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PREFÁCIO

É preciso inocular1 a divulgação 
científica nas humanidades
Por Roberto Leiser Baronas2  

Aprendi com um velho professor, por quem tenho muito respeito e 

admiração, que “é sempre delicado para um analista do discurso prefa-

ciar um livro”, pois o seu ofício exige que ele se desprenda do conteúdo 

da obra, deixe de procurar ideologias escondidas nas entrelinhas e trate 

especificamente do funcionamento discursivo. E, mais do que as ima-

gens de autor que construímos com os prefácios e outros paratextos 

1 Como bons ladrões de palavras, tomamos uma vez mais o verbo “inocular”, presente 

no título deste prefácio, no sentido de propagar, espalhar, disseminar, de um texto de 

autoria da pesquisadora francesa Marlène Coulomb-Gully, intitulado “Inocular le genre: 

le genre et les SHS – une méthodologie traversière”, publicado na Revue française de 

l’information et de la communication, em 2014. Nesse artigo, a pesquisadora evoca a 

imagem de inocular para dizer da necessidade de quebrar a resistência que os estudiosos 

do discurso, da argumentação e das humanidades em geral têm no tocante a mobilizar 

em suas pesquisas a temática do gênero e do feminismo.

2 Professor no Departamento de Letras e no Programa de Pós-Graduação em Linguística 

da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) e Bolsista de Produtividade em Pesquisa 

do CNPq, nível 1D. E-mail: baronas@ufscar.br
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que muitas vezes são pouco pertinentes, no meu caso, a tarefa ganha 

contornos mais complicados, pois os organizadores não são somente 

colegas e sim meus amigos e sou, ainda, referenciado várias vezes ao 

longo deste livro. Trata-se, portanto, de uma incumbência difícil, mas 

quem me conhece sabe que a minha militância não é a do Facebook 

e/ou do WhatsApp. 

Escrevi em um artigo intitulado “Da necessidade premente de se come-

ter uma política de divulgação científica qualificada dos trabalhos da 

linguística do Brasil”3, publicado na Revista da Associação Nacional de 

Pós-Graduação e Pesquisa em Letras e Linguística (Anpoll), sobre a 

dificuldade que profissionais das humanidades têm de fazer divulga-

ção científica. Se os nossos colegas das exatas, tecnológicas, agrárias 

e saúde têm muito claro no seu horizonte de trabalho este tipo de 

prática e o fazem com maestria, nós das Ciências Humanas, Sociais e 

Sociais Aplicadas ainda ficamos receosos. Para além da obsessão de 

alguns de nossos governantes, preocupados unicamente com questões 

fiscais, talvez esse receio, esse pouco caso com a divulgação científica, 

explique o pouco respaldo que as nossas pesquisas em humanidades 

possuem na sociedade4.

3 BARONAS, Roberto Leiser. Da necessidade premente de se cometer uma política de 

divulgação científica qualificada dos trabalhos da linguística do Brasil. Revista da Anpoll 

[on-line], v. 1, n. 29 (2010). Disponível em: https://revistadaanpoll.emnuvens.com.br/revista/

article/view/180.

4 Para confirmar empiricamente o que estamos asseverando basta retomar as recentes 

declarações do atual presidente do Brasil em suas redes sociais, bem como os comentários 

favoráveis a estas declarações em https://oglobo.globo.com/sociedade/bolsonaro-defen-

de-cortes-em-cursos-de-humanas-diz-que-dinheiro-do-contribuinte-deve-ir-para-leitura-

-escrita-fazer-conta-23623980.

https://revistadaanpoll.emnuvens.com.br/revista/article/view/180
https://revistadaanpoll.emnuvens.com.br/revista/article/view/180
https://oglobo.globo.com/sociedade/bolsonaro-defende-cortes-em-cursos-de-humanas-diz-que-dinheiro-do-contribuinte-deve-ir-para-leitura-escrita-fazer-conta-23623980
https://oglobo.globo.com/sociedade/bolsonaro-defende-cortes-em-cursos-de-humanas-diz-que-dinheiro-do-contribuinte-deve-ir-para-leitura-escrita-fazer-conta-23623980
https://oglobo.globo.com/sociedade/bolsonaro-defende-cortes-em-cursos-de-humanas-diz-que-dinheiro-do-contribuinte-deve-ir-para-leitura-escrita-fazer-conta-23623980


7 

Linguagem, sociedade e mídias: primeiras pesquisas irrompe pelas mãos 

fortes e competentes e cabeças brilhantes dos jovens pesquisadores: 

Samuel Ponsoni, Frederico Daia Firmiano, Jean Carllo de Souza Silva, 

com aval da Editora UEMG. E busca concretamente mudar esse cenário, 

tratando a divulgação científica no âmbito das humanidades com a 

dignidade que ela merece. Este livro possui uma organização inovadora 

e interdisciplinar que mobiliza analiticamente temáticas bastante atuais 

e relevantes, bem como constrói diálogos entre trabalhos de pesquisa 

que amalgamam pesquisadores em diferentes estágios, através de 

coautorias. Os artigos são o resultado da iniciação científica em diversos 

cursos das humanidades da UEMG, unidade Passos. Esse tipo de diálogo 

é fundamental na academia, pois possibilita uma aproximação maior 

dos pesquisadores com a sociedade em geral.

Os três eixos que sustentam esta coletânea: linguagem, sociedade 

e mídias, embora inadvertidamente possam parecer fraturados e 

desconexos, estão muito bem soldados pela maneira discursiva e 

materialista com que os artigos foram fundamentados. Os estudos 

discursivos nas suas diferentes abordagens dão o alinhavo necessário 

para esta coletânea. 

Venha conosco, leitor(a), saborear os saberes das Minas Gerais.

Londrina, Paraná, primavera de 2020. 

Roberto Leiser Baronas
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