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Resumo  

O presente artigo faz parte de uma pesquisa explicativa, com metodologia comparativa 
entre textos da mídia massiva, na perspectiva da Análise do Discurso da linha francesa, 
que visa analisar o discurso científico presentes em editoriais de duas revistas 
especializadas que tratam dar cobertura sobre divulgação científica – Scientific 
American Brasil e Superinteressante. O recorte utilizado consiste das edições mensais 
de janeiro, fevereiro e março de 2006. Inicialmente, serão analisados os editoriais vistos 
como gêneros jornalísticos de viés opinativo, a partir dos quais pretende-se verificar o 
modus operandi da linguagem nestes discursos, sobretudo os aspectos ideológicos e as 
escolhas lexicais na formulação discursiva, bem como a forma como tratam o conteúdo 
da revista. Este estudo se ocupará também em avaliar, ainda que sucintamente, o modo 
como as duas revistas dialogam com seu público, bem como avaliar o tratamento que 
ambas oferecem ao campo da divulgação científica. 
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Introdução 

 Muito se tem debatido sobre os supostos ideais de objetividade; neutralidade e 

imparcialidade da imprensa, difundidos pelos manuais de redação das empresas 

jornalísticas. Contudo, os próprios manuais reconhecem a subjetividade do processo de 
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produção da notícia, presentes desde a pauta à escolha das palavras para a construção do 

texto final. Nos produtos opinativos é perceptível o viés editorial dos veículos, cujos 

editoriais assumem a condição de formadores de opinião já na escolha dos fatos 

merecedores de destaque, com o propósito de legitimar uma opinião sobre os fatos, que 

coincida com sua linha editorial. Nesse sentido, a linguagem exerce relevante papel na 

perspectiva de seus elementos subjacentes.  

As publicações científicas em veículos de massa são excelentes objetos de 

pesquisa nesse campo, uma vez que a linguagem científica é considerada complexa para 

a maioria dos leitores e é justamente nessa área que a manipulação ou a distorção de 

informações ficam mais susceptíveis de ocorrência. Além disso, por expressar a opinião 

do veículo de comunicação, o editorial reflete a coexistência de diversas forças, no 

processo jornalístico, tais como interesses políticos e econômicos da empresa, 

ideologias e crenças de seu conselho editorial e dos demais jornalistas.  É em Marques 

de Melo (1994, p.96) que encontramos fundamentação para este raciocínio:  “O editorial 

afigura-se como um espaço de contradições. Seu discurso constitui uma teia de 

articulações políticas e por isso representa um exercício permanente de equilíbrio 

semântico. Sua vocação é de apreender e conciliar os diferentes interesses que 

perpassam sua operação cotidiana.”  

Este trabalho analisa os editoriais de duas revistas científicas, durante três meses, 

para verificar como estes veículos se posicionam frente às temáticas tratadas. Para tanto, 

foram escolhidas as revistas Superinteressante e Scientfic American Brasil, nas edições 

mensais de janeiro, fevereiro e março de 2006. A metodologia a ser utilizada é a Análise 

do Discurso de Linha Francesa da escola pós-estruturalista. 

Este estudo encontra justificativa na argumentação de que a socialização do 

conhecimento científico deve ser feita com responsabilidade e não pode se restringir aos 

paradigmas ideológicos, seja da perspectiva política, econômica ou religiosa. Partimos 

do pressuposto de que as conquistas científicas não podem ficar restritas a um grupo de 

elite, nem tampouco servir apenas aos interesses comerciais particulares, mas devem ser 

propagadas de forma democrática. 

A difícil tarefa de transmitir ciência ao público leigo é e tem sido exercida não 

só por jornalistas, mas pelos próprios cientistas, educadores, autores de ficção científica, 

etc. Todos conscientes do desafio de partilhar um conhecimento antes restrito a 

pesquisadores, mediante recursos lingüísticos, retóricos e visuais, de forma a alcançar a 

audiência do grande público (Epstein, 2001, p. 253). Essa mediação entre especialistas e 
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não-especialistas, realizada por estes profissionais com escolhas lexicais e formações 

discursivas próprias (Fiorin, 2001, p. 32), ganha maior destaque quando a divulgação 

científica precisa levar o debate científico ao grande público ou atraí- lo para o mesmo, 

pois nem só de declarações e feitos de cientistas se alimenta o noticiário sobre ciência e 

tecnologia (BELDA, 2003, p. 21).  

