponde ao conceito 

de comunicação, não ao de extensão”. (Freire, 1977, p. 24).  

A advertência do pedagogo também serviria para os profissionais de 

comunicação (principalmente, os jornalistas) que prestam serviço de assessoria para 

agrônomos e extensionistas. Por isso consideramos a hipótese de que, a exemplo do 

modelo de transferência de tecnologias, a produção de notícias da empresa também 

tenha se deixado impregnar pela proposta difusionista- funcionalista. Isso pode se tornar 

cada vez mais evidente na medida em que for sendo analisada a discursividade 

institucional enunciada pelo seu serviço de relações públicas5 (vulgarmente chamado de 

“setor de comunicação”). Vejamos o desdobramento do relise selecionado para esse 

paper: 

 

Várias tecnologias vêm sendo dominadas ao longo dos anos e 

repassadas ao setor produtivo.  Dentre elas, pode-se destacar a 

transferência de embriões (TE), que é uma das biotecnologias 

reprodutivas mais bem sucedidas e vem sendo utilizada na pecuária 

há mais de vinte anos.  Diante da sua importância para as pesquisas 

de reprodução animal no Brasil, essa tecnologia foi o foco da palestra 

que o pesquisador da Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia 
                                                 
5 Preferimos considerar o trabalho da assessoria de imprensa em instituições como Embrapa como parte 
de um serviço mais amplo de assessoria de comunicação, a exemplo do que ocorre desde sua fundação 
em países como EUA. No Brasil, o exercício da assessoria de imprensa tornou-se alvo da disputa 
legislativa entre os órgãos representativos de jornalistas (Fenaj) e relações públicas (Conferp). 
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(Brasília - DF), Roberto Sartori, apresentou, no dia 19 de agosto, 

durante a Amazontech 2004, em Cuiabá, MT, dentro do tema: 

biotecnologia animal.  

A tecnologia de transferência de embriões vem crescendo muito 

nos últimos anos em todo o mundo, especialmente no Brasil.  De 

acordo com o relatório anual da IETS (International Embryo Transfer 

Society) de 2003, em 2002 o Brasil foi responsável por cerca de 50% 

dos embriões produzidos in vitro (em laboratório) no mundo, o que é 

um dado muito significativo, na opinião de Sartori, considerando que 

esse número já aumentou muito de 2002 até hoje.  Segundo o 

pesquisador, o uso da TE pode gerar um ganho genético muito rápido 

nos rebanhos porque possibilita a seleção dos touros e das matrizes 

doadoras de embriões ou óvulos.   Além disso, essa tecnologia tem o 

potencial de melhorar a eficiência reprodutiva ou o manejo 

zootécnico de determinados rebanhos em certas circunstâncias 

especiais.  Como exemplo, podem ser citados os benefícios dessa 

tecnologia para amenizar um dos piores problemas da pecuária 

leiteira atual: a baixa eficiência reprodutiva das vacas lactantes.  

Vacas de alta produção leiteira têm apresentado melhores taxas de 

concepção com a utilização da TE do que com inseminação artificial 

(IA).  A TE também tem o potencial de ser utilizada rotineiramente 

em sistemas de produção que utilizam animais mestiços e que 

procuram manter sempre o mesmo grau de sangue no rebanho, 

preservando assim o vigor híbrido (a produtividade dos bezerros é 

superior a média dos pais) e facilitando o manejo dos animais.  O 

desenvolvimento de protocolos de sincronização (uso de hormônios 

para sincronizar o cio das vacas) para doadoras e receptoras de 

embrião e o aperfeiçoamento de outras biotecnologias, tais como 

sexagem (definição do sexo do embrião antes do nascimento) de 

espermatozóides ou de embriões, bipartição de embriões e 

criopreservação têm contribuído significativamente para o 

incremento da utilização dessa técnica no Brasil e no mundo. 

