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“Se em certa altura 

Tivesse voltado para a esquerda em vez de para a direita; 

Se em certo momento 

Tivesse dito sim em vez de não, ou não em vez de sim; 

Se em certa conversa 

Tivesse tido as frases que só agora, no meio-sono, elaboro - 

Se tudo isso tivesse sido assim, 

Seria outro hoje, e talvez o universo inteiro 

Seria insensivelmente levado a ser outro também.” 

Álvaro de Campos 

 

 

 

 

 

 

"Se nada nos salva da morte, pelo menos que o amor nos salve da vida." 

Pablo Neruda 
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RESUMO 

 

Este trabalho investiga o comportamento dos Sintagmas Nominais complexos (SNs) 

em artigos de divulgação científica. Consideramos como SNs complexos todos os SNs 

formados por, pelo menos, três itens, incluindo o núcleo-nominal. Entre os SNs complexos 

nos interessamos, especificamente, pelos que contêm nominalizações, que, por se tratarem de 

um recurso condensador de informação, podem propiciar a ocorrência de SNs mais 

complexos. Analisamos, quanto às nominalizações, a sua natureza morfológica e a posição 

que ocupavam dentro do SN. Investigamos, ainda, em relação aos SNs complexos a função 

sintática em que ocorrem, opondo sujeitos e objetos, o que nos revelou a alta incidência de 

SNs complexos na função de objeto, o que representava a posição à direita do verbo tendo em 

vista à ordenação canônica dos termos em nossos dados.  Para avaliar a complexidade, 

também foram contabilizados a quantidade de itens lexicais nos SNs, o número de encaixes e 

de projeções argumentais das nominalizações. Por fim, analisamos o estatuto informacional 

dos SNs. A análise dos aspectos mencionados permitiu que confirmássemos nossa hipótese de 

encontrar SNs mais complexos à direita do verbo, confirmando as propostas de Chafe (1994) 

e Wasow (1997). Por outro lado, os resultados dessa investigação dos SNs evidenciaram a 

ocorrência de poucos SNs de maior complexidade, o que se correlaciona com o gênero em 

questão. O artigo de divulgação científica pode ser definido como um gênero que divulga 

descobertas científicas recentes para um público de não-especialistas, por isso mesmo o 

jornalista se vê obrigado a lançar mão de recursos que tornem a leitura acessível ao público 

leigo. Neste sentido, entre as demais estratégias encontradas estão o uso de paráfrase, 

metalinguagem, aposto, metáfora, exemplificação e infografia que aproximam o leitor do 

texto.  
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ABSTRACT 

 

 This dissertation investigates the behavior of complex Noun Phrases (NPs) in 

scientific divulgement articles. We consider as complex Noun Phrases all NPs that contain, at 

least, three items, including the nominal-core. Among the complex NPs, we are interested, 

specifically, in those ones that contain nominalizations, which consist in a condenser 

information resource and can propitiate the occurrence of more complex NPs. We analyze, 

about the nominalizations, the morphological nature and their position inside the NP. We also 

investigate, regarding the complex NPs, their syntactic function, opposing subjects and 

objects, which revealed the high incidence of complex NPs as object, which represented the 

position at the right side of the verb due to the canonical order of the terms in our data. In 

order to avail the complexity, we also accounted the quantity of lexical items in the NPs, the 

number of phrasal nodes and the number of nominalizations arguments projection. Ultimately, 

we analyze the information-status of the NPs. The analysis of the aspects mentioned allows us 

to confirm our hypothesis to find more complex NPs at the right of the verb, according to 

Chafe (1994) and Wasow (1997) proposals. On the other hand, the results of this investigation 

pointed the low occurrence of more complex NPs, what is correlated with the genre in 

question. The scientific divulgement article can be defined as a genre that spreads recent 

scientific discoveries to an audience of non-specialists, that is why the journalist is forced to 

use resources that make the lecture accessible to lay public. In this sense, among other 

strategies found are the use of paraphrase, metalanguage, appositive, metaphor, 

exemplification and infographic that approximate the reader to the text. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

SINOPSE 

 

Investigação do uso de SNs complexos em artigos de divulgação científica. 

Correlação de aspectos formais (número de itens lexicais, projeções 

argumentais das nominalizações e número de encaixes) e funcionais (sintático-

discursivos) no estabelecimento do nível da complexidade.  Análise funcional 

do gênero em questão levando em conta o papel dos SNs complexos e os três 

constituintes básicos dos gêneros discursivos de acordo com Bakhtin (2003). 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



“A língua existe não por si mesma, mas somente em conjunção com 
a estrutura individual de uma enunciação concreta. É apenas através 
da enunciação que a língua toma contato com a comunicação, imbui-
se do seu poder vital e torna-se uma realidade.” 
(Bakhtin, 1988, p.154) 
 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

Estudos recentes apontam que Sintagmas Nominais complexos (doravante SNs) 

apresentam-se como construções mais recorrentes na modalidade escrita do que na falada e 

que os domínios acadêmico e jornalístico são ricos em construções dessa natureza (cf. 

PAREDES SILVA, 2011). De fato, ao investigar o comportamento dessas construções em 

artigos de opinião (cf. Ximenes, 2009 e 2010), pudemos constatar a alta incidência de 

construções complexas, marcadas, ainda, pela presença de nominalizações. 

O objetivo deste trabalho é fornecer uma investigação do uso dos SNs complexos em 

artigos de divulgação científica (doravante ADC). Para este trabalho, utilizamos como corpus 

dez artigos de divulgação científica, cinco deles da revista Superinteressante e cinco da revista 

Galileu, ambas vendidas em bancas de jornal da cidade do Rio de Janeiro. 

No nosso caso, entendemos como sintagmas nominais complexos os SNs compostos por pelo 

menos três elementos1, incluindo o núcleo-nominal, conforme se observa nos SNs destacados 

entre colchetes em (01) e (02).  

(01) “Para reverter [um mau costume].” (Galileu/Maus Hábitos – Exemplo 38) 

 

(02) “Logo no início da invasão alemã, ordenou [a transferência de cerca de 1500 

fábricas de armas] para longe do front.” (Superinteressante/2ª Guerra – Exemplo 90) 

 

A estrutura apresentada em (01), com três elementos dentro do SN, pode ser 

considerada uma estrutura com complexidade mínima, devido à presença de apenas dois itens 

lexicais, nenhum encaixe e nenhuma projeção argumental.  Já o exemplo em (02), apresenta 

uma construção mais complexa, com a presença de cinco itens lexicais, uma projeção e dois 

sintagmas preposicionais encaixados. Neste sentido, estamos tratando nesta pesquisa a 

complexidade em termos de uma gradiência: os SNs complexos apresentam diferentes níveis 

                                                                 
1 Neste trabalho, estabelecemos uma diferença entre o número de elementos (que incluem itens lexicais e itens 
gramaticais) e o número de itens, conforme será explicitado em 5.1.2. 



de complexidade. Encontra-se, ainda, presença de nominalizações na posição nuclear, em 

cada exemplo em negrito. Como no primeiro levantamento de SNs complexos havia mais de 

50% dos casos com nominalização, acreditamos que tais construções merecessem maior 

destaque nesta pesquisa devido ao seu caráter valencial, ou seja, são nomes que, tais como os 

verbos, podem projetar argumentos, favorecendo, assim, a complexidade do SN. Assim 

sendo, nossa análise se restringiu aos SNs complexos que apresentavam nominalizações. 

  Outros aspectos foram levados em consideração na determinação do grau 

complexidade de um SN. O primeiro deles diz respeito à função sintática do SN em questão. 

As funções analisadas foram as de sujeito e de objeto, que representam as posições à esquerda 

e à direita verbo, respectivamente, tendo em vista a posição canônica dos termos encontrados 

em nossos dados. Este aspecto serviu como principal referência na análise dos outros 

aspectos, já que a posição do SN complexo dentro da oração é, a nosso ver, determinante para 

classificação dos SNs em uma gradiência de complexidade. Nossa hipótese é que os SNs à 

direita do verbo tendem a ser mais complexos, tendo em vista à restrição do sujeito leve, 

proposta por Chafe (1994) e a tendência ao peso final, de Wasow (1997). Segundo esses 

autores, a posição inicial da oração, por ser seu ponto de partida, tende a ser ocupada por 

informações mais leves, ou seja, de baixa ou nenhuma complexidade, enquanto que a posição 

à direita do verbo concentra as informações mais pesadas e complexas. 

Investigamos a natureza das nominalizações a fim de determinar sua distribuição nos 

SNs. A posição das nominalizações dentro do SN (nuclear ou periférica) foi outro importante 

aspecto analisado dentro do SN. Foram também contabilizados a quantidade de itens lexicais, 

assim como o número de encaixes e de projeções argumentais das nominalizações. A análise 

desses aspectos permitiu-nos avaliar a real complexidade dos SNs nos ADC, visto que quanto 

mais itens lexicais, mais encaixes e mais projeções, mais complexo é o SN, por isso a 

importância de relacionar os aspectos analisados. Verificamos, também, o estatuto 

informacional dos SNs e sua relação com a posição dos sintagmas dentro da oração. Para lidar 

com todos esses aspectos e estabelecer correlações entre eles, foi aplicado um tratamento 

quantitativo no que diz respeito ao cálculo das frequências. 

A análise da complexidade dos SNs em nossos dados está relacionada com a busca de 

uma caracterização do gênero artigo de divulgação científica. Levando em consideração que 

os ADC são um gênero cujo objetivo é disseminar o científico através de uma linguagem mais 

acessível ao público leigo, é de se esperar que neles não encontremos SNs dos mais 

complexos, tendo vista que podem atuar como obstáculos para a leitura. Para tornar a 

informação menos opaca para o leitor, o jornalista faz uso de várias estratégias de facilitação 



de leitura, que serão alvo de nossa investigação nesta pesquisa. Neste sentido, apresentamos 

uma proposta de análise dos ADC que, levando em conta a interferência dos discursos 

científico e jornalístico em sua constituição, procura demonstrar através de dados empíricos 

haver a predominância de um deles. 

A investigação sobre os ADC levou em consideração as contribuições de Bakhtin 

(1988, 2003) no que diz respeito às relações dialógicas do discurso e aos componentes 

essenciais dos gêneros discursivos: conteúdo temático, estilo e construção composicional. 

Também analisamos à luz de Adam (1992), Bronckart (1999) e Paredes Silva (2010) a 

tipologia textual predominante nos ADC a fim de conferir maior precisão a nossa análise 

sobre o gênero. 

Pretendemos, pois, relacionar os resultados encontrados a partir da investigação sobre 

os SNs complexos com os referentes ao gênero artigo de divulgação científica, na tentativa de 

fornecer uma análise empírica de cunho funcionalista. Para tanto, esta pesquisa foi dividida 

em quatro capítulos, a saber: Pressupostos Teóricos, Sintagmas Nominais complexos, Corpus 

e Metodologia e Análise e apresentação dos dados. 

O capítulo 2 apresenta os fundamentos teóricos em que nos baseamos para realizar 

esta pesquisa: o funcionalismo linguístico e, particularmente, os princípios da iconicidade e 

informatividade; alguns estudos sobre gêneros discursivos e tipos textuais e estudos sobre o 

gênero artigo de divulgação científica. 

No capítulo 3 expomos alguns estudos descritivos sobre a constituição dos sintagmas 

nominais e caracterizamos detalhadamente o que estamos considerando como SNs 

complexos. Também discutimos as nominalizações, levando em conta tanto aspectos textuais-

discursivos, seu papel como elemento rotulador e sua importância para a progressão textual 

como aspectos morfológicos, relativos ao seu processo de formação. Por fim, discutimos a 

valência nas nominalizações.  

No capítulo 4 são apresentados os critérios aplicados para seleção do corpus e, ainda, a 

metodologia de trabalho a partir dos aspectos que selecionamos para analisar os SNs 

complexos e os artigos de divulgação científica. Além disso, apresentamos como se deu o 

tratamento dos dados em nossa pesquisa e as hipóteses com as quais trabalhamos. 

No capítulo 5 encontram-se as análises e os resultados comentados de todos os 

aspectos selecionados na pesquisa. Verificamos, a partir da análise, como se comportam e 

configuram os SNs complexos. A utilização de tabelas e gráficos com resultados quantitativos 



revela a distribuição dos diferentes aspectos dos ADC, devidamente ilustrados com exemplos 

selecionados. Apresentamos, também, outros exemplos que nos revelam os aspectos 

constituintes dos ADC, que nos permitiram chegar à caracterização desse gênero. 

O capítulo que segue apresenta as considerações finais, em que apontamos, além das 

principais conclusões a que chegamos neste trabalho, as lacunas que deixamos e, ainda, 

nossas pretensões futuras. Por último, apresentamos as referências bibliográficas e um anexo 

que exemplifica dois dos artigos analisados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.  PRESSUPOSTOS TEÓRICOS 

 

2.1         O Funcionalismo Linguístico 

 

Esta pesquisa vincula-se ao funcionalismo linguístico norte-americano, que defende 

que nenhuma estrutura da língua deve ser estudada sem levar-se em conta sua aplicação 

comunicativa. Esta abordagem da língua objetiva estudar os fenômenos linguísticos através de 

seus reais contextos discursivos, manifestados em situações de uso efetivo ou, como explica 

Cunha (In: MARTELOTTA, 2009): 

Seu interesse de investigação linguística vai além da estrutura gramatical, buscando 
na situação comunicativa – que envolve interlocutores, seus propósitos e o contexto 
discursivo – a motivação para os fatos a língua. A abordagem funcionalista procura 
explicar as regularidades observadas no uso interativo da língua, analisando as 
condições discursivas em que se verifica esse uso. (p.157) 

 

Apesar de ter sua origem diretamente relacionada ao estruturalismo da Escola de 

Praga, em 1926, o funcionalismo se colocava como uma nova corrente de pensamento 

linguístico, cujo interesse principal centrava-se na função2 que os elementos da língua 

exerciam dentro do contexto comunicativo. Assim, se afastava do estruturalismo e 

especialmente do formalismo à medida que entendia que uma “descrição completa precisa 

incluir referência ao falante, ao ouvinte e a seus papéis e seu estatuto dentro da situação de 

interação determinada socioculturalmente” (NEVES, 1997, p.23). 

A linguística funcional se opõe principalmente à corrente de cunho formalista, tendo 

em vista que esta última, entre muitos outros aspectos, não dá a mesma importância aos dados 

reais de uso da língua como matéria-prima de pesquisa, trabalhando com dados abstratos que 

remetem a situações virtualmente passíveis de realização.  

Para os funcionalistas, por outro lado, os elementos da língua adquirem significado no 

contexto, por isso os estudos funcionalistas fazem uso de dados empíricos para explicar as 

regularidades da língua. Segundo essa corrente, não é possível entender e explicar os 

                                                                 
2 Levando em consideração a polissemia do termo função, em nossa pesquisa utilizamos a mesma definição 
adotada por Kenedy e Martelotta (2003), que entendem função como “o papel desempenhado por um elemento 
estrutural no processo comunicativo, ou seja, a função comunicativa do elemento”. (p.18) 



fenômenos linguísticos sem levar em conta como os elementos do sistema ou, em termos 

chomskyanos, como a nossa competência linguística se concretiza através da fala dos 

indivíduos, uma vez que “a língua não constitui um elemento autônomo, independente do 

comportamento social, ao contrário, reflete uma adaptação, pelo falante, às diferentes 

situações comunicativas.” (CUNHA, Op.cit. p.158).   

Alguns conceitos ganharam destaque com o advento do funcionalismo, tais como 

marcação, transitividade, gramaticalização, iconicidade e informatividade. Os dois últimos 

nos interessam especificamente neste trabalho e serão detalhados nas próximas seções. 

 

2.1.1 Iconicidade  

 

Um dos princípios centrais nas pesquisas de cunho funcionalista é o princípio da 

iconicidade.  A iconicidade é entendida como a relação de motivação entre a forma e o 

significado de palavras, de frases e, até mesmo, de textos. A partir de uma perspectiva que vê 

a língua como um organismo vivo, capaz de se adaptar às necessidades comunicativas dos 

falantes, entende-se que “a estrutura da língua reflete, de algum modo, a estrutura da 

experiência” (CUNHA, Op. cit. p.167). 

O princípio da iconicidade desdobra-se em três subprincípios (GIVÓN, 1995), a saber: 

subprincípio da quantidade, subprincípio da proximidade ou adjacência e subprincípio da 

ordenação sequencial. 

O subprincípio da quantidade refere-se à relação direta entre o conteúdo da informação 

e o conteúdo fônico que representa essa informação. Dessa forma, quanto maior a quantidade 

de informação, mais material fônico será necessário para representá-la. Este subprincípio está 

relacionado à complexidade da informação, de modo que informações mais complexas e 

menos previsíveis tendem a receber mais material linguístico, ao passo que a informação mais 

simples e previsível é expressa de forma menos complexa. No exemplo em (03), a informação 

mais complexa se reflete na forma. Quando o contexto já forneceu essa informação, ela, uma 

vez retomada, perde corpo fônico, como observamos em negrito, respectivamente.  



(03) “Só na Idade Média surgiram os primeiros relógios mecânicos. Mas não Ø 

tinham ponteiros nem números [...].” (Superinteressante - Tempo) 

 

O subprincípio da proximidade ou adjacência prevê que conteúdos mais próximos 

cognitivamente se manifestem de forma mais integrada sintaticamente. Da mesma forma, 

conceitos recém-ativados levam à ativação de outros conceitos cognitivamente relacionados 

(ABRAÇADO, 2001). No exemplo abaixo (04), vemos os adjetivos pequeno e superficial 

situados ao lado do núcleo-nominal que modificam, uma vez que os modificadores tendem a 

aparecer junto ao nome, o que destaca a proximidade cognitiva desses elementos. 

(04)  “Faça [um pequeno corte superficial] no centro por toda a volta batata ou do 

tomate” (Galileu – Resolva seus problemas com ciência – Exemplo 32) 

 

O subprincípio da ordenação sequencial pode ser, ainda, subdividido em dois outros 

subprincípios, a saber: subprincípio da ordenação linear e subprincípio da ordem sequencial e 

topicalidade (CUNHA, Op. cit.). O subprincípio da ordenação linear prevê que a ordenação de 

uma sequência de fatos é motivada pela ordem em que essa sequência ocorreu na realidade. A 

inversão dos elementos da sentença em (05), por exemplo, acarretaria uma mudança na ordem 

real dos fatos. 

(05) “Romilson Sampaio é um cara estranho. (...) sai todo dia de casa às 18h (...). 

Às 6h, quando volta para casa sua mulher está acordando. (...) Às 8h, ela sai de casa com os 

dois filhos do casal e ele toma um banho e vai dormir.” (Galileu – Acerte seu relógio 

biológico) 

 

O subprincípio da ordem sequencial e topicalidade, por sua vez, refere-se à ordenação 

da informação nas sentenças. Informação considerada velha, isto é, já compartilhada tende a 

aparecer no início da sentença, enquanto que informação nova geralmente ocorre no final. Em 

(06), podemos ver a atuação desse princípio através dos termos destacados em negrito. Na 

primeira oração, vemos que a informação nova se coloca à direita do verbo e na oração 

seguinte, ela já encabeça a oração, na função de sujeito, caracterizando-se como uma 

informação velha ou evocada, nos termos de Prince (1981).  



(06) “Basicamente, sua mente é uma máquina de 150 mil anos que se desdobrou 

para acompanhar os últimos 150. Ela é do tempo dos índios pirarrãs.” (Superinteressante – 

Mercado do Tempo) 

 

Neste exemplo, também se aplica o subprincípio da quantidade, uma vez que a 

informação mais complexa (“uma máquina de 150 mil anos que se desdobrou para 

acompanhar os últimos 150”) recebe maior quantidade de material linguístico do que a menos 

complexa (“ela” ).  

 A atuação do subprincípio da ordem sequencial e topicalidade tem relação direta com 

o principio da informatividade, no que se refere aos referentes evocados, conforme 

explicitado na próxima seção. Tal relação ratifica a concepção de gramática pelos 

funcionalistas, na qual apesar de os elementos serem definidos separadamente, os mesmos 

atuam em conjunto no discurso, dialogando entre si. 

 

2.1.2 Informatividade 

 

O princípio da informatividade refere-se às informações que os interlocutores 

compartilham ou que acreditam compartilhar no momento de interação verbal. Prince 

(Op.cit.) propõe a classificação das entidades do discurso, expressas, neste caso, por SNs, a 

partir da noção de familiaridade assumida entre falante e ouvinte, e organiza as entidades em 

três grupos, a saber: novas, inferíveis e evocadas (velhas). 

Os referentes novos são aqueles introduzidos pela primeira vez no discurso e podem 

ser de dois tipos. Podem ser totalmente novos quando o ouvinte precisa “criar” essa nova 

entidade. Ou então é um referente disponível quando, apesar de ter sido introduzido pela 

primeira vez no discurso, se assume que esse referente já esteja na mente do ouvinte por ser, 

geralmente, um referente único. Os referentes totalmente novos podem, ainda, ser ancorados 

em outra entidade do discurso. 

Referentes inferíveis são aqueles que o falante assume que o ouvinte seja capaz de 

deduzir por raciocínio lógico ou bom senso a partir de outras informações já compartilhadas. 



Essas informações podem já ser conhecidas entre o falante e ouvinte ou então, como ocorre na 

modalidade escrita, outra entidade, já velha no discurso, pode facilitar o entendimento da 

nova entidade, tornando-a inferível para o leitor.  Os referentes inferíveis podem ser, ainda, 

incluidores por estarem contidos em sintagmas nominais que já fazem parte do discurso.  

Por fim, referentes evocados são aqueles que já ocorreram de alguma forma no 

discurso. Um referente pode ser evocado textualmente quando já foi mencionado 

anteriormente no discurso e um referente pode ser evocado situacionalmente se fizer parte do 

contexto de fala ou se se referir aos próprios falantes. 

Em um trabalho posterior, ainda tratando sobre a informatividade, Prince (1992) 

destaca a correlação entre a função sintática dos SNs3 e seu estatuto informacional. De acordo 

com a autora, entre outros aspectos, o fato de um SN ser sujeito ou não está relacionado 

diretamente com o seu status informacional no discurso (p.298). Nesse sentido, a partir da 

análise empírica de uma carta4, Prince constata que, de maneira geral, os SNs sujeitos tendem 

a ser definidos, isto é, são antecedidos por artigo definido, pronome demonstrativo, pronome 

possessivo ou são compostos apenas por pronomes pessoais ou nomes próprios. Além disso, e 

talvez para nós o aspecto mais importante, tais SNs correspondem, em geral, a referentes 

portadores de informações velhas. 

Chafe (1994) atribui aos referentes estatutos de novos, velhos e acessíveis a partir de 

uma concepção cognitiva de análise, que leva em consideração o custo de ativação e de 

armazenamento dos referentes na mente do falante/ouvinte (escritor/leitor). Tendo em vista a 

impossibilidade de acesso à consciência do falante/ouvinte, podemos contar, apenas, com as 

pistas deixadas textualmente para realizar nossa análise. Neste sentido, optamos pela 

perspectiva de análise de Prince.  

Em relação à proposta de Chafe, interessa-nos, particularmente, o que autor chamou de 

restrição do sujeito leve5. De acordo com Chafe, o sujeito funciona como o ponto de partida 

das sentenças, que por isso não tendem a ser iniciadas por uma informação nova. Desta forma, 

a posição de sujeito deve ser ocupada pelas informações dadas ou inferíveis, restando às 

informações novas a posição à direita do verbo. 

                                                                 
3 Neste caso, estamos nos referindo aos SNs em suas posições sintáticas canônicas. 
4 Tratava-se de uma carta de pedido de fundos para uma Instituição. 
5 Light-subject constraint. 



De acordo com Niv (1992), informações dadas são, geralmente, expressas por 

expressões mais curtas, uma vez que já fazem parte do repertório do discurso e são, portanto, 

facilmente interpretadas pelo ouvinte.  Informações novas, por outro lado, tendem a ser mais 

complexas e, além disso, requerem um esforço cognitivo por parte do ouvinte, que deve 

“criar” em sua mente uma entidade que até então não fazia parte do contexto discursivo. Tal 

tarefa pode levar tempo, o que pode, por sua vez, causar dificuldades de compreensão. Isso 

poderia acarretar, em termos de modalidade escrita, uma interrupção na leitura, até que o 

leitor conseguisse interpretar a nova entidade, ou, na pior das hipóteses, o leitor poderia 

abandonar o texto pelas dificuldades encontradas.  

Essa tendência de a informação nova, portanto, mais pesada vir ao final das sentenças 

é chamada de end-weight ou peso final (WASOW, 1997). Wasow trata da questão de como o 

peso informacional dos SNs influencia na ordem das sentenças. De acordo com seu estudo, a 

escolha da ordem dos constituintes é em parte determinada pela extensão, ou seja, quantidade 

de itens e em parte pela sua complexidade, que pode ser medida pela existência de encaixes. 

Desta forma, os SNs considerados pesados tendem a mudar de posição, quando for o caso, 

colocando-se à direita do verbo, numa posição de peso crescente. 

A fim de determinar que fatores tornam um SN complexo, Wasow (Op. cit) levou em 

consideração alguns critérios que ele chamou de criteria of heaviness e measures of weight 

(p.85). Grosso modo, esses critérios tratavam da dominância do núcleo dentro dos SNs, a 

saber: dominância de palavras, de nós e de sintagmas; e da condição para os SNs serem 

considerados pesados, tais como dominar uma oração ou um SPrep. Uma das condições que 

autor apresenta, que foi na verdade proposta por Erdmann (1988), parece dialogar com a 

nossa proposta de análise dos SNs complexos. Segundo esse critério, para um grupo nominal 

ser considerado pesado e, por conta disso, complexo ele deve conter pelo menos dois SNs 

coordenados ou o núcleo-nominal deve ser pós-modificado por um sintagma ou uma sentença.      

Na tentativa de confirmar seus critérios, Wasow (Op. cit.) aplicou tais critérios a 

vários fenômenos do inglês, entre eles a mudança de ordem entre objetos diretos e objetos 

indiretos e constatou que a ordem dos constituintes era determinada pelo seu peso. Assim, 

quando havia objetos diretos pesados, eles se colocavam após os objetos indiretos, como 

mencionado, em ordem crescente de peso. 



Wasow (Op. cit.) pontua que sintagmas longos tendem a ter estruturas mais complexas 

em sua constituição, com mais nós sintagmáticos e, geralmente, com sentenças e SPreps 

seguidos ao núcleo. Desta forma, ele afirma ser possível a partir da contagem dos itens 

determinar o peso dos SNs. 

O estudo aponta, ainda, para os efeitos de peso para o falante e para o ouvinte. 

Conforme pontuamos acima, elementos pesados demandam maior esforço cognitivo e se 

colocados no início da sentença, podem fazer com que o ouvinte tenha problemas de 

compreensão, enquanto que se tais constituintes se posicionarem ao final da sentença, as 

chances de incompreensão diminuem. 

Disso decorre a tendência generalizada de que as informações novas ocorram no final 

da oração, para que o leitor, a partir do que já conhece, ou toma por conhecido, possa chegar 

com mais ferramentas ao terreno do desconhecido, do totalmente novo. 

Para o falante o efeito parece ser o mesmo, como afirma Wasow (Op. cit.), embora ele 

encontre poucos casos que o contradizem. À medida que o falante não planeja (todo) o seu 

discurso até que ele se concretize, deixar os constituintes mais pesados para o final da 

sentença funciona como uma estratégia de planejamento e de produção. 

Wasow e Arnold (2003) em estudo posterior, concluem que a ordenação dos 

constituintes nas sentenças em Inglês é determinada por questões de planejamento e de 

produção. Nesse sentido, é importante levar em consideração tanto a extensão dos SNs quanto 

a sua complexidade. Além disso, eles argumentam sobre a influência do status informacional 

na ordem dos constituintes. Desta forma, os falantes tendem a iniciar o discurso com 

expressões mais fáceis de serem produzidas, que podem ser familiares a ele e ao ouvinte, e 

deixam para o final as construções mais complexas. Tal padrão também refletiria o desejo do 

falante de deixar a informação mais importante para o final.  

 

2.2   Os Estudos sobre Gêneros e Tipos de Texto 

 

Os estudos sobre gêneros textuais vêm desde a Antiguidade interessando aos analistas 

da língua e, ainda hoje, é crescente o número de estudiosos que se debruça sobre o assunto. A 



análise empírica dos gêneros implica uma análise das tipologias textuais envolvidas na sua 

constituição, assim como dos processos dialógicos inerentes ao gênero. 

 

2.2.1 Algumas considerações sobre os gêneros textuais 

 

Os estudos sobre gêneros, da maneira como se fazem atualmente, são bem recentes. 

Marcuschi (2008) utiliza como título de um subcapítulo6 de seu livro “Produção textual, 

análise de gêneros e compreensão” a seguinte frase: “o estudo dos gêneros não é novo, mas 

está na moda” (p.147) para destacar que o interesse pelos gêneros textuais já percorre, pelo 

menos, vinte e cinco séculos e que, agora, voltou à evidência sob um novo olhar. Se antes o 

interesse era restrito aos gêneros literários, hoje se utiliza uma concepção ampliada da 

categoria de gêneros, sendo eles chamados de gêneros textuais. Segundo Swales (1990), 

atualmente usamos o termo gênero para nos referirmos a determinada categoria do discurso de 

qualquer tipo, falada ou escrita, sem implicações literárias.  

Os gêneros textuais são instrumentos linguísticos utilizados pelos falantes de acordo 

com seus objetivos comunicativos.  Ou, segundo Machado (2005), gênero “é aquilo que 

sabemos que existe nas práticas de linguagem de uma sociedade” (p.242). Eles se diferenciam 

uns dos outros a partir de seus aspectos funcionais, uma vez que a utilização de um gênero em 

lugar de outro se dará tão somente devido ao propósito comunicativo almejado pelo falante. A 

amplitude de situações e objetivos comunicativos que surgem e se atualizam com o passar do 

tempo faz do gênero uma categoria aberta, sujeita à criatividade dos usuários da língua na 

criação de novos gêneros. 

