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0 – Apresentação 

No presente estudo são brevemente apresentadas algumas dimensões da minha 

investigação de doutoramento, que tem por título “O discurso do ambientalismo nos media 

escritos”. 

 Essa investigação assume por base alguns pressupostos teóricos e metodológicos centrais 

da Análise do Discurso, nas suas mais recentes orientações, e elege um corpus constituído por 

um agregado de textos surgidos num passado recente num jornal de referência português na 

esfera da defesa e promoção do património natural, ou daquilo que é denominado 

‘ambientalismo’, assim como em materiais didácticos destinados aos primeiros anos de 

escolarização. 

Neste texto, são abordados dois aspectos fundamentais da definição dos contornos do 

(inter)discurso ambiental, assim como da definição e orientação investigativa de duas linhas de 

desenvolvimento que se interseccionam na análise do discurso sobre o ambiente: a Ecolinguística 

e os estudos sobre o discurso de divulgação científica. 

Em concreto, é assumido que o ‘ambientalismo’ pode ser construído / entendido como um 

conjunto organizado e hierarquizado de discursos, entretecendo uma teia de relações e presenças 

latentes de uns nos outros, convivendo e debatendo-se entre si, ou seja, como um interdiscurso. 

Os argumentos em causa relacionam-se com prioridades políticas e sistemas de valores, 

estabelecidos discursivamente por diferentes grupos com graus variados de poder e influência e 

que encontram nos media espaço vital, espaço de edificação e legitimação do próprio poder 

(como poder social alargado), pela evocação pública de valores mais ou menos comummente 

aceites - daí o surgimento do discurso justificativo e do discurso autorizado, fortemente marcado 
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pela emergência do discurso da Ciência. Ao nível individual, as respostas aos desafios e riscos 

ambientais são deslocadas para novos padrões: a Natureza deixa de ser um valor autónomo, 

passando a sua imagem a ser construída para consumo social à luz de modelos de tecnologia, de 

economia, da actividade e do poder do homem. Havendo uma confusão entre Natureza e 

Sociedade / Cultura, os indivíduos são levados a conceber as questões ambientais dentro do 

âmbito das questões do consumo. Esta luta entre o natural e o social / cultural é omnipresente no 

discurso da imprensa escrita. 

 

1 – Ecolinguística: um paradigma emergente (?) 

1.1 – De forma quase telegráfica, pode afirmar-se que a Ecolinguística se apresenta como 

uma das orientações da evolução da Ecologia da Linguagem / da(s) Língua(s), que alguns 

investigadores referem como um novo paradigma no campo dos estudos linguísticos e se 

manifestou a partir dos anos 70 do século passado, paradigma marcado por uma conferência de 

Einar Haugen e na qual este se referia a um novo estudo ‘ecológico’ das interrelações entre as 

línguas ao nível da consciência individual e ao nível social em comunidades multilingues1. Alwin 

Fill, referindo-se ao estudo fundador de Haugen, afirma que «‘ecology’ is understood 

metaphorically and transferred to ‘language(s) in an environment’» (2001 (1998): 43). O 

‘ambiente’, neste caso, corresponde a um contexto, social e natural, em parte psicológico (no que 

concerne à interacção da língua materna de cada falante bilingue ou multilingue com o(s) outro(s) 

código(s) linguístico(s) presente(s) na sua mente) e em parte sociológico (no que concerne à 

interacção da língua com a sociedade na qual funciona como meio de comunicação). A este 

campo de estudos não será alheio o desejo de intervenção, no sentido de tentar salvar do 

desaparecimento línguas ameaçadas de extinção, pela identificação dos factores ecológicos que 

sustentam a pluralidade de línguas, pluralidade que se apresenta como suporte da diversidade / 

identidade biológica e cultural2.  

 

                                                 
1 Segundo Haugen, «language ecology may be defined as the study of interactions between any given language and 
its environment» (2001 (1972): 57). 
2 Mühlhäusler (2000, 2001 (1994)) louva os méritos da diversidade linguística e compara o fenómeno de extinção de 
línguas com o da extinção de espécies, alinhando em paralelo aquela e a biodiversidade. 
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1.2 – A partir do início dos anos 90, começa a desenhar-se um rumo parcialmente 

divergente deste, quando várias abordagens que associavam o estudo das línguas à Ecologia se 

aproximam e reclamam uma especificidade identificadora. 

