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Resumo: A Popularização da ciência (PC) tem sido vista como fator fundamental para a consolidação da 

democracia (CANDOTTI, 2001) de forma a permitir o acesso da sociedade à ciência como uma das várias 

manifestações da cultura, colocando-a no campo da participação popular (GERMANO, 2005). Visões 

contemporâneas de PC pressupõem o processo como um diálogo entre diferentes posições enunciativas 

(MOIRAND, 2003; BEACCO et al, 2002), entretanto, um exame atento a notícias de PC publicadas no Brasil e 

no exterior indicam que a mídia põe em evidência alguns segmentos sociais enquanto suprime outros (MOTTA-

ROTH et al, 2008). Com base nesses pressupostos, o presente trabalho, parte dos projetos PQ/CNPq Análise de 

gêneros discursivos e práticas sociais de popularização da ciência (MOTTA-ROTH, 2007; 2010), tem como 

objetivo identificar o modo como as diferentes posições enunciativas são sinalizadas no gênero notícia de PC. As 

posições enunciativas foram verificadas por meio de uma análise quantitativa e qualitativa dos processos verbais 

(HALLIDAY; MATTHIESSEN, 2004), em um corpus de 60 notícias de PC eletrônicas em inglês, coletadas nas 

publicações BBC News International, Scientific American, ABC Science e Nature. Um primeiro levantamento 

demonstrou que o processo SAY (nas formas verbais do presente simples SAY e SAYS e do passado simples 

SAID) se destaca como o processo verbal mais freqüente, associado a diferentes posições enunciativas: do 

pesquisador, do colega, do governo, do público, do jornalista. Dentre as vozes desses atores sociais que 

demarcam diferentes funções discursivas no corpus (para explicar a pesquisa, esclarecer conceitos, anunciar 

decisões governamentais, por exemplo), destacam-se as vozes do pesquisador e do colega em combinação com 

SAYS. Os dados qualitativos demonstram a preferência por “fontes oficiais da ciência”, entre as quais se 

destacam o pesquisador e o colega, em detrimento ao governo, enquanto que o público é a posição enunciativa 

menos evidente ou totalmente excluída nos textos das notícias de PC (SILVA, 2010).  
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