O trabalho está organizado de forma a possibilitar num primeiro momento uma 

reflexão sobre os principais pontos desses referenciais teóricos, seguida da análise dos 

respectivos editoriais nos meses de janeiro, fevereiro e março, e as considerações finais. 

 

1. Referenciais teóricos 

Para esta reflexão, tomamos como referencial teórico a Lingüística, em especial 

a Análise do Discurso (AD), segundo a qual, em uma concepção crítica, a linguagem, é 

concebida em sua materialidade histórica. A AD se revela um instrumental teórico 

adequado para a leitura crítica da mídia e extrapola os limites do “achismo pseudo-

interpretativo”, por se apoiar na materialidade da língua. Apesar de a interpretação não 

ser descartada da análise, procuramos tratar a questão da subjetividade fundamentada, 

como elemento imprescindível na AD. Especialmente nos editoriais, cuja produção 

pressupõe ponderações consensuais, é possível perceber que o tom de autoridade 

discursiva estabelece uma relação de cumplicidade com o leitor, o que é possível 

justificar com Maingueneau (2000, p. 98):  “Com efeito, o texto escrito possui, mesmo 

quando o denega, um tom que dá autoridade ao que é dito. Esse tom permite ao leitor 

construir uma representação do corpo do enunciador (e não, evidentemente, do corpo do 

autor efetivo”. 

Assim, é possível pensar a AD como importante metodologia para refletir sobre 

a subjetividade discursiva na produção de editoriais, sobretudo se consideradas as leis 

do discurso de Mangueneau (1996, p. 123) que distingue três princípios: cooperação3, 

pertinência 4 e sinceridade5. Isto permite compreender que o leitor reconhece a 

                                                 
3 Princípio da Cooperação: Segundo o qual cada protagonista reconhece a si e a seus co-enunciador os direitos e 
deveres no intercâmbio. Para a conversa fluir o mais egoísta é obrigado a se submeter, pertinência e sinceridade; 
4 Princípio da Pertinência: Um enunciado é tanto mais pertinente quanto as mudanças que provoca (a pertinência 
pragmática de um enunciado é diretamente proporcional ao número de conseqüências pragmáticas que acarreta para o 
ouvinte e inversamente proporcional à riqueza de informação que ele contém. As palavras de uma pessoa reconhecida 
sempre serão presumidas como pertinentes 
5 Princípio da sinceridade: Há a presunção de que toda enunciação é sincera, isto é, supõe-se que os locutores 
aderem a suas palavras. Não existe nem sinceridade e nem falta de sinceridade – os sujeitos dizem o que é necessário 
para serem integrados numa coletividade. Através do discurso, os locutores negociam constantemente entre injunções 
contraditórias. 
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autoridade do redator do editorial para tratar os assuntos destacados. Ele também 

ressalta que a noção de informatividade varia em função dos destinatários e dos 

contextos. 

Os editoriais se incluem na afirmação de que o processo de comunicação 

envolve a compreensão do sentido interno, do sub texto e do motivo por trás do texto. 

Segundo LURIA (2001, p. 188), a profundidade da “leitura” (ou a descoberta do seu 

significado interno) difere de pessoa para pessoa e que são essas diferenças que as 

distinguem. Esta relação entre comunicador e público é imprescindível, sobretudo 

porque o editorial dialoga com o leitor, portanto, não há uma recepção passiva. Pêcheux 

(1969) oferece uma boa reflexão sobre esta relação ao tratar sobre qual a imagem o 

jornalista faz de seu público e/ou que tipo de antecipação ele faz sobre a imagem que o 

público faz do jornalista e de si mesmo. Sob essa perspectiva é possível afirmar que a 

relação jornalista/leitor pressupõe uma relação intersubjetiva e com a própria 

linguagem, que permite refletir sobre o sujeito, linguagem e história.  

 

2. Análise dos editoriais 

Conforme já exposto na introdução, indicamos no Quadro I, os veículos e 

respectivos números analisados e, em seguida, a análise dos dois veículos, nos meses de 

janeiro, fevereiro e março de 2006.  