Fernanda Diniz (MTb 4685/89/DF), Embrapa Recursos Genéticos e 

Biotecnologia - Contatos: (fernanda@cenargen.embrapa.br)  (61) 

448-4769 e 448-4770. 
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3-Relise monológico no JC 

 

 Epistemologicamente não me parece incongruente reconhecer o processo de 

heterogeneidade discursiva numa formulação enunciativa monológica como a dos 

relises para a imprensa, produzidos pelos jornalistas da Embrapa. Apesar de 

identificarmos aspectos dialógicos nesta construção enunciativa (no revezamento de 

turnos entre os enunciados do texto-fonte do cientista e do texto-usuário do jornalista), 

se pode notar que o redator elabora efeitos de sentido discursivos no relise, tornando-o 

ideacionalmente monológico, no sentido de que se trata, fundamentalmente, de uma 

enunciação-monólogo. Um discurso formulado por fonte única: a Embrapa (ou seu 

pesquisador). FAIRCLOUGH (2001; p.43) diz que: “(...) O valor principal do princípio 

da heterogeneidade parece estar na investigação da mudança discursiva dentro da 

mudança social e cultural mais ampla”. 

Além de uma intertextualidade manifesta, no relise temos um processo 

enunciativo cuja intertextualidade surge de forma constitutiva. FAIRCLOUGH (Idem, 

p.152) define bem a diferença entre os dois modelos: “A intertextualidade manifesta é o 

caso em que se recorre explicitamente a outros textos específicos em um texto, enquanto 

interdiscursividade é uma questão de como um tipo de discurso é constituído por meio 

de uma combinação de elementos de ordens de discurso”. 

 Constitutivamente, a matéria analisada é uma espécie de re-textualização (re-

apresentação) do discurso da fonte (o cientista Roberto Sartori) sobre a palestra que o 

veterinário proferiria numa feira de tecnologias agropecuárias. Em alguns momentos o 

discurso-fonte aparece mais nitidamente no discurso-usuário da assessora, como por 

exemplo na seguinte oração relatada (Zamboni, 2001): “Segundo o pesquisador, o uso 

da TE pode gerar um ganho genético muito rápido nos rebanhos porque possibilita a 

seleção dos touros e das matrizes doadoras de embriões ou óvulos”. 

 O relise utiliza os dados da palestra que noticia, antecipando algumas 

informações que poderiam ser obtidas durante o evento noticiado. Com a utilização 

desse efeito de sentido o enunciador-jornalista imprime ao seu próprio discurso (relise) 

garantias de cientificidade. É o que ocorre nesse trecho:  
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De acordo com o relatório anual da IETS (International Embryo 
Transfer Society) de 2003, em 2002 o Brasil foi responsável 
por cerca de 50% dos embriões produzidos in vitro (em 
laboratório) no mundo, o que é um dado muito significativo, na 
opinião de Sartori, considerando que esse número já aumentou 
muito de 2002 até hoje. 

 

BAKHTIN (1988) diz que toda enunciação monológica tem por base uma 

posição ideológica definida. Daí deriva a idéia de que todo discurso é ideológico. Junto 

ao conceito de ideologia vem colado o de conjuntura, que é o condicionamento 

histórico, social, econômico e cultural que desenha o discurso. Na divulgação científica 

não poderia ser diferente! Numa conjuntura social e econômica onde a biotecnologia 

tem sido celebrada como o instrumento mais eficaz no desenvolvimento técnico-

científico, a discursividade elaborada pelos relises de C&T não poderiam apontar para 

outra direção senão a de corroborar com a viabilidade dos produtos biotecnológicos. A 

informação de que nosso país responde por metade da produção mundial de embriões 

bovinos produzidos em laboratório funciona como argumentação discursiva sobre a 

“eficiência” e “liderança” do Brasil nesse setor. Seguindo esse pensamento BAKHTIN 

(Idem, p.95) afirmaria que, 

 

Na realidade, não são palavras o que pronunciamos ou 
escutamos, mas verdades ou mentiras, coisas boas ou más, 
importantes ou triviais, agradáveis ou desagradáveis etc. A 
palavra está sempre carregada de um conteúdo ou de um 
sentido ideológico ou vivencial. É assim que compreendemos 
as palavras e somente reagimos àquelas que despertam em nós 
ressonâncias ideológicas ou concernentes à vida. 