Vários investigadores usam a metáfora ambiental para mostrar a língua e o seu uso na sua 

interacção com o ambiente (aqui entendido como o mundo, os estados de coisas e os sujeitos), 

adoptando uma perspectiva de trabalho que se opõe a uma concepção imanentista do estudo do 

sistema linguístico. A mesma metáfora foi empregada igualmente para enquadrar a descrição de 

processos mentais e a comunicação interpessoal, nomeadamente sobre tópicos como o da 

‘linguagem e conflito’, ou ‘linguagem e género’ (cf.: Fill, 2001 (1998)).  

Contudo, Fill afirma que «ecolinguistics is a study which goes far beyond syntax, 

semantics and pragmatics» (2001 (1998): 51), exigindo novas abordagens teóricas e 

investigações empíricas. Esquematiza os princípios elementares da Ecolinguística da seguinte 

forma: 

 

«– recognizing, defending DIVERSITY (the overall principle) 
– recognizing MUTUAL INTERACTION 
– perceiving WHOLENESS and UNITY rather than fragmentation 
The formula “diversity + interaction = wholeness and unity” can be said to 

summarize ecological thinking» (2000: 162). 
 

Apresenta igualmente os tópicos mais salientes entre os que são abordados pelos 

ecolinguistas, entre os quais pode destacar-se: 

– ecocrítica: identificação dos elementos ‘ecológicos’ ou ‘não-ecológicos’ do sistema 

linguístico; processos de ecologização profunda da língua; 

– análise ecocrítica do discurso: textos sobre questões ambientais; ideologias no discurso 

(apologia do crescimento, antropocentrismo, racismo, sexismo...); processos de ecologização 

superficial da língua; 

– ensino da ecoliteracia (do conhecimento sobre a intercomunicabilidade do mundo); 

estabelecimento de teorias linguísticas fundamentadas em princípios ecológicos. (cf.: Fill, 2000). 

Trata-se, nas suas dimensões centrais, de um estudo do uso linguístico, em particular de 

discursos que tocam a questão ambiental, enquadrável naquilo que é definido como a Análise do 

Discurso, na sua concepção mais ampla. Contudo, muitos dos investigadores que se reclamam 
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deste campo restringem a sua análise ao nível lexical formal e ignoram as dimensões discursivas / 

textuais dos produtos linguísticos. 

 

2 – Divulgação científica e ambientalismo 

2.1 – Um aspecto da construção dos textos / discursos de teor ambiental com algum 

relevo e visivelmente presente no corpus definido é a presença e o funcionamento da 

interdiscursividade, em particular a que se verifica entre os discursos científico e ambiental, 

fornecendo dados, vocabulário e modelos de organização textual, assim como elementos de 

autorização e certificação. Myerson e Rydin (1996) retomam uma metáfora, de Susan Miller 

(1991), que associa aquilo que designam como ‘environet’, um agregado de textos de teor 

ambiental, a um ‘carnaval textual’, o que sublinha a sua dimensão dinâmica, em perpétuo 

movimento de criação e ruptura de contactos, misturando indivíduos e vozes plurais (uma 

polifonia heterogénea, onde se cruzam as vozes prestigiadas com as periféricas, as autorizadas 

com as populares, as pretensamente permanentes e as assumidamente transitórias). Em alguns 

casos, verifica-se uma remissão evidente entre os textos, mas noutros não: nesta rede, os textos 

têm a capacidade de interagir indirectamente, porque remetem para os mesmos assuntos, usam as 

mesmas palavras, dirigem-se a públicos semelhantes, respondem a sentimentos próximos, usam 

os mesmos argumentos, ou opostos.  

Esta ‘environet’ corresponde, em termos mais marcadamente linguísticos, ao que Moirand 

(2000, 2003) refere como o ‘interdiscurso polifónico’ constitutivo da explicação mediática, que 

se manifesta sob a forma de ‘fios interdiscursivos’ identificáveis na temática, na estrutura e no 

material textual, funcionando como elementos de activação da memória interdiscursiva3 dos 

leitores, dialogando com os discursos passados e projectando-se nos futuros – o que a leva a falar 

de «discours médiatique plurilogal» (2003: 181).  