Quadro I – Objetos analisados 

Revista Data Edição Título Autor 

1. Superinteressante Janeiro – 2006  222 Está bom 2006? Denis Russo 

Burgherman 

2. American Scientific 

Brasil  

Janeiro – 2006  Tsunami ético Laura Knapp 

3. Superinteressante Fevereiro – 

2006 

223 Vai dormir, leitor! Denis Russo 

Burgherman 

4. American Scientific 

Brasil  

Fevereiro – 

2006 

 Mães, pobreza e 

astros 

Laura Knapp 

5. Superinteressante Março – 2006 224 As tretas do versi Denis Russo 

Burgherman 

6. American Scientific 

Brasil  

Março – 2006  Revelação dos 

números 

Laura Knapp 
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2.1. Análise referente ao mês de janeiro de 2006. 

2.1.1. Revista Superinteressante  

O Editorial da Superinteressante de janeiro de 2006 começa com o seguinte 

fragmento: “Esta carta aqui veio do passado. Estou escrevendo em 2005 e você, leitor 

do futuro, está lendo em 2006. Imagino você como aquele personagem dos Jetsons, 

rodeado de robôs e coisas prateadas que voam”, cuja figura imagética coloca o leitor 

numa plano mais avançado em termos temporais do que o próprio autor. Esta 

intencionalidade já é visível no próprio título “Está bom 2006?”. O recurso de ficção 

literária leva o leitor a se colocar como participante da produção editorial e provoca 

interação dos produtores da revista com o leitor. A estratégia discursiva confirma a 

proposição de Koch (1995, p. 12) de que na lingüística do discurso “o que se visa, então 

é descrever e explicar a (inter)ação humana por meio da linguagem, a capacidade que 

tem o ser humano de interagir socialmente por meio da língua, das mais diversas formas 

e com os mais diversos propósitos e resultados.” MAINGUENEAU (1996, p. 116) vai 

além desta afirmação sobre interação e explica que o processo requer que se perceba 

“que o intercâmbio verbal como qualquer atividade social, repousa num ‘contrato’ tácito 

(que varia evidentemente de acordo com os gêneros de discurso)”.  No restante deste 

parágrafo essa idéia e reforçada: “Eu estou aqui morrendo de curiosidade sobre 2006. 

Como é que está aí, heim? Não vejo a hora de o ano virar”. Entretanto, há um tom de 

desabafo ou de desconforto ou ainda de ansiedade do autor, levando à idéia de que 2005 

não tinha sido um bom ano: “É que 2005 está sendo bem duro. Trabalhamos feito 

loucos, mudamos tudo na SUPER, corremos sem parar, sem muitos recursos, nem 

muitos braços, nem muito tempo”. O discurso parece justificar que a produção da 

revista não é simples e requer sacrifícios e dinamismo profissionais. O diálogo informal 

aproxima o leitor das produção do periódico. O uso do operador argumentativo “mas” 

na frase “Mas olhe: não estou reclamando, não”, neutraliza a idéia de sacrifício e 

dificuldades, como compensação pelo esforço empreendido. 

No fragmento seguinte: “Primeiro a revista está vendendo pacas. Duas edições 

seguidas, a de setembro [com a capa sobre a maçonaria] e a de outubro [que tratava de 

experiências de quase-morte], sumiram das bancas...”, a intenção é levar ao leitor a idéia 

de sucesso editorial associada às vendas, com as edições esgotadas como elementos de 

persuasão: “Maçonaria foi a 4a edição mais vendida dos nossos 18 anos de história. É 

claro que bater recordes de venda é gostoso, sinal de que nosso trabalho está 
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interessando às pessoas”. Aí aparece o orgulho pelo trabalho realizado, bem como a 

intenção de destacar que a revista tem 18 anos de existência. O uso do pronome 

possessivo “nossa” tem conotação de envolvimento dos profissionais. Mas também traz 

de forma implícita uma competição subjacente a cada edição: qual venderá mais? 

Parece haver uma meta estabelecida que a cada edição deve ser superada, mas sem 

perder de vista os ideais da equipe: “Nossa paixão não são os cifrões – é fazer 

jornalismo de qualidade”. Assim, o sucesso de vendas é motivo de orgulho, mas que a  

intenção da revista é outra.  

“Recebemos os resultados de uma pesquisa muito séria que a Editora Abril faz 

todo ano...” O texto valoriza a pesquisa realizada ao utilizar a palavra “séria” e já 

prepara o leitor para reconhecer como legítimo o resultado favorável à publicação e o 

argumento é o resultado: “Nunca a SUPER foi tão lida: em média, cada leitor devora 

62,4% da revista...”. O uso da expressão “devora” conduz à interpretação de avidez 

associada a prazer, reafirmada em: “E nunca os leitores estiveram tão satisfeitos”. A 

idéia de competição da equipe atual com as anteriores. auto-elogio volta a aparecer. 