Bakhtin (2003), um dos pesquisadores mais proeminentes a se interessar pelo estudo 

dos gêneros discursivos, definiu-os, além dos limites da literatura, como “tipos relativamente 

estáveis de enunciado” (p.262, grifo do autor) ou, ainda, como “situações típicas de 

comunicação discursiva” (p.293).  A relativa estabilidade dos gêneros está diretamente ligada 

ao dinamismo da língua, que como parte da sociedade, não está imune às mudanças que 

ocorrem ao longo do tempo. A frequência de uso de determinado gênero o torna estável, ou 

seja, identificável pelos falantes, mas essa estabilidade não assegura sua permanência na 

                                                                 
6 O subcapítulo a que nos referimos encontra-se na segunda parte do livro que leva o título “Gêneros textuais no 
ensino de língua”, cuja referência pode ser encontrada ao final do trabalho. 



língua, uma vez que ela é dinâmica, por isso relativa.  Dessa forma, os gêneros não são 

categorias estanques, isto é, não estão estáticos no tempo. Com a invenção da escrita e com o 

surgimento da Internet, muitos gêneros surgiram, outros tantos deixaram de existir com essa 

mesma velocidade, sejam eles gêneros orais ou gêneros escritos. Em alguns casos, um gênero 

novo é, na verdade, uma atualização de um outro gênero já existente. Um e-mail, por 

exemplo, é uma atualização do gênero carta ou bilhete, um blog ou twitter são uma 

atualização do gênero diário, mas por terem suas características próprias constituem gêneros 

novos.  

Como destaca Paredes Silva (2010), os gêneros são categorias abertas e, por conta 

disso, são de difícil contabilização. Apesar disso, eles são facilmente identificáveis pelos 

falantes, pois são fruto do uso coletivo, “formas socialmente maturadas em práticas 

comunicativas” (MARCUSCHI, 2002, p.35). 

Marcuschi (2008), parafraseando Bakhtin (2003), afirma ser impossível nos 

comunicarmos sem a utilização de algum gênero e que, a partir do momento que sabemos 

fazer uso de um determinado gênero, “dominamos [...] uma forma de realizar linguisticamente 

objetivos específicos em situações sociais particulares” (p.154) já que, segundo Machado 

(2005), “a apropriação dos gêneros é [...] um mecanismo fundamental de socialização [...], de 

inserção prática dos indivíduos nas atividades comunicativas humanas”, uma vez que os 

contextos de fala não são sempre os mesmos e, portanto, “o produtor vai sempre adaptar o 

gênero aos valores particulares da situação em que se encontra” (p.251). 

Neste contexto, é importante percebermos que as definições até aqui utilizadas para 

caracterizar os gêneros não se pautaram por traços formais, e sim pragmático-discursivos. 

Esse aspecto é fundamental quando lidamos com gêneros. Os gêneros textuais não são 

definidos a partir de suas características linguísticas, mas se diferenciam um dos outros pelos 

seus diferentes propósitos comunicativos. Como lembra Swales (1990), isso não significa, no 

entanto, que não haja certa sistematicidade na produção de cada gênero, uma vez que 

identificamos que um texto pertence a determinado gênero levando em conta também padrões 

de similaridade em termos de estrutura, estilo, conteúdo e público-alvo (p.58). Marcuschi 

(2008) acrescenta que os gêneros “nos condicionam a escolhas que não podem ser totalmente 

livres”, mas que, ao mesmo tempo, são “um convite [...] a estilos, criatividade e variação” 

(p.156). 



2.2.2 Algumas considerações sobre os tipos de texto 

 

Diretamente ligada à análise das formas linguísticas, encontra-se a noção de tipos ou 

sequências textuais7 que pode ser caracterizada, segundo Paredes Silva (2010):  

como estruturas disponíveis na língua, com marcas linguísticas específicas, 
identificadas principalmente com base no sistema de tempo/aspecto/modo do verbo, 
e ainda na centração em determinada pessoa do discurso (1ª, 2ª e 3ª), na tendência 
semântica a predicados de natureza mais verbal ou nominal, à ordenação 
predominantemente lógica ou cronológica, entre outros aspectos. (p.477-478) 

 

Os tipos de texto ou sequências textuais são construtos formais, estruturas de 

organização textual que integram os gêneros discursivos deixando marcas linguísticas na sua 

constituição interna. Essas sequências são analisadas do ponto de vista formal, ou seja, a partir 

de traços lexicais, sintáticos, relações lógicas, entre outros (MARCUSCHI, 2002). Da mesma 

forma que os tipos textuais fazem parte da composição dos gêneros discursivos, cada gênero 

corresponde a uma concretização dessas estruturas em textos reais. Tal fato aponta para a 

relação direta existente entre tipos e gêneros textuais, que foram aqui definidos 

separadamente, apenas por uma questão de organização do texto, mas que têm a mesma 

relevância para o linguista interessado na análise de textos empíricos. 

De acordo com Adam (1992 apud BONINI, 2005), as sequências textuais são aspectos 

centrais na categorização dos textos e, ainda, recursos cognitivos responsáveis, em parte, pela 

produção do texto (p.211). O autor leva em conta o princípio da prototipicidade, uma 

caracterização abstrata que postula a existência de um conjunto de elementos de determinada 

categoria em que um deles ocupa a posição central – o elemento prototípico –, enquanto os 

outros orbitam a sua volta. Neste sentido, Adam (Op. cit.) aponta para a influência das 

práticas sociais na composição do tipo, que é “determinado social e discursivamente e, em 

termos da cognição, [...] regido por um princípio de tipicidade” (ibidem). Atrelado à 

importância do contexto para classificação das sequências, Adam argumenta que, apesar de 

acreditar que uma sentença analisada fora do contexto já apresente marcas de determinado 

tipo de texto, somente em situações de uso reais será possível determinar com maior clareza o 

tipo de texto predominante no gênero em análise, uma vez que uma sequência com traços 

                                                                 
7 Neste caso, também parece haver certa flutuação na terminologia utilizada pelos autores.  



narrativos pode se prestar à argumentação, dependendo da intenção comunicativa do produtor 

do texto. 

Bonini (2005), em seu texto sobre Adam, critica o posicionamento do linguista francês 

em relação à visão cristalizada da formação das sequências, uma vez que o próprio Adam 

admite que a linguagem se realiza em práticas discursivas (p. 232). À medida que as práticas 

discursivas se modificam e se tornam mais complexas, a possibilidade de ocorrência de 

diferentes sequências em um mesmo gênero aumenta. São do próprio Bonini as afirmações, 

páginas antes, de que “as sequências são atualizadas no texto mediante as exigências 

pragmáticas de enunciado” e que essas exigências, por sua vez, “podem levar o texto a 

explicitar [...] mais de uma sequência, ao que uma delas será dominante, devendo as demais a 

ela se adequar” (Op. cit., p.218, grifo do autor). 

Diferentemente dos gêneros textuais, os tipos de texto são um conjunto fechado e, de 

acordo com Marcuschi (2008), “sem tendência a aumentar” (p.155). A classificação dada às 

sequências, no entanto, encontra certa diversidade de nomenclatura e concepção que varia de 

autor para autor.  

Segundo Paredes Silva (2010), alguns tipos encontram abrigo nas tipologias de 

diversos autores, como é o caso do texto narrativo, descritivo e argumentativo. A partir daí, a 

classificação é mais movediça, variando frequentemente. Adam (Op. cit.), por exemplo, além 

dos três tipos de textos citados, considera, ainda, os tipos explicativo e dialogal; Bronckart 

(1999 apud MACHADO, 2005) acrescenta a esses o tipo injuntivo. Marcuschi (2002) 

classifica as sequências textuais em narrativas, argumentativas, expositivas, descritivas e 

injuntivas.  

Neste trabalho, utilizaremos a classificação adotada por Paredes Silva (2010) por 

julgarmos sua segmentação pertinente e adequada para nossos objetivos. A autora classifica as 

sequências em narrativas, descritivas, argumentativas, expositivas, injuntivas e expressivas. 

A seguir, destacaremos os principais traços que caracterizam cada uma das sequências 

textuais. 

A sequência narrativa básica, de acordo com Labov (1972), é composta por pelo 

menos duas orações ordenadas temporalmente e, uma vez que haja mudança nessa ordem, o 

resultado será uma mudança na interpretação semântica original (p.360). Ainda segundo o 



autor, algumas narrativas são completas no sentido de possuírem início, meio e fim, mas, em 

narrativas mais desenvolvidas, encontramos outros elementos como resumo, orientação, 

complicação, avaliação, resolução e coda (p.363). Abaixo descreveremos sumariamente esses 

elementos. 

Algumas narrativas se iniciam com um pequeno resumo, na forma de mais ou menos 

duas orações, que encapsulam a história a ser narrada. O objetivo de se fazer um resumo antes 

de contar a história é preparar o ouvinte para o que está por vir. Ao se iniciar uma narrativa, 

também é necessário ambientar a história que será contada, identificando o tempo, o lugar, as 

pessoas e/ou a situação em que se passa a narrativa, ou seja, fazendo uma orientação. 

A complicação caracteriza-se como o momento em que a narrativa de fato se inicia, 

marcada pela tensão dos acontecimentos. A avaliação é, para Labov, o elemento mais 

importante da narrativa e corresponde aos meios utilizados pelo narrador para apresentar a 

relevância do fato contado, o porquê daquilo estar sendo dito. Somente desta forma, o ouvinte 

se mostrará interessado no que está sendo contado e não responderá com um frustrante “e 

daí?”. 

A resolução, por sua vez, apresenta o final da narrativa, que geralmente corresponde a 

uma mudança de estado em relação ao estado inicial. Por fim, a coda é representada pelas 

orações encontradas no final das narrativas para indicar o término dos eventos, é o 

fechamento da narrativa ou a moral da história, mas pode, muitas vezes, não ocorrer. 

Para Adam (Op. cit.), as narrativas podem ser caracterizadas por seis partes: sucessão 

de eventos, unidade temática, predicados transformados, processo, intriga e moral. A sucessão 

de eventos se dá na medida em que os fatos narrados ocorrem numa linha temporal contínua, 

sucessiva, enquanto que a unidade temática refere-se à sensação de encadeamento presente no 

texto, que deve formar um todo coerente. Os predicados transformados apontam para as 

transformações ocorridas na narrativa que deve necessariamente apresentar a mudança de um 

estado para outro. O processo corresponde à configuração básica da narrativa, que deve 

apresentar início, meio e fim. A intriga aparece como o complicador da narrativa, enquanto 

que a moral (ou coda) corresponde a uma reflexão sobre os fatos narrados, aquilo que pode 

ser aprendido a partir da situação contada. 



Para Bronckart (1996a, Op. cit.), as sequências narrativas devem “manter a atenção do 

destinatário, por meio da construção de suspense, criado pelo estabelecimento de uma tensão 

e subsequente resolução” (p.247). Além disso, devem apresentar situação inicial, 

complicação, ações desencadeadas, resolução e situação final.  

Garcia (1980) afirma que uma narrativa implica a presença de todos ou de alguns dos 

seguintes elementos: o quê (o fato, a ação, o enredo); quem (personagens; protagonista e 

antagonista), como (o modo como se desenrolou o fato ou a ação); quando (a época, o 

momento em que ocorreu o fato); onde (o lugar da ocorrência); porquê (a causa, razão, 

motivo) e por isso  (resultado ou consequência).  O autor destaca que apenas o quê e quem são 

elementos essenciais a uma narrativa. Nota-se, portanto, a forte semelhança entre a 

caracterização da sequência narrativa por parte desses autores. 

A sequência descritiva, como o próprio termo indica, tem por finalidade descrever um 

ser, um objeto ou um fato “através da indicação dos seus aspectos mais característicos, dos 

pormenores que o individualizam, que o distinguem” (GARCIA, 1980, p.231). 

A descrição vem normalmente associada aos tipos de texto narrativos, como uma 

espécie de estrutura dependente da existência de outra para se manifestar.  Autores como 

Adam, Bronckart, entre outros defendem a autonomia da descrição enquanto tipo de texto. 

Adam (Op. cit.), inclusive, divide as sequências descritivas em três partes: “ancoragem (onde 

se tem um tema-título); uma dispersão de propriedades (contendo dois processos básicos – a 

aspectualização e o estabelecimento de relação); e uma reformulação (onde se tem uma nova 

visualização geral do tema)” (p.222). 

O tipo argumentativo é aquele em que são usados argumentos com o objetivo de 

provar um ponto de vista ou convencer o ouvinte ou leitor sobre determinada posição, 

“mediante a apresentação de razões, em face da evidência das provas e à luz de um raciocínio 

coerente e consistente” (GARCIA, Op. cit., p.370). Para Adam (Op.cit.), a sequência 

argumentativa dialoga com um já dito (topos), ao qual se contrapõe e a partir do qual a 

argumentação se desenvolve (com a utilização dos argumentos), e finaliza com uma 

conclusão. Bronckart (1999, Op. cit.) acrescenta ao esquema de Adam a contra-argumentação, 

uma estratégia do falante/escritor que, prevendo as refutações possíveis aos seus argumentos, 

reorganiza-os de forma a alcançar uma maior aprovação por parte do seu ouvinte/leitor. 



A sequência expositiva tem por característica “levantar um questionamento, responder 

o questionamento ou resolver o problema, detalhando-o, e, por fim, sumarizar a resposta 

avaliando o problema” (BONINI, 2005, p.224). Tanto Adam (1992) quanto Bronckart (Op. 

cit) não consideram a sequência expositiva, tomando-a por explicativa ou descritiva. Para 

Adam (apud Bonini, 2005) uma sequência explicativa tem como objetivo “construir um 

desenho claro de uma ideia”, respondendo às questões “Por quê? ou Como?” (p.223). Em 

Bronckart (1999), a sequência explicativa apresenta quatro fases, a saber: a constatação 

inicial, na qual há a introdução do fenômeno incontestável; a problematização, onde se 

apresenta o “por quê?” ou “como?”; a resolução, onde se responde às questões suscitadas, é a 

fase que caracteriza a explicação; e a conclusão-avaliação, onde há uma reformulação da 

constatação inicial (p.229). Tomando por base essas definições, entendemos que o que 

estamos considerando como uma sequência expositiva pode facilmente ser considerada como 

uma sequência explicativa nos termos de Adam e Bronckart.  

O tipo de texto injuntivo apresenta uma organização processual centrada na 2ª pessoa e 

visa “fazer o destinatário agir de certo modo ou em determinada direção” (BRONCKART, 

1996a, Op. cit., p.246).  

Por fim, a sequência expressiva corresponde a uma manifestação subjetiva do emissor 

e pode ser caracterizada, segundo Paredes Silva (2010), “pela centração na primeira pessoa e 

pelo uso de verbos de natureza mais subjetiva (perceptivos, cognitivos, volitivos) nas formas 

de presente do indicativo” (p.478). 

 

2.3   O Artigo de Divulgação Científica 

 

Antes de definirmos o gênero artigo de divulgação científica (ADC), é importante 

retornar a Bakhtin (2003) e à sua clássica distinção entre gêneros primários e secundários. 

Segundo o autor, os gêneros primários são aqueles que ocorrem em situações de comunicação 

imediata (como a carta, a conversa); já os gêneros secundários correspondem aos gêneros 

utilizados em situações de comunicação mais complexa e organizada (como a palestra, o 

romance). No nosso caso, temos um especial interesse pelos gêneros secundários, pois é onde 

situamos o artigo de divulgação científica.   



O ADC, como o próprio nome indica, busca divulgar algo, anteriormente restrito à 

comunidade científica, para toda a sociedade. Desta forma, o articulista se apropria de um 

discurso científico/acadêmico, atribuindo uma nova “roupagem” ao texto, tornando-o 

acessível ao público em geral.  O ADC faz ressoar o artigo científico, reformulando-o em um 

novo gênero. Esse discurso recodificado da ciência apresenta características próprias, muito 

influenciadas pelo suporte em que esse novo gênero se insere. Aqui, cabe esclarecermos o que 

entendemos como suporte de um gênero, já que esta é uma noção de extrema importância no 

desenvolvimento de nossa pesquisa. Nas palavras de Marcuschi (2003), o suporte de um 

gênero pode ser definido como: 

um lócus físico ou virtual com formato específico que serve de base ou ambiente 
de fixação do gênero materializado como texto. Numa definição sumária, pode-se 
dizer que suporte de um gênero é uma superfície física em formato específico 
que suporta, fixa e mostra um texto. (p.5, grifos do autor) 

 

O ADC está inserido no suporte revista de divulgação científica.  Marcuschi (2002) 

salienta que a definição do suporte ao qual o gênero pertence é, em alguns casos, fundamental 

para a determinação do gênero em questão.  O próprio ADC só poderia ser assim chamado se 

publicado em um jornal diário ou em uma revista de divulgação científica, como no nosso 

caso. Se estivesse publicado em uma revista científica, teríamos outro gênero, um artigo 

científico8, como exemplifica o próprio autor (p.21). 

 Outra categoria que se impõe destacar quando falamos sobre gêneros são os domínios 

discursivos. De acordo com Marcuschi (Op. cit.), os domínios discursivos são “uma esfera ou 

instância de produção discursiva ou de atividade humana” (p.23) que dá origem e possibilita a 

criação de gêneros específicos a cada domínio. Estamos interessados especificamente no 

domínio jornalístico, que além dar origem às notícias, aos artigos de opinião, às cartas dos 

leitores, aos editoriais, às crônicas jornalísticas, entre outros gêneros, dá origem, ainda, ao 

artigo de divulgação científica. Nesse sentido, é de extrema importância atentarmos para o 

papel que o domínio jornalístico exerce na constituição desse gênero. 

O artigo científico é escrito por um especialista e tem sua divulgação restrita a revistas 

especializadas cuja circulação atinge, essencialmente, uma audiência acadêmica. Ao converter 

o discurso científico no de divulgação científica, o jornalista deve ser capaz de reinterpretar 
                                                                 
8 Não estamos afirmando, é claro, que a única distinção entre os dois gêneros é o suporte em que se inserem. Há 
outros aspectos a serem considerados, mas que não cabem na discussão que propomos aqui. 



esse discurso, reestruturando o vocabulário e a terminologia usados (que devem ser mais 

acessíveis ao público leigo). Nas palavras de Orlandi (2001c apud GRIGOLETTO, 2005):  

O jornalista lê em um discurso e diz em outro. Ou seja, há um duplo movimento de 
interpretação: interpretação de uma ordem de discurso que deve, ao produzir um 
lugar de interpretação em outra ordem de discurso, constituir efeitos de sentidos que 
são próprios ao que se denomina ‘jornalismo científico’ que, ao se produzir como 
uma forma específica de autoria, desencadeará por sua vez novos gestos de 
interpretação, agora produzindo um certo efeito-leitor. O discurso de divulgação 
científica é a textualização jornalística do discurso científico.”(p.23) 

 

O efeito-leitor apontado pela autora corresponde à reformulação do discurso científico 

feita pelo jornalista, que leva em consideração a audiência que ele deseja alcançar.  

Além disso, o próprio conteúdo científico é alvo do crivo do articulista ou dos editores 

do jornal ou da revista em questão, já que nem tudo aquilo que é da ciência chega ao acesso 

do público em geral. Ao leitor, nesse caso, é divulgado apenas o que se considera de utilidade 

prática ou, em muitos dos casos, o que irá alcançar uma maior audiência. Segundo Guimarães 

(2001 apud GRIGOLETTO, 2005) “a ciência só é notícia enquanto parte de uma cena em que 

os fatos narrados podem ser vistos sob um aspecto utilitário” (p.20). 

Apesar da seleção do que pode ou não virar notícia, o artigo de divulgação científica 

possibilita um alcance social e popular do científico, que num primeiro momento tinha sua 

circulação limitada, sobretudo à Universidade, e que hoje, pode atingir a uma grande parte da 

população. Tal fato pode ser observado especialmente se falarmos de jornais, pois até mesmo 

os mais populares tratam da divulgação científica. No caso das revistas, o que especificamente 

nos interessa, a audiência parece ser mais restrita. Voltaremos a esse assunto mais adiante. 

Bakhtin (2003), em seu texto sobre os gêneros do discurso, afirma que o uso da língua 

é feito através de enunciados9. Tendo em vista essa afirmação chegamos à conclusão de que 

nos comunicamos por gêneros discursivos, uma vez que o próprio autor os definiu como 

“ tipos relativamente estáveis de enunciados” (p.262).  Dessa forma, é importante olhar para 

os gêneros a partir dos seus três constituintes básicos, de acordo com Bakhtin (2003). 

Segundo o teórico, os diversos tipos enunciados (os gêneros do discurso) são constituídos por 

três elementos – o conteúdo temático, o estilo e a construção composicional.  

                                                                 
9 Aqui utilizamos o termo enunciado com o mesmo sentido indicado pelo tradutor do texto de Bakhtin (2003), ou 
seja, como o ato de produção do discurso oral ou escrito. 



Em relação ao conteúdo temático, os artigos de divulgação científica tratam, em geral, 

de assuntos variados, tais como descobertas científicas, comportamento, tecnologia, 

relacionamento, entretenimento, história, cultura, questões de ordem filosófica (como 

imortalidade). Conforme exposto anteriormente, a seleção dos temas dos artigos pode variar 

de acordo com o interesse do jornalista ou mesmo da revista em questão. Uma vez que 

diversos assuntos são de interesse da ciência, a escolha do que será ou não divulgado ao 

público em geral depende do que se considera de seu interesse naquele momento, pois, para 

os leitores, dos estudos científicos “o que é importante é sua aplicação, utilidade e 

consequências para a vida cotidiana”, como lembra Zamponi (2005, p.171).  

Além disso, a audiência das publicações também não é qualquer audiência, uma vez 

que podemos observar que essas revistas parecem se voltar principalmente para um público 

jovem-adulto, tendo em vista os temas abordados e o próprio layout.  Para ilustrar, 

apresentamos abaixo (Figura 1) uma edição da revista Galileu e uma da revista 

Superinteressante. Observando apenas as imagens de capa, podemos perceber o 

direcionamento das publicações a um público de uma faixa etária mais jovem. A primeira 

delas, da revista Galileu, traz uma imagem que simboliza um compra pela internet, universo 

em que há uma predominância de um público jovem-adulto, especialmente quando pensamos 

em compras online. A segunda imagem, da revista Superinteressante, trata do tema amizade e 

a diversidade de cores na capa parece funcionar como um atrativo a mais para a audiência 

mais jovem, além de remeter à música Wave, de Tom Jobim, no trecho “é impossível ser feliz 

sozinho”.   

                              

Figura 1: exemplos de capas de revistas de divulgação científica 

 



Corroborando a nossa hipótese, o site da revista Superinteressante disponibiliza 

resultados de uma pesquisa que mostra que 48% de seus leitores têm entre 20 e 34 anos, 85% 

deles situam-se entre as classes A e B10 e que 72% vivem nas regiões Sul e Sudeste. 

Em relação ao estilo do ADC, acreditamos ser esse aspecto dos mais relevantes em 

nossa pesquisa, uma vez que o grande diferencial das revistas analisadas em relação a outras11 

que também são de divulgação científica e são igualmente vendidas em bancas de jornal é, a 

nosso ver, o estilo empregado por cada uma das publicações. 

 Dentro de sua perspectiva dialógica, Bakhtin (2003) salienta que todo enunciado 

dialoga com outros enunciados que o precederam, pois “cada enunciado é pleno de ecos e 

ressonâncias de outros enunciados com os quais está ligado pela identidade da esfera de 

comunicação discursiva” (p.297).  Essas atitudes responsivas (Loc. cit.) por parte do 

enunciado se dão à medida que, como afirma Bakhtin (Op.cit), o falante ou escritor não é o 

primeiro a falar sobre determinado objeto, desta forma esse novo enunciado apresenta 

necessariamente as vozes de outros enunciados com as quais dialoga implícita ou 

explicitamente. Além disso, o enunciado também estabelece uma comunicação com os elos 

subsequentes, à medida que “se constrói levando em conta as atitudes responsivas, em prol 

das quais ele, em essência, é criado” (Op. cit., p.301). 

Quanto à construção composicional, os ADC, de maneira geral, se organizam da 

seguinte forma: apresentam o título e o subtítulo, o texto propriamente dito e as infografias12. 

A utilização da infografia, de acordo com Teixeira (2007), “pressupõe a inter-relação 

indissolúvel entre texto (que vai além de uma simples legenda ou título) e imagem que deve 

ser mais que uma ilustração de valor exclusivamente estético” (p.113).  

De maneira geral, os ADC tem liberdade para tratar de temas diversos. No entanto, 

algumas publicações que objetivam divulgar o científico para leitores leigos apresentam certa 

centração temática, no sentido de se voltarem para apenas uma ciência. É o caso, por 

exemplo, das revistas Psique, Filosofia e Língua Portuguesa, cujos artigos tratam, 

respectivamente, de assuntos referentes à psicologia, à filosofia e à língua portuguesa. Além 

                                                                 
10 A pesquisa não apontou haver leitores entre as classes D e E. 
11 Como exemplo, podemos citar, as revistas Língua Portuguesa, da editora Segmento; Psique, editora Escala; e 
Filosofia, editora Escala educacional, que apresentam estilos bastante diferenciados em relação aos da revista 
Superinteressante e Galileu como se propõe aqui. 
12 Trataremos detalhadamente das infografias no Capítulo 5. 



disso, o estilo dessas revistas é marcado por um tom de formalidade e distanciamento que não 

se verifica nas publicações que analisaremos.  

Em relação à organização tipológica, espera-se que o artigo de divulgação científica 

seja predominantemente expositivo, pois levanta um questionamento (cf. ADAM, 1992) e o 

discute, mas não defende um ponto de vista, como acontece nas sequências argumentativas, 

por exemplo. Segundo Bronckart (1999), a sequência expositiva/explicativa trata de um 

fenômeno incontestável e tal fenômeno 

apresenta-se, no entanto, como incompleto, ou como requerendo um 
desenvolvimento destinado a responder as questões que coloca ou as contradições 
aparentes que poderia suscitar. Esse desenvolvimento é então realizado por um 
agente autorizado e legítimo, que explicita as causas e/ou razões da afirmação 
inicial [...]. No fim desse desenvolvimento, a constatação inicial encontra-se 
reformulada e geralmente enriquecida. (p.228-229, grifos do autor) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.  SINTAGMAS NOMINAIS COMPLEXOS 

 

3.1   Os SNs Complexos  

 

 De acordo com Castilho (2010), o sintagma nominal (SN) pode ser definido como 

“uma construção sintática que tem por núcleo um substantivo ou um pronome” (p.453). Essa 

estrutura, segundo o autor, pode ser esquematizada da seguinte forma: 

 (07)  (Especificadores) + Núcleo + (Complementadores) = SN 

 

Segundo o esquema acima, outros elementos podem se juntar ao núcleo do SN, 

colocando-se à esquerda ou à direita desse núcleo. A colocação desses termos entre parênteses 

indica a sua opcionalidade sintática, a despeito da sua possível obrigatoriedade pragmático-

discursiva. Desta forma, o único item obrigatório é o núcleo, que por si só constitui um 

sintagma nominal pleno.  

 Entre os elementos especificadores encontramos os artigos, os pronomes 

demonstrativos, os pronomes possessivos, os quantificadores, as expressões qualitativas (o 

estúpido do, a porcaria da) e os delimitadores (uma espécie de, um tipo de). Já os elementos 

complementadores compreendem os sintagmas adjetivais, os sintagmas preposicionais e as 

orações relativas (ibidem, p.454-455).  

 No nosso caso, estamos especialmente interessados nos SNs com elementos à 

esquerda e/ou à direita de seu núcleo, pois é a presença desses elementos que torna os SNs 

complexos, principalmente dos que se colocam à direita do núcleo. Retomaremos essa 

afirmação mais adiante. 

Lemle (1984), num trabalho de cunho descritivo, na perspectiva da gramática gerativa 

em seu modelo padrão, propõe a seguinte regra derivacional para a formação do SN (08). 

Admitindo que apenas o núcleo nominal é o elemento obrigatório na constituição do SN, a 

autora elenca os elementos que podem anteceder e suceder o núcleo, quais sejam, 



quantificador, determinante e adjetivo; adjetivo, sintagma preposicional, adjetivo e oração 

relativa, respectivamente. O asterisco que se coloca após alguns dos elementos do esquema 

refere-se à recursividade, possibilidade de uma repetição dos mesmos em sequência, como 

podemos ver exemplificado em (09), em relação aos SPreps, e em (10), em relação aos 

adjetivos, ambos destacados em negrito. 

 (08) SN = ((Quant) Det) (Adj)*  N  (Adj)* (SPrep)* (Adj)* (S)* 

 

 (09)  “[A força de um chefe de família] pode até estar relacionada com maiores 

chances de sobrevivência da prole.” (Galileu – Desejo) 

 

 (10)  “Isso não serviria apenas para prevenir doenças, mas para melhorar [o 

desempenho escolar e profissional da população].” (Galileu – Relógio biológico) 

 
 

 Os SNs entre colchetes apresentam uma construção do tipo complexa com a presença 

de vários elementos situados ao redor do núcleo. No exemplo (09), à esquerda do núcleo 

força, há um determinante (A) e à direita dois SPreps (de um chefe e de família). No 

exemplo (10), à esquerda do núcleo desempenho, encontramos também um determinante (o) 

e à sua direita dois adjetivos coordenados (escolar e profissional) seguidos de um SPrep (da 

população). A adjunção de especificadores e complementadores ao núcleo do SN torna-o, a 

nosso ver, além de mais extenso, mais complexo. 

 Entendemos por SN complexo, o SN formado a partir de três elementos, incluídos 

entre eles o núcleo-nominal, como vemos destacado em (11). O SN entre colchetes é formado 

pelo determinante, pelo núcleo e seguido por um SPrep. Por uma questão de delimitação do 

objeto de estudo, consideramos os SNs compostos a partir de três elementos a estrutura básica 

para identificá-los como complexos, mas devemos reconhecer que essa estrutura, quando 

comparada a outras com que nos defrontamos ao longo da pesquisa, não apresenta uma 

complexidade significativa do ponto de vista estrutural e discursivo. À medida que outros 



elementos se colocam à direita e à esquerda do núcleo, o SN se complexifica, o que pode ter 

consequências para o bom entendimento do leitor.  