No caso do corpus em causa, o jornal constrói ‘dossiers’ sobre o tema, tratando-o em 

textos de divulgação científica, em textos informativos breves, em comentários, em entrevistas, 

                                                 
3 Moirand sustenta a tese da construção de uma memória interdiscursiva resultante do tratamento mediático de que 
são alvo os acontecimentos científicos ou tecnológicos de repercussões políticas. A «mémoire interdiscursive, qui se 
constitue dans et par les médias, repose de texte en texte sur des formulations récurrentes, qui appartiennent 
forcément à des discours antérieurs, et qui, fonctionnant sous le régime de l’allusion, participent à l’interprétation de 
ces événements» (1999: 173). 
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em editoriais, etc., por vezes na mesma edição, alongando-se esse tratamento por várias páginas. 

As vozes que convergem neste espaço são múltiplas, do enviado especial ao cientista, do activista 

ao comentador regular, do político ao director do jornal. 

Para alguns autores4, um dos motivos que alimentam a evocação de múltiplas vozes no 

discurso mediático ambiental é a ‘insegurança discursiva’ permanente que afecta o jornalista, 

impossibilitado de explicar as variadas dimensões das questões que aborda, visto que muitas 

delas (e respectivas repercussões sociais) são alvo de forte controvérsia, mesmo nos meios 

científicos. Moirand (1999) especifica que o jornalista, sobretudo o da imprensa quotidiana, não 

pode ser um simples tradutor do discurso da Ciência (intermediário entre a Ciência ou os 

cientistas e o público), não sabendo bem distinguir entre informação objectiva e opinião dos 

cientistas, estando exposto a informações contraditórias que não pode (porque não tem tempo 

nem meios) verificar. Sob a pressão do público, opta frequentemente por assumir um papel de 

mobilizador (até certo ponto, líder de opinião) em volta de assuntos tornados lugares de 

controvérsia sobre as relações entre Ciência e política, tecnologia e democracia, etc. (o risco, a 

transparência, o papel da Ciência nas sociedades contemporâneas...). A nova representação do 

papel do jornalista faz repensar o esquema da comunicação mediática, cujo novo desenho passará 

pela identificação de um funcionamento circular, pois as várias comunidades discursivas são, ao 

mesmo tempo, fontes e consumidores de mensagens mediáticas. Cientistas, políticos, associações 

de consumidores, mundo rural, etc. são, ao mesmo tempo, aqueles que o jornalista cita, entrevista 

ou, de alguma forma, o influenciam, e aqueles que lêem os textos produzidos. 

Em alguns casos, os discursos ou os agregados de textos que constituem os referidos 

‘dossiers’ temáticos que integram o corpus parecem resultar de sucessivas colagens de 

fragmentos textuais diversificados, com ou sem marcas de citação, manifestando o carácter 

polifónico do interdiscurso – o que acaba por criar um efeito de real que valida a predicação, 

associado à condição de veracidade do discurso mediático. Dando voz a um largo espectro de 

actores sociais, o discurso respectivo deixa de ser pressuposto para ser explicitamente exposto 

por um moderador invisível que também partilha o papel de interveniente. Por outro lado, este 

papel que o jornalista incarna e o carácter polifónico do interdiscurso permitem àquele manifestar 

opiniões através das vozes que convoca sem se comprometer inteiramente com o que é afirmado: 
                                                 
4 Cf.: Grunig 1982; Moirand, 1999, 2003; Beacco et al., 2002; Calsamiglia e Ferrero, 2003. 
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participa na estratégia da autenticidade ao mesmo tempo que se envolve numa identidade 

ocultada5. Assim, o discurso científico é configurado por uma polifonia enunciativa no pólo da 

produção, encontrando espaço vital nos media contemporâneos, espaço de confluência e conflito 

de vozes plurais. 