 No trecho “Enfim, estamos acabando o ano com a certeza de que o sangue, o suor 

e as lágrimas de 2005 não foram em vão”, há à idéia de que 2005 foi um ano difícil, 

com o uso de metáforas “sangue, suor e lágrimas”. O diretor de redação a promete 

repetir o mesmo sucesso em 2006 e retoma o diálogo com o leitor. ”Diga aí você, leitor 

do futuro: 2006 é legal?” Outro aspecto a destacar  que a 3a pessoa é a própria revista, o 

que confirma a proposição constante em Koch (1995, p. 15) de que “a par do que é dito 

há o modo como é dito. Èmile Benveniste estudou a subjetividade na língua: distingue 

os pronomes de 1a e 2a pessoas (interlocutores eu, tu e você) dos de 3a pessoa (do que se 

fala)”.  

Para encerrar, o autor retoma o diálogo inicial com o leitor, por meio de uma 

espécie de ficção literária, quando ele volta a perguntar para o leitor como é 2006. Um 

ponto a ser destacado é que o editorial, o tempo todo, trata da das edições passadas e 

não aborda qualquer assunto da edição atual.  

 

2.1.2. Scientific American Brasil 

O editorial da revista Scientific American Brasil, de janeiro de 2006, começa 

informando o clima de turbulência na área científica ao se referir ao mês de dezembro 

como o “atípico”, o que prenuncia alguma alteração no rumo das ciências: “Dezembro 

foi um mês atípico para a ciência. Passadas as glórias e as celebrações do laureado 
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Prêmio Nobel, e antes que começasse o recesso de fim de ano, os meios de 

comunicação começaram a noticiar não-avanços ou conquistas na área científica, mas 

acusações e suspeitas”. O texto traz implícita a info rmação de que houve uma ruptura 

do avanço científico e estabelece como marco temporal o período entre o Prêmio Nobel 

e antes do recesso de fim de ano. A influência do contexto foi tratada por Koch (1995, 

p. 14) ao citar a teoria da enunciação, na qual o postulado básico é de que “não basta o 

lingüista preocupado com questões de sentido, descrever os enunciados efetivamente 

produzidos pelos falantes de uma língua: é preciso levar em conta, simultaneamente, a 

enunciação”, isto porque as condições de produção (tempo, lugar, papéis de 

interlocutores, imagens recíprocas, relações sociais) constituem o enunciado. O adjetivo 

“laureado”, justaposto ao Prêmio Nobel, traz conotação irônica. O operador 

argumentativo “mas” reforça a idéia de que a mídia divulgou mais acusações e suspeitas 

do que avanços científicos, o que reitera a idéia de ruptura no processo de pesquisas 

científicas. Até aqui não há qualquer referência sobre qual tipo de conhecimento está em 

análise. 

O discurso prossegue em tom explicativo sobre o fato gerador dessa polêmica: 

“Woo Suk Hwang, até então herói da clonagem de células-tronco de embriões, foi 

acusado primeiro de usar óvulos doados por colegas de trabalho ou de pagar por eles...”. 

Ao utilizar o vocábulo “herói” para qualificar o cientista Hwang, a revista resume de 

forma irônica as conquistas deste pesquisador, acusado de atitudes antiéticas. Como se 

não bastasse a situação delicada de Hwang, a revista, aparentemente de forma objetiva, 

reforça que ambas as práticas são antiéticas, com a idéia subjacente de que a revista 

condena a atitude. 

Essa ênfase na acusação é reafirmada no trecho seguinte: “O americano Gerald 

Schatten havia se retirado da equipe alguns dias antes por causa dessas questões.” O 

recurso temporal gradativo utilizado “pouco depois” leva o leitor a pressupor mais 

escândalos desse cientista: “Pouco depois, a troca de acusações agravou-se, todo o 

trabalho de Hwang foi posto à prova frente às informações de que forjara os dados 

relativos à sua pesquisa.” A revista expressa o risco deste cientista ficar desacreditado 

ao utilizar o vocábulo “todo”.  