 (11) “[O rapaz da câmera] pede que Júlio Rassec fale alguma coisa. Júlio está de 

partida para Portugal.” (Superinteressante – O poder da intuição) 

 

 Conforme mencionado anteriormente, os elementos que se colocam à direita do núcleo 

merecem destaque em nossa análise, uma vez que esse é o lugar preferencial dos 

complementadores, elementos muitas vezes exigidos por algum constituinte do SN e que são 

representados pelos Spreps e pelas orações relativas13. 

 (12) “A chance de que haja coincidência não é nada desprezível. E vale a mesma 

coisa no caso de quem prevê [a morte de uma pessoa querida].” (Superinteressante – O poder 

da intuição) 

 

 (13)  “Logo no início da invasão alemã, ordenou [a transferência de cerca de 1500 

fábricas de armas] para longe do front.” (Superinteressante – A nova 2ª Guerra mundial) 

 

Nos exemplos (12) e (13) acima, os núcleos dos SNs destacados exigem a presença de 

um elemento preposicionado para ter o seu sentido completo, respectivamente, morte de 

quem?; transferência de quem ou de quê?  

Entre os SPreps, não assinalamos as diferenças entre os que atuam como 

modificadores ou como complementos, embora saibamos que a complexidade dos 

complementos é maior que a dos modificadores. Em (14), o substantivo conflito assume uma 

função designadora, sem se que imponha a presença de argumentos.  

                                                                 
13 Os adjetivos, apesar de se colocarem, muitas vezes, à direita do verbo têm uma contribuição muito pequena 
para a complexidade do SN, especialmente quando o comparamos com outras categorias. As orações adjetivas 
podem estar encaixadas nas nominalizações e, assim, influenciar na complexidade do SN. Já os SPreps  têm um 
papel mais significativo à medida que, além de funcionarem como um encaixe, podem, ainda, ser projetados 
pelas nominalizações.  
 



(14) “Mas agora o maior conflito de todos os tempos está sendo revisto e ampliado.” 

(Superinteressante  – A nova 2ª Guerra mundial) 

 

A projeção de argumentos revela um dos aspectos fundamentais no estudo dos SNs 

complexos: a presença de nominalizações. A nominalização, entendida como um processo 

derivacional, é a principal responsável pelo acréscimo de argumentos à direita do núcleo, uma 

vez que o termo nominalizado pode exigir, muitas vezes, a presença de complementos que lhe 

configurem um significado completo e coeso. Acrescenta-se, ainda, a possibilidade de 

ocorrência de mais de uma nominalização dentro de um mesmo SN que, por sua vez, exigirá a 

presença de seus próprios argumentos. Dessa forma, teremos um SN extenso, do ponto de 

vista linear e complexo, do ponto de vista cognitivo. 

Por se tratar de um termo que mantêm a valência daqueles dos quais derivam, as 

nominalizações têm papel de destaque em nossa análise, pois a partir dos argumentos que 

selecionam, os SNs tendem a se tornar mais complexos, podendo acarretar dificuldades para o 

leitor. Vamos, então, analisá-las mais atentamente. 

 

3.2  As Nominalizações 

 

3.2.1  Algumas palavras sobre as nominalizações 

 

Antes de tratarmos dos casos de SNs complexos com nominalizações, é necessário, 

porém, que esclareçamos o tratamento que está sendo dado ao fenômeno da nominalização 

neste trabalho.  

Segundo Basílio (1980), a nominalização pode ser analisada a partir de uma relação 

paradigmática entre nomes e verbos no léxico. Assim, a autora rejeita a posição defendida 

pela literatura tradicional de que a nominalização se trata de um processo que forma nomes a 

partir de verbos. Desta forma, Basílio (Op. cit.) adota uma concepção de a neutralidade 

direcional no processo de nominalização. 



Neste trabalho, embora também não estejamos interessados em determinar o processo 

formador da nominalização, devemos admitir que, em geral, é o verbo o termo básico do qual 

deriva o substantivo nominalizado14, haja vista, entre outros, a produtividade dos nomes 

deverbais na língua portuguesa15. 

De acordo com Basílio (2008), a formação dos substantivos deverbais pode se dar a 

partir de três motivações, quais sejam: motivação semântica, motivação gramatical e 

motivação textual. 

A motivação semântica está relacionada, entre outras coisas, à necessidade de 

explicitar noções verbais de forma genérica. A utilização de criação no lugar de criar , por 

exemplo, dá ênfase tão somente a semântica verbal, deixando de lado as noções predicadoras 

que são veiculadas pelo verbo, como tempo, modo, número e pessoa. Já a motivação 

gramatical ocorre, segundo Basílio (Op. cit.), para “possibilitar o uso do verbo em estruturas 

que sintaticamente exigem um substantivo” (p.41), como em construções com verbos de 

suporte. 

A motivação textual trata das exigências discursivas na construção do texto. Destaca-

se, neste sentido, a anáfora, entendida como um processo de referenciação por meio de 

escolhas atributivas que criam objetos-de-discurso (KOCH, 1999), escolhas essas que 

constituem “uma seleção particular e única dentre uma infinidade de lexicalizações possíveis” 

(KOCH, 2002, p.94).  Como afirma Zamponi (2003), 

“As nominalizações talvez constituam o fenômeno anafórico que mais deixa à mostra, 
no texto escrito, os bastidores da construção de objetos-de-discurso pela atividade 
referencial. Com efeito, quando um sintagma nominal transforma em referente o 
processo denotado por uma proposição, que, obviamente, não tinha esse estatuto 
anteriormente, testemunha-se a operação discursiva da referenciação.” (p.199) 

 

A nominalização funciona, desta forma, como um rótulo, entendido a partir de Francis 

(2003) como um grupo nominal que resume, encapsula uma extensão do discurso atuando no 

processo de coesão textual. Segundo Koch (Op. cit.), as nominalizações têm um caráter 

inespecífico, abstrato e, por isso mesmo, exigem uma “realização lexical no cotexto” (p.94). 

Assim, a nominalização “tem uma função organizacional de indicar ao leitor exatamente a 

                                                                 
14 Os nomes derivados de adjetivos serão mencionados mais adiante. 
15 Neste sentido, vamos assumir, neste trabalho, que estamos tratando de nominalizações derivadas de verbos e 
adjetivos. 



sequência de discurso que deve ser interpretada” (ZAMPONI, Op. cit., p.215).  Vejamos o 

exemplo em (15). 

 (15) “As empresas que coletam dados via internet e celular também estão na mira 

de críticos. Em julho, foi aberta uma investigação sobre as 8 maiores companhias do ramo. 

Legisladores pedem, entre outras explicações, uma lista das fontes de onde são extraídos os 

dados, tipos de informação capturados e detalhes sobre os métodos de rastreamento. [Esse 

tipo de manifestação] mostra que podemos caminhar para uma regulamentação mais firme 

sobre essas atividades.” (Galileu – A ciência que faz você comprar mais) 

 

O trecho acima foi retirado de um artigo de divulgação científica cujo tema trata do 

monitoramento das grandes empresas sobre os consumidores na tentativa de fazê-los comprar 

mais. Em (15), observa-se a existência de um posicionamento contrário por parte de algumas 

organizações em relação a essas empresas que “vigiam” os consumidores, levando até à 

abertura de uma investigação.  O sintagma entre colchetes e, especialmente, a nominalização 

manifestação, que é o seu núcleo, têm um papel de encapsular toda a informação 

anteriormente mencionada, não se referindo especificamente a nenhum antecedente, senão a 

toda a informação anterior. Nas palavras de Zamponi (Op. cit.): 

“(...) a dependência interpretativa de uma anáfora não se vincula ao contexto verbal 
explícito, mas às informações já disponíveis na memória discursiva. Interpretar uma 
anáfora não é uma operação trivial de colocá-la em relação com um antecedente 
textual. Prova disso é que, muitas vezes, a delimitação precisa do segmento textual 
requerida para a interpretação textual é problemática.” (p.238) 

 

 Neste sentido, o SN em destaque, além de resumir, a partir de uma recategorização, 

toda a informação veiculada anteriormente, atua como um elemento que contribui para a 

progressão textual. Desta forma, o processo de referenciação não  trata apenas da 

representação de objetos, mas do processo de construção discursiva e de construção de 

significado; refere-se, assim, ao acréscimo de novos matizes significativos através da 

mudança na forma de expressão (KOCH, 2002). 

 Francis (2003) e Koch (1999) também destacam o papel avaliativo das nominalizações 

rotuladoras. Assim, como mencionamos acima, o escritor tem à disposição diversas 

possibilidades dentre as quais seleciona uma delas, o que claramente indica uma posição 



argumentativa de sua parte e, consequentemente, das nominalizações.  Com efeito, “os 

elementos rotulam uma extensão do discurso com um tipo particular de linguagem, instruindo 

o leitor a interpretar o estatuto linguístico de uma proposição de um modo particular” 

(ZAMPONI, Op. cit., p.216).  

 Em (15), a nominalização manifestação indica, a nosso ver, uma atitude positiva do 

enunciador em vista do enunciado anterior. É claro que há certas nuances interpretativas que 

não nos permitem afirmar categoricamente essa posição, mas se pensarmos na existência de 

um continuum avaliativo, talvez seja possível sustentar nossa interpretação. Assim, 

poderíamos ter, por exemplo, o uso de ação, em ‘Esse tipo de ação’, situada numa posição 

intermediária de neutralidade e, por outro lado, o uso de protesto ou revolta, em ‘Esse tipo de 

protesto/revolta” que se coloca, obviamente, numa posição de atitude negativa. Levando essas 

outras possibilidades em consideração, podemos entender o uso de manifestação como uma 

posição positiva por parte do escritor. Neste sentido, o leitor é influenciado a se posicionar 

diante da informação que acaba de ler de forma positiva. 

 Não obstante a importância da nominalização como elemento argumentativo, também 

funcionam nesse sentido os modificadores que se posicionam em torno do núcleo. 

 (16) “Acontece que, se o começo da 2ª Guerra tem 70 anos, sua versão consagrada 

não tem menos de 60. Além de datada, ela é parcial: cada país tem sua visão do conflito. O 

Brasil chega a ter duas: a ufanista, em que salvamos a Europa, e a antimilitar, em que 

passamos vergonha. Mas agora o maior conflito de todos os tempos está sendo revisto e 

ampliado.” (Superinteressante  – A nova 2ª Guerra mundial) 

 

Em (16), além do nome-núcleo conflito apresentar aspectos avaliativos, neste caso, 

negativos, tendo em vista que se trata de uma Guerra e das consequências negativas que 

obviamente um evento desta proporção traz, os modificadores a sua volta intensificam o 

significado do núcleo, dando uma relevância bastante significativa ao evento, tratando-o como 

o maior já visto. Desta forma, os modificadores também apresentam as funções encapsuladora 

e predicativa, assim como os núcleos-nominais aos quais estão relacionados (ZAMPONI, 

2003). 



 As nominalizações também podem ser utilizadas a partir de encaixamentos múltiplos 

sem prejuízo à leitura. Basílio (1987) apresenta um exemplo, aqui em (17), em que 

observamos a utilização de nove nominalizações.  A recursividade inerente à língua permite 

que o encaixe de nominalizações se limite apenas a escolhas discursivas. 

 (17) “A constatação da efetividade da declaração de independência levou à 

certeza da objetividade da luta contra a proliferação de reuniões de revoltosos.” 

 

Basílio (Op. cit.) também destaca o papel das nominalizações como caracterizadoras 

do discurso formal escrito, que é um ponto que também defendemos aqui. Segundo a autora, 

nesses tipos de discurso “importam dados, fatos, fenômenos, relações; daí termos (...) 

predominância nominal” (Op. cit., p.78) com a presença marcante das nominalizações. 

 

3.2.2  Os tipos de nominalização 

 

Quanto à sua morfologia, as nominalizações são formadas, basicamente, a partir de 

dois processos: sufixação e a chamada “derivação regressiva” (cf. 5.1.5).  A derivação por 

sufixação refere-se ao acréscimo de sufixos nominais aos verbos básicos. Entre esses sufixos, 

destacam-se, principalmente, -ção e -mento, com predominância significativa do primeiro, 

como aponta Basílio (2008). Segundo a autora, o uso mais frequente dos dois sufixos se deve 

a sua semântica de natureza mais geral, que amplia sua possibilidade de utilização. Basílio 

(Op. cit., p. 42-43) ainda aponta que a maior produtividade de -ção em relação a -mento pode 

ser atribuída a formação de novos verbos em –izar que formam nominalizações em -ção, 

como vemos em (18). 

 (18) “A atividade física contribui para a estabilização dos ritmos circardianos.” 

(Galileu – Acerte seu relógio biológico) 

 

Alguns dos sufixos utilizados na formação de nominalizações deverbais são, entre 

outros, -da, -agem, -ança, -ência, -ura, como podemos observar abaixo respectivamente,  em 



(19), (20), (21), (22) e (23), sendo todos eles, no entanto, menos produtivos quando 

comparados a -ção e -mento. 

 (19) “Isso permite antecipar a chegada de comida.” (Galileu – Acerte seu relógio 

biológico) 

 (20) “Os primeiros astrônomos aprenderam a medir as fases da Lua e a passagem 

dos anos.” (Superinteressante – Mercado do tempo) 

 (21) “Aí sim começa a verdadeira mudança.” (Galileu – Livre-se dos maus hábitos) 

 (22) “Criou um novo tipo de relação, que revolucionou a convivência entre as 

pessoas.” (Superinteressante – O que nos tornou amigos) 

 (23) “É importante que o pedaço de papel tenha uma leve curvatura .” (Galileu – 

Resolva problemas do dia a dia usando ciência) 

 

Também se formam por sufixação as nominalizações oriundas de adjetivos. Essas 

formações são bem menos frequentes comparadas à alta produtividade das deverbais. 

Segundo Basílio (Op. cit.), formam-se nomes deadjetivais por razões semânticas e gramaticais 

(e não discursivas). A motivação semântica refere-se à necessidade de atribuir noções e 

propriedades abstratas a nomes e a motivação gramatical se dá quando precisamos nos “referir 

a alguma qualidade que alguém/algo possui, em vez de atribui-la a este algo ou alguém” (Op. 

cit., p.47) ou, ainda, quando desejamos caracterizar qualidades pertencentes a algo ou alguém.  

Os principais sufixos formadores de nominalizações derivadas de adjetivos são   -

idade,-eza, -ez, -ença, respectivamente em (24), (25), (26) e (27), embora haja muitos outros.  

 (24) “Do mesmo jeito que um especialista em tênis aprende a ler todos os 

movimentos dos jogadores, com bastante treino você pode (...) melhorar sua capacidade 

intuitiva.” (Superinteressante – O poder da intuição) 

 (25) “Hitler tinha tanta certeza da vitória que fez um agrado aos aliados japoneses e 

declarou guerra aos EUA.” (Superinteressante – A nova 2ª Guerra mundial) 



 (26) “Sempre que o homem passou por momentos de escassez de alimentos na 

história, os mais adaptados às condições difíceis sobreviveram.” (Superinteressante – Você 

pode ser imortal) 

(27) “A seleção natural também explica as diferenças de critério entre homens e 

mulheres (...).” (Galileu – A evolução segundo o tesão) 

 

As nominalizações deverbais por manterem uma função de centralidade textual, em 

parte determinada pelo papel nuclear dos verbos aos quais se relacionam, têm nos despertado 

mais interesse em seu estudo, ao passo que as deadjetivais, que são mais marginais e 

apresentam características e especificidades distintas das deverbais merecem, a nosso ver, 

tratamento próprio, que, tendo em vista as imposições de um trabalho da natureza de uma 

dissertação, não será feito aqui16.  

O segundo processo formador de nominalizações é representado pela chamada 

“derivação regressiva”, que consistiria na supressão de um elemento do verbo para a 

formação do nome e, neste caso, essa “supressão é sempre de uma sequência fônica tomada 

como afixo: e a palavra resultante não tem o mesmo significado ou uso da palavra derivante” 

(BASÍLIO, 1987, p.37). Neste mesmo trabalho, a autora discute alguns pontos problemáticos 

relacionados a este tipo de derivação. 

A primeira questão diz respeito ao fato de que ao formarmos nomes por “derivação 

regressiva” há, em muitos casos, além da supressão de um elemento verbal, um acréscimo de 

vogais, o que torna a definição de derivação regressiva a partir da supressão de um elemento 

tomado por afixo, no mínimo, questionável. Seguem-se alguns exemplos daquilo a que 

estamos nos referindo, em que temos escolha de escolher, limite de limitar  e domínio de 

dominar, todas as nominalizações formadas também a partir do acréscimo de vogais, a saber, 

a, e e o, respectivamente em (28), (29) e (30). 

 (28) “A música ambiente influencia a escolha de vinhos.” (Galileu – A ciência que 

faz você comprar mais) 

                                                                 
16 Apresentaremos, no entanto, no Capítulo 5 a análise das nominalizações deadjetivais sem conferir a elas 
tratamento diferenciado. 
 



 (29) “Ninguém sabe explicar por que nosso limite  de amizades é de 150 pessoas.” 

(Superinteressante – O que nos tornou amigos) 

 (30) “O trabalho dos pesquisadores é colocar a maior quantidade possível em 

pequenas pílulas.” (Superinteressante – Você pode ser imortal) 

 

O segundo aspecto está relacionado à dificuldade em determinar se o nome ou o verbo 

são básicos no processo derivacional e se há, portanto, acréscimo de sufixos verbais, no 

primeiro caso, ou derivação regressiva, no segundo. Apesar de concordar com a pertinência 

da observação da autora, neste trabalho, estamos adotando a posição de que todas as 

nominalizações analisadas são deverbais e, por isso mesmo, podem ser consideradas como 

nominalizações. Neste sentido, estamos considerando deverbal um nome que puder ser 

utilizado com sentido verbal (cf. Basílio, Op. cit., p.42), já que “a formação de substantivos a 

partir de verbos é infinitamente mais produtiva do que a formação de verbos a partir de 

substantivos” (Op. cit., p.42). 

 

3.2.3  A valência das nominalizações 

 

 Por se tratarem de nomes derivados de verbos, é natural que as nominalizações 

mantenham alguns aspectos próprios dos verbos. Entre eles, destaca-se a estrutura valencial, 

ou seja, a propriedade de projetar argumentos, que as nominalizações herdam de seus 

respectivos verbos básicos. 

 Camacho (2009), em trabalho empírico recente sobre o papel das nominalizações, 

defende a hipótese da preservação de valência das nominalizações, mesmo nos casos em que 

os argumentos não se manifestam, pois, segundo ele, “a organização sintática de um nome 

deverbal raramente expressa todos os constituintes de sua estrutura argumental” (Op. cit., 

p.6). Camacho atribui a ausência da expressão dos argumentos a razões de ordem semântica e 

pragmática. 



 Neves (2000) também defende a manutenção da valência das nominalizações, ainda 

que seus argumentos estejam ausentes. Segundo a autora, algumas nominalizações 

apresentam características mais nominais, enquanto outras são mais verbais.  Além disso, 

Neves (Op. cit.) argumenta que, assim como ocorre com os verbos, os argumentos da 

nominalização podem sofrer elipse com muito mais frequência do que ocorre com os 

argumentos verbais. 

Tanto Neves (2000) como Camacho (2009) apresentam razões pragmático-discursivas 

para sustentar a posição da preservação da valência nas nominalizações. Segundo Camacho 

(Op. cit.), muitas das vezes, um argumento não é expresso porque sua presença não é 

necessária naquele cotexto discursivo em questão, uma vez que a sua referência pode ser 

recuperada em contextos precedentes. Ou, em suas próprias palavras, “se já há informação 

contextual e cotextual suficiente sobre os argumentos, é descabido expressá-los na estrutura 

interna do predicado nominal” (Op. cit., p.163). Nesse mesmo sentido, afirma Neves (Op. cit.) 

que a presença dos argumentos é “frequentemente feita em outros pontos do enunciado, por 

outros expedientes que não a sua representação (...), assim, não há necessidade de 

preenchimento da estrutura argumental do nome dentro do próprio sintagma em que ele 

ocorre” (p.103, grifos da autora). Tomando por base essas considerações, observemos o 

exemplo (31). 

 (31) “A chance de que haja coincidência não é nada desprezível. E vale a mesma 

coisa no caso de quem prevê a morte de uma pessoa querida. A Cida do BBB sabia que a irmã 

estava doente. Havia [uma preocupação natural].” (Superinteressante – O poder da intuição) 

 

O sintagma entre colchetes (‘uma preocupação natural’) apresenta a nominalização 

preocupação que, tendo em vista seu correlato verbal, projeta dois argumentos: preocupação 

de alguém com algo ou alguém. Os argumentos não estão, como podemos observar, 

expressos no sintagma em destaque. A análise do cotexto discursivo anterior nos permite, no 

entanto, recuperar os papéis de argumento externo e interno dos SNs Cida e a irmã que 

estava doente, respectivamente. Assim, teríamos: “Havia uma preocupação natural de Cida 

com a irmã que estava doente”. Através desse exemplo, fica clara a importância de se levar 

em conta todo o contexto discursivo na interpretação do texto como um todo.  



A possibilidade de não expressar seus argumentos tendo em vista a sua recuperação 

em contextos precedentes é uma das características mais marcantes das nominalizações que, 

sozinhas, são capazes de compactar trechos ou porções de textos. Segundo Haiman (1983 

apud CAMACHO, Op. cit.) tal aspecto atenderia a um princípio de economia sintagmática, no 

qual elementos recuperáveis pelo contexto devem ser omitidos. 

Em nossa pesquisa, levamos em conta, é claro, todos os aspectos pragmático-

discursivos envolvidos na construção do texto, já que, pela ótica funcionalista que adotamos, 

entendemos que nenhum texto é desprovido de marcas intencionais, não é produzido ao acaso. 

Neste sentido, nos aproximamos das propostas de Neves e Camacho (Op. cit.). Em relação à 

hipótese de manutenção de valência quando na ausência dos argumentos apresentada pelos 

autores, temos, no entanto, uma outra interpretação. 

Estamos considerando neste trabalho todas as projeções de argumentos que ocorreram 

de forma efetiva. Isso porque, conforme mencionado acima, todo texto traz em si amarras 

intencionais que devem ser levadas em conta. Assim se um argumento passível de ser 

expresso não o é ou, ao contrário, um argumento passível de ser omitido, é expresso, há, 

claramente, razões pragmático-discursivas que precisam ser investigadas. Tomemos como 

ilustração o exemplo (32).   

 (32) “No The Fancy, cada vez que o usuário dá um fancy na foto de um produto, é 

gerado um código de barras. Se algum de seus amigos clicar na imagem publicada e acabar 

realizando uma compra, a pessoa leva 2% do valor. Uma maneira de incentivar [a postagem 

de produtos] nestas páginas pessoais e, ainda aproveitar o fato de que as pessoas confiam (...) 

na indicação de um amigo.” (Galileu – A ciência que faz você comprar mais) 

 

Em (32), observamos um caso em que o argumento interno da nominalização 

postagem17 poderia ter sido omitido, se assumirmos a posição de que já havia uma referência 

anterior. Na verdade, mais do que discutir se a presença do termo é redundante ou não, 

importa saber o porquê da sua manifestação, ou seja, as relações que estão em jogo no 

momento que se constrói um texto. Se o escritor decide expressar novamente um referente 

que é facilmente inferível pelo contexto precedente, ele há de ter suas razões. E, a nós, cabe 

investigar quais são elas.  
                                                                 
17 Note que o argumento externo não se manifesta. 



4. CORPUS E METODOLOGIA DE PESQUISA 

 

4.1  O Estabelecimento do Corpus 

 

Ao estabelecer o corpus desta pesquisa, procuramos selecionar duas revistas de 

divulgação científica que fossem exemplos representativos do que se tem publicado nessa 

área; que, além disso, tratassem de temas de interesse geral e que fossem, ainda, de ampla 

comercialização na cidade do Rio de Janeiro. As revistas selecionadas foram a revista 

Superinteressante, da Editora Abril e a revista Galileu, da Editora Globo, ambas com edições 

mensais. 

À medida que a pesquisa se desenvolvia e passamos a nos debruçar mais atentamente 

sobre o gênero, percebemos que há diferenças significativas entre as chamadas revistas de 

divulgação científica. As revistas Galileu e Superinteressante apresentam um interesse em 

divulgar temas diversificados e o tom de conversa que impõem à publicação faz com que 

consigam alcançar uma audiência bastante diversificada. Outras publicações são, em geral, 

monotemáticas ou apresentam uma aproximação maior do discurso acadêmico, o que se 

reflete no baixo número de publicações vendidas.  

Verificamos em uma breve pesquisa em algumas bancas de diferentes bairros da 

cidade do Rio de Janeiro que revistas monotemáticas como Língua Portuguesa, Psique, 

Filosofia, História estão restritas a leitores com interesses mais específicos e que, geralmente, 

suas vendas dependem do assunto de capa.  Revistas como a FAPESP, que apresentam temas 

diversificados, também têm sua venda relacionada à temática abordada. Por isso mesmo, nesta 

pesquisa, nossa análise dos artigos de divulgação científica das revistas Galileu e 

Superinteressante não se estende às outras publicações que também objetivam divulgar a 

ciência para um público leigo, isso porque além da diferença de tiragem entre as revistas, há, 

claramente, diferenças de estilos que não nos permitem agrupá-las sob uma mesma 

caracterização. 

A revista Superinteressante teve seu lançamento no ano de 1987 e está completando, 

portanto, em 2012, vinte e cinco anos de publicação. Todos os textos analisados contam com 

a assinatura de um jornalista da revista, geralmente seu editor, além da participação de um 



designer e um ilustrador. As matérias de capa versam sobre os mais diversos temas da 

atualidade, revelando novas descobertas científicas que podem gerar impactos na vida do 

leitor. 

A revista Galileu tem um formato semelhante ao da Superinteressante: seus artigos são 

assinados por jornalistas, alguns também na função de editores, e contam, ainda, com 

ilustradores.  A revista foi lançada em 1991, nessa época ainda com o nome de Globo Ciência. 

Foi somente em 1998 que ela viria a se chamar Galileu, tendo completado vinte e um anos de 

publicação em agosto de 2012. 

Ambas as revistas se voltam para um público jovem-adulto de classe média alta, haja 

vista a seleção dos temas de capa, o layout das revistas, além de seu preço (cf. Capítulo 2). A 

revista Galileu custa R$10,90 e a revista Superinteressante, R$13,00 (em janeiro de 2013). 

Esta última se coloca em seu próprio site como a maior revista jovem do país e, ainda, como 

aquela que contém “abordagens criativas para os temas que todos estão discutindo”. A revista 

Galileu, por sua vez, apresenta em sua capa o slogan “O futuro antes”, pois, segundo ela, 

busca adiantar “o futuro nos campos da ciência, da tecnologia, da cultura e do 

comportamento”. 

As revistas analisadas parecem se aproximar da revista Ciência Hoje das Crianças, 

reservadas as devidas proporções, já que como aponta Maia (1996), tal revista utiliza “um 

estilo mais informal, com o uso de gírias, comparações acessíveis mas ao mesmo tempo 

apropriadas, sem perder, contudo, o rigor científico” (p.93) 

Em nossa pesquisa, optamos por analisar somente os artigos de capa das revistas. 

Nossa escolha se justifica por razões de ordem prática e metodológica: todas as revistas 

possuem matérias de capa, o que não pode ser afirmado a respeito das demais seções. A 

matéria de capa é especialmente selecionada pela revista para atrair o leitor e esse aspecto nos 

é de fundamental interesse nesta pesquisa. Além disso, essas matérias costumam contar com 

um número aproximadamente idêntico de páginas, o que nos proporciona uma confiabilidade 

maior na comparação entre os artigos.    

Foi selecionado o total de dez artigos de divulgação científica que tratavam de temas 

variados – de questões abstratas às mais cotidianas, sendo cinco deles artigos da revista 

Superinteressante e os outros cinco da revista Galileu. Inicialmente, pensou-se em trabalhar 



com mais artigos, no entanto, a quantidade de dados encontrados fez com que nos 

detivéssemos apenas nesses dez, o que possibilitou uma análise minuciosa dos artigos. 

Os artigos da revista Superinteressante fazem parte das publicações situadas entre 

setembro de 2009 e fevereiro de 2011. Já os da revista Galileu foram publicados entre os 

meses de maio e setembro de 2012.  As publicações das revistas selecionadas estão 

compreendidas num intervalo de três anos, período de tempo muito curto que não deve 

implicar em mudanças na modalidade escrita. 

 Por uma questão de ordem prática, numeramos os artigos de 1 a 10 a fim de facilitar o 

entendimento e a futura referência aos mesmos neste trabalho. A tabela abaixo sintetiza as 

informações a respeito de cada artigo analisado. 

 

Tabela 1: os temas e a extensão dos ADC analisados. 

 

4.2 Metodologia de Análise 

 

Nesta pesquisa, nosso interesse está voltado para dois diferentes aspectos sobre o 

gênero artigo de divulgação científica. Por um lado, analisamos os SNs complexos presentes 

nos artigos de divulgação científica, buscando, assim, entender a sua constituição estrutural e 

seu papel discursivo; por outro lado, nos interessou também analisar a constituição desse 

Ref. do artigo Revista Título Nº de páginas Mês/Ano Edição 

Art.1 Galileu "A ciência que faz você comprar mais" 10 set/12 254 

Art.2 Galileu 
"Resolva problemas do dia a dia usando 

ciência" 10 jul/12 252 

Art.3 Galileu "Livre-se dos maus hábitos" 8 jun/12 251 

Art.4 Galileu 
"Perdidos no tempo - Acerte seu 

relógio biológico" 12 ago/12 253 

Art.5 Galileu "A evolução segundo o tesão" 10 mai/12 250 

Art.6 Superinteressante "O que nos tornou amigos" 12 fev/11 288 

Art.7 Superinteressante "A nova 2ª Guerra Mundial" 10 set/09 269 

Art.8 Superinteressante "Você pode ser imortal" 10 fev/10 275 

Art.9 Superinteressante "O poder da intuição" 10 mar/10 276 

Art.10 Superinteressante "Mercado do tempo" 10 dez/10 285 



gênero, que busca divulgar a ciência para um público de não-cientistas e o papel dos SNs 

complexos na sua constituição. 