Calsamiglia e Ferrero (2003) entendem que citar6 significa gerir as palavras de outros para 

os fins do autor da citação, o que contrasta com a visão daquela como uma estratégia que visa 

somente tornar o discurso mais objectivo e credível, e que não implica o divulgador em 

responsabilidade subjectiva significativa. A presença de vozes múltiplas (pela citação ou por 

outros processos de interdiscursividade, como o comentário, a adaptação, a tradução, a crítica, a 

paródia ou a paráfrase, todos identificáveis no corpus referido) pode ser entendida como uma 

estratégia do enunciador não só para carrear informação, mas também para conferir uma 

determinada orientação ao seu texto / discurso, através das escolhas feitas ao nível dos 

constituintes linguísticos do mecanismo interdiscursivo.  

  

2.2 – Sobre o papel dos media, há a sublinhar o seu carácter de divulgação7. 

A questão da divulgação científica, intrinsecamente imbricada na problemática do 

discurso mediático de teor ambiental, tem sido alvo relevante da análise linguística. No essencial, 

pode afirmar-se que se refere exclusivamente a textos científicos que não são dirigidos a outros 

especialistas da mesma área. 

                                                 
5 Cf.: Paredes, 2000. 
6 As autoras, na sequência de Charaudeau (1997), distinguem citação directa, indirecta, integrada e inserida. Seja 
qual for a sua forma, o material citado é sempre retirado do seu contexto original e inserido num novo contexto, o 
que significa que, do ponto de vista pragmático, é questionável que a citação explícita corresponda a um absoluto 
rigor e a uma total objectividade. 
7 Alguns autores preferem ‘vulgarização’, mas outros, como Beacco et al. (2002), consideram o termo  ambíguo e 
preferem ‘transmissão didáctica’ ou ‘dimensões didácticas dos discursos’. Certo é que ‘vulgarização’ incorpora uma 
concepção hierárquica dos discursos, tendencialmente alheia ao semantismo de ‘divulgação’ (cf.: Calsamiglia et al., 
2000). Moirand (2000) acrescenta que, se o discurso científico aponta razões para os fenómenos, procurando 
descrevê-los e explicá-los, face aos acontecimentos político-científicos actuais, o discurso mediático não pode 
apresentar uma explicação científica, na medida em que as dúvidas imperam. Essa é uma diferença entre a 
tradicional ‘vulgarização’ e a ‘divulgação’ recente: aquela era concebida como transmissão de saberes tidos como 
certos e reconhecidos pela comunidade científica, esta envolve dúvidas e controvérsias que os media têm de gerir, 
tentando explicar as razões das incertezas e entrando os artigos no âmbito do comentário e da análise. 
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A visão canónica da divulgação científica sustenta que existem dois discursos distintos, 

um dentro das instituições científicas e outro fora delas, e que a informação é ‘traduzida’ do 

primeiro para o segundo. Este ponto de vista reclama certos pressupostos: 

1 – os cientistas e as instituições científicas são as autoridades no âmbito científico, ao 

passo que o público é intrinsecamente ignorante e será instruído (directa ou indirectamente) por 

aqueles; 

2 – este conhecimento transmite-se num só sentido, da Ciência para a vida social; 

3 – o saber científico concretiza-se em informação contida numa série de afirmações 

escritas; 

4 – no decurso da tradução de um discurso para outro, a informação não só vê alterada a 

sua forma textual, mas é simplificada, distorcida8.  

 

Uma das alterações propostas por Myers (2003) a este quadro sugere que se entenda a 

divulgação científica não como uma categoria de textos, mas como um processo que envolve, e 

levanta questões sobre, os actores, as instituições e as formas de autoridade envolvidas. Assim, 

tal como Moirand (2000, 2003), afasta-se da concepção da divulgação como um mero processo 

de ‘tradução’ do original. No novo discurso da Ciência, surgido nos últimos anos, a concepção 

triangular clássica do discurso de divulgação científica (a Ciência, o mediador, o público) e a 

tarefa de divulgar / explicar a Ciência parecem ter sido ultrapassadas pela de explicar as questões 

de carácter social envolvidas – e daí a natureza tipicamente didáctica e científica do discurso, que 

se fundamenta numa memória interdiscursiva construída essencialmente pelo tratamento 

mediático das questões científicas e ambientais destinadas ao público em geral9. 