Outro demarcador temporal é utilizado e fica a idéia de que o cientista teve todas 

as chances de se manifestar. “Até o fechamento dessa edição Hwang negava essa última 

acusação...”. Também permite a leitura de que podem ter ocorrido fatos posteriores ao 
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fechamento da edição, que não puderam ser incluídos. Esta informação tem a intenção 

de convencer o leitor de que o assunto está em verdadeira “ebulição” no meio científico. 

O texto informa que há várias possibilidades de desfecho, mas deixa claro, por 

meio do vocábulo “certamente”, sua posição quanto ao assunto: “Qualquer improbidade 

certamente deve ser punida e coibida”. O editorial antecipa dois dos caminhos possíveis 

para a evolução do assunto: “Se Hwang estiver correto, a pesquisa será retomada. Se 

não, é quase certo que outros encontrarão meios de chegar a resultados similares, 

avançando no conhecimento sobre o manejo de células-tronco”. A construção 

demonstra aparente indiferença quanto a quem vier a finalizar os estudos, se Hwang ou 

outro pesquisador, dando a impressão de que os avanços no rumo do conhecimento 

serão inevitáveis.  Contudo, por meio do operador argumentativo “no entanto”, a revista 

explicita que há acusações importantes, mas que não podem ser entraves no evolução da 

pesquisa com células-tronco. “Os danos serão irreparáveis, no entanto, se o deslize e as 

acusações infundadas ou não, colocarem mais empecilhos ao estudo com células-

tronco...”. Percebe-se uma crítica sutil por meio do advérbio “já””. Esse encadeamento 

de idéias comprova a proposição de Luria (2001, p. 190), de que a enunciação não é 

mera justaposição de frases: “se a comunicação fosse somente uma cadeia de frases 

isoladas e se não existisse a ‘influência dos sentidos’ (o enriquecimento do sentido da 

frase seguinte pelo sentido da anterior), a compreensão de todo texto seria impossível”.  

No último parágrafo, a publicação informa o esforço científico quanto ao 

potencial de cura das células-tronco e faz uma crítica velada aos debates já divulgados 

quanto às questões éticas: “Ao redor do mundo cientistas debruçam-se sobre suas 

bancadas de trabalho à procura de informações sobre essas células e seu suposto 

potencial de cura. Não bastassem as dificuldades inerentes à pesquisa, já tiveram de 

enfrentar debates entre dos mais diferentes formatos sobre questões éticas, conhecidas 

de todos”. Em tom de lamento, o texto destaca que o caso de Hwang não pode se 

constituir em pretexto para a parcela da sociedade que analisa a pesquisa do ponto de 

vista moral e não científico. Dessa forma, o discurso defende a continuidade das 

pesquisas, com as ressalvas de respeito aos princípios éticos já estabelecidos 

socialmente. “Seria um retrocesso de conseqüências nefastas se o caso isolado de 

Hwang fosse levantado como bandeira por aqueles que se colocam, moral e não 

cientificamente, contra o avanço desses estudos”. Nessa crítica velada aos obstáculos 

morais que têm permeado as pesquisas de células-tronco, sem que as mesmas sejam 

explicitadas, pressupõe que o leitor seja conhecedor da matéria e estabelece uma relação 
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de dominação através do discurso, no qual se pretende convencer o leitor da importância 

do estudo. Essa análise encontra respaldo em Coracini (1991, p. 45): “Na ciência essa 

dominação também ocorre, não com relação ao interlocutor-especialista, mas com 

relação ao grande público que se atemoriza diante da terminologia incompreensível e da 

sabedoria mítica, provocando uma reação de inferioridade e admiração”.  

 

2.2. Análise dos editoriais de fevereiro de 2006 

2.2.1. Superinteressante 

O editorial da revista Superinteresante de fevereiro de 2006 começa com a 

seguinte informação: “Quando o sol nasceu dia 13 de janeiro, alguns leitores da SUPER 

ainda não tinham ido dormir”. Neste fragmento acima, a revista utiliza um recurso 

estilístico próprio da literatura. Não somente o parágrafo inicial, mas todo o texto – e 

principalmente o título do editorial (Vai dormir, leitor!) é um diálogo que flerta com o 

leitor, ora chamando sua atenção por meio da narrativa, ora levando-o a um 

procedimento de digressão, com vistas a enfatizar a edição anterior da revista e não a 

atual. O texto também já revela o público-alvo da revista, composto eminentemente por 

jovens. Neste sentido, é bastante plausível a afirmação de Belda (2003) e Zamboni 

(2001), em que há, por parte da mídia, uma apropriação social do discurso científico na 

medida em que o reformula segundo lógicas midiáticas em um discurso próprio. 