 

4.2.1 Sobre os sintagmas nominais complexos 

 

Foram coletados todos os SNs complexos encontrados nas funções de argumento 

externo (sujeito) e argumento interno do verbo (objeto direto e objeto indireto), o que nos 

conferiu um total de 963 dados para análise. A etapa seguinte consistiu em analisar cada SN e 

contabilizá-los a partir da sua formação estrutural. A composição dos SNs admite uma série 

de possibilidades de organização, que vão desde o nome antecedido pelo determinante e 

seguido de um adjetivo (33) – que pode ser considerada a estrutura mais simples – a estruturas 

em que encontramos o nome-núcleo seguido por um SPrep e, ainda, por uma oração adjetiva 

(34) 18. 

 (33) Temos que lutar contra o licopeno, substância que dá [a cor avermelhada] ao 

tomate. (Art.2 – Exemplo 23). 

 

 (34) É por isso que [a lista de filmes que você quer ver antes de morrer] é repleta de 

clássicos. (Art.10 – Exemplo 50). 

 

 

Não por acaso, quando nos deparamos com SNs de estruturas mais complexas, estes 

tendem a apresentar nominalizações, já que a estrutura valencial desses nomes contribui para 

sua complexidade. 

 A partir da listagem dos padrões estruturais dos SNs complexos encontrados, pudemos 

ter uma noção mais clara do comportamento e da organização desses SNs no gênero 

analisado.   

 

                                                                 
18 Nos exemplos deste capítulo, utilizaremos colchetes para demarcar o início e o término do SN e negrito para 
os termos em destaque. 



4.2.1.1 Sobre os SNs complexos com nominalizações 

 

Tendo em vista que as nominalizações representam um aspecto fundamental no que 

diz respeito à complexidade do SN, restringimos nossa análise apenas aos SNs complexos que 

apresentam essas construções. A fim de entender o seu comportamento nos artigos, 

realizamos uma detalhada investigação que opera na direção da forma para a função. Para 

tanto, separamos os SNs complexos com nominalizações em uma nova listagem e obtivemos 

o total de 530 SNs complexos, o que representa 55% do total dos SNs considerados 

complexos.  

 Quanto aos aspectos formais, analisamos as nominalizações a partir de sua natureza 

morfológica. Elas foram divididas em deverbais e deadjetivais. Devido à alta produtividade 

das nominalizações deverbais, dividimos essas nominalizações em três diferentes grupos que 

acreditamos sintetizar as suas ocorrências, a saber, derivação regressiva, nominalizações 

terminadas em -ção e nominalizações com outras terminações deverbais.  

A seguir, quantificamos a posição preferencial de ocorrência das nominalizações 

dentro do SN. Ou seja, se eram nominalizações em posição de núcleo (35), em posição 

periférica (fora do núcleo), como em (36) ou, como em alguns casos, se ocorriam nas duas 

posições no mesmo SN, como vemos em (37). 

 (35) “[Essa atração fatal] é, na verdade, um instinto de sobrevivência.” (Art.5 – 

Exemplo 4) 

 

 (36) “[Os números do sacríficio], recalculados com documentos disponíveis após o 

fim da Guerra Fria: 27 milhões de mortos.” (Art.7 – Exemplo 94) 

 

 
 (37) “Os pesquisadores da Universidade de Washington logo perceberam que 

apenas 4 indicadores eram suficientes para prever [o fracasso de um relacionamento].” 

(Art.9 – Exemplo 64) 

 
 



Analisamos as projeções argumentais das nominalizações que, por se tratarem de 

nomes valenciais, podem projetar a presença de argumentos, assim como os verbos aos quais 

se relacionam. Também investigamos a quantidade de itens lexicais em cada SN, já que a sua 

extensão pode, além de variar sensivelmente, contribuir para sua complexidade. Nesse mesmo 

sentido, o último traço formal investigado foi a quantidade de encaixes nos SNs. Esses dois 

últimos aspectos apresentam influência direta na complexidade dos SNs, uma vez que estão 

relacionados ao peso do SN (cf. Capítulo 2). Além disso, o traço de recursividade inerente à 

língua possibilita a ocorrência de SNs extensos linearmente e com múltiplos encaixes. 

Quanto aos aspectos funcionais-discursivos, foi considerada a função sintática dos 

SNs com nominalizações, aspecto que além de nos fornecer mais informações a respeito do 

seu comportamento, revela também outras implicações de ordem discursiva, uma vez que a 

função do SN e, consequentemente, sua a posição dentro da oração – se anterior ou posterior 

ao verbo – pode apontar padrões de comportamento dos SNs complexos, como por exemplo, 

a tendência de as informações “pesadas” do ponto de vista informacional se colocarem à 

direita do verbo (cf. CHAFE, 1994). 

Em nossos dados, encontramos apenas 15 ocorrências de sujeitos pospostos, o que 

representava 2% dos casos, e nenhum caso de objetos direto e indireto antepostos. Entre os 

sujeitos pospostos, a maioria dos casos (73%) era de sujeitos de verbos inacusativos, como 

vemos em (38) e (39), e entre esses havia uma clara predominância do verbo existir, 

exemplificado em (40) e em (41). Os outros casos eram de sujeitos com os verbos revelar, 

mudar e na voz passiva, como em (42). 

 (38) “Muitos ainda esperavam por algum milagre quando, em setembro de 1942, 

começou [a evacuação para o campo de extermínio de Treblinka].” (Art. 7 – Exemplo 66) 

 

 (39) “Em seguida, vem [a recompensa que motivou a busca].” (Art. 3 – Exemplo 

10) 

 

 (40) “Mas você já reparou que (...) fica mais difícil fazer novos amigos (...)?      

Existe [uma possível explicação] para isso.” (Art. 6 – Exemplo 53) 

 



  (41) “Apesar de existir [uma variação diária nas concentrações de hormônios 

masculinos e femininos] (...) não existe [nenhuma relação comprovada entre esse sobe e 

desce e picos diários de fertilidade ou libido]. (Art. 4 – Exemplos 149 e 135) 

 
 (42) “Em julho, foi aberta [uma investigação sobre as 8 maiores companhias do 

ramo] (Art. 1 – Exemplo 118) 

 

A baixa ocorrência de dados como os acima revela que nos ADC há uma tendência à 

ordenação canônica dos SNs, o que fez com que excluíssemos dos dados os casos com 

sujeitos pospostos e analisássemos apenas os casos com sujeitos antepostos ao verbo. 

Nesse sentido, também investigamos o estatuto informacional dos SNs (cf. PRINCE, 

1981). Esse aspecto apresenta interessantes resultados especialmente quando o 

correlacionamos com a função sintática dos SNs, já que a posição das informações novas, 

evocadas e inferíveis na oração revela tendências não só dos comportamentos dos SNs nos 

artigos, mas da própria língua. 

Acreditamos que isoladamente cada um dos traços investigados nos apresente somente 

algumas características organizacionais e comportamentais dos SNs complexos nos artigos 

analisados. Tais aspectos nos mostram sua relevância quando os olhamos em seu conjunto e 

os correlacionamos uns com os outros, uma vez que as estruturas da língua dialogam entre si.  

 

4.2.2 Sobre os artigos de divulgação científica  

 

A partir da perspectiva funcionalista, que leva em conta os traços contextuais na 

análise das estruturas gramaticais, as conclusões a que chegamos neste trabalho não seriam 

possíveis sem que para isso relacionássemos os tipos de SNs ao gênero artigo de divulgação 

científica (ADC). Isso porque, em nossa pesquisa, levamos em conta todos os componentes de 

uma atividade comunicativa, ou seja, o propósito comunicativo, os participantes envolvidos e, 

como já mencionado, o contexto de uso da língua. 

 

Procuramos definir o ADC a partir dos três aspectos fundamentais na identificação dos 

gêneros segundo Bakhtin (cf. Capítulo 2), o que nos possibilita uma estratégia de análise 



pormenorizada e completa, levando em consideração todos os aspectos constituidores do 

gênero. A seleção do conteúdo temático revela a preocupação da revista com o público alvo 

que ela deseja atingir. Enquanto que o estilo da revista ratifica essa relação direta entre a 

revista e o leitor, a partir da seleção vocabular empregada e de outras estratégias utilizadas 

pelo autor do artigo para envolver e tornar acessíveis aos leitores as informações divulgadas, 

tais como o uso de metáforas, o uso de perguntas ao longo do artigo, o depoimento de 

especialistas, só para citar alguns. Já a construção composicional dos ADC apresenta a 

organização propriamente dita dos artigos, como as infografias utilizadas, que também foram 

analisadas como texto19. Alguns exemplos foram selecionados a fim de comprovar as 

afirmações por nós apresentadas (cf. Capítulo 5).  

 

Além disso, também nos interessamos em analisar os tipos de texto encontrados nos 

ADC e para tal levamos em conta as contribuições de Adam (1992), Bronckart (1999) e 

Paredes Silva (2010). 

 

4.2.3  Sobre o tratamento dos dados 

 

A fim de conferir maior precisão e confiabilidade a nossos resultados, utilizamos o 

pacote de programas GOLDVARB. A partir do seu aplicativo Makecell realizamos o cálculo 

da frequência de uso de acordo com os traços propostos. Também realizamos cruzamentos 

entre os aspectos considerados na pesquisa, o que nos possibilitou a identificação da 

relevância de cada aspecto. 

Reconhecemos que nossa pesquisa não trata de um fenômeno variável, uma vez que 

não há formas em alternância e os contextos de ocorrência de SNs complexos não podem ser 

previstos. Os diferentes aspectos analisados nos fornecem, no entanto, resultados percentuais 

que evidenciam os padrões de distribuição das funções e formas analisadas. 

 Nesta dissertação, as perguntas que nortearam nossa análise e que funcionaram como 

hipóteses iniciais foram as seguintes: 

1. O fato dos ADC se voltarem para um público leigo se refletiria na menor 

complexidade do texto de um modo geral, assim como dos SNs complexos? 
                                                                 
19 No capítulo 5, analisaremos mais detalhadamente as infografias a partir de exemplos retirados do corpus. 



2. Sendo as nominalizações um traço próprio da escrita, seriam elas relevantes para a 

construção do ADC? 

3. A natureza da nominalização teria alguma influência na complexidade do SN? 

4. O fato de se tratar de um discurso de divulgação científica favoreceria a ordenação 

direta dos termos da sentença, levando em consideração a objetividade deste tipo de 

discurso? 

5. Levando em conta seu público-alvo, os ADC estariam respeitando a restrição do 

sujeito leve, de Chafe (1994) e a tendência ao peso final, de Wasow (1997)? Em outras 

palavras, as informações mais pesadas do ponto de vista cognitivo se concentrariam à 

direita do verbo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

Nesta pesquisa, nossa análise se voltou para o uso e a constituição dos SNs complexos 

em artigos de divulgação científica. Pretendemos verificar em que medida os SNs complexos 

ajudariam a caracterizar os ADC. 

 Portanto, embora a investigação dos SNs complexos e dos ADC esteja intimamente 

relacionada, dividimos este capítulo em duas seções, a saber: Sintagmas Nominais complexos, 

em 5.1, e Artigo de Divulgação Científica, em 5.2, a fim de fornecer para o leitor um melhor 

acompanhamento do nosso percurso. 

 

5.1  Sintagmas Nominais complexos 

 

Conforme mencionamos no Capítulo 4, nos detivemos na análise dos SNs complexos 

com nominalizações e partirmos das características formais e funcionais para investigar o 

comportamento desses SNs. As 530 ocorrências encontradas foram analisadas com o auxílio 

de parte do programa GOLDVARB, no que diz respeito ao cálculo das frequências e aos 

cruzamentos, o que possibilitou a quantificação das ocorrências em termos percentuais. A 

seguir, apresentaremos os resultados e a análise em cada um dos aspectos observados. 

 

5.1.1  Função sintática 

 

Nesta pesquisa, uma de nossas hipóteses iniciais é de que os SNs localizados à direita 

do verbo devem apresentar aspectos mais complexos do que os que estão à sua esquerda. Isso 

se justifica pelo fato de o artigo de divulgação científica ser um gênero voltado para um 

público leigo, de não-especialistas no assunto abordado, o que leva o autor do texto a utilizar 

estratégias de facilitação da leitura. Tendo em vista os princípios do ponto de partida leve, de 

Chafe (1994) e  peso final, de Wasow (1997) (cf. Capítulo 2), é de se esperar que na posição 

de objeto encontremos as estruturas mais complexas. 

Considerando a relevância que a posição dos SNs representa para as conclusões a que 

chegamos na nossa pesquisa, utilizamos como oposição inical as funções de sujeito vs. objeto 



para o cálculo das percentagens através do programa GOLDVARB20. Tomar sujeito e objeto 

como ponto de partida equivale, no nosso caso, a opor as posições à esquerda e à direita do 

verbo, respectivamente. 

A análise dos argumentos externos (sujeitos) e argumentos internos (objetos direto e 

indireto) revelou a alta incidência dos últimos em relação aos primeiros. Os sujeitos 

corresponderam a 35% do total dos dados, enquanto que os objetos somados correspondem a 

64%. Em relação a estes, optamos por chamá-los apenas como objetos, tendo em vista que as 

ocorrências de objetos indiretos eram de apenas 5%, como podemos observar na tabela 

abaixo21.  

 

Função Sintática TOTAL % 

Sujeito 190/530 35% 

Objeto direto 313/530 59% 

Objeto indireto 27/530 5% 

Tabela 2: distribuição dos SNs nas três funções sintáticas. 

 

Como se observa na Tabela 2, a baixa porcentagem dos objetos indiretos nos permite 

separar os SNs em apenas duas funções: sujeito, de um lado e objeto, de outro. Assim, a 

distribuição dos SNs nas duas funções sintáticas está apresentada no gráfico abaixo. 

                                                                 
20 O pacote estatístico GOLDVARB, utilizado para estudos variacionistas, permite o cálculo de frequências e a 
projeção de pesos relativos associados aos contextos de variação. Nosso estudo não envolve variação, mas dada 
a diversidade de características associadas aos elementos em foco, nos beneficiamos de parte do programa 
referente ao cálculo das frequências. 
21 O programa GOLDVARB 2001 utiliza em seus cálculos o arredondamento para baixo, o que faz com que os 
resultados percentuais não somem 100%. 
 



 

Gráfico 1: distribuição dos SNs nas duas funções sintáticas. 

 

A observação da Tabela 2 nos permite fazer algumas considerações. Em primeiro 

lugar, percebemos que nos ADC a função preferencial dos SNs complexos é a de objeto. 

Tendo em vista que só estamos lidando com os SNs na ordem canônica (cf. Capítulo 4), 

podemos concluir que 64% dos SNs complexos estão à direita do verbo. Esta afirmação vai ao 

encontro de nossa hipótese inicial de que as informações mais complexas tendem a ocorrer à 

direita do verbo, facilitando, assim, o entendimento do leitor. 

Levando em consideração que a complexidade dos SNs pode ser analisada em termos 

de gradiência, ou seja, há SNs mais complexos do que outros ou, a nosso ver, há SNs cujos 

aspectos constituintes podem torná-los ainda mais complexos do que outros é de extrema 

importância, em nossa análise, atentarmos para o posicionamento dos SNs complexos à 

esquerda e à direita do verbo.  

Por outro lado, ao analisarmos a baixa ocorrência de SNs complexos na função de 

sujeito, ou seja, à esquerda do verbo e, por conta disso, encabeçando a oração, percebemos a 

atuação da restrição do sujeito leve, proposta por Chafe (1994). Como observado pelo Gráfico 

1, a função de sujeito apresenta quase metade da ocorrência de SNs complexos em relação à 

posição de objeto. Assim sendo, podemos concluir que é na posição de objeto que 

encontramos um maior número de SNs complexos. 
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5.1.2  Número de itens lexicais 

 

Conforme discutimos no Capítulo 2, autores como Wasow (1997) destacam a 

importância da extensão dos SNs para determinar sua maior ou menor complexidade. 

Segundo o autor, SNs mais longos tendem a ser mais pesados e, consequentemente, mais 

complexos. Na tentativa de determinar diferentes de graus de complexidade, contabilizamos o 

número de itens lexicais em cada SN complexo22. Antes, porém, de apresentar os resultados 

quanto a esse aspecto, cabe, neste momento, definirmos o que estamos contabilizando como 

item lexical. 

Além dos substantivos, adjetivos, verbos e advérbios, consideramos itens lexicais os 

numerais, os pronomes não pessoais, com exceção dos monossílabos átonos, e as preposições 

de maior carga semântica, com exceção das monossilábicas a, de, até e para (que se reduz a 

pra). O gráfico a seguir apresenta o resultado da distribuição do número de itens nos SNs. 

 

Gráfico 2: distribuição do número de itens lexicais nos SNs complexos. 

 

A tabela acima nos permite afirmar que SNs com maior o número de itens têm a 

frequência mais baixa nos dados.  A maior parte dos SNs complexos analisados é de extensão 

mínima, com apenas dois itens lexicais, caracterizando-se como de baixa complexidade, 

quando comparados aos outros SNs mais extensos. Se considerarmos também os SNs de três 

itens como pouco complexos, chegamos a marca de quase 70% do SNs caracterizados como 

de baixa complexidade. Esse resultado corrobora nossa expectativa de encontrar SNs pouco 

complexos em um gênero que divulga a ciência para leitores não especializados. Em 

                                                                 
22 Conforme mencionamos na Introdução do trabalho (página 13), estamos diferenciando a quantidade de 
elementos no SN e o número de itens lexicais. 
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levantamento feito em artigos de periódicos e resenhas publicadas, trodos da  área de 

linguística, também encontramos o predomínio de SNs com apenas 2 itens lexicais (37,3%), 

mas os de 3 itens lexicais representam 31,8%, ou seja, a queda é bem menos abrupta, 

revelando uma tendência a SNs mais longos(cf. Almeida, 2012). 

Os SNs mais extensos correspondem a apenas 2% dos casos e acreditamos que a sua 

baixa produtividade está relacionada, como já mencionamos, ao gênero em questão. Como os 

ADC são direcionados a um público leigo, o uso de SNs complexos muito longos poderia 

funcionar como um obstáculo na leitura, devendo ser, portanto, evitado pelo jornalista. Em 

(43), (44), (45) e (46) vemos exemplos de SNs extensos com 14, 10, 9 e 8 itens, 

respectivamente23. 

 

 (43) “Dezenas de pesquisas já mostraram [a relação entre o trabalho em turno  e 

maiores incidências de úlcera, obesidade, diabetes, doenças cardíacas, câncer de mama e 

de cólon].” (Art.4 – Exemplo 76)24 

 

 (44) “Elas poderiam assumir [o papel das células mortas e daquelas danificadas 

pelo processo natural  de divisão celular].” (Art.8 – Exemplo 26) 

 

 (45) “Em julho, a rede social, com 20 milhões de usuários, lançou [uma ferramenta 

de envio de SMS com promoções dos locais em que os usuários mais fazem check-in].” 

(Art.1 – Exemplo 69) 

 

 (46) “Frank juntou-se [a um grupo de 100 judeus que se escondiam em condições 

primitivas  nas florestas da região].” (Art.7 – Exemplo 61) 

 

Uma característica comum a todos os exemplos acima é a função sintática dos SNs em 

destaque. Note que todos funcionam como objeto e, por conta disso, ocupam uma posição à 

direita do verbo. Wasow (1997) chamou de peso final a tendência de as informações mais 

pesadas se posicionarem à direita nas sentenças, o que foi comprovado também nos nossos 

dados. O gráfico abaixo apresenta essa relação. 

                                                                 
23 Para fins de uniformização dos exemplos, estabelecemos a seguinte padronização que se aplicará a todos os 
exemplos deste subitem: todos os SNs complexos serão marcados por colchetes, indicando o início e o término 
do SN, enquanto que os termos em destaque serão apresentados em negrito.  
24 A coordenação atenua a interferência do fator. 



 

Gráfico 3: distribuição do número de itens lexicais em relação à função sintática. 

 

Os SNs que têm entre 5 e 7 itens lexicais se situam numa posição intermediária de 

complexidade e correspondem a 11% dos casos. Em relação à função sintática desses SNs, 

eles estão preferencialmente, assim como observado nos SNs mais extensos, na função de 

objeto, função essa que já no Gráfico 1 se mostrara a posição preferencial dos SNs 

complexos. Em (47), observamos um exemplo de SN complexos com 7 itens lexicais. 

 (47) “Ele percebeu [a presença constante de movimentos faciais que duram uma 

fração de segundo].” (Art.9 – Exemplo 97) 

 

Os SNs de 4 itens lexicais, também numa posição intermediária de complexidade, 

ocorrem em 16% dos casos. Em (48), observamos um exemplo deste tipo de SN. 

 (48) “Na maioria das vezes, [os instintos que orientam nosso desejo] estão intactos 

desde a Idade da Pedra.” (Art.5 – Exemplo 77) 

 

Os SNs menos extensos, como mencionamos, foram os mais frequentes em nossa 

amostra revelando a tendência de os SNs nos artigos de divulgação científica serem mais 

curtos e, por conta disso, menos complexos. Abaixo em (49), apresentamos um exemplo de 

SN com três itens e em (50), um SN com apenas dois itens lexicais. 
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 (49) “A espuma reduz o volume em até 24 decibéis, o que pode salvar [algumas 

multas de condomínio].” (Art.2 – Exemplo 119) 

 (50) “[O processo de envelhecimento] é complexo e depende de vários fatores.” 

(Art.8 – Exemplo 14) 

 

 

5.1.3  Número de encaixes dentro do SN 

 

A quantidade de encaixes dentro de um SN é um dos aspectos mais relevantes na 

determinação da sua maior ou menor complexidade. Assim como Erdmann (1988 apud 

WASOW, 1997) postulou, SNs pesados têm seu núcleo modificado por um SPrep e/ou uma 

oração. Após a verificação da quantidade de encaixes dentro dos SNs, encontramos os 

seguintes resultados. 

 

Gráfico 4: distribuição do número de encaixes nos SNs complexos. 

 

De acordo com os resultados apresentados, as estruturas mais complexas do ponto de 

vista dos encaixes foram as menos encontradas em nossos dados. Há apenas 4% de SNs que 

têm de 3 a 5 encaixes. Mais uma vez, recorreremos ao gênero com o qual estamos trabalhando 

na tentativa de explicar esses resultados. A baixa frequência de SNs com muitos encaixes, o 

que os tornaria mais complexos, está em consonância com os resultados apresentados até 

aqui, como o baixo número de SNs com muitos itens lexicais. O único exemplo com cinco 

encaixes está ilustrado acima em (43) e retomado abaixo em (51), o que demonstra a 
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correlação entre o alto número de itens com o alto número de encaixes. As outras ocorrências 

são todas de exemplos com três encaixes, que pode ser representada em (52)25. 

 (51) “Dezenas de pesquisas já mostraram [a relação /entre o trabalho/ /em turno/ e 

maiores incidências /de úlcera/, obesidade, diabetes, doenças cardíacas, câncer /de mama/ e 

/de cólon/].” (Art.4 – Exemplo 76) 

 

 (52) “Os roedores ouviam um estalo alto quando [a porta /de acesso/ /às pontas/ 

/do T/] era aberta.” (Art.3 – Exemplo 12)  

 

Os SNs com dois encaixes já apresentam uma quantidade maior de ocorrências, 

representando 20% dos casos encontrados. Esses encaixes são, na maioria dos casos, 

formados por dois SPreps encaixados, como vemos em (53). Os casos com encaixes de 

orações adjetivas são mais raros e elas se colocam, em geral, após os SPreps, como podemos 

observar em (54).   

 (53) “O objetivo é desvendar [os desejos e reações /no subconsciente/ /dos 

consumidores/].” (Art.1 – Exemplo 100) 

  

 (54) “Eles transitam por grupos diferentes do seu (...) gerando [uma renovação /de 

ideias/ /que faz bem a todos os relacionamentos/].” (Art.6 – Exemplo 88) 

 

A observação dos resultados apresentados no Gráfico 4 nos permite afirmar que a 

estrutura de SN predominante nos ADC é formada com apenas um encaixe. A maior parte 

desses encaixes é constituída pela adjunção de um SPrep ao núcleo do SN, como se observa 

em (55), embora haja alguns casos em que, no lugar dos SPreps, encontramos orações 

adjetivas, como em (56). 

 (55) “[O combate armado /contra alemães/] foi exceção.” (Art.7 – Exemplo 65) 
                                                                 
25 Para facilitar a visualização, os encaixes serão marcados por barras indicando seu início e término. 
 



 (56) “Esta região aciona automaticamente [os ensinamentos /que você teve na 

autoescola/].” (Art.3 – Exemplo 20) 

 

Finalmente, os SNs que não apresentam encaixes representam 19% dos casos. Tais 

SNs apresentam, via de regra, adjetivos ou sintagmas adjetivais, como se observa em (57). 

Mais uma vez, atribuímos esse resultado ao gênero com o qual estamos trabalhando. Se 

considerarmos também os casos de apenas um encaixe como pouco complexos, teríamos um 

total de 74% de SNs de baixa complexidade. É interessante observar que, em relação ao 

número de itens, os SNs menos complexos representavam um total de quase 70%, bem 

próximo do que encontramos aqui em relação aos encaixes. Tal fato só comprova que nossa 

análise, nos diferentes aspectos do SN, caminha para uma congruência observada pelo diálogo 

entre os resultados encontrados. 

 (57) “Mas isso não caracteriza [propaganda genética enganosa?]” (Art.5 – 

Exemplo 84) 

 

Assim como apresentamos em 5.1.2, a Gráfico 5 abaixo representa a distribuição do 

número de encaixes a partir das funções de sujeito e objeto. Conforme mencionamos no 

Capítulo 2, a complexidade do SN pode ser determinada tanto pelo número de itens no SN 

quanto pelo número de encaixes. Podemos observar que os resultados, nas diferentes 

classificações, são bastante similares, com mais de 60% dos SNs na posição de objeto e, 

consequentemente, à direita do verbo. 

  É interessante observar que os SNs com o maior número de encaixes e, portanto, os 

mais complexos se distribuem de forma semelhante aos SNs com mais itens lexicais, 

conforme aponta o Gráfico 4 acima. Esses SNs se posicionam majoritariamente à direita do 

verbo, contabilizando praticamente 70% dos casos.   Mais uma vez, esses resultados vão ao 

encontro da nossa expectativa inicial em relação ao posicionamento dos SNs mais complexos, 

que tenderiam a se posicionar à direita do verbo, o que funciona como uma estratégia de 

facilitação tanto para o ouvinte quanto para o falante (cf. Capítulo 2). 



 

Gráfico 5: distribuição do número de encaixes em relação à função sintática. 

 

 

5.1.4  Projeção argumental das nominalizações 

 

Entre os nomes valenciais, as nominalizações ganham destaque, pois podem selecionar 

argumentos a partir da manutenção da estrutura valencial presente nos verbos aos quais se 

relacionam. Assim, ao verificarmos a projeção argumental das nominalizações encontramos 

os resultados apontados no Gráfico 6 abaixo. 

 

Gráfico 6: distribuição da projeção argumental das nominalizações. 

  

Como podemos observar, a maior parte das nominalizações não projeta nenhum 

argumento. Resultado semelhante foi encontrado por Camacho (2009) em seu estudo sobre as 
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nominalizações na modalidade falada, no qual ele encontrou 63% de nominalizações sem 

expressão argumental. 

A nosso ver a ausência de argumentos se justifica por, pelo menos, duas razões. A 

primeira delas está no fato de os argumentos das nominalizações se manifestarem, muitas 

vezes, em cotexto anterior ao da nominalização em questão. Assim, seus argumentos, por 

serem facilmente recuperáveis, não precisariam se manifestar no mesmo SN. Podemos ver em 

(58) um exemplo dessa ocorrência. 

 (58) “Ratos são os animais preferidos para diversos estudos de ritmo circadiano. 

Quando se analisa a concentração de álcool no cérebro e no fígado deles uma hora após a 

ingestão de uma dose, nota-se que ela varia. [As menores concentrações observadas], entre 

6h e 12h, indicam que a essa hora o cérebro está removendo a droga rapidamente.” (Art.4 – 

Exemplo 145) 

 

 No SN em destaque, a nominalização concentrações não apresenta argumento dentro 

do SN, já que o mesmo já havia sido mencionado no período anterior. Desta forma, pela 

observação do cotexto precedente podemos recuperar o argumento da nominalização, 

entendendo que as concentrações observadas são as concentrações de álcool. 

Azevedo (1992), ao estudar a manifestação do agente em construções com 

nominalizações verificou que a alta produtividade da ausência do agente estava relacionada à 

proximidade entre os termos correferentes, assim como verificamos em (58). Não há, como 

afirma o autor, impedimento de ordem sintática para a explicitação do agente em casos como 

esse, no entanto, parecem estar em jogo fatores relacionados a pressões discursivas, como 

topicidade e eliminação de ambiguidades.  

A segunda razão que pode justificar a preferência pela ausência de argumentos tem 

relação com a natureza compactadora das nominalizações. Por funcionarem como um rótulo 

que encapsula, recategoriza e resume ideias veiculadas anteriormente, as nominalizações 

podem abrir mão dos seus argumentos. Gramaticalmente, as nominalizações não têm as 

mesmas exigências dos verbos aos quais se relacionam, assim a presença dos argumentos está 

relacionada a “requisitos da informação, não [a] (...) requisitos gramaticais” (BASÍLIO, 2008, 

p.42). Neste sentido, analisemos o exemplo em (59). 