 

A discursividade biotecnológica do relise em análise exibe a busca pelo 

chamaria de controle semântico hegemônico. Jargões científicos espalham-se por todo 

texto, reforçando o efeito de sentido monológico do discurso técnico-científico: 

“transferência de embriões”, “melhoramento genético dos rebanhos”, “ganho genético”, 

“in vitro”, “eficiência reprodutiva”, “manejo zootécnico”, “inseminação artificial”, 

“vigor híbrido”, “protocolos de sincronização”, “bipartição de embriões e 

criopreservação”. 
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O hermetismo da discursividade biotecnológica é uma das características 

principais daquilo que ZAMBONI (2001) chama de “discurso de especialidade”. A 

enunciação hermética do discurso científico (discurso-fonte) se transfere para o discurso 

da divulgação científica (jornalismo científico), num processo de intertextualidade 

inequívoca. A transferência de discursividades dos espaços especializados para espaços 

menos restritos (o espaço midiático, por exemplo) ocasionaria a diminuição de uma 

compreensibilidade do sentido da enunciação. É o que ocorre geralmente nos relises das 

assessorias incumbidas de re-apresentar o discurso dos cientistas. ZAMBONI (2001, 

p.69) observa o esforço de “tradução” na transição dos discursos-fonte para os 

discursos-usuário da imprensa: 

 

Esses discursos circunscrevem sua circulação a grupos sociais e 
profissionais restritos, nos quais a compreensibilidade está 
garantida a priori, dado seus integrantes compartilharem dos 
mesmos requisitos do conhecimento especializado. Quando 
levado a circular fora desses limites, direcionado a uma outra 
audiência (circulando pela mídia, por exemplo), o discurso da 
especialidade é submetido a um tratamento “explicativo” ou 
“simplificador”, que se efetua, quase invariavelmente, sobre o 
componente terminológico, mas pode abranger também os 
cenários e os agentes envolvidos no processo de sua produção. 

 

  

4-Conclusão 

 

 O relise produzido por jornalistas que prestam assessoria de imprensa a órgãos 

de Ciência & Tecnologia (C&T), a exemplo da Embrapa, pode ser classificado como 

uma espécie de re-apresentação discursiva dos enunciados oriundos do discurso 

científico. O texto jornalístico de divulgação científica pode ser entendido, nesses casos, 

como um formato enunciativo específico. A enunciação monológica na textualização 

jornalística do discurso científico ocorre, principalmente, por conta da vinculação 

ideológica capitalista que marca tanto o fazer científico, quanto o fazer jornalístico.  

 O discurso da divulgação científica, disponibilizado numa superfície discursiva 

viabilizada pelo jornalismo, se constitui num dispositivo específico no processo de 
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construção da realidade, numa disputa simbólica por espaço e lugar de fala/enunciação. 

Conclui-se que o jornalismo científico praticado pelas assessorias de imprensa 

vinculadas aos organismos de C&T adota uma estratégia discursiva difusionista, 

carregada de intencionalidades interdiscursivas e claramente vinculada à busca de uma 

hegemonia enunciativa. 

 A discursividade jornalística sobre a ciência (bioteconologia) articula formações 

discursivas para oferecer respostas discursivas ao ambiente social da atualidade. O texto 

analisado nesse artigo funcionaria, assim, como uma espécie de resposta enunciativa 

midiatizada, formulada pela Embrapa, justificando a importância dos investimentos da 

empresa pública nesse campo da inovação científica – a biotecnologia. 

 O papel do jornalismo (como parte da mídia e da indústria cultural) na 

construção de realidades obedece, inequivocamente, uma vinculação com a ideologia 

capitalista em voga, transformando a discursividade científica em discursividade 

econômica institucionalizada. 
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