“Deixe eu explicar. A SUPER publicou no mês passado uma nota para falar dessa 

novidade, o ARG, um tipo de videogame que mistura computador com mundo real...” O 

diálogo irreverente e informal com o leitor prossegue, fazendo até uso do português 

coloquial (deixe eu), afastando-se da norma culta da língua. O reforço à edição anterior 

da revista marca a intencionalidade do redator, que pretende colocar um tom de mistério 

ao texto e, sobretudo, despertar a curiosidade do leitor para a edição anterior. Tais 

estratégias discursivas confirmam a não-neutralidade da linguagem, conforme Eni 

Orlandi (1983, p. 107), para quem “o modo de funcionamento da linguagem não é 

integralmente lingüístico, uma vez que dele fazem parte as condições de produção que 

representam o mecanismo de situar os protagonistas e o objeto do discurso”. 

No trecho “O Rafa e o Fabrício, com a ajuda valiosa do programador Denis V, 

publicaram a frase ‘Roubaram a ilustração dessa página. Recompensa-se...’ Para ganhar 

o jogo, era preciso achar pistas na rua (em 4 cidades do Brasil), pesquisar edições 

antigas da SUPER... fuçar numa infinidade de páginas na Internet” , o discurso continua 

sem tecer qualquer referência à edição atual. O editorial prossegue no clima narrativo de 
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mistério, cuja trama alterna tensões e revelações para demonstrar a interatividade 

construída com o leitor – este só teria conhecimento da ilustração da matéria se 

estivesse disposto a um jogo de gato e rato, cuja recompensa incluiria brindes 

designados de superprêmios. Estratégia de marketing ou apelo comercial, a experiência 

aguçaria o interesse do leitor pelas edições anteriores da revista, além de ligá-lo a uma 

interatividade com a revista e sua matéria. A recorrência às edições anteriores, bem 

como às estruturas narrativas próprias de literaturas policiais, apontam para o caráter 

dialógico do discurso (Bakthin, 1997). 

 

2.2.2. Scientific American Brasil 

O editorial da revista Scientific American Brasil, de fevereiro de 2006, traz logo 

no início o seguinte fragmento: “Duas matérias da presente edição trazem 

comprovações científicas sobre hipóteses das quais se suspeita – ao menos em termos 

populares – há algum tempo”. Mais sisudo e próximo ao tom de autoridade dos 

discursos de divulgação científica, o editorial é aberto com referências às principais 

chamadas de capa. A expressão “comprovações científicas”, logo no início do texto, 

reforça a idéia de Coracini (1991, p. 45), em que ocorre na ciência uma dominação 

“com relação ao grande público, que se atemoriza diante da terminologia 

incompreensível e da sabedoria mítica, provocando uma reação de inferioridade e 

admiração”. Esta dominação também pode ser vista na expressão “ao menos em termos 

populares”, destacada por travessões, em que o poder da ciência é o de comprovar ou 

não as suspeitas presentes no senso comum.  

 Em outro fragmento, “Por enquanto, os testes só foram feitos em algumas 

espécies de mamíferos, principalmente ratos, mas os cientistas apostam na 

probabilidade de os efeitos do estrógeno...”, mesmo se afastando da responsabilidade 

das descobertas científicas, buscando se eximir da mesma ao enfatizar que os cientistas 

possuem apenas “probabilidades” para fundamentar suas hipóteses, o tom de autoridade 

permanece no editorial ao lançar mão do operador argumentativo “mas”. Este recurso 

opõe argumentos enunciados de perspectivas diferentes, que orientam, portanto, para 

conclusões contrárias.  

A mesma estratégia pode ser conferida no próximo fragmento: “O alcance das 

transformações maternais ainda não está estabelecido, mas hoje se sabe que, com a 

experiência de ser mãe...” A utilização destes operadores argumentativos, com vistas a 

contrapor as limitações das pesquisas científicas, são ferramentas que conduzem o leitor 
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para conclusões desejadas. São marcas de forte valor argumentativo e persuasivo, 

capazes de reforçar a autoridade e manter o fosso existente entre o discurso científico e 

o domínio do senso comum, reservado ao leitor comum. Conforme Gnerre (1998, p. 