 (59) “Contra esse tipo de atraso, psicólogos, filósofos e até economistas 

paternalistas têm se rendido ao que eles chamam de ‘vontade estendida’ – ferramentas 

externas que ajudam a nossa parte que quer trabalhar. Um estudo do M.I.T. mostra que esse 

controle não precisa vir necessariamente de cima para baixo. Confrontados com as opções de 

entregar todos os trabalhos no fim do semestre ou acertar datas de entrega diferentes, a 

maioria preferiu a segunda alternativa. Moral da história: em vez de se expor à vagabundagem 

involuntária, eles preferiram [um controle externo] para fazer o que racionalmente queriam – 

estudar.” (Art.10 – Exemplo 59) 

 

Em (59), podemos perceber claramente o papel rotulador exercido pela nominalização. 

O controle expresso na nominalização funciona com uma síntese de toda uma informação já 

veiculada. É interessante notar que a primeira menção do termo (em itálico) também funciona 

como um rótulo, ou seja, ao usar o termo controle para se referir às “ferramentas externas que 

ajudam a nossa parte que quer trabalhar”, o jornalista cria um novo objeto-de-discurso a partir 

do processo da referenciação. Além disso, a escolha do termo faz com que nós, leitores, 

sejamos levados a uma via de interpretação que o jornalista deseja. A segunda menção de 

controle é enriquecida pela presença do adjetivo externo e funciona como um fecho (a moral 

da história) para o tópico em questão. Neste exemplo, fica claro que a ausência de 

argumentos da nominalização tem ligação direta com a sua natureza encapsuladora e sua 

autossuficiência em veicular informações sem necessitar de argumentos. 

As ocorrências em que os dois argumentos da nominalização foram expressos 

correspondem a apenas 2% dos casos. Essa baixa ocorrência se justifica pelas mesmas razões 

que apontamos acima. Camacho (2009) afirma que a manifestação dos dois argumentos da 

nominalização se restringe, basicamente, a nomes derivados de verbos cuja estrutura 

subjacente já predicava uma preposição. Este é o caso de ofertas (oferecer algo a/para 

alguém26), em (60), e de relação (alguém se relaciona com alguém ou algo), em (61). Em 

(62), a predicação da preposição por parece estar relacionada à regência da nominalização 

preferência27. 

                                                                 
26 A nominalização em questão permitiria até a presença do argumento referente ao agente, mas não foram 
encontrados casos com três argumentos manifestos. 
27 Para facilitar a visualização, os argumentos serão marcados por barras indicando seu início e término. 



 (60) “Um estatístico contratado pela loja havia criado uma maneira de descobrir 

quais clientes estariam grávidas para enviar a elas [ofertas /de produtos/ /para gestantes e 

bebês/].” 28 (Art.1 – Exemplo 6)    

 

 (61) “[A relação /dos brasileiros/ /com a 2ª Guerra Mundial/] costuma variar 

entre dois extremos.” (Art.7 – Exemplo 106) 

 

 (62)  “As pesquisas confirmam [a preferência /de homens e mulheres/ /por um 

certo clichê/].” (Art.5 – Exemplo 9)  

 

São bastante frequentes, por outro lado, os casos em que há a presença de um dos 

argumentos da nominalização, seja ele interno ou externo: correspondem a 43% dos casos. 

Em (63) e (64) estão ilustrados alguns exemplos. 

 (63) “O vapor da chaleira leva [a um derretimento forçado /da tinta ressecada/].” 

(Art.2 – Exemplo 143) 

 

 (64) “Basta engatar [uma conversa /com alguém/] para um turbilhão inconsciente 

invadir sua cabeça.” (Art.9 – Exemplo 85) 

 

De acordo com a hipótese de Du Bois (1985, 1987 apud ASHBY & BENTIVOGLIO, 

1993) em relação à estrutura argumental, verbos bitransitivos tendem a manifestar apenas o 

argumento na função de objeto ou paciente, enquanto que o sujeito ou agente tende a ser 

expresso apenas como argumento de verbos intransitivos. O mesmo parece ocorrer com os 

nomes derivados de verbo. Camacho (2009) aponta, com os dados de sua pesquisa empírica, 

que a competição entre os argumentos de um nome bitransitivo, geralmente, favorece o 

                                                                 
28  Observe-se a polissemia da nominalização produtos que, neste caso, não tem ideia de processo, e sim, de 
resultado. 



paciente. Enquanto que, em nomes intransitivos, por não haver argumentos em competição, a 

manifestação do agente é frequente, como vemos em (63).  

Apesar de não termos quantificado esse aspecto nos dados, uma análise preliminar 

aponta no mesmo sentido dos resultados encontrados por Camacho (Op. cit.), em que nomes 

que projetam dois argumentos tendem a apresentar preferencialmente o objeto em detrimento 

do sujeito, como se pode observar em (63) acima.   

O cruzamento do número de projeções com a função sintática dos SNs, como se 

observa no Gráfico 7, aponta, mais uma vez, a predominância da posição de objeto em todas 

as três classificações. Desse cruzamento o que, talvez, seja mais importante de se destacar é 

que os SNs mais complexos – os que apresentam duas projeções – se colocam 

preferencialmente à direita do verbo, numa posição que tende a facilitar a leitura.   

 

Gráfico 7: distribuição do número de projeções em relação à função sintática. 

  

A análise das nominalizações quanto a sua projeção argumental nos permite perceber 

o que parece ser uma constante a respeito do comportamento das nominalizações nos ADC: 

sua tendência à não complexidade. A ausência preferencial das projeções dos argumentos, 

além de se justificar pelas razões que mencionamos acima, só serve para corroborar a nossa 

expectativa de encontrar SNs de baixa complexidade nos ADC. A projeção de argumentos 

pode ser considerada como mais um elemento que contribui para complexidade, já que 

funciona também como um encaixe e aumenta, consequentemente, o número de itens no SN. 
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5.1.5  Natureza das nominalizações 

 

A fim de verificar quais os tipos de nominalizações ocorriam nos SNs complexos, 

pudemos estabelecer, a partir da análise de sua natureza morfológica, um quadro da sua 

distribuição, conforme se verifica na tabela abaixo. 

 

Gráfico 8: distribuição da natureza das nominalizações. 

 

Como mencionamos no Capítulo 4 desta dissertação, a divisão das nominalizações nos 

quatro tipos acima se deve à alta produtividade das nominalizações deverbais em detrimento 

das deadjetivais. Tendo em vista que o quinto tipo de nominalização representa a repetição de 

outros dois já mencionados, podemos perceber que as nominalizações deverbais somam quase 

100% dos casos, já que sobre a quinta classificação podemos afirmar, no mínimo, que pelo 

uma das nominalizações é deverbal. Assim sendo, pareceu-nos interessante separar as 

nominalizações deverbais em outros três tipos, a fim de verificar com maior precisão sua 

distribuição. 

O primeiro tipo é a chamada “derivação regressiva”, nomes abstratos 

paradigmaticamente relacionados a verbos, que, como já observamos, concentra o maior 

número do total de nominalizações (44%), já que se trata de um processo com muita 

produtividade na língua. Podemos ver alguns exemplos deste tipo em (65) e (66)  abaixo. 
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 (65) “Se [a falta de sincronia] aumenta para 5 horas ou mais, o uso do cigarro pula 

para 60%.” (Art.4 – Exemplo 67) 

 

 (66) “Por que, afinal, os amigos têm [mais influência sobre nós?].” (Art.6 – 

Exemplo 64) 

 

 No exemplo (65), o substantivo falta se liga ao verbo faltar , enquanto que no exemplo 

em (66), o substantivo influência está relacionado com verbo influenciar .   

Em seguida, as nominalizações deverbais terminadas em -ção se apresentaram em 

grande número. Desta forma, julgamos pertinente separá-las em um grupo próprio. Conforme 

mencionamos no Capítulo 3, as nominalizações em -ção correspondem à formação sufixal 

mais produtiva, como afirmou Basílio (2008). Como podemos observar, este é o segundo 

grupo mais frequente, atrás apenas das derivações regressivas, contabilizando 26% das 

ocorrências. O exemplo (67) ilustra uma dessas ocorrências. 

 (67) “[Um minuto de distração] pode inspirar horas de foco.” (Art.10 – Exemplo 

90) 

 

No terceiro tipo de nominalização deverbal encontramos também nominalizações 

formadas por derivação sufixal, mas que apresentam, neste caso, vários sufixos distintos, 

como -mento, -ança e -agem, exemplificados em (68), (69) e (70), respectivamente. 

 (68) “Só precisamos fazer o esforço uma vez para automatizar [o bom 

comportamento] para toda a vida.” (Art.3 – Exemplo 75) 

 (69) “[Prisioneiros de confiança da SS] recebiam melhores roupas, comida e 

alojamento para, em troca, supervisionar grupos de prisioneiros.” (Art.7 – Exemplo 70) 

(70) “Uma maneira de incentivar [a postagem dos produtos] nestas páginas 

pessoais.” (Art.1 – Exemplo 56) 



O quarto grupo é o das nominalizações deadjetivais, nomes formados a partir de 

adjetivos. Não nos surpreende a baixa porcentagem de ocorrências desse grupo, somente 3%, 

já que construções desse tipo são mais raras. Assim como os nomes deverbais, as 

nominalizações oriundas de adjetivos também podem funcionar como predicadoras. Assim 

como afirmou Basílio (2008), formamos nomes a partir de adjetivos para fazer referência a 

uma qualidade que alguém possui, como vemos em (71). Além disso, utilizamos um nome 

quando pretendemos focalizar alguma qualidade de forma abstrata, como ocorre em (72). As 

deadjetivais também podem funcionar como anáfora, contribuindo para a progressão textual, 

como vemos em (73), em que o nome escassez faz referência a porções anteriores do trecho 

em destaque. 

 (71) “Só que pouca gente tem [a flexibilidade de horário de nosso taxista 

Romilson].” (Art.4 – Exemplo 58) 

 (72) “Envolver o cartão num saco plástico normalmente faz com que [a intensidade 

dos sinais indesejados] diminua.” (Art.2 – Exemplo 87) 

 (73) “É que passar fome – acredite – faz todos nós viver mais. Está provado desde 

os anos 30, quando a Universidade de Cornell demonstrou que ratos submetidos a uma dieta 

30% menor chegam a viver 40% mais. É um processo conhecido como restrição calórica (...). 

Sempre que o homem passou [por momentos de escassez de alimentos], os mais adaptados 

sobreviveram.” (Art.8 – Exemplo 31)  

A partir dos três exemplos em destaque acima, percebemos que os adjetivos flexível, 

intenso e escasso deram origem às nominalizações flexibilidade, intensidade e escassez, 

respectivamente. 

Por fim, a última subdivisão dos tipos de nominalizações se refere aos casos em que 

dentro de um mesmo SN encontramos pelo menos duas nominalizações em que cada uma 

delas pertence a um grupo distinto. Esse grupo permite um total de seis combinações 

diferentes e como podemos ver seus 12% de ocorrência indicam que há certa produtividade 

desse grupo em nossos dados. 

 (74) “Um laboratório de neuromarketing (a neurociência dedicada [ao estudo do 

comportamento de consumo]) lembra um hospital.” (Art.1 – Exemplo 95) 



 (75) “Pesquisas que medem [a capacidade de memorização], por exemplo, 

mostram que ela sobre junto com a temperatura.” (Art.4 – Exemplo 131) 

 

Em (74), observamos que caso em que há três nominalizações dentro de um mesmo 

SN. Duas delas pertencem ao grupo das nominalizações de derivação regressiva, a saber: 

estudo e consumo, enquanto que a terceira, comportamento, pertence ao grupo das 

nominalizações com outras terminações sufixais. Em (75), o nome deadjetival capacidade 

aparece no mesmo SN com memorização. 

O cruzamento do tipo de nominalização com os outros aspectos analisados não nos 

forneceu, ao contrário de nossa hipótese (cf. página 58), resultados relevantes a ponto de 

contribuírem para a caracterização dos ADC ou mesmo para o papel dos SNs.  

 

 

5.1.6  Posição da Nominalização dentro do SN 

 

Outro aspecto que investigamos foi a posição das nominalizações dentro dos SNs 

complexos. As nominalizações poderiam ser encontradas no núcleo do SN, em posição fora 

do núcleo, a que chamamos de periférica ou, ainda, poderia haver casos com duas ou mais 

nominalizações, com pelo menos uma delas no núcleo e outra fora dele. O Gráfico 9 abaixo 

apresenta os resultados encontrados. 

 

Gráfico 9: distribuição da posição das nominalizações dentro dos SNs. 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Nuclear Periférica Ambas as
posições

Posição dentro
do SN



 A partir da observação do gráfico, fica evidente que a posição nuclear é a posição 

predominante das nominalizações dentro dos SNs, contabilizando 68% dos casos. Se 

levarmos em consideração que quando há ao menos duas nominalizações pelo menos uma 

delas está no núcleo, chegamos ao total de 80% de nominalizações nucleares. Essa 

distribuição evidencia o papel central das nominalizações na constituição dos SNs complexos. 

 (76) “Outra dica mais simples é concentrar-se em regiões sensíveis que aumentam 

[a sensação de frescor].” (Art.2 – Exemplo 68)  

 

 (77) “[O processo de atração feminino] passa, é claro, pela visão.” (Art.5 – 

Exemplo 113) 

 

Em (76) acima, encontramos um exemplo de nominalização no núcleo do SN, 

enquanto em (77), encontramos um SN com duas nominalizações em que uma delas se 

encontra no núcleo e a outra no SPrep. Embora mais raro, também há casos em que 

encontramos nominalizações coordenadas no núcleo, como se observa em (78).  

 (78) “A amizade entre homens e mulheres nasceu para facilitar [a reprodução e a 

criação dos filhotes].” (Art.6 – Exemplo 26) 

 

Os casos com três ou mais nominalizações no SN são formados, em geral, por uma 

nominalização no núcleo e as outras fora dele. Em (79), vemos um exemplo de SNs com três 

nominalizações, sendo duas delas fora do núcleo. 

 (79) “‘[A sentença de morte de um casamento] não é quando o casal briga muito 

(...), mas quando há desprezo recorrente’, diz Bloom.” (Art.9 – Exemplo 66)  

 

Só foram encontrados dois casos de SNs com mais de três nominalizações em que uma 

delas está no núcleo. Os exemplos (80) e (81) ilustram essas ocorrências. 



 (80) “O jet lag social cria [uma falta de sono que também causa acidentes e 

problemas sérios de concentração, de aprendizado e de memória.” (Art.4 – Exemplo 60) 

 (81) “Boa parte dos manuais prescreve [doses regulares de priorização, 

planejamento, multitasking, lembretes, listas e agendas, analógicas e digitais.” (Art.10 – 

Exemplo 5)  

 

Em relação aos SNs com nominalizações somente fora do núcleo, que contabiliza 18% 

dos casos, somados ainda aos casos em que encontramos nominalizações nas duas posições, 

obtemos um total considerável de 30% de nominalizações em posição periférica. A maior 

parte dos casos de nominalização exclusivamente periférica é formado por SNs com apenas 

uma nominalização, como podemos observar em (82). 

 (82)  “Novos dados e documentos estão reescrevendo [a história do maior conflito 

da humanidade].” (Art.7 – Exemplo 1)  

 

Há, ainda, alguns poucos casos em que encontramos duas nominalizações periféricas 

no mesmo SN, como demonstrado em (83). Já casos de mais de duas nominalizações fora do 

núcleo não se mostrou produtivo em nossa amostra, na qual encontramos apenas uma 

ocorrência, exemplificada aqui em (84). 

 (83) “[As notas dadas para a beleza das moças antes e depois da mudança] não 

tinham nem 5% de diferença.” (Art.5 – Exemplo 112) 

 

 (84) “Regiões apressadas apresentam [um índice maior de obesidade, estresse e 

doenças do coração” (Art.10 – Exemplo 35) 

 

 

 



5.1.7  Status informacional dos SNs complexos 

 

A análise da informatividade dos SNs complexos apresenta uma relevância 

significativa neste trabalho quando relacionada a outros aspectos. Entre eles, destaca-se, em 

primeiro lugar, a função sintática do SN. Conforme mencionamos em 5.1.1, a função sintática 

dos SNs nos desperta um interesse especial, justamente pelo fato de refletir o posicionamento 

dos SNs dentro da oração – posição à esquerda ou à direita do verbo –, e por esse aspecto ser, 

do ponto de vista da proposta que adotamos aqui, fundamental para determinar a gradiência 

de complexidade dos SNs.  Antes, porém, de nos determos na relação entre esses dois 

aspectos, vamos observar como a distribuição do estatuto informacional dos SNs se 

apresentou nos nossos dados, de acordo com Prince (1981). 

 

Gráfico 10: distribuição dos SNs a partir do seu status informacional. 

 

Podemos perceber, a partir da observação do gráfico acima, a predominância das 

informações inferíveis nos dados. Esse resultado não é de nenhuma forma surpreendente, já 

que são essas informações que fazem um texto progredir e, além disso, fazem parte do 

contrato tácito estabelecido entre escritor/leitor (falante/ouvinte) na prática discursiva. As 

informações totalmente novas e novas ancoradas são pouco frequentes e ocorrem na mesma 

proporção nos ADC, o que também era esperado pela mesma razão que as informações 

inferíveis são mais produtivas; um texto repleto de informações novas compromete 

significativamente seu entendimento, dificulta a leitura e, consequentemente, afasta os 
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leitores. E os ADC caminham no sentido oposto, no sentido de que utilizam, a todo o 

momento, estratégias com o objetivo de facilitar o entendimento do leitor. Já os resultados 

referentes às informações evocadas, por outro lado, inicialmente nos surpreendeu.  

A expectativa em relação às informações evocadas era de que fossem, de fato, mais 

frequentes nos dados, já que é um traço natural da escrita a referência a entidades já 

mencionadas no discurso. Foi necessário, porém, que voltássemos aos artigos para 

compreender o que estava levando a esse resultado. Não foi preciso uma análise extensiva 

para perceber que as informações evocadas nos ADC se expressam, em sua maioria, por 

pronomes e anáfora zero. Desta forma, essas referências não foram contabilizadas, já que não 

constituem SNs complexos. Um exemplo do que estamos nos referindo está em (85) abaixo. 

 (85) “Só na Idade Média surgiram os primeiros relógios mecânicos. Mas Ø não 

tinham ponteiros nem números.” (Art.10) 

 

A primeira menção do SN (em negrito) aparece retomada logo na oração seguinte com 

uma anáfora zero. Assim, o que é considerado uma informação evocada, neste caso, não 

constitui interesse em nossa análise e, portanto, não foi contabilizado como um dado. 

Um estudo de Paredes Silva (2007), que investigou a retomada de sujeitos em 3ª 

pessoa em diferentes gêneros textuais, apontou a preferência pela retomada nominal em 

gêneros da escrita jornalística, como notícias e artigos de opinião, diferentemente do que 

encontramos nos ADC.  

A relação entre o estatuto informacional dos SNs e a sua função sintática pode ser 

observada no gráfico abaixo. 



 

Gráfico 11: relação entre o status informacional dos SNs e sua função sintática. 

 

A tendência geral observada através gráfico 11 é de que todos os diferentes tipos de 

informação ocorrem preferencialmente na posição de objeto, ou seja, à direita do verbo. Esse 

é, na verdade, o resultado comum a todos os aspectos analisados. Como a posição de objeto 

foi a predominante para a ocorrência dos SNs complexos, esse não chega a ser um resultado 

que nos surpreende. No entanto, vamos analisar, mais atentamente, cada tipo de informação e 

tentar compreender o que cada estatuto está nos revelando. 

As informações totalmente novas são as que apresentam maior polarização no que diz 

respeito à distribuição entre sujeito e objeto em relação aos outros três tipos de informação. A 

presença majoritária desse tipo de informação no objeto confirma, mais uma vez, nossa 

expectativa, já que essas informações são, do ponto de vista cognitivo, as mais complexas, 

uma vez que o leitor precisa criar essa nova entidade que até então não fazia parte do 

repertório discursivo Aliado ao fato de que estamos lidando somente com SNs complexos, o 

posicionamento das informações novas à esquerda do verbo dificultaria ainda mais a leitura 

do texto, logo, seu posicionamento preferencial à direita do verbo, além de cumprir uma 

tendência natural da língua, vai ao encontro do que parece ser o objetivo dos ADC: a 

utilização de estratégias que atraiam o leitor.  

Além disso, a ocorrência preferencial das informações novas na posição de objeto 

confirma a atuação do princípio da iconicidade nos textos, em especial do subprincípio da 

ordem sequencial e topicalidade, segundo o qual as informações novas tendem a se posicionar 
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à direita do verbo nas sentenças. Em (86), observamos um exemplo de informação totalmente 

nova na posição de objeto.  

 (86)  “Proteja-se. Para seduzir o consumidor, vale até colocar o que ele quer longe e 

obrigar a ver todo o resto. Truques e artimanhas: a música ambiente influencia [a escolha dos 

vinhos]. Se é francesa, tendemos a levar o vinho francês. O mesmo vale para a trilha sonora 

italiana ou espanhola.” (Art. 1 – Exemplo 42) 

 

Em (87) abaixo, é possível observar um exemplo de informação nova ancorada (entre 

colchetes). No trecho em destaque, é de interesse destacar alguns aspectos. A primeira 

menção do termo telômeros se trata, obviamente, de uma informação nova. Mais abaixo, 

quando o mesmo referente é retomado, temos um caso de informação evocada. Já o SN em 

entre colchetes, constitui uma informação nova – até então não se havia mencionado algo 

relacionado à construção – mas esta está ancorada num SPrep, que constitui uma informação 

já conhecida textualmente. 

 (87) “Três pesquisadores americanos ganharam o Prêmio Nobel de Medicina (...) 

por terem começado a decifrar por que nossas células envelhecem. A chave está numa 

palavra: telômeros. 

Pra quem não se lembra das aulas de biologia, aqui vai a cola: telômeros são os 

fragmentos da ponta dos nossos cromossomos, como tampinhas que os protegem. Quando 

uma célula se divide, essa tampinha tende a ficar menor – e a célula a se deteriorar (...). Mas 

em células cancerosas isso não acontece: elas se dividem sem sofrer danos. Por quê? Graças a 

uma enzima que estimula [a construção do telômero], a telomerase.” (Art.8 – Exemplo 16) 

 

No exemplo abaixo, podemos observar um caso de informação inferível. O SN em 

destaque em (88) é inferível a partir de todas as informações anteriormente mencionadas. O 

autor seleciona, a partir de uma recategorização, o SN esse interesse primitivo para se referir 

ao fato de tanto homens como mulheres terem preferência por estereótipos que, segundo o 

autor, tem origem no ‘tempo das cavernas’. Este constitui um processo claro de referenciação, 

no qual todo o SN funciona como encapsulador das informações anteriores a partir da 

construção de um novo objeto-de-discurso. 



 (88) “As pesquisas confirmam a preferência de homens e mulheres por um certo 

clichê. Homens preferem garotas jovens, de cintura fina, (...). Elas, homens altos, com costas 

largas, queixo quadrado, (...) Ok, nada de novo nisso. O importante é saber que essas 

preferências foram selecionadas naturalmente desde o tempo das cavernas. (...) [Esse 

interesse, digamos, primitivo] serviu para separar o joio genético do trigo.” (Art.5 – 

Exemplo 12) 

 

As informações evocadas expressas por SNs são as que, talvez, apresentem uma 

distribuição em relação à função sintática um pouco diferente da esperada. Como são essas as 

informações que oferecem menos dificuldade para a compreensão – uma vez que já são 

conhecidas, fazendo parte do repertório do ouvinte – esperava-se que elas se encontrassem 

preferencialmente na posição de sujeito, em consonância com subprincípio da ordem 

sequencial e topicalidade. A baixíssima ocorrência de informações evocadas (pelas razões que 

explicitamos acima) talvez seja a principal responsável pelos resultados encontrados. Assim, a 

sua análise só nos leva a concluir que as informações evocadas não são favorecedoras de SNs 

complexos, por isso tão poucos dados e sua posição na sentença distante do esperado. Em (89) 

apresentamos um dos poucos exemplos encontrados, no qual o referente cochilo rápido, que 

aparece pela primeira vez no discurso, sendo, consequentemente, totalmente novo, é retomado 

como um rápido cochilo, que constitui, portanto, uma informação evocada. 

 (89)  “O que é melhor para ficar desperto: café ou cochilo rápido? O pesquisador 

britânico Jim Home testou várias opções e demonstrou que o ideal é juntar ambos. (...) Antes 

de dar [um rápido cochilo], beba uma xícara de café.” (Art2 – Exemplo 12) 

 

Do cruzamento do estatuto informacional com o número de itens do SN, destaca-se a 

ocorrência de 48%, quase a metade, portanto, das informações evocadas expressas por SNs de 

dois itens lexicais, assim como se verifica em (89) acima. Este resultado está de acordo com o 

subprincípio da quantidade, que prevê que informações menos complexas necessitam de 

pouco material linguístico para representá-las. Por essa mesma razão, não foi encontrada 

informação evocada em SNs de 8 a 14 itens lexicais.  



Todos os aspectos até aqui analisados, além de nos fornecerem uma caraterização mais 

precisa do comportamento dos SNs complexos, apontam que, levando em consideração uma 

gradiência em termos de complexidade, os ADC favorecem a ocorrência de SNs pouco 

complexos que têm, em sua maioria, de 2 a 3 itens, apenas 1 encaixe, não projetam 

argumentos e se posicionam majoritariamente à direita do verbo. 

 

5.2   O Artigo de Divulgação Científica 

  

  Nosso estudo sobre o comportamento dos SNs complexos está direcionado para a 

caracterização do gênero artigo de divulgação científica. Neste sentido, nossa proposta busca 

investigar o ADC a partir da perspectiva bakhtiniana e os três pilares em que se baseiam os 

gêneros: conteúdo temático, estilo e construção composicional (cf. Capítulo 2). Assim, como 

mencionamos no Capítulo 4, nossa análise se restringe apenas às duas revistas que 

selecionamos, uma vez que outras que também divulgam a ciência para um público de não-

especialistas têm, a nosso ver, uma abordagem diferenciada em relação às escolhidas. 

  Os dez artigos de capa selecionados tratam de temas bem distintos, como o uso da 

ciência para resolver problemas do dia-a-dia, fatos que comprovam o poder da intuição, a busca 

da ciência pela imortalidade, as razões para os seres humanos terem se tornados amigos, o que 

determina a atração entre os indivíduos, só para citar alguns. Neste sentido, não é tarefa das 

mais simples determinar o conteúdo temático das publicações. O que se percebe é que essas 

revistas não direcionam suas matérias para nenhum assunto específico, antes pretendem dar 

conta de toda uma variedade de temas que podem ser de interesse do seu público-alvo. Ao 

contrário de outras revistas, como Filosofia e Psiqué, que têm um público bem mais restrito, as 

revistas Superinteressante e Galileu, ao não limitar os temas por elas abordados, têm um 

alcance muito maior, atingindo leitores de interesses diversos.  Os assuntos acima listados 

parecem cumprir esse objetivo, pois os temas constituem interesse de um público jovem-adulto, 

em particular os das classes A e B, aos quais as revistas se direcionam (cf. Capítulo 2). 

Contribuem ainda neste sentido, as imagens de capa das revistas que funcionam, obviamente, 

com um elemento atrator. A título de exemplo, observemos duas capas de revistas abaixo. 

 



            

Figura 2: exemplos de imagens utilizadas na capa das revistas. 

 

  As imagens acima constituem um diferencial das revistas analisadas. Além do título 

em caixa alta, as imagens escolhidas funcionam como um recurso que, junto ao tema, busca 

chamar a atenção dos leitores. 

  Dentro da perspectiva de análise que estamos adotando, consideramos o ADC um 

gênero que se apropria dos discursos científico e jornalístico. Neste sentido, o ADC incorpora 

aspectos de divulgação29, próprios do domínio jornalístico; e da ciência, relacionados ao 

domínio acadêmico. Essa simbiose de estilos deixa marcas que comprovam a interferência dos 

dois tipos de discurso ao longo do texto. Acreditamos, no entanto, que um deles se sobrepõe ao 

outro, o que pretendemos demostrar com os exemplos retirados do corpus. 

Em relação ao estilo, o jornalista usa da voz de cientistas ao longo de todo o texto na 

tentativa de validar o seu discurso, tornando-o incontestável por meio da voz da autoridade.  

De acordo com Bakhtin (1988), 

quanto mais forte for o sentimento de eminência hierárquica na enunciação de 
outrem, mais claramente definidas serão as suas fronteiras, e menos acessível será 
ela à penetração por tendências exteriores de réplica e comentário. (p.153) 

 

                                                                 
29 Estamos tratando divulgação aqui como uma das acepções do verbo divulgar, de acordo com o dicionário 
Priberam online: “dar saber a muitos = difundir, propagar, vulgarizar”. 
 
 



Esse recurso pode aparecer de três formas. A primeira delas pode ser a citação da 

própria voz de cientistas, através do uso do discurso direto, como em (90). Na maior parte dos 

casos, porém, a voz do especialista aparece apenas para legitimar o que foi dito anteriormente; 

ela serve como um “adicional” ao texto, algo que não o compromete e que, de fato, não lhe 

acrescenta material substancial. Neste sentido, ao dar voz direta à cientista em vez de, por 

exemplo, referir-se a ela, o discurso direto funciona como um elemento que impõe maior 

credibilidade ao texto.  

 (90) “Outra pesquisa de 2011 (...) mostra que mulheres que tomam pílula 

anticoncepcional tendem a aceitar como parceiros homens menos viris (com menos músculos, 

voz menos grave e comportamento menos dominador). Quando elas param de tomar a pílula, 

a preferência muda. ‘Em mais de 30% das mulheres, o desejo pelo parceiro caiu ao 

pararem com o anticoncepcional, voltando-se para homens mais viris’, diz Alexandra 

Alverge, autora da pesquisa.” (Art.5) 

 

Em outros poucos casos, inicia-se um novo assunto a partir da voz do especialista (em 

itálico) para a seguir o articulista dar continuidade, com explicações pormenorizadas ou 

através de exemplos com suas próprias palavras (em negrito), como em (91). 