                                                 
8 O tratamento da Ciência pelos media não especializados tem sido objecto de crítica aguda: «the media are blamed 
for among other things, allocating inadequate space to scientific topics, their inaccuracy in reporting about the issues, 
and exaggerating the political or non-scientific significance» (Bucchi e Mazzolini, 2003: 7). Trata-se de uma 
concepção dos media como «‘dirty mirror’» (idem, ibidem) da Ciência, tendo já sido acusados de serem os 
responsáveis pela iliteracia científica dos indivíduos. Contudo, na última década, tem sido apontada a complexidade 
desta realidade e a crescente importância dos agentes mediáticos na definição dos traços básicos do debate sobre a 
Ciência: «it has been shown that the non-specialized media perform an extremely complex role in the 
communication of science, a role that in certain circumstances may act as a ‘filter’ and an ‘arena’ for researchers in 
specialist and inter-specialist arenas» (idem, ibidem: 8). Ver também Grunig, 1982. 
9 Tytler et al. (2001) sublinham o tópico da pretensa ‘ignorância pública’ dos assuntos científicos, que serviria mais 
para questionar o público em geral do que as opções e os actos dos cientistas e das instituições científicas e que 
poderia constituir uma forma de resposta à crítica e ao descrédito que o público vem manifestando face ao discurso 
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Contudo, há que ter em consideração que as formas de relacionamento entre as 

comunidades científicas e o público são complexas e os canais de transmissão pouco 

homogéneos. Os discursos devem ser caracterizados também pelas estratégias de leitura de que 

são alvo e, em alguns casos, pelo estatuto do texto como um bem consumível. Trata-se da 

interferência do uso – no presente caso, da recepção dos discursos – na configuração dos textos / 

discursos, constituída pelas condições não linguísticas da sua produção e recepção: por exemplo, 

o tom superficial e pouco sério adoptado em alguns artigos das secções de Ciência da imprensa 

escrita (ausência de estrutura coerente, narrativização, uso de vocabulário inadequado, presença 

de marcas de subjectividade avaliativa), só explicável por estratégias comerciais de atracção de 

leitores10. 

 

2.3 – O discurso científico tem vindo a assumir uma forma específica ao longo dos anos, 

pela acção das condições particulares da sua produção e interpretação. Isso é visível a todos os 

níveis linguísticos: do micro-textual (terminologia, sintaxe preferencial, tendência para a 

monossemização11) ao macro-textual (géneros e estruturas, restrições estilísticas, economia e 

pertinência máximas, neutralidade, objectividade, etc.). O acesso a este tipo discursivo, 

condicionado por uma retórica própria, exige a aquisição / aprendizagem de competências 

específicas e conhecimentos da área científica em causa. 

Do ponto de vista da investigação sobre a divulgação científica, podem ser consideradas 

três áreas: 

1 – a linguagem científica, tema que se inscreve no âmbito dos estudos sobre linguagem 

especializada e terminologia12; 

                                                                                                                                                              
dos cientistas. Pelo contrário, apontam uma ‘sabedoria’ do público relativamente a assuntos que tocam de perto a 
experiência e os interesses directos dos indivíduos (ver também Bush et al., 2001). 
10 Harré et al. (1999) estabelecem a distinção entre discurso científico (o da Ciência, no seu espaço próprio e com os 
fins limitados que normalmente assume) e o ‘discurso cientístico’, usado sem os mesmos fundamentos, objectivos e 
rigor. 
11 Genthilhomme (1984) refere, mais radicalmente, o ‘carácter monossémico’ do discurso científico e Cassany e 
Martí referem a terminologia da Ciência como usando «términos unívocos» (2000: 2666), por oposição ao registo 
menos técnico do cidadão comum. 
12 Entre os estudos recentes, veja-se, por exemplo, o de Périchon (2000), sobre o emprego recorrente dos prefixos 
bio_ e eco_ e sua ligação a fenómenos de interdiscursividade operantes na força impositiva ou na credibilidade 
associada a certos lexemas – e, por associação, aos objectos do mundo para os quais remetem directa e 
indirectamente, aos discursos onde se inserem ou aos respectivos enunciadores; ou o de Leggett e Finlay (2001), que 
analisa questões relativas ao jargão técnico das energias renováveis, na sequência da adopção, por muitos países, dos 
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2 – o fenómeno da escrita de divulgação científica (de acordo com os investigadores 

respectivos, evocada como vulgarização, transposição ou reformulação dos conteúdos 

científicos). Uma nova via, recente, tem em consideração os processos de recontextualização e o 

papel dos interlocutores na definição da comunicação que se estabelece; 

3 – o tratamento das questões tipicamente linguísticas como contexto, registo, género e 

tipo textuais, as condicionantes que os vários canais de comunicação impõem ao processo. 