23), tais práticas “excluem da comunicação as pessoas da comunidade lingüística 

externa ao grupo que usa a linguagem especial, e, por outro lado, têm a função de 

reafirmar a identidade dos integrantes do grupo reduzido que tem acesso à linguagem 

especial”. 

 

2.3. Editoriais de março de 2006 

2.3.1. Superinteressante  

 O editorial de março da revista Superinteressante, intitulado As Tretas do Versi, 

deixa claro desde o início a que público alvo se está falando ao optar por uma 

linguagem mais informal, cheia de gírias, destinado, assim, aos adolescentes 

consumidores da ciência juvenil da revista. O editorial da revista se dedica 

exclusivamente a apresentar um novo jornalista da revista, Alexandre Versignassi. Em 

vez de introduzi- lo mostrando seus trabalhos como profissional da área, a revista puxa o 

leitor pelas “tretas”, confusões que este rapaz teve em uma determinada viagem à 

Argentina e durante uma gravação no Programa do Jô. O discurso é todo permeado por 

jargões populares que aproximam o leitor, como “até o Jô ele tretou”, “azar do gordo”, 

“maluco” e “grande abraço”. “Quem o conhece sabe que o sujeito é boa-praça, 

divertido, inteligente. O Jô nem conheceu esse lado – implicou com o Versi e não o 

deixou falar. Azar do Gordo.” 

 Essa subjetividade discursiva no editorial da Superinteressante reafirma a não-

neutralidade da linguagem, evidenciada pelo emprego de pensamentos estereotipados, o 

que encontra respaldo em Barthes (1984, p. 34), quando ele diz que “o uso da 

linguagem e seus códigos não são práticas neutras. Se as palavras são sempre uma 

operação do pensamento, os signos e as palavras podem transmitir ideologias, pré-

conceitos e pensamentos estereotipados.” 

 Dessa forma, o editorial da Superinteressante se sustenta nesses estereótipos de 

linguagem para que haja uma tentativa de aproximação com o público-alvo da revista. 

Do conteúdo da própria edição de março, cita apenas a seção superrespostas e a matéria 

do astronauta Marcos Pontes. Mas aqui elas são citadas somente porque foram editadas 

ou produzidas pelo integrante da equipe. 
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2.3.2 Scientific American Brasil 

 O editorial de março de 2006 da Scientific American Brasil inicia-se exatamente 

indo em direção oposta à Superinteressante, já que ela apresenta, logo no início, dados 

sobre uma das reportagens da revista, sobre a malária. A linguagem é livre de chavões e 

bordões, é formal e busca apresentar dados de forma direta e objetiva, utilizando 

operadores argumentativos de forma a legitimar essa objetividade, como “afirmar”, 

“dizer”, “constar” etc, como no fragmento que se segue. “De acordo com a Organização 

Pan-americana de Saúde (Opas), cerca de 90% dos casos de malária registrados na 

América do Sul concentram-se na região amazônica.” 

 A primeira metade do editorial é toda dedicada ao aumento absurdo dos casos de 

malária no Brasil. Já a outra metade se debruça na matéria de conjuntos matemáticos e a 

importância dela na vida cotidiana. O editorial de março encerra unindo as duas 

matérias, dizendo sobre crises e problemas e diminuindo o pessimismo ao dizer que há 

esperanças de mudanças para todos os lados citados, o que sugere que a Scientific quer 

mostrar que a ciência, embora encare situações problemáticas do cotidiano, consegue 

dar conta de melhorar e evoluir a sociedade. 

 Todo o discurso científico da Scientific American Brasil vem ao encontro ao que 

Coracini (1991, p. 47) diz sobre a pressuposição de um ouvinte conhecedor da matéria. 

Isso é bem visível no editoria l da Scientific, quando ele explica bem rapidamente a 

fórmula de conjuntos de matemática e o estado da malária no Brasil, não agregando 

explicações didáticas, pressupondo o conhecimento do leitor. 

 Além disso, tenta-se convencer o leitor da importância das matérias citadas e das 

pesquisas científicas abordadas nas edições da revista, ao contrário da Super, que não 

usa o editorial para falar do conteúdo da revista. A ciência, na Scientific American é 

legitimada por argumentos dos cientistas, que se unem em um discurso pró-avanço das 

pesquisas. Mesmo que haja opiniões conflituosas sobre um tema, há um consenso sobre 

a importância de tal estudo.  “Na pesquisa científica, não há disputa de interesses. 