 (91) “Em julho de 1945, (...), a FEB retornou ao Brasil. Os expedicionários foram 

recebidos com chuvas de papel picado nas ruas (...). ‘Mas, para o governo Vargas, a FEB se 

converteu num estorvo, na medida em sua imagem associava-se à luta pela democracia’, 

descreveu o historiador Boris Fausto (...). Até o fim definitivo da guerra, (...), eles foram 

proibidos de fazer declarações públicas, de trajar nas ruas seus uniformes com 

medalhas e condecorações.” (Art.7) 

 

Outras vozes também são trazidas aos textos, na tentativa de mostrar como 

determinado assunto influenciou ou afetou diretamente a vida das pessoas, como vemos em 

(92). São experiências contadas na voz do próprio experienciador, que ratificam a ideia de 

concretude e utilidade a respeito de tema selecionado, o que o jornalista deseja transmitir em 

seu artigo. O uso do discurso direto se justifica à medida que ao escrever seu texto o 

articulista “percebe a enunciação de outrem como um todo compacto, inanalisável, imutável e 



impenetrável”, assim sendo, sua enunciação “não comportará nenhum outro esquema além do 

esquema primitivo e inerte do discurso direto” (BAKHTIN, 1988, p.158). 

 (92) “O casal de professores Lívia Nicolini e Rodrigo Coutinho tem um desafio 

diário: acordar às 5h30 da manhã para trabalhar. Só que a dificuldade de ambos é bem 

diferente. Ela pula da cama ao primeiro toque do despertador, enquanto ele resiste agarrado ao 

travesseiro. Quando se despedem, os dois ainda estão em climas opostos. ‘Eu já estou 

completamente alerta. Ele não falou uma palavra. Parece que ainda está dormindo’, diz 

Lívia.” (Art.4) 

 

A segunda forma de referência a outras vozes no texto é mais rara e se dá quando o 

jornalista retoma, com suas próprias palavras, o discurso do especialista, através do uso do 

discurso indireto, como vemos em (93). 

 (93) “Aí partimos para outras ideias. Começando pelo básico: renovar o 

combustível. O geneticista britânico, Aubrey de Grey, da Universidade de Cambridge, propõe 

que façamos isso com células-tronco.” (Art.8) 

 

De acordo com Bakhtin (Op. cit), a construção do discurso indireto admite duas 

formas. No primeiro caso, leva-se em consideração o conteúdo semântico preciso do 

enunciado, desta forma o falante ou escritor transmite exatamente o que o outro disse ou 

escreveu. A segunda forma, centrada na expressão, “caracteriza não só o objeto do discurso, 

mas ainda o próprio falante: sua maneira de falar (...); seu estado de espírito, expresso não no 

conteúdo mas nas formas do discurso.” (p.160, grifos do autor). Esta última forma parece ser 

a que encontramos no ADC, entendendo o falante de que trata Bakhtin como o autor do texto, 

influenciado diretamente pelo gênero em questão e seu público-alvo. Desta forma, o 

jornalista, nas palavras de Zamponi (2005), recontextualiza o discurso do outro – o cientista, 

nesse caso – na tentativa de tornar o seu texto mais claro e compreensível pelo leitor.  

A terceira forma, a mais comum delas, é aquela na qual o próprio jornalista toma a 

liberdade de reformular a voz do outro através da paráfrase. Este recurso é geralmente 

utilizado quando se deseja definir ou esclarecer termos científicos de maneira mais informal 



ou mais acessível ao entendimento do leitor leigo. Em (94) abaixo, o jornalista reformula a 

citação através de uma “versão” que julga ser mais clara, a partir do uso de termos mais 

coloquiais.  

 (94) “‘Quanto mais acentuada é a aparência masculina ou feminina de um 

indivíduo, mais pronunciadas são suas características reprodutivas’, diz Baunte. Na prática, 

quanto mais cara de macho um homem tem, mais atraente ele é aos olhos de uma 

mulher e vice-versa.” (Art.5) 

 

Além de apresentarem resultados de pesquisas e de trabalhos de determinada área, os 

ADC muitas vezes expõem detalhes relativos à realização dos experimentos. Podemos perceber 

que há, portanto, uma tentativa por parte dos jornalistas de mostrar ao leitor como se chegou a 

determinado resultado, apresentando, assim, elementos concretos que tornam o texto mais 

confiável. Em (95), o detalhamento da pesquisa, além de embasar a conclusão a que chega o 

pesquisador, imprime ao texto um tom de verdade. 

 (95) “Um estudo com 1024 universitários feito na UFSM mostrou como um 

hábito ruim, comer demais, se torna inconsciente. Primeiro, os pesquisadores 

fotografaram e pesaram os pratos dos estudantes no Restaurante Universitário. Seis 

meses depois, enviaram 4 fotos dos pratos por e-mail para 209 voluntários e pediram 

para que elegessem um deles. (...) a maioria com sobrepeso e obesidade escolheu o 

mesmo prato de meio ano antes. ‘Isso mostra como o hábito de comer aquela quantidade e 

tipo de alimento está tão arraigado que a pessoa não tem mais juízo crítico’, diz Da Cruz, líder 

da pesquisa.” (Art.3) 

 

 Neste sentido, o uso de estatísticas nos ADC é um aspecto frequente, pois vai ao 

encontro da tentativa do jornalista de tornar seu texto mais confiável, além de conferir precisão 

àquilo que está sendo dito. Assim, em (96), ao afirmar que quem tem amigos no trabalho se 

sente sete vezes mais envolvido, o jornalista atribui uma exatidão à afirmação que dificilmente 

teríamos caso excluíssemos a quantificação. 

 (96) “Quem tem um amigo no trabalho se sente 7 vezes mais envolvido com o que 

faz, 50% mais satisfeito e até duas vezes mais contente com o pagamento que recebe. Pessoas 



que possuem 3 ou mais amigos no trabalho têm 96% mais chance de estar satisfeitas com a 

vida. Mas só 18% das pessoas trabalham em empresas que estimulam o desenvolvimento de 

amizades. (...) Pode parecer um detalhe, mas não é. Um mero café ou refeitório aumenta em 

300% as chances de fazer amigos no trabalho.” (Art.6)  

 

De acordo com Bakhtin (2003), “um traço essencial do enunciado é o seu 

direcionamento a alguém”, dessa forma, a análise do estilo de um gênero deve levar em 

consideração “a quem se destina o enunciado, como o falante (ou o que escreve) percebe e 

representa para si os destinatários, qual é a força e a influência deles no enunciado.” (p.301, 

grifo do autor).  A fim de ilustrar esse direcionamento, observemos os exemplos em (97) e 

(98) abaixo. Os trechos em destaque apresentam traços que exibem marcas próprias de uma 

linguagem mais coloquial, utilizada em situações informais de uso da língua. Tal uso 

demonstra uma posição tomada por parte do jornalista de tornar seu texto mais leve e livre das 

amarras cerceadoras que um texto acadêmico impõe. Essa postura por parte das revistas 

analisadas já sinaliza que a influência dos discursos jornalístico e acadêmico nos ADC não se 

dá mesma maneira.  

 (97) “Morte morrida  é coisa que a Turritopsis dohrnii30 não conhece”. (Art.8) 

 

 (98) “Mas o cérebro é gente como a gente: bastam esses pequenos sucessos que ele 

se empolga, fica se achando” (Art.9) 

 

Para Zamponi (2005)31, ao escrever um ADC os jornalistas devem “recontextualizar 

uma fonte de modo que ela seja compreensível e relevante para diferentes tipos de 

ouvintes/leitores, em um contexto que, embora previsível, difere do contexto da fonte 

original.” (p.178, grifo da autora). Por fonte, a autora se refere ao discurso próprio da ciência 

que é reformulado no artigo de divulgação científica. Por isso mesmo, não é de se estranhar 

que o jornalista não espere haver um conhecimento prévio por parte do leitor e antecipe as 

                                                                 
30 Espécie de água-viva, como mais adiante é explicado no artigo 
31 A autora classifica como popularização científica o que aqui temos chamado de divulgação científica. 
 
 



suas possíveis dúvidas, que podem ser geradas seja pelo uso de termos científicos, abstratos 

ou até mesmo por explicações pouco esclarecedoras.  

Da mesma forma que os enunciados dialogam com enunciados precedentes, eles 

também se ligam aos subsequentes da cadeia discursiva. A partir da sua concepção dialógica 

da linguagem, Bakhtin (Op. cit.) afirma que, ao se escrever um texto, pressupõe-se uma “ativa 

compreensão responsiva” (p.301) por parte do leitor que se deseja alcançar. Por conta disso, o 

escritor deve lançar mão de estratégias, que se não excluem, ao menos minimizem as 

dificuldades de leitura por parte da audiência.  

Neste contexto, é de extrema importância levarmos em consideração o processo de 

referenciação na constituição do artigo de divulgação científica. Entendemos, a partir de Koch 

(1999), a referenciação como um processo de construção discursiva e de construção de 

significados que ocorre à medida que o discurso se desenvolve para construir objetos no 

discurso. Zamponi (Op. cit) acrescenta que “a referenciação não ocorre no vácuo e não se 

restringe apenas à atividade do locutor, que não escolhe solitariamente as expressões 

referenciais” (p.173). Desta forma, a escolha de quais estratégias utilizar depende 

necessariamente do público-alvo ou, nas palavras de Zamponi (Op. cit.), “todo gênero contém 

em si um tipo padrão de leitor, ao mesmo tempo que é por este determinado” (p.177).  

 (99) “Pura, sincera, desinteressada. A amizade humana não nasceu assim. Mas um 

improviso do cérebro mudou tudo: criou um novo tipo de relação, que revolucionou a 

convivência entre as pessoas.” (Art.6 – Exemplo 2) 

 

 Em (99), observamos um exemplo de referenciação no qual a nominalização 

improviso funciona como um rótulo catafórico na medida em que se refere a porções 

posteriores do discurso. Além de compactar as informações que seguem, o rótulo antecipa ao 

leitor como a informação deve ser interpretada. 

Outro recurso utilizado são as metáforas, que de acordo com Gülich (2003 apud 

ZAMPONI, 2005), “em um conceito amplo (...) engloba a comparação e a analogia” (p.180), 

e servem ao texto à medida que auxiliam na visualização de determinado fenômeno. O 

exemplo em (100) trata do processo de envelhecimento dos seres humanos, aqui comparados 

a um carro, com a utilização do campo semântico próprio de automóveis. Essa comparação, 



além de facilitar o entendimento sobre o assunto, incute ao texto uma leveza que parece 

marcar os ADC.   

 (100) “Pelo que se sabe, o corpo funciona como um carro. Depois de muito 

rodados, ambos acumulam defeitos. A diferença é que, quando quebra, nosso corpo dá um 

jeito de se consertar. (...) O problema é que essa manutenção segue bem enquanto somos 

jovens, mas vai perdendo a eficácia. Com o tempo, células param de se reproduzir, o corpo 

vai sofrendo ataques do ambiente... e a nossa máquina não dá conta de reparar tudo. 

Ficamos velhos, fracos e vulneráveis.” (Art.8) 

 

É inevitável que apareçam nos ADC termos próprios da ciência ou termos específicos 

de determinadas áreas que podem ser opacos para o leitor. Antecipando as dúvidas que a 

utilização de tais termos possa ocasionar, o uso de aposto e da metalinguagem são bastante 

frequentes.  Em (101), observamos um caso de aposto. 

 (102) “Temos de lutar contra o licopeno, substância que dá a cor avermelhada ao 

tomate e só sai do tecido se aplicarmos substâncias ácidas” (Art.2) 

 

O dicionário Michaelis online apresenta a seguinte definição para licopeno: 

“hidrocarboneto cristalino vermelho, isomérico com o caroteno, que é a matéria corante dos 

tomates”. Ao definir licopeno como a “substância que dá a cor avermelhada ao tomate”, o 

jornalista não só apresenta o significado do termo químico, mas a própria definição que ele 

utiliza é adequada ao interesse do texto e, consequentemente, do leitor. Ou seja, não 

interessam para o leitor as características químicas do elemento e, sim, qual a sua função – ser 

responsável pela cor avermelhada dos tomates.   

Há, como vimos, certos momentos em que o jornalista se vê obrigado a utilizar termos 

técnicos ou pouco usuais na vida cotidiana, mas que sem os quais seu texto ficaria 

empobrecido. Uma das soluções para isso é o uso da metalinguagem como uma estratégia 

facilitadora de leitura, já que segundo Oliveira (2006 apud RAMOS, 2008) “quando os 

indivíduos conseguem associar um princípio ou uma teoria científica a algo que lhes é 

familiar, o entendimento do assunto é facilitado, tornando a comunicação científica eficiente” 

(p.45). Em (103), ao mencionar o conceito de dupla falta, termo próprio aos jogos de tênis, o 



jornalista opta por definir o termo, já que não tem como prever a sua compreensão por toda 

sua audiência.  

 (103) “Victor Braden percebeu que acontecia algo estranho toda vez que ele assistia a 

uma partida de tênis: viu que sabia quando um tenista ia cometer dupla falta. No jogo, para 

quem não sabe, o atleta tem duas chances de sacar. Então pode soltar o braço na 1ª e, se 

a bola for na rede ou para fora, parte para a 2ª tentativa. Dupla falta é quando ele erra 

nesta última.” (Art.9) 

 

  Além de antecipar as possíveis dúvidas que um tema de natureza científica possa gerar 

nos leitores, os jornalistas buscam aproximar o texto da realidade da sua audiência de não-

especialistas, através de exemplos concretos que lhes mostram a aplicabilidade de tais 

conceitos. Observemos o exemplo em (104). 

 (104) “O rapaz da câmera pede que Júlio Rassec fale alguma coisa. Júlio está de 

partida para Portugal (...). Mas Júlio não quer papo. Está angustiado. Só diz para a câmera: 

‘Esta noite eu sonhei com um negócio assim... Parecia que o avião caía...’ Júlio era tecladista 

do Mamonas Assassinas. Doze horas depois dessa gravação (...) o Leajert que levava a banda 

bateu na serra da Cantareira.” (Art.9) 

 

O artigo em questão trata da intuição, conceito vago e bastante controverso. Por isso 

mesmo, o jornalista opta por iniciar o texto com um exemplo concreto do assunto. Assim, 

além de aproximar o tema do leitor, ele desperta a curiosidade nos mais céticos, garantindo, 

ao menos, o benefício da dúvida. 

Segundo Nunes (2001 apud GRIGOLETTO, 2005), esta é uma estratégia cara aos 

artigos de divulgação científica, já que 

o divulgador traz para dentro de seu discurso aquilo que não caberia em um texto 
científico: falar das crenças, das imaginações, das profecias, mesmo quando falando 
da ciência. Ele aparece, assim, como uma figura que acolhe a não-ciência, 
propiciando, com isso, uma identificação junto ao leitor ou a todo aquele que se 
ressente dos cortes epistemológicos remediando, de certo modo, a falta constitutiva 
causada pelas rupturas científicas. (p.39, grifos nossos) 

 



 A utilização de perguntas também serve ao ADC como mais um recurso que pretende 

preencher as possíveis lacunas deixadas no texto. Segundo Maia (1996), esse diálogo é 

caracterizado como uma forma de envolver o leitor, fazendo com que este tenha vontade de ir 

até o final da leitura. Em alguns casos, o jornalista antecipa um possível questionamento por 

parte do leitor, já indicando a resposta, pois como afirmara Bakhtin (2003) “o enunciado não 

está ligado apenas aos elos precedentes mas também aos subsequentes” (p.301).  

  Assim, em (105), o articulista chega a uma conclusão óbvia que provavelmente seria a 

mesma do leitor, já que se o artigo trata dos avanços nos estudos sobre a imortalidade do 

homem, por que então ele só viveria até os 120 anos e não “por toda a eternidade”? Ao 

colocar a dúvida em forma de pergunta, o leitor se sente representado no próprio texto pelo 

jornalista que, inclusive, indica a resposta (em itálico).  

 (105) “‘Se pensarmos num aumento semelhante de expectativa de vida para pessoas, 

isso significaria morrer entre 115 e os 120 anos’, diz a pesquisadora. Ótimo. Mas calma lá: 

por que só até 120 anos, e não por toda a eternidade? É que, como o pessoal do Nobel 

disse, o envelhecimento é complexo.” (Art.8) 

 

Neste sentido, percebe-se claramente nos ADC a busca de um diálogo constante entre 

jornalista e leitor, seja implicitamente quando o jornalista parece saber quais conceitos ou 

termos merecem uma explicitação mais cuidada, antecipando um questionamento do leitor, 

seja explicitamente, quando esse diálogo é marcado no texto com a referência direta ao leitor. 

Em ambos os casos, há uma clara tentativa de aproximação entre autor e leitor e, 

principalmente, de tornar o texto mais claro e menos suscetível a dúvidas. Neste sentido, já 

afirmara Bakhtin que  

“ao construir o meu enunciado (...) procuro antecipá-lo, e essa resposta antecipável 
exerce, por sua vez, uma ativa influência sobre o meu enunciado (dou respostas 
prontas às objeções que prevejo, apelo para toda sorte de subterfúgios, etc.)” (1988, 
p.302) 

 

 (106) “Eles sabem seu nome, onde você mora e o que você quer. Entenda como as 

empresas estão vasculhando a internet, seu celular e até seu cérebro para fazer você consumir 

mais” (Art.1) 



A utilização do pronome referente à 2ª pessoa32, como vemos em (106), insere o leitor 

no texto de forma que ele sente que o assunto em questão tem relação direta com a sua vida. 

Ou seja, o leitor é chamado para o texto numa forma que o convida a ler o artigo com atenção. 

Também podemos perceber que outra tentativa de se aproximar do leitor é feita 

quando o jornalista se insere no seu próprio discurso, colocando-se junto ao leitor numa 

relação de igualdade, na qual os dois compartilham das mesmas experiências, como vemos 

em (107) abaixo. 

 (107) “O problema é que, ao mesmo tempo em que nosso cérebro segue a lei do 

mínimo esforço, ele busca prazer a todo custo. E hábitos trazem recompensas, daí o risco de 

serem desenvolvidos em excesso – e de automatizarmos comportamentos que nos prejudicam. 

A solução é entrar no jogo e seguir o ciclo do hábito, mas a nosso favor. Precisamos, então, 

criar gatilhos, rotinas e recompensas que só nos façam bem.” (Art.3) 

 

Outro recurso linguístico que se encontra nos ADC é o uso de diminutivos, tornando a 

linguagem mais afetiva, o que corrobora a tentativa do jornalista de trazer o leitor para perto 

de si, que, neste caso, significa para perto do texto e, assim, talvez ganhar sua simpatia. 

Vemos um exemplo deste recurso em (108). 

 (108) “‘Nossa, assim você me mata’. Esse verso veio à cabeça de Michel Teló ao ver 

uma mulher na penumbra de uma balada cheia de gente. (...) Imagine que, com o hit nas 

rádios, a cena se repete, a moça o reconhece e cai de amores pelo autor de ‘Ai, se eu te pego’. 

Os dois copulam e têm dezenas de telózinhos e telózinhas.” (Art.5) 

 

O tempo verbal predominante nos artigos de divulgação científica é o presente do 

indicativo, marcando a “atemporalidade e contribuindo para que o discurso se revista de um 

caráter de universalidade, reforçando a inquestionabilidade e o caráter de veracidade 

pretendidos nesse tipo de discurso” (NANTES, 2009, p.15), conforme se observa em (109) e 

(110). 

                                                                 
32 A utilização do pronome de 2ª pessoa você implica no uso do pronome possessivo de 3ª pessoa seu. 
 



 (109) “As redes sociais têm o poder de transformar os chamados elos latentes 

(pessoas que frequentam o mesmo ambiente social que você, mas não são suas amigas) em 

elos fracos (...). Por mais que existam exceções a qualquer regra, todos os estudos apontam 

que amizades geradas com a ajuda da internet são mais fracas, sim, do que aquelas que 

nascem e crescem fora dela.” (Art.6) 

 

 (110) “Não é algo que você nasce sabendo. A forma como você gasta e às vezes 

ganha tempo é influenciada por fatores culturais, geográficos e econômicos. Tudo isso 

resulta na sua orientação temporal, uma fórmula pessoa de encarar passado, presente e futuro. 

Mas uma coisa vale para todos nós: o tempo passa.” (Art.10) 

 

Também pode haver o uso do imperativo,  quando o jornalista se comunica com leitor 

na tentativa de aconselhá-lo ou de convidá-lo diretamente à leitura do artigo, como se vê em 

(111). 

 (111) “Conheça a seguir algumas das técnicas mirabolantes desenvolvidas pela 

ciência de vender mais – e aprenda a se proteger delas.” (Art.1) 

 

Em alguns casos, o jornalista remete a experimentos realizados, como já comentamos 

acima, e para isso faz uso de tempo pretérito, como se observar em (112). 

 (112) “Uma pesquisa da Universidade de Aberdeen, na Escócia, mostrou a mulheres 

de 30 países fotos de homens, e elas tinham que dar notas para a beleza de cada um. As 

cobaias recebiam os retratos em pares: o mesmo homem era representado em ambos, mas 

em um deles o rosto era modificado em computador para ter traços mais afeminados (...). 

Depois, eles cruzaram os resultados com os índices da Organização Mundial de Saúde e... 

Eureca!” (Art.5) 

 

Ainda que o jornalista dê voz aos especialistas ao longo do texto, como apontamos, essa 

voz é utilizada apenas com o intuito de conferir credibilidade às informações mencionadas e 



não acrescenta, portanto, novos conteúdos ao artigo. Assim, o ADC, ao mesmo tempo em que 

procura se desvencilhar do discurso acadêmico, se vê obrigado a remeter a ele para garantir a 

sua veracidade.  Parece-nos, no entanto, claro que o discurso jornalístico tem uma influência 

muito mais significativa na constituição do ADC. Isso porque o discurso acadêmico se volta 

para um público específico que, independente da área, se restringe à academia. Esse público, 

que pode ser até de alunos de graduação, está inserido no meio acadêmico e é essencialmente 

culto. Por isso, de maneira geral, o autor de um artigo acadêmico, por exemplo, já assume de 

antemão que o seu leitor saiba interpretar alguns conceitos específicos que o autor de um ADC 

não tem como prever. 

  Neste sentido, estamos assumindo que, embora o discurso científico ressoe nos ADC, 

a influência do discurso jornalístico é, de fato, muito mais significativa. Em primeiro lugar, 

todo discurso jornalístico, ao contrário do científico, tem como objetivo final vender um 

produto. Independente do gênero em questão, os jornalistas necessitam utilizar estratégias que 

atraiam os leitores para o texto, como na seleção das manchetes em jornais e revistas e, no caso 

das de divulgação científica, há uma preocupação na escolha da capa e da matéria principal33. 

Ao contrário de um artigo científico, nos ADC, o jornalista precisa assegurar-se a todo o 

momento que o leitor não sente dificuldade na leitura, por isso faz uso de diversas estratégias 

facilitadoras, como as que comentamos acima. Já o cientista pode abrir mão deste tipo de 

preocupação, pois, de maneira geral, conhece a sua audiência. 

Além disso, temos que destacar algo que parece óbvio, mas tem extrema importância 

para a posição que estamos defendendo. O ADC, mesmo tendo como pano de fundo o universo 

científico, é escrito por um jornalista, e isso não pode ser desvencilhado da caraterização do 

gênero em questão. Assim, o jornalista está muito mais familiarizado com os artifícios próprios 

do discurso jornalístico e mais distante dos do discurso acadêmico. É claro, portanto, que tal 

aspecto se reflita na constituição do ADC e sirva como argumento para a nossa defesa de 

termos, nos ADC, muito mais traços de divulgação do que científicos. 

Um exemplo que vai ao encontro da perspectiva que estamos adotando está em (113) 

abaixo. Temos um exemplo em que, mais uma vez, se recorre à voz do cientista, mas, neste 

caso, ela aparece modificada. Tendo em vista que não se trata de um artigo científico, o 

especialista, ao conceder uma entrevista à revista, modaliza o seu discurso levando em 
                                                                 
33 Vamos nos restringir apenas ao discurso jornalístico escrito, já que a fala possibilita a utilização de diferentes 
estratégias. 
 



consideração um novo público alvo (diferente do da academia) utilizando, assim, um 

vocabulário mais simples e conciso em relação ao que se costuma encontrar em artigos 

acadêmicos. Com efeito, “a voz do cientista já [constitui] uma voz vulgarizada, com a 

utilização de termos coloquiais (...) que não caracterizam a formulação discursiva da ciência” 

(NANTES, 2009, p.11). 

 (113) “O psicólogo Timothy Wilson, da Universidade da Virgínia, compara essa 

habilidade ao piloto automático das aeronaves. ‘A mente trabalha melhor relegando ao 

inconsciente uma boa parcela do pensamento racional, assim como um jato de 

passageiros consegue voar com pouca intervenção do piloto.” (Art.9) 

 

Assim, o próprio cientista faz uso de uma analogia34 na tentativa de tornar o seu 

discurso mais claro e compreensível já que se direciona a uma audiência de não-especialistas. 

Essa mudança no discurso do cientista demonstra sua adequação ao gênero em questão. 

Gênero esse em que, a nosso ver, os aspectos próprios ao discurso jornalístico se sobrepõem 

aos do discurso acadêmico.  

Finalmente, em relação à construção composicional os ADC apresentam, em geral, 

título, subtítulo, texto, infografias, além das assinaturas do jornalista, do designer e do 

fotógrafo ou ilustrador. Na tentativa de visualizar como esses componentes se distribuem nos 

ADC, vamos observar, a título de exemplificação, um ADC da revista Galileu, cujo tema trata 

sobre os maus hábitos (Art.3). 

Este ADC é composto por oito páginas, como a maior parte dos ADC (cf. Capítulo 4). 

Na primeira página encontramos o título e subtítulo que cumprem a função de chamar a 

atenção para a leitura do texto. Abaixo, podemos observar o título do artigo “Livre-se dos 

maus hábitos”, seguido do subtítulo “A ciência descobriu como reprogramar sua rotina. 

Aprenda a substituir um hábito ruim por um bom”. O uso do imperativo (“Livre-se”) no título 

funciona como um convite do jornalista ao leitor, na tentativa de incentivá-lo a deixar os 

hábitos ruins de lado. Já no subtítulo o autor dá pistas sobre o texto, apontando que há 
                                                                 
34 Entendemos analogia no sentido de Charaudeau e Maingueneau (2004) que apontam, inclusive, o papel da 
analogia em textos de divulgação científica a partir da “utilização de elementos lexicais que são usados devido a 
sua capacidade de esclarecer (...). Eles são considerados como pertencentes à experiência do leitor e poderiam, 
assim, explicitar melhor os conceitos supostamente desconhecidos para ele, por meio de palavras ou de 
representações familiares.” (p.47) 
 



descobertas da ciência sobre o assunto. Observa-se também que há as informações dos 

responsáveis pela elaboração do artigo.  

 

Figura 3: exemplo de título e subtítulo nos ADC (Página 1). 

 

Logo na segunda página, antes mesmo do texto em si, há uma infografia que 

exemplifica um dos nossos muitos maus hábitos como, por exemplo, comer um doce –  

representado pelo brigadeiro – todo dia após o almoço.  

 

Figura 4: exemplo de infografia nos ADC (Página 2). 



De acordo com Teixeira (2006a), o uso de infográficos35 na mídia jornalística 

brasileira remonta ao início da década de 1990, a partir de reformas editoriais feitas por 

revistas e jornais de grande circulação.  As infografias podem ser entendidas como uma 

“criação gráfica que usa recursos visuais (desenho, tabelas, gráficos e outros) juntamente com 

os textos, para apresentar informações jornalísticas de forma suave e prazerosa” (TEIXEIRA, 

2006b apud RAMOS, 2008, p.49).  Teixeira (2007) afirma que os infográficos, em geral, 

apresentam um título, um texto de entrada – com informações gerais –, a fonte – quando são 

originadas de outras publicações – e a assinatura. No nosso exemplo, verificamos a presença 

de um título (“Todo dia você como um doce depois do almoço. Quando sobe na balança, 

sempre se arrepende.”) e de um texto de entrada (“A sobremesa é pretexto para um intervalo 

no trabalho. Melhor um passeio sem calorias.”). A autoria, por sua vez, aparece na primeira 

página, como apresenta a Figura 3. 

Levando em consideração que o tema do artigo é de natureza científica voltado para 

um público de não-cientistas, as infografias se colocam, nesse cenário, como um recurso 

estratégico e atrativo. Com o binômio imagem mais texto, as infografias oferecem uma nova 

possibilidade de leitura que foge à linearidade do texto, como se costuma encontrar. Elas não 

são, no entanto, meros elementos figurativos; ao contrário, cumprem um papel tão importante 

quanto o próprio texto. Tanto é que o texto não é somente assinado pelo jornalista, mas 

também pelo designer e pelo ilustrador.  Os infográficos acrescentam informações novas ao 

texto, oferecendo ao leitor uma diferente forma de leitura que facilita a sua visualização e 

tende a ser mais ágil e fluida. Com efeito, o uso de infográficos não é gratuito e “é 

fundamental, portanto, que tais explicações sejam relevantes para a contextualização de um 

dado acontecimento” (TEIXEIRA, 2009, p.4). 

O restante do artigo é constituído pelo texto e pelos infográficos, que atravessam todo 

o texto, como podemos observar na Figura 5.  Como destaca Teixeira (2006b): “nem 

infográfico, nem texto podem ser pensados de forma autônoma porque um foi concebido para 

estar diretamente associado ao outro e fazem parte de um só conjunto discursivo que passa ao 

largo de uma mera relação de complementaridade” (p.7, grifo da autora). 

 

 

                                                                 
35 Utilizamos os termos infográfico e infografia como sinônimos. 



 

 

Os infográficos das páginas 4, 5, 6 e 8 são construídos “de modo a manter sua 

autonomia enunciativa, ou seja, o público deve entender o que a sua narrativa encerra sem 

precisar recorrer obrigatoriamente a outros textos” (TEIXEIRA, 2009, p.5). Ou seja, essas 

infografias tratam de alguns conselhos para se livrar dos maus hábitos e, mesmo se 

apresentando junto ao texto, mantêm sua autonomia, por isso não é preciso que o leitor 

recorra ao texto para compreendê-las satisfatoriamente. 