Quanto à estrutura que os discursos de divulgação científica apresentam, vários linguistas 

têm descrito empregos mais ou menos reiterados: a criação de contrastes, de binarização, o que 

pode sugerir a existência de uma problematização ao serviço da criação de um clima de 

confrontação (competição aberta e agonismo; excessivo relevo atribuído às conclusões e a 

ignorar premissas ou aspectos não finais do discurso original; uso frequente de números, da 

quantificação – nem sempre relativizando os valores, enquadrando-os nos seus campos 

específicos, para definir o efectivo peso da sua evocação). Todos estes fenómenos são facilmente 

identificáveis no corpus definido com uma insistência muito relevante. 

A questão formal da presença explícita de outras vozes no discurso do LOC tem atraído a 

atenção dos investigadores.  

A título exemplificativo, pode citar-se Moirand (1999) que, considerando um corpus de 

artigos jornalísticos de divulgação científica, identifica três tipos de heterogeneidades 

multiformes entre os discursos analisados, resultantes da diversidade de tópicos abarcados: 

– heterogeneidade semiótica, na forma de ocupar o espaço físico da página da publicação 

e na diversidade das formas dos documentos13; 

– heterogeneidade textual, que se manifesta pela diferença de tipologias textuais nas quais 

se vazam as produções jornalísticas consideradas14 e na transformação do modo informativo em 

outros modos discursivos (explicação, narração, argumentação, etc.); 

– heterogeneidade enunciativa, anunciada pela diversidade de enunciadores identificados, 

entrevistados, citados ou mencionados e pela multiplicidade de fontes de informação e de lugares 

de enunciação indicados nos textos15. 

                                                                                                                                                              
compromissos presentes no Protocolo de Quioto (mas nenhum destes estudos se restringe a questões lexicográficas 
formais). 
13 Tamanho, cor, tipo de letra, uso de fotografias e gravuras, organização e orientação gráficas, etc. 
14 Artigo de informação científica ou económica, editorial, debate, entrevista, reportagem, etc. 
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São igualmente dignos de nota os estudos de Calsamiglia e López (2000) e Calsamiglia e 

Ferrero (2003), que abordam os mecanismos formais e o funcionamento discursivo da citação em 

textos da imprensa escrita, apontando para alguns elementos comuns: fórmulas de apresentação 

da identidade da voz citada na pré-citação e verba dicendi, que constituem marcas relevantes na 

recontextualização e proporcionam pistas para orientar a interpretação. 

 

3 – O discurso da Ciência surge como um dos mais poderosos recursos retóricos de que os 

indivíduos dispõem. O seu uso pressupõe um contraste implícito com a irracionalidade das outras 

formas de interpretar os estados de coisas e, consequentemente, exigências de adesão a 

determinados pontos de vista. No discurso mediático ambiental, a voz da Ciência é profusamente 

usada como mecanismo de acreditação, de autoridade, como fonte do saber e como instrumento 

de modelação da opinião pública.  

O discurso impessoal da Ciência é profusamente usado pelo ambientalismo: «one of the 

reasons why the natural sciences serve as a powerful source of rhetorical devices is that they 

incorporate within their rhetoric the idea of impersonal authority» (Harré, R. et al., 1999: 67). 

Uma retórica da evidência, que confere força probatória intrínseca ao discurso16, particularmente 

necessária no caso do discurso ambiental, com dimensões assumidamente directivas. Uma 

confluência de interesses que marca decisivamente o quotidiano de cada cidadão do hemisfério 

ocidental, no mínimo, mas que afecta todos os cidadãos do mundo, na sua interpretação do real e 

na capacidade de mudar as coisas, os seus estados e o seu relacionamento com o outro, seja na 

concretização actual, seja nas expectativas de futuro. 
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