A infografia que ocupa as páginas 7 e 8 é intitulada como um manual (“Manual para 

diagnosticar seu mau hábito e convertê-lo em um bom”) e, de fato, apresenta uma organização 

própria desse gênero, como os passos necessários para se chegar a um determinado resultado. 

Além disso, sua tipologia injuntiva funciona como um convite ao leitor para que ele consiga 

transformar seu mau hábito em um bom hábito e, por conta, disso também constitui uma 



estratégia de aproximação com o leitor. A infografia é, “por isso, muitas vezes, (...) 

explicativa, quase didática, porque é um ponto-de-apoio e não o texto principal de 

determinada cobertura” (TEIXEIRA, 2006b, p.5). 

 A estrutura composicional também se verifica na organização tipológica dos ADC. 

Embora encontremos diferentes sequências textuais, como a injuntiva observada acima, 

verificamos que, de fato, é a sequência expositiva que predomina nesses artigos. 

 O texto expositivo é caracterizado pela apresentação de ideias e, por isso mesmo, 

predomina a objetividade na sua construção. Neste sentido, a ocorrência de nominalizações se 

apresenta como um recurso próprio deste tipo textual, já que seu uso “parece favorecer a 

impessoalização do discurso, através da omissão dos participantes, (...) das relações de tempo 

e do posicionamento do seu escritor” (GEBRIN, 2002, p.1). Com efeito, foi o que verificamos 

nos ADC, onde observamos a predominância de nominalizações sem projeções (cf. 5.1.4). 

 Para Bronckart (1996a apud MACHADO, 2005), o objetivo de uma sequência 

expositiva/explicativa é “fazer o destinatário compreender um objeto de discurso, visto pelo 

produtor como incontestável, mas também como de difícil compreensão pelo destinatário” 

(p.246, grifo do autor). Assim, nos ADC, há de fato um objeto incontestável, já que o tema do 

artigo é fruto de pesquisas científicas o que, em tese, lhe assegura total confiabilidade, por 

isso a necessidade do jornalista em recorrer diversas vezes à voz dos cientistas. Outro 

exemplo pode ser observado pelo uso preferencial dos verbos no presente do indicativo, já 

que o articulista deseja imputar ao seu texto um tom de verdade. 

Esse objeto, por outro lado, se configura como de difícil compreensão, visto que os 

ADC direcionam sua leitura para um público de não-especialistas. Para que, então, os 

destinatários possam compreender o texto, o jornalista se vê obrigado a lançar mão de 

diversas estratégias na tentativa de minimizar as dificuldades de interpretação. Verificamos 

um exemplo de sequência expositiva em (14), retomado aqui em (114). 

 (114)  “As empresas que coletam dados via internet e celular também estão na mira 

de críticos. Em julho, foi aberta uma investigação sobre as 8 maiores companhias do ramo. 

Legisladores pedem, entre outras explicações, uma lista das fontes de onde são extraídos os 

dados, tipos de informação capturados e detalhes sobre os métodos de rastreamento”. (Art.1) 



Encontramos, também, alguns exemplos de sequências narrativas cujo uso estava 

relacionado basicamente ao relato de experiências realizadas pelos cientistas. Podemos 

observar um exemplo (95) acima, retomado aqui em (115). 

 (115) “Um estudo com 1024 universitários feito na UFSM mostrou como um hábito 

ruim, comer demais, se torna inconsciente. Primeiro, os pesquisadores fotografaram e 

pesaram os pratos dos estudantes no Restaurante Universitário. Seis meses depois, enviaram 4 

fotos dos pratos por e-mail para 209 voluntários e pediram para que elegessem um deles. (...) 

a maioria com sobrepeso e obesidade escolheu o mesmo prato de meio ano antes (...)”(Art.3) 

 

Conforme mencionamos no Capítulo 3, as nominalizações podem, muitas vezes, servir 

à argumentação. Embora sejam raras nos ADC, há, alguns casos, em que verificamos na 

escolha da nominalização uma posição argumentativa por parte do jornalista. Vejamos o 

exemplo em (116). 

 (116) “O homem fez [sua primeira grande invenção – a agricultura], que viria a 

revolucionar a relação da espécie com o alimento.” (Art.6 – Exemplo 14)  

 

No exemplo acima, além da nominalização invenção, os modificadores primeira e 

grande também funcionam como elementos argumentativos no sentido de atribuírem ao 

núcleo um maior destaque. Assim, o jornalista procura chamar a atenção do leitor para texto 

inclusive com as suas escolhas lexicais. O uso do verbo revolucionar na oração seguinte só 

ratifica essa intenção.  Percebe-se, porém, que a argumentação é utilizada de maneira 

esporádica, já que se trata de um gênero essencialmente expositivo, cujo principal interesse é 

divulgar um assunto a partir de dados e não se posicionar diante de um tema. É, no entanto, 

bastante compreensível que o jornalista faça, ainda que raramente, uso de sequências 

argumentativas, já que o seu objetivo final é fazer com que o leitor se interesse pelo texto e, 

por conta disso, não interrompa a leitura. A tipologia argumentativa atua na “defesa” do texto 

como mais uma ferramenta do articulista para trazer o leitor para si e, consequentemente, para 

o texto.  

 
 
 
 
 



6.  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Nesta pesquisa, nossa proposta foi a de investigar o comportamento dos SNs 

complexos nos artigos de divulgação científica em seus aspectos formais e funcionais e 

verificar em que medida esses aspectos contribuem para uma caracterização desse gênero. 

Para isso, utilizamos como corpus duas revistas de divulgação científica, a saber: 

Superinteressante e Galileu e selecionamos cinco artigos de capa de cada uma delas para 

análise. 

A partir da análise de uma série traços, foi possível estabelecer uma gradiência para a 

complexidade dos SNs. Nossa expectativa inicial era a de que os ADC não se caracterizariam 

pela presença de SNs muito complexos, uma vez que se direcionam a um público leigo, de 

não-especialistas no assunto.  Sendo assim, SNs muito complexos seriam evitados, tendo em 

vista que os mesmos podem funcionar como obstáculos para leitura. Nesse mesmo sentido, 

caso houvesse SNs mais complexos, esperávamos encontrá-los na posição à direita do verbo, 

confirmando as propostas de Chafe (1994) e Wasow (1997) que atribuíam a essa posição o 

papel de portadora de maior complexidade (cf. Capítulo 2). Por isso mesmo, não nos 

surpreendeu quando, ao observar os dados, confirmamos nossa hipótese. 

De fato, os SNs utilizados nos ADC não se apresentaram, em sua maioria, como de 

alta complexidade. A despeito de alguns casos mais complexos (cf. Capítulo 5), o que se 

observou foi a alta incidência de SNs de baixa complexidade, mesmo daqueles que se 

colocavam à direita do verbo. A análise dos diferentes aspectos investigados permitiu que 

chegássemos a essa conclusão, além de nos possibilitar uma caracterização mais 

pormenorizada dos SNs complexos que destacamos abaixo.  

 Dada a maioria dos SNs serem expressos por nominalizações, resolvemos centrar 

nosso estudo em tais SNs. A partir da investigação dos SNs nas funções de sujeito e objeto, 

que representava as posições à esquerda e à direita do verbo, respectivamente, tendo em vista 

a ordenação canônica dos termos, foi possível confirmar nossa expectativa. Ou seja, dos 530 

SNs complexos encontrados, 64% se posicionavam à direita do verbo.  Quanto à sua natureza, 

observamos uma ampla ocorrência das nominalizações de derivação regressiva (44%), 

ratificando a alta produtividade dessas formas na língua. A posição das nominalizações dentro 

do SN confirmou a centralidade dessas construções, tendo em vista que 68% delas foram 



encontradas no núcleo dos SNs. Foram também contabilizados a quantidade de itens lexicais, 

assim como o número de encaixes e de projeções argumentais das nominalizações. Como 

mencionamos, o gênero artigo de divulgação científica se mostrou pouco favorecedor da 

complexidade dos SNs, visto que encontramos, em sua grande maioria, SNs formados por 

poucos itens lexicais, poucos encaixes e poucas projeções, caracterizando-os como SNs de 

baixa complexidade.  De fato, 41% dos SNs eram compostos por apenas dois itens lexicais, 

enquanto 55% deles eram formados por somente um encaixe e 53% não apresentavam 

projeções argumentais. Acreditamos que esse resultado seja diretamente compatível com o 

gênero analisado, já que há uma tentativa clara por parte do jornalista em facilitar a leitura do 

texto a partir do uso de diferentes estratégias. Em relação à projeção argumental conta 

também o papel encapsulador das nominalizações que, funcionando com um rótulo, abrem 

mão de seus argumentos sem prejuízo da informação. Em muitos casos, os seus argumentos 

encontram-se em cotexto anterior, sendo facilmente recuperáveis.  

Em relação ao estatuto informacional dos referentes, observamos a alta incidência dos 

referentes inferíveis (67%) que são, por definição, aqueles que não demandam tanto esforço 

cognitivo por parte do leitor, se comparados às informações novas. Aliado a isto, encontra-se 

o fato de que o próprio tema e título do artigo já desencadeiam inferências relacionadas a 

determinado campo do conhecimento. Este resultado também nos permitiu perceber o quanto 

as nominalizações contribuem para o processo de referenciação a partir da construção de 

novos objetos-de-discurso.  Já os referentes novos e novos ancorados, mais complexos do 

ponto de vista da cognição, se colocam preferencialmente na posição de objeto, o primeiro 

deles em 88% dos casos (cf. Gráfico 11), o que confirma nossa expectativa. Os referentes 

evocados, por sua vez, foram pouco frequentes nos dados, já que foram expressos 

basicamente por pronomes e anáforas zero e não se tratavam, portanto, de SNs complexos. 

Também buscamos correlacionar, em nosso trabalho, a constituição dos SNs 

complexos com a caracterização do ADC.  A análise nos permitiu constatar que o ADC se 

configura como um texto que visa informar desenvolvimentos recentes nos variados campos 

da ciência para um público leigo. Público esse, em geral jovem e culto. Os temas dos artigos 

podem variar, mas, ao mesmo tempo, o que é divulgado passa por uma seleção do jornalista, 

que escolhe aquilo que julga ser de interesse do seu público-alvo. O estilo que o jornalista 

imprime a seu texto também é algo a ser destacado através da utilização de termos e 

expressões que ele julga serem familiares aos leitores. O uso de metalinguagem, metáforas, 



paráfrases, exemplificações e comparações também são artifícios dos quais o autor se vale 

para facilitar a leitura, tornando-a mais próxima da realidade dos leitores. 

O articulista faz referência, também, à voz dos cientistas como legitimação do seu 

discurso. Em geral, é o próprio jornalista quem toma a maior parte da palavra, enquanto que 

os especialistas apenas corroboram aquilo que já foi falado pelo autor do texto.  

Também faz parte do ADC a utilização de perguntas retóricas, que procuram antecipar 

as possíveis dúvidas do leitor. Essa estratégia também pode ser um recurso para chamar a 

atenção do leitor para o texto, através de um tom de conversa. 

A dinamicidade da vida cotidiana atual faz com que todas as práticas sociais e 

culturais sejam afetadas por essas mudanças, inclusive os gêneros, que são instituições 

plásticas e flexíveis moldadas pelos usuários da língua em suas práticas discursivas. Podemos 

observar esse aspecto na utilização das infografias, recursos gráficos cada vez mais frequentes 

nos ADC, como forma de atualização e modernização dos textos, além de funcionarem como 

uma estratégia para atrair o leitor. Neste sentido, Teixeira (2007) salienta que “o infográfico, 

enquanto discurso, deve ser capaz de passar uma informação de sentido completo, 

favorecendo a compreensão de algo e, neste sentido, nem imagem, nem texto deve se 

sobressair a ponto de tornar um ou outro indispensável” (p.113). 

Todos esses aspectos evidenciam o posicionamento do jornalista de, a todo  momento, 

procurar diferentes estratégias na tentativa de deixar o seu leitor confortável com a leitura do 

texto. Isso nos faz acreditar que haja, de fato, uma predominância do discurso jornalístico 

sobre o científico. Embora haja uma inegável influência do discurso científico nos ADC, 

parece-nos claro que o jornalista tenta se afastar das amarras que o discurso científico impõe 

(especialmente no que tange à formalidade do texto, como na compactação de informação que 

leva ao uso de SNs mais complexos) e, em consequência disso, tenta imprimir a seu texto um 

tom mais amigável, numa relação de proximidade com o leitor. 

Em relação à tipologia do ADC, observou-se a predominância da sequência expositiva, 

o que já era esperado, já que se trata de um texto que pretende divulgar descobertas científicas 

recentes. Encontramos, no entanto, algumas sequências narrativas ligadas aos relatos de 

experiências científicas e algumas argumentativas, relacionadas essencialmente às escolhas 

lexicais das nominalizações e dos seus modificadores. Tal resultado corrobora a ideia da 

multiplicidade de sequências em um gênero com a predominância de uma delas. 



A análise aqui apresentada demonstra haver ainda muito caminho a ser percorrido no 

estudo dos Sintagmas Nominais complexos, que obviamente não se esgota nesta dissertação. 

O mesmo pode ser afirmado a respeito do gênero artigo de divulgação científica, já que as 

duas revistas analisadas apresentam aspectos bastante singulares se comparadas a outras 

também de divulgação.  

Neste sentido, nosso estudo pretendeu ampliar o conhecimento do tema através de 

uma análise empírica, além de fornecer alguns subsídios a futuras pesquisas sobre SNs 

complexos e contribuir para a caracterização do gênero artigo de divulgação científica.  
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8. ANEXOS 

 

Revista Galileu – Relógio biológico (Art.4) 

Existe um relógio no seu pulso, um no céu e outro dentro de você. Eles estão fora de 
sincronia em 70% da população, e isso está nos deixando doentes. Saiba como acertar os seus 
ponteiros para viver melhor 

Romilson Sampaio é um cara estranho. Taxista e notívago inveterado, sai todo dia de 
casa às 18h e trabalha durante a madrugada, sem sono. Às 6h, quando volta para casa, sua 
mulher está acordando. É a hora de o casal conversar e namorar. Às 8h, ela sai de casa com os 
dois filhos do casal e ele toma um banho e vai dormir. Às 16h, Romilson “amanhece”, acorda 
para buscar os filhos na creche e fica com eles até a hora de voltar ao trabalho. Um dia, o 
motorista pegou um passageiro recém-chegado da Tailândia, que tem diferença de 10 horas 
em relação ao Brasil. O cliente queixava-se de jet lag — mal-estar causado por mudanças 
súbitas de fuso horário. “Se eu viajasse para lá, não sentiria mal nenhum. Já vivo no fuso 
horário deles”, diz.  
  Romilson não é, na verdade, tão estranho assim, se consideramos a variedade entre as 
horas preferidas para dormir e acordar das pessoas. Todos têm seu relógio biológico, cada 
qual com um ajuste peculiar. Algumas pessoas são mais diurnas e outras mais noturnas, mas, 
por causa de pressões sociais ou profissionais, elas podem entrar em fusos ainda mais 
distantes do que seria o seu “normal”. Nosso taxista, por exemplo, sempre preferiu dormir e 
acordar tarde. Quando começou a trabalhar nas ruas de São Paulo, adotou de vez o trabalho 
noturno para fugir do trânsito. Como Romilson tem flexibilidade para dormir de dia, isso não 
lhe causa problemas imediatos — a não ser pelas queixas de sua mulher no fim de semana. Só 
que a maioria das pessoas contraria seu ritmo interno para trabalhar ou estudar. Essa falta de 
sincronia entre o relógio que carregamos no pulso e o que existe em cada um de nós é o que 
os cientistas chamam de jet lag social. 

A expressão foi cunhada em 2006 pelo alemão Till Roenneberg, pesquisador da 
Universidade de Munique e um dos maiores expoentes da cronobiologia, que se dedica a 
estudar os ritmos biológicos. Em maio, Roenneberg e seus colaboradores publicaram um 
estudo baseado nos comportamento de 65 mil europeus em relação aos seus horários de 
dormir e acordar. Os resultados revelam que 69% das pessoas sofrem com o jet lag social e 
que isso está diretamente ligado a um problema típico dos dias de hoje. “Essa discrepância 
entre os horários sociais e biológicos contribui para a epidemia de sobrepeso e obesidade”, 
diz. Diversos estudos nos últimos 5 anos mostram que problemas crônicos de falta de sono 
são, na realidade, sintomas dessa “crise” de relógios. Resolvê-la seria, portanto, uma forma de 
controlar diversos males associados a distúrbios do sono, como depressão, doenças cardíacas, 
dependência química e até câncer. Talvez seja uma boa ideia, então, acertar os seus ponteiros.  

Encontros 

Apesar de toda a importância que damos à hora de Brasília no dia a dia, o tempo que 
realmente conta para o nosso organismo é o definido pelos movimentos da Terra, em torno de 
si mesma e em torno do Sol. Este é o grande Big Ben cujas badaladas permitem acertar, 
diariamente, nossos relógios biológicos. Pois é, relógios no plural, porque não temos apenas 
um deles, mas vários. E eles podem até funcionar sozinhos, mesmo sem a luz do dia, como 
revelou um estudo pioneiro da cronobiologia.  
  Na década de 1960, outro alemão chamado Jürgen Aschoff — orientador do doutorado 
de Roenneberg — transformou dois velhos bunkers da Segunda Guerra Mundial em gaiolas 
de luxo para cobaias humanas. Os voluntários passavam meses sem contato com a luz solar 



nem acesso a relógios, providenciando suas próprias refeições. Aschoff notou que mesmo 
nessas condições as pessoas mantêm ciclos constantes de descanso e alerta, mas com duração 
diferente das 23,93 horas do dia solar. Certas pessoas tinham dias internos menores que o 
normal, e a maioria, dias maiores, de aproximadamente 25 horas — ciclos de cerca de um dia, 
“circadianos”.  
  O curioso é que alguns indivíduos viviam dias de até 48 horas. Eles continuavam 
dormindo 1/3 do seu “dia”, fazendo 3 refeições no período, mas a duração do ciclo era de 
quase dois dias solares. Mais curioso ainda é que a oscilação de temperatura que nosso corpo 
experimenta ao longo de um dia solar (de até dois graus celsius) não mudava de ritmo. Ou 
seja, temos relógios distintos para regular nossa fome, nossos ciclos de dormir e acordar, 
nossa temperatura corporal — e os 3 não necessariamente andam juntos.  
  É claro que, normalmente, nossos relógios não perdem sincronia desse modo. A cada 
manhã, células especiais na retina percebem a variação de luminosidade no ambiente e avisam 
que um novo dia está começando. Elas se comunicam com uma região minúscula de nosso 
cérebro, chamada de núcleo supraquiasmático. O nome é complicado, mas sua função, 
simples: “unificar o horário” de todos os relógios do nosso organismo e sincronizá-los com o 
dia solar. O núcleo envia impulsos ritmados para outras regiões do cérebro, que, por sua vez, 
induzem a produção de hormônios reguladores de uma série de processos fisiológicos. Tudo 
no mesmo compasso, como os instrumentos de uma boa orquestra.  
  O fato de todas as pessoas usarem esse mesmo mecanismo para sincronizar seus 
relógios internos entre si e com o Sol não quer dizer que todos acordam ao mesmo tempo. 
Como o estudo do bunker mostrou, alguns têm dias internos mais longos. Para esses, quando 
o dia solar vai embora ainda é cedo. Todo dia, o corpo deles se “atrasa” e só não perdem a 
hora porque o Sol reaparece avisando que o ciclo recomeçou. Com os que têm dias mais 
curtos acontece o contrário: o dia solar demora para acabar. Mal anoiteceu e eles já estão 
morrendo de sono. Essas diferenças existem porque nossos ritmos internos são controlados 
por uma série de genes-relógio que geram uma personalidade temporal única, um cronotipo.  

Desencontros 
 
  O casal de professores Lívia Nicolini e Rodrigo Coutinho tem um desafio diário: 
acordar às 5h30 da manhã para trabalhar. Só que a dificuldade de ambos é bem diferente. Ela 
pula da cama ao primeiro toque do despertador, enquanto ele resiste agarrado ao travesseiro. 
Quando se despedem, os dois ainda estão em climas opostos. “Eu já estou completamente 
alerta. Ele não falou uma palavra. Parece que ainda está dormindo”, diz Lívia. À noite, é o 
contrário. O homem está a todo vapor, enquanto a mulher tem uma ideia fixa. “Só penso na 
minha cama. Meu sonho de consumo é dormir às 21h.”  
 
  Lívia e Rodrigo têm cronotipos opostos: ela é totalmente matutina; ele, mais noturno. 
Após 3 anos sob o mesmo teto, conseguiram sincronizar seus relógios. Ela dorme mais tarde 
do que gostaria, e ele, mais cedo — 22h30 acabou virando a hora do acordo. Apesar de 
“domar” seus horários, a cadência ditada pelos genes continua firme e forte. “Nossos ritmos 
podem ser ajustados, mas estamos constantemente lutando contra uma inclinação circadiana 
natural do corpo”, diz o psicólogo Robert Matchock, cronobiologista da Penn State 
University, nos EUA.  
  A maioria das pessoas tem cronotipos intermediários, com pequena inclinação para um 
perfil mais diurno ou noturno. O principal estudo sobre o assunto constatou que o perfil médio 
das pessoas corresponde a dormir perto de meia-noite e acordar às 8h nos dias livres, quando 
se tem liberdade para escolher seus horários. Só que a turma mais noturna do que esse 
cronotipo equivale a 50% da população, enquanto apenas 35% são mais matutinos, ou seja, 



acordam antes das 8h numa boa. O restante, muitas vezes forçado a viver num mundo que 
ajuda a quem cedo madruga, sofre com o jet lag social.  
  Essa distribuição de cronotipos é genética, mas muda de acordo com a idade e o sexo. 
Bebês são mais matutinos, mas na adolescência nos tornamos cada vez mais noturnos. Nos 
homens, o auge do “vampirismo” acontece aos 21 anos e, nas mulheres, aos 19,5, em média. 
Daí pra frente, ambos se tornam mais matutinos, com os homens mais noturnos do que as 
mulheres até os 50 anos, quando eles se nivelam.  
  Uma coisa importante: o cronotipo não tem a ver com a duração do sono. Pessoas que 
dormem mais ou menos horas podem ter preferência por hábitos mais noturnos ou diurnos, 
igualmente. O mundo inteiro tem provérbios na linha do “deus ajuda”, mas é preconceito 
demonizar quem acorda mais tarde. Afinal, corujões podem dormir menos do que alguém que 
acorda cedo e dorme ainda mais cedo. Na verdade, isso é o mais comum. E é justamente por 
isso que o jet lag social afeta tanta gente.  
  Quando a noite chega, pessoas de perfil mais corujão ainda demoram a sentir sono. No 
seu “fuso horário”, ainda é dia, de certa forma, e ela não consegue dormir. Só que pouca gente 
tem a flexibilidade de horário de nosso taxista Romilson. E haja despertador. A pesquisa 
publicada em maio por Roenneberg, a propósito, levantou que 80% dos entrevistados não 
vivem sem um alarme. Acordando todo dia “de madrugada” (segundo seu relógio pessoal), 
essas pessoas passam a semana com o sono atrasado. O jeito é aproveitar o fim de semana 
para compensar, embora raramente isso seja suficiente (veja no gráfico O Vai e Vem do 
Sono). Para as mais matutinas, é o contrário. Para acompanhar os amigos geralmente mais 
noturnos na festinha do fim de semana, elas forçam uma barra para ficar acordadas. “Eu até 
aguento ficar de pé até 2h, mas no dia seguinte desperto às 6h do mesmo jeito”, diz Lívia, 
madrugadora inveterada.  
  Como a semana tem mais dias de trabalho que de descanso, os mais prejudicados pela 
convenção do trabalho às 9h e da escola às 7h são os com tendências mais noturnas – 
justamente a maior parte da população. Um estudo com 500 pessoas publicado por 
Roenneberg em 2003 concluiu que, durante os dias de trabalho, as pessoas mais matutinas 
dormem, na média, duas horas mais cedo que os corujões, mas acordam apenas meia hora 
mais cedo do que eles. A cada semana útil, portanto, os indivíduos noturnos dormem cerca de 
7,5 horas a menos que os madrugadores.  
 
  O jet lag social, definido pela diferença entre os horários de sono nos dias de trabalho 
e de descanso, é de duas horas ou mais para um terço dos cidadãos. Para 15%, o relógio 
interno está com mais de 3 horas de desajuste em relação ao social. A consequência é um 
problema sério de saúde pública. Pesquisas mostram, por exemplo, que o tabagismo atinge 
15% das pessoas que devem uma hora de sono por dia. Se a falta de sincronia aumenta para 5 
horas ou mais, o uso de cigarro pula para 60%. O uso de drogas é interpretado como forma de 
medicar sintomas causados pela falta de sincronia, como a depressão. “Quanto maior a 
diferença entre o ritmo social e o interno, mais sintomas depressivos são relatados”, diz a 
médica da UFRGS Rosa Levandowski, que pesquisou essa relação em mais de 4 mil 
brasileiros.  
  As maiores vítimas da falta de compasso entre o tempo social e o interno são os que 
trabalham em turnos — sempre à noite, ou a cada semana em um horário. É como se eles 
estivessem sempre circulando entre cidades de fusos diferentes. Quando seu corpo começa a 
se acostumar com a hora local, eles viajam de novo. Esse tipo de trabalho é, inclusive, uma 
tendência atual, com cada vez mais empresas que não podem parar. Uma plataforma de 
petróleo é muito cara para ficar parada todas as noites. Então suas equipes de manutenção se 
revezam em turnos para que ela funcione 24 horas, 7 dias por semana. A economia mundial 
agradece, a saúde pública sofre.  



  Dezenas de pesquisas já mostraram a relação entre o trabalho em turno e maiores 
incidências de úlcera, obesidade, diabetes, doenças cardíacas, câncer de mama e de cólon. Um 
estudo com enfermeiras publicado em 2001 na revista do National Institute of Cancer (EUA), 
por exemplo, mostrou que a probabilidade de câncer de mama em mulheres que trabalhavam 
à noite era até 50% maior do que a média. Outro levantamento, publicado em fevereiro, 
mostrou que trabalhadores húngaros que faziam o turno da noite tinham maiores índices de 
sobrepeso e hipertensão, fatores de risco para doenças cardíacas. Estudo semelhante da 
Universidade Harvard, de 2011, identificou maior risco de diabetes em mulheres que 
trabalham à noite.  

 
Ajustando os ponteiros 
 
 
  “As autoridades deveriam encarar isso como um sério problema de saúde e testar 
opções. Até agora, não se fez o suficiente sobre isso”, diz Yavuz Selvi, médico especializado 
em distúrbios do sono da universidade Yuzuncu Yil, na Turquia. Como todos os especialistas 
da área, ele defende uma reorganização do tempo e dar maior flexibilidade às pessoas para 
escolher seus turnos de escola e trabalho. O cientista chama a atenção para o fato de que isso 
não serviria apenas para prevenir doenças, mas para melhorar o desempenho escolar e 
profissional da população. “O jet lag social cria uma falta de sono que também causa 
acidentes e problemas sérios de concentração, de aprendizado e de memória.”  
  Quem já foi (ou é) adolescente, sabe bem do que Selvi está falando. Essa é a fase mais 
noturna de nossa vida, como dito antes; logo, a mais difícil de se manter acordado durante a 
manhã. Gabriel Justo, 17, aluno do 3º ano do ensino médio, precisava acordar às 6h para estar 
às 7h na escola, pelo menos fisicamente. “Fico meio sonolento, mas estou lá”, diz o garoto, 
observando que o ideal para ele seria dormir à 1h e acordar às 9h. Estudando tão cedo, ele se 
compara a um carro velho num dia frio. “Preciso esquentar pra funcionar direito.”  
  Alguns estudos já estão chamando a atenção para os benefícios de um possível 
reajuste de horários. Uma pesquisa israelense publicada ano passado analisou a performance 
de dois grupos de alunos de 14 anos em testes diários de atenção e matemática, durante duas 
semanas. Na primeira, metade dos jovens podia começar as aulas uma hora mais tarde que o 
normal, às 8h30. Na segunda, voltaram ao horário tradicional. Seus níveis de atenção e de 
acertos foram significativamente maiores nos dias de horário experimental, comparados com 
os da outra semana e com os resultados da outra metade do grupo, que passou a semana 
inteira acordando cedo.  
De olho em resultados como esse, alguns colégios na Alemanha estão testando mudanças de 
horário. Na Dinamarca, a escola Centret Efterslaegten foi ainda mais longe e aboliu 
completamente o horário das aulas — os alunos chegam e vão embora quando acham melhor. 
Cientistas estão acompanhando os resultados nos dois países, mas nenhum foi publicado, 
ainda.  
  Enquanto a importância de respeitar seu relógio interno não é reconhecida e os 
horários continuam, o jeito é minimizar os problemas do jet lag social tentando adaptar seus 
horários durante a semana ao seu cronotipo, e salvar todas as horas de sono que puder. No 
quadro à esquerda, levantamos algumas dicas de como fazer isso. A maioria delas passa por 
estabelecer uma relação mais direta com o Sol — a vida nas grandes cidades deixa as pessoas 
ainda mais noturnas por causa da pequena quantidade de tempo que elas passam sob a luz 
natural. Não chega a ser uma surpresa. Afinal, o seu relógio biológico foi feito para conversar 
com ele.  
 
TESTE 



Você é coruja ou cotovia?  
Descubra  seu  cronotipo  neste  teste,  versão  reduzida  do  questionário mais  usado  entre os  
pesquisadores.*  
1  Quando você está totalmente livre  para  planejar sua  noite e não  tem  compromisso  no  
dia seguinte, a que  horas vai  para  acama?  
a) 20hàs21h  b) 21hàs22h15  
c) 22h15às00h30  d) 00h30às1h45  
e) 1h45 às 3h  
 
2  Você  tem um trabalho  físico  especialmente duro para fazer. Se você estiver 
completamente livre, quando prefere  fazê-lo?  
a) entre8he10h b) entre11h e13h  
c) entre15h e17h d) entre19h e21h  
3  Você  foi para a cama  muito mais tarde do que o normal, mas não tem necessidade 
nenhuma de levantarem alguma hora específica no dia seguinte. O que é mais provável?  
a) você vai acordar no horário normal e não vai mais dormir de novo.  
b) você vai acordar no horário normal e ficar sonolento.  
c) você vai acordar no horário normal e acabar dormindo de novo.  
d) você só vai acordar mais tarde do que o normal.  
 
4 Você tem uma prova de duas horas que vai ser mentalmente exigente. Que horário você 
escolheria para fazer a prova?  
a) 8h às 10h b) 11hàs13h  
c) 15h às 17h d) 19 às 21h  
5 Quando você não tem compromisso nenhum no dia seguinte e está livre para planejar  
O dia, a que horas você se levanta?  
a) entre5he6h30  
b) entre6h30e7h45  
c) entre7h45e9h45  
d) entre9h45e11h  
e) entre11h e12h  
6 Você vai malhar na academia e só pode fazer isso das22h às 23h. pensando em como você 
se sente à noite, como acha que você iria no exercício?  
a) muito bem.  
b) razoavelmente bem.  
c) mal.  
d) muito mal.  
7 Você se considera uma pessoa mais matinal ou noturna?  
a) matinal, com certeza.  
b) mais matinal do que noturna.  
c) mais noturna do que matinal.  
d) noturna, com certeza.  
gabarito  
some os pontos correspondentes a cada uma de suas respostas.  
pergunta 1: a)5 b)4 c)3 d)2 e)1  
pergunta 2: a)4 b)3 c)2 d)1  
pergunta 3: a)4 b)3 c)2 d)1  
pergunta 4: a)4 b)3 c)2 d)1  
pergunta 5: a)5 b)4 c)3 d)2 e)1  
pergunta 6: a)1 b)2 c)3 d)4  



pergunta 7: a)6 b)4 c)2 d)0  
Confira seu perfil  
28 a 32 pontos  
Extremamente matutino  
Você é o tipo que acorda e fica na cama esperando o despertador tocar. Sessão das dez no 
cinema, só por educação: você dorme logo após o trailer. Sua vida é tão diurna que talvez 
atrapalhe a social—nesse caso, talvez você precise de um médico especialista em sono.  
23 a 27pontos  
Matutino  
Acordar cedo para trabalho e escola não é um problema para você, especialmente se a 
adolescência já passou. Mas quando tem festinha no fim de semana, você costuma ser um dos 
primeiros a voltar pra casa.  
16 a 22pontos  
Intermediário  
Você é como a maioria das pessoas. Dorme por volta de meia-noite e acorda por volta de 8h 
nos dias livres. Mas acordar ou dormir uma ou duas horas mais cedo não é nenhum sacrifício.  
11 a 15pontos  
Vespertino  
Você tem dificuldade para pensar antes das8hs e precisa levantar cedo — o que é um 
sacrifício. À tarde e à noite, no entanto, você se sente bem e disposto para a maioria das 
atividades.  
6 a10 pontos  
Extremamente vespertino  
Você aperta o botão “soneca” várias vezes antes de levantar. O silêncio das madrugadas é um 
companheiro regular: raramente você dorme antes das2h. Se você precisa acordar antes das8h 
para seus compromissos diários, provavelmente deve muitas horas de sono por semana. Um 
médico do sono pode ajuda-lo a melhorar sua vida.  
 
 
Revista Superinteressante – Amizade (Art.6) 
Tudo começou por puro interesse. Quando os primeiros macacos se tornaram amigos, fizeram 
isso por motivos bem objetivos - ajudar uns aos outros em lutas contra rivais, no caso dos 
machos, e cuidar melhor dos filhotes, no caso das fêmeas. A amizade não passava de uma 
troca de favores. Agora pense nos dias de hoje: com você e os seus amigos, não é assim. Você 
tem amigos simplesmente porque gosta de estar na companhia deles, certo? Errado. Você 
continua fazendo amizades por puro interesse - no caso, alimentar o seu cérebro com uma 
substância chamada ocitocina.  
 
Talvez você já tenha ouvido falar dela. É um hormônio que está relacionado ao instinto mais 
primordial do ser humano: a reprodução. O orgasmo libera ocitocina - e estimula a fêmea a 
contrair seu útero, o que leva o esperma do macho mais rapidamente até o óvulo e aumenta as 
chances de ela engravidar. Mas seus efeitos mais profundos acontecem no cérebro. A 
ocitocina é responsável pelo afeto que a fêmea desenvolve pelo macho, e pelo amor 
incondicional que ela tem pelos filhos. Ou seja: é a ocitocina que fez, e faz, a espécie se 
reproduzir com sucesso. Outros animais também produzem esse hormônio. Mas, entre os 
humanos, ela é muito mais potente. Tanto que influi até nos machos - fazendo com que 
assumam um comportamento carinhoso, o que é muito raro no mundo animal. "Só em 3% das 
outras espécies de mamífero os machos cuidam dos filhotes", explica o neurologista Paul Zak, 
da Universidade da Califórnia.  
 



Em algum momento da Pré-História, a relação com estranhos passou a ser necessária. 
Provavelmente, isso aconteceu no momento em que grupos de hominídeos começaram a se 
fixar em uma mesma região, e viver em grupos cada vez maiores. E foi aí que surgiu a forma 
mais primitiva de amizade. "Os amigos fornecem um suporte social para os primatas", diz o 
antropólogo Robin Dunbar, da Universidade de Oxford. 
 
Há cerca de 10 mil anos, a ocitocina ganhou um papel maior. O homem fez sua primeira 
grande invenção - a agricultura, que viria a revolucionar a relação da espécie com o alimento 
(e abrir espaço para todas as revoluções seguintes). Mas ela só dava certo se tivesse a 
colaboração de vários indivíduos. Aí, a ocitocina deixou de ser apenas uma coisa "de família" 
para agir em prol da sociedade - e facilitar a formação das alianças de que a humanidade 
precisava. Ela nos condicionou a fazer amigos. 
 
Experiências feitas na Universidade da Califórnia comprovaram que, quando você conhece 
uma pessoa que lhe pareça confiável, o nível de ocitocina no seu cérebro aumenta. Isso faz 
com que você se sinta mais propenso a criar uma relação com aquela pessoa. Ou seja: graças à 
ocitocina, o cérebro aprendeu a transformar algo que era necessário à sobrevivência - a 
cooperação - em prazer.  
 
Com a evolução, a amizade deixou de ser imprescindível à sobrevivência do indivíduo. No 
mundo atual, para obter comida, basta ir a um restaurante. Dá para fazer isso sozinho. Mas é 
muito desagradável - porque o seu cérebro está condicionado a fazer alianças (e também 
porque, como você verá na próxima matéria, a amizade tem uma série de efeitos importantes 
no organismo). É por isso que procuramos amigos, mesmo que tecnicamente não precisemos 
deles. "A ocitocina faz com que tratemos estranhos como se fossem nossa própria família. E 
a amizade é exatamente isso", diz Zak.  
 
Como tudo o que tem base biológica, a amizade afeta os sexos de maneiras diferentes. As 
mulheres produzem mais ocitocina do que os homens. E isso faz com que seu cérebro se 
organize para ter amizades profundas. Testes feitos no Instituto Nacional de Saúde Mental dos 
EUA apontaram que, nas mulheres, as áreas do cérebro ligadas a emoções e produção de 
hormônios se acendem quando existe a possibilidade de conhecer alguém novo. Nos meninos, 
isso não acontece. É por isso que as mulheres têm, sim, amizades mais intensas do que os 
homens. Mas, por isso mesmo, elas também são menos tolerantes - e suas amizades duram 
menos. Aliás, existe amizade (sem envolver sexo) entre homens e mulheres? Existe e não 
existe. Por um lado, a origem desse sentimento é inegavelmente sexual. Aamizade entre 
homens e mulheres nasceu para facilitar a reprodução e a criação dos filhotes. E ela é 
alimentada pela ocitocina - que é liberada durante o sexo. Por outro lado, a evolução nos 
tornou capazes de separar as coisas. Isso porque, quando a ocitocina adquiriu sua função 
social (facilitar a criação de alianças entre as pessoas do mesmo sexo), o 
cérebro humano também mudou. Ele ganhou muito mais receptores de ocitocina, que foram 
se espalhando por várias regiões cerebrais - inclusive aquelas que nada têm a ver com o 
desejo sexual. Por isso, a ocitocina que é liberada quando você está com amigos (seja do 
mesmo sexo, seja do oposto) não produz o mesmo efeito do que a ocitocina que é liberada 
quando você está namorando ou fazendo sexo. É diferente. 
 
Bem menos que 1 milhão  
Ter amigos só traz benefícios. Quanto mais, melhor. Mas há um limite. Um estudo feito na 
Universidade de Oxford comparou o tamanho do cérebro humano, mais precisamente do 
neocórtex (área responsável pelo pensamento consciente), com o de outros primatas. Ele 



cruzou essas informações com dados sobre a organização social de cada uma das espécies ao 
longo do tempo. E chegou a uma conclusão reveladora: 150 é o máximo de amigos que uma 
pessoa consegue ter ao mesmo tempo.  
 
Para que você mantenha uma amizade com alguém, precisa memorizar informações sobre 
aquela pessoa (desde o nome até detalhes da personalidade dela), que serão acionadas quando 
vocês interagirem. Por algum motivo, o cérebro não comporta dados sobre mais de 150 
pessoas. Os relacionamentos que extrapolam esse número são inevitavelmente mais casuais. 
Não são amizade. Outros pesquisadores foram além e constataram que, dentro desse grupo de 
150, há uma série de círculos concêntricos deamizade: 5, 15, 50 e 150 pessoas, cada um com 
características diferentes (veja no infográfico).  
 
O curioso é que esses círculos já haviam sido mencionados por filósofos como Confúcio, 
Platão e Aristóteles - e também estão presentes em várias formas de organização humana. Na 
Antiguidade clássica, 5 já era considerado o número máximo de amigos íntimos que alguém 
poderia ter. Tirando o futebol, 12 a 15 pessoas é a quantidade de jogadores na maioria dos 
esportes coletivos. Cinquenta é o número médio de pessoas nos acampamentos de caça em 
comunidades primitivas (como os aborígenes da Austrália, por exemplo). Cento e cinquenta é 
o tamanho médio dos grupos do período neolítico, dos clãs da sociedade pré-industrial, das 
menores cidades inglesas no século 11 e, até hoje, de comunidades camponesas tradicionais 
como os amish (que dividem uma comunidade em duas quando ela ultrapassa as 150 pessoas). 
Os 150 podem, inclusive, ser a chave do sucesso profissional. Como no caso da Gore-Tex, 
uma empresa têxtil americana que se divide (e abre uma nova sucursal) cada vez que seu 
número de funcionários passa de 150 pessoas. A vantagem disso é que todos os empregados 
se conhecem, têm relações amistosas e cooperam melhor. "As coisas ficavam confusas 
quando havia mais de 150 pes-soas", explicou o fundador da empresa, William Gore, numa 
entrevista concedida alguns anos antes de morrer, em 1986. E a aposta nesse modelo de 
organização deu certo. A Gore-Tex virou uma multinacional com US$ 2,5 bilhões de 
faturamento anual - e é apontada pela revista Fortune como um dos 100 melhores lugares para 
trabalhar desde que esse ranking começou a ser compilado, em 1984.  
 
Mas, mesmo com tantos exemplos práticos, ninguém sabe explicar por que nosso limite de 
amizades é de 150 pessoas. Para os cientistas, foi como o cérebro conseguiu construir e 
administrar o que viria a se tornar, ao longo do tempo, o bem mais importante da espécie 
humana: a rede social.  
 
CÍRCULO FINITO  
O cérebro comporta no máximo 150 amigos, divididos em grupos. 
 
Do peito  
5 amigos - São os íntimos, com quem você mais fala - e não hesitaria em ligar de madrugada 
ou pedir dinheiro emprestado. Para Aristóteles, 5 era o número máximo de amigos 
verdadeiros. 
 
Grupo de empatia  
15 amigos - São pessoas bastante importantes para você - se alguma delas morresse amanhã, 
você ficaria muito triste. Este grupo pode incluir gente do trabalho ou amigos de amigos. 
 
Número típico  
50 amigos - É o número de amizades mantidas pela maioria das pessoas, e também o tamanho 



médio dos agrupamentos humanos primitivos (como bandos de caça).  
 
Limite  
150 amigos - Máximo que o cérebro consegue administrar ao mesmo tempo. São as pessoas 
cujos nomes, rostos e características você consegue memorizar e acionar caso seja necessário. 
Em 1937, na Universidade Harvard, começou o maior estudo já realizado sobre a saúde 
humana. O projeto, que continua até hoje, acompanha milhares de pessoas. Voluntários de 
todas as idades e perfis, que têm sua vida analisada e passam por entrevistas e exames 
periódicos que tentam responder à pergunta "o que faz uma pessoa ser saudável?" A 
conclusão é surpreendente. O fator que mais influi no nível de saúde das pessoas não é a 
riqueza, a genética, a rotina nem a alimentação. São os amigos. "A única coisa que realmente 
importa é a sua aptidão social - as suas relações com outras pes-soas", diz o psiquiatra George 
Valliant, coordenador do estudo há 30 anos. Os amigos são o principal indicador de bem-estar 
na vida de alguém. Ter laços fortes de amizade aumenta nossa vida em até 10 anos e previne 
uma série de doenças. Pessoas com mais de 70 anos têm 22% mais chance de chegar aos 80 se 
mantiverem relações de amizade fortes e ativas - e ter amigos ajuda mais nisso do que ter 
contato com familiares. Existe até uma quantidade mínima de amigos para que você fique 
menos vulnerável a doenças, segundo pesquisadores da Universidade Duke. Quatro. Gente 
com menos de 4 amigos tem risco dobrado de doenças cardíacas. Isso acontece porque a 
ocitocina - lembra-se dela? -, aquele hormônio que estimula as interações entre as pessoas, 
age no corpo como um oposto da adrenalina. Enquanto a adrenalina aumenta o nível de 
estresse, a ocitocina reduz os batimentos cardíacos e a pressão sanguínea, o que diminui a 
probabilidade de ataques cardíacos e derrames. E pesquisas feitas nos EUA constataram que a 
ocitocina também aumenta os níveis no sangue de interleucina, componente do sistema 
imunológico que combate as infecções.  
 
Além de ser fundamental para o bem-estar mental, ter amigos também faz bem ao coração e 
ao corpo. Mas, se as amizades forem novas, é ainda melhor. A ocitocina dá o impulso inicial 
às relações e, depois de algum tempo, cede o lugar para o sistema da memória, que age mais 
rápido. Há estudos comprovando que amigos antigos não estimulam a liberação de ocitocina 
(a não ser quando você os reencontra depois de muito tempo longe). Por isso, tão importante 
quanto ter amigos do peito é fazer novas amizades durante toda a vida. Mas você já reparou 
que, conforme vai envelhecendo, fica mais difícil fazer novos amigos - e as amizades antigas 
parecem muito mais fortes? Existe uma possível explicação para isso. Há mais ocitocina no 
organismo durante a juventude, o que facilita a criação de relações mais profundas. Isso e o 
convívio, claro. Durante a adolescência, passamos quase 30% do nosso tempo com amigos. A 
partir daí, a vida vai mudando, novas obrigações vão surgindo - até que passamos a dedicar 
menos de 10% do tempo aos amigos. Se você acha que isso é uma coisa ruim, acertou. 
Umapesquisa da Universidade de Princeton revelou que as pessoas consideram seu tempo 
com amigos mais agradável e importante do que o tempo gasto com sua família. Nós 
trocamos os amigos pelo trabalho, para ganhar mais dinheiro. Mas não deve-ríamos fazer isso. 
Não vale a pena. O dinheiro que você ganha no trabalho, durante o tempo em que não está 
com os amigos, tampouco compensa a falta deles.  
 
Quer dizer, mais ou menos. O economista Andrew Oswald, da Universidade de Warwick, 
criou uma fórmula para calcular quanto dinheiro seria preciso ter para compensar a falta de 
amigos. Numapesquisa com voluntários, Oswald descobriu que as pessoas se consideram 
mais felizes quando ganham aumento de salário ou fazem um novo amigo. Até aí, nada de 
novo. Mas ele resolveu cruzar as duas informações e chegou a uma conclusão: ganhar 
um amigo equivale a receber R$ 134 mil a mais de salário anual. Peça isso de aumento na 



próxima vez em que você tiver de fazer hora extra e não puder ir encontrar seus amigos no 
bar. Ou, então, faça mais amigos no próprio trabalho. Sim, esse tipo deamizade existe e 
também é superimportante. Quem tem um amigo no trabalho se sente 7 vezes mais envolvido 
com o que faz, 50% mais satisfeito e até duas vezes mais contente com o pagamento que 
recebe. Pessoas que possuem 3 ou mais amigos no trabalho têm 96% mais chance de estar 
satisfeitas com a vida (redação da SUPER, aquele abraço).  
 
Mas só 18% das pessoas trabalham em empresas que estimulam o desenvolvimento de 
amizades - com áreas de convivência adequadas para que as pessoas se aproximem. Pode 
parecer um detalhe, mas não é. Um mero café ou refeitório aumenta em 300% as chances de 
fazer amigos no trabalho. "O problema é quando a interação entre os funcionários se limita a 
falar mal do chefe", diz o psicólogo Tom Rath, do Instituto Gallup.  
 
Passa e repassa 
 
Durante 55 anos, 53 mil pessoas de uma cidadezinha em Massachusetts foram monitoradas 
pelo governo dos EUA. A ideia era medir os índices de arteriosclerose entre os participantes. 
O monitoramento tinha dados como quem se casou, se separou, mudou de endereço, quem 
eram seus melhores amigos, quem parou de fumar, engordou ou perdeu peso, quem dizia estar 
feliz ou triste. Com a ajuda desse projeto, os sociólogos Nicholas Christakis e James Fowler 
perceberam que vários dos principais comportamentos humanos se espalham pelas nossas 
redes como se fossem vírus, tendo os amigos como transmissores. Quando uma pessoa se 
torna obesa, seus amigos têm 45% mais risco de engordar. Amigos de amigos também podem 
ser afetados. Uma pessoa tem até 20% mais probabilidade de ficar obesa se um amigodo 
seu amigo ficar, e 10% de risco se isso acontecer com o amigo de um amigo de um amigo.  
 
O mais interessante é que, se sua mulher ou seu marido se tornar obeso, por exemplo, o seu 
risco de seguir o mesmo caminho aumenta somente 37%. Ou seja: os amigos têm mais poder 
sobre as suas atitudes do que qualquer outra pessoa. E isso vale para vários aspectos da sua 
vida (veja no infográfico). A explicação disso está nos chamados neurônios-espelho, que 
simulam automaticamente uma ação na nossa cabeça quando vemos alguém executá-la. Nós 
imitamos inconscientemente alguns gestos e atitudes das pessoas ao nosso redor. Ok, mas os 
neurônios-espelho também são acionados quando estamos com nossos parentes ou cônjuges. 
Por que, afinal, os amigos têm mais influênciasobre nós?  
 
A ciência ainda não sabe. Mas uma possível explicação é que, como os homens primitivos 
precisavam fazer alianças para trabalhar juntos na produção de alimentos, e comer é uma 
necessidade urgente (sem alimento, você e sua família morrem), a amizade tenha sido 
classificada como prioridade absoluta pelo cérebro - o que perdura até hoje.  
 
Se isso significa que os amigos trazem felicidade, também podem aumentar suas chances de 
entrar em depressão. Sabe aquelas pessoas que estão sempre mal, reclamando, e parecem 
sugar a energia das pessoas em volta? Cada amigo triste, segundo as equações de Christakis e 
Fowler, coloca você 7% mais para baixo. Mas a felicidade, felizmente, é muito mais potente: 
ter um amigo contente aumenta a sua chance de ficar feliz em 15,3% - e, a partir dele, cada 
pessoa alegre contribui com mais 9,8%.  
 
Agora você entende para que servem, afinal, aqueles colegas do primário que você raramente 
ou nunca vê - mas insiste em manter na agenda. Ter uma rede social extensa, mesmo que nem 
todas as relações sejam profundas, provavelmente fará você mais feliz do que ter um grupo 



pequeno de amigos do peito. E isso ajuda a explicar as transformações profundas pelas quais 
a amizade tem passado nos últimos 10 anos. Vire a página para saber por quê.  
 
REDE DE INFLUÊNCIA  
Como as características e atitudes dos seus amigos mexem com você. 
 
OBESIDADE 
Um estudo feito na Universidade Harvard prova que não basta vigiar a balança - fique de olho 
também nos seus amigos. Eles têm uma influência enorme sobre o seu peso. 
• Se o seu amigo é obeso: +45% risco para você 
• Se o amigo do amigo é, seu risco aumenta em 20%  
• Se o obeso é o amigo do amigo do amigo, o risco aumenta 10%  
• Se é o esposo/a, 37% 
 
TABAGISMO  
Os pesquisadores também estudaram a maneira como o hábito de fumar se espalhava por um 
grupo de pessoas conectadas através do tempo, e descobriram que: 
• Se um amigo seu começa a fumar, o seu risco de se tornar fumante aumenta 61% 
• Se o amigo de um amigo vira fumante, o risco aumenta 29%  
• Se o amigo do amigo de um amigo fuma, o risco cresce 10%  
 
FELICIDADE  
Ela também se espalha pelas redes de amigos. Mas (infelizmente), com menos intensidade. 
• Se um amigo está feliz, a sua felicidade aumenta em 15,3%  
• Se o amigo de um amigo está feliz, a sua felicidade cresce 9,8%  
• Se o amigo do amigo do amigo está feliz, seu bem-estar aumenta 5,6%  
• Se é o esposo/a, 8% 
Qual é a primeira coisa que você faz quando entra na internet? Checa seu e-mail, dá uma 
olhadinha noTwitter, confere as atualizações dos seus contatos no Orkut ou no Facebook? Há 
diversos estudos comprovando que interagir com outras pessoas, principalmente com amigos, 
é o que mais fazemos nainternet. Só o Facebook já tem mais de 500 milhões de usuários, que 
juntos passam 700 bilhões de minutos por mês conectados ao site - que chegou a superar o 
Google em número de acessos diários. Ainternet é a ferramenta mais poderosa já inventada no 
que diz respeito à amizade. E está transformando nossas relações: tornou muito mais fácil 
manter contato com os amigos e conhecer gente nova. Mas será que as amizades online não 
fazem com que as pessoas acabem se isolando e tenham menos amigos offline, "de verdade"? 
Essa tese, geralmente citada nos debates sobre o assunto, foi criada em 1995 pelo sociólogo 
americano Robert Putnam. E provavelmente está errada. Uma pesquisa feita pela 
Universidade de Toronto constatou que a internet faz você ter mais amigos - dentro e fora da 
rede. Durante a década passada, período de surgimento e ascensão dos sites de rede social, o 
número médio de amizades das pessoas cresceu. E os chamados heavy users, que passam 
mais tempo na internet, foram os que ganharam mais amigos no mundo real - 38% mais. Já 
quem não usava ainternet ampliou suas amizades em apenas 4,6%.  
 
Então as pessoas começam a se adicionar no Facebook e no final todo mundo vira amigo? 
Não é bem assim. A internet raramente cria amizades do zero - na maior parte dos casos, ela 
funciona como potencializadora de relações que já haviam se insinuado na vida real. Um 
estudo feito pela Universidade de Michigan constatou que o 20 maior uso do Facebook, 
depois de interagir com amigos, é olhar os perfis de pessoas de gente que acabamos de 
conhecer. Se você gostar do perfil, adiciona aquela pessoa, e está formado um vínculo. As 



redes sociais têm o poder de transformar os chamados elos latentes (pessoas que frequentam o 
mesmo ambiente social que você, mas não são suas amigas) em elos fracos - uma forma 
superficial de amizade. Pois é. Por mais que existam exceções a qualquer regra, todos os 
estudos apontam que amizades geradas com a ajuda da internet são mais fracas, sim, do que 
aquelas que nascem e crescem fora dela.  
 
Isso não é inteiramente ruim. Os seus amigos do peito geralmente são parecidos pertencem ao 
mesmo mundo e gostam das mesmas coisas com você: pertencem ao mesmo mundo e gostam 
das mesmas coisas. Os elos fracos não. Eles transitam por grupos diferentes do seu, e por isso 
podem lhe apresentar coisas e pessoas novas e ampliar seus horizontes - gerando uma 
renovação de ideias que faz bem a todos os relacionamentos, inclusive às amizades antigas. 
Os sites sociais como Orkut e Facebook tornam mais fácil fazer, manter e gerenciar amigos. 
Mas também influem no desenvolvimento das relações - pois as possibilidades de interagir 
com outras pessoas são limitadas pelas ferramentas que os sites oferecem. "Você entra nas 
redes sociais e faz o que elas querem que você faça: escrever uma mensagem, mandar um 
link, cutucar", diz o físico e especialista em redes Augusto de Franco, que já escreveu mais de 
20 livros sobre o tema. O problema, por assim dizer, é que a maioria das redes na internet é 
simétrica: se você quiser ter acesso às informações de uma pessoa ou mesmo falar 
reservadamente com ela, é obrigado a pedir a amizade dela, que tem de aceitar. Como é meio 
grosseiro dizer "não" a alguém que você conhece, mesmo que só de vista, todo mundo 
acabava adicionando todo mundo. E isso vai levando à banalização do conceito de amizade. 
"As pessoas a quem você está conectado não são necessariamente suas amigas de verdade", 
diz o sociólogo Nicholas Christakis, da Universidade Harvard. É verdade. Mas, com a 
chegada de sites como o Twitter, a coisa ficou diferente.  
 
Amizade assimétrica 
 
No Twitter, eu posso te seguir sem que você tenha de autorizar isso, ou me seguir de volta. É 
umarede social completamente assimétrica. E isso faz com que as redes de "seguidores" e 
"seguidos" de alguém possam se comunicar de maneira muito mais fluida. Ao estudar, com 
um time de pesquisadores, a sua própria rede no Twitter, Christakis percebeu que seu grupo 
de amigos tinha começado a se comunicar entre si independentemente da mediação dele. 
Pessoas cujo único ponto em comum era o próprio Christakis acabaram ficando amigas entre 
si. "As redes sociais estão ficando maiores e mais diversificadas", diz o sociólogo e 
pesquisador de redes Barry Wellman, da Universidade de Toronto.  
 
É o seguinte. Eu posso me interessar pelo que você tem a dizer e começar a te seguir. Nós não 
nos conhecemos. Mas você saberá quando eu o retuitar ou mencionar seu nome no site, e 
poderá falar comigo. Meus seguidores também podem se interessar pelos seus tuítes e 
começar a seguir você. Os seus seguidores podem ter curiosidade sobre mim e entrar na 
conversa que estamos tendo. Em suma: nós continuaremos não nos conhecendo, mas as 
pessoas que estão à nossa volta estabelecem vários níveis de interação - e podem até mesmo 
virar amigas entre si.  
 
Mas boa parte dos cientistas ainda acha que, mesmo estando em contato com qualquer pessoa 
mais facilmente e a todo o momento, a distância conti-nuará prejudicando as amizades. 
"A internet faz com que você consiga desacelerar o processo, mas não salva as relações", 
acredita o antropólogo Robin Dunbar. "No fim das contas, ainda precisamos estar próximos 
das pessoas de vez em quando." É verdade. A maioria dos especialistas 
em relacionamento humano acredita que a proximidade física é essencial para sentirmos os 



efeitos benéficos das amizades profundas. Só que o cérebro pode estar começando a mudar de 
opinião.  
 
Um estudo que está sendo realizado na Universidade da Califórnia começou a desvendar o 
efeito que as redes sociais produzem no organismo. Mais precisamente, o que acontece com 
os níveis de ocitocina quando usamos o Twitter, por exemplo. É há um efeito. Os primeiros 
resultados mostraram que tuitar estimula a liberação desse hormônio, e consequentemente 
diminui os níveis de hormônios como cortisol e ACTH, associados ao estresse.  
 
Isso significa que o cérebro pode ter desenvolvido uma nova maneira de interpretar as 
conversas noTwitter. "O cérebro entende a conexão eletrônica como se fosse um contato 
presencial", diz Paul Zak. Isso seria uma adaptação evolutiva ao uso da internet. "O sistema 
de ocitocina está sempre se ajustando ao ambiente em você está", diz. "Pode ser que, de tanto 
interagir em redes sociais, as pessoas estejam se tornando mais sintonizadas para a amizade. E 
aí elas acabam fazendo mais amigos, inclusive presencialmente." Ou seja: além de mudar as 
amizades, a internet também pode acabar modificando o próprio cérebro humano. Mas ainda é 
cedo para dizer se acabaremos nos tornando seres hiperssociais, com cérebros capazes de 
acomodar um número maior de amigos. O próprio Paul Zak diz que não é possível 
desconsiderar a importância do contato físico - um dos mais importantes estimulantes da 
liberação de ocitocina no organismo. "No máximo, vamos ter mais possibilidades de manter 
relações íntimas a distância por mais tempo", diz. Outros, como Robin Dunbar, acham que a 
tecnologia ainda pode nos surpreender, e romper a última barreira da amizade online: "O 
Skype e outros serviços do tipo não são bons o suficiente, porque não nos permitem tocar um 
no outro em realidade virtual. Ainda."  
 
AMIZADE  POS-MODERNA 
A internet e as redes sociais se baseiam em dois tipos de relação: 
 
Amizade simétrica 
É recíproca: se eu quiser ter você como amigo e acessar o seu perfil, você precisa autorizar o 
pedido e se tornar meu amigo também.  
Pró: Privacidade. Você decide quem terá acesso às suas informações. 
Contra:  Reduz a possibilidade de conhecer gente nova. 
Exemplos: Facebook / Orkut / Flickr / Linkedin / MSN / Last.fm 
 
Amizade assimétrica 
Não é recíproca: eu posso adicionar ou  
 
 

 