Portanto, os argumentos são sempre explicitados com clareza e sujeitos a críticas 

(pretendendo ser para o bem). Na ciência, a experiência exposta em discurso deve ser 

testada, reavaliada, e até reformulada. Erros e falhas é que impulsionam a ciência.” 

(CORACINI, 1991, p. 49).  

O editorial da Scientific também pode ser analisado sob a ótica das idéias de 

Marcuschi (1998). Segundo ele o texto é relatado com opiniões, ou seja, nunca é 

imparcial, e a forma de detectar tais opiniões é por meio dos verbos introdutores de 
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opinião. O uso de construções adverbiais na Scientific American exime o editorialista 

de opinar, mas deixa a opinião da própria revista nas palavras de quem as emite, 

devolvendo a responsabilidade do dito ao próprio autor da opinião, como no trecho a 

seguir. “Para pesquisadores que lidam com lógica avançada, porém, a abordagem 

conjutista apresenta desvantagens, como a proliferação de conceitos supérfluos que 

correm o risco de ser guilhotinados pela navalha de ocam, princípio segundo o qual a 

resposta mais enxuta para um problema em geral é a mais correta.” 

Marchuschi (1998, p.112) permite compreender esse raciocínio: “As estratégias 

jornalísticas para relatar opiniões não são uma mera questão de estilo, pois as palavras 

são instrumentos de ação e não apenas de comunicação. É muito difícil informar sem 

manipular, por melhores que sejam as intenções. Saber o que alguém diz é penetrar em 

profundidade naquilo que ele não disse.”  

 

3. Considerações finais 

Ao analisarmos os editoriais das duas revistas nos deparamos com alguns pontos 

em comum e outros não, na perspectiva do discurso desse tipo de texto jornalístico e 

que, apesar de seus públicos distintos, traduz a opinião das revistas ora analisadas. 

Destacamos que uma das peculiaridades encontradas é a diferenciação destes editoriais 

destas revistas em relação aos editoriais de jornais. De acordo com o Manual Geral de 

Redação do jornal Folha de S. Paulo, “editorial é o texto em que o jornal exprime de 

maneira formal suas opiniões. Nunca é assinado.” (FOLHA de S. PAULO, 1987, p. 

152). Essa definição não encontra muita semelhança com a postura praticada por 

Scientific American Brasil e Superinteressante, uma vez que as duas revistas optam por 

textos assinados, cujo teor aponta mais para a remissão das matérias e talvez 

comentários extemporâneos, como é o caso da segunda revista. Nesse sentido, os 

editoriais das revistas citadas estão, de certa forma, de acordo com Marques de Melo 

(1994, p.104), que afirma que as revistas “recorrem às cartas dos editores, mais 

próximas daquilo que poderíamos chamar de merchandising  jornalístico do que de 

expressões opinativas” 

Esta análise preliminar dos editoriais permite perceber a intencionalidade das 

duas revistas de divulgação científica. Embora façam uso de estratégias discursivas 

diametralmente opostas, em função talvez do público a que se dirijam, 

Superinteressante e Scientific American apostam sobretudo na manutenção da forma 

como são vistas por seus consumidores. Enquanto a primeira traduz a ciência com um 
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apelo comercial, visual colorido, matérias curtas, estilo jovem de redação, abrangência 

de leitores jovens e sensacionalismo, a segunda opta pelo reforço da tradicional 

oposição entre discurso especializado de ciência, próprio de especialistas, e o senso 

comum do público leigo. 

Essa intencionalidade, quer para perpetuar mitos de autoridade ou para angariar 

consumidores, confirma a não-neutralidade da linguagem. O uso que fazemos da língua, 

o discurso é, assim, a função de uso da língua em determinado contexto, materialmente 

relacionado às intenções dos falantes, por isso, a intencionalidade não existe como uma 

condição “psicológica pura” para a existência do discurso (Chamarelli Filho, 2002). 

A intenção de envolver o leitor da Superinteressante por meio do discurso, 

segundo o qual a equipe de produção da revista é citada com freqüência, ocupa o espaço 

que, segundo esse tipo de texto jornalístico deveria trazer a opinião do veículo. 

Entretanto, os editoriais da Scientific American traduzem no texto subjacente o viés 

editorial da revista, como por exemplo a crítica implícita aos ent raves que os princípios 

morais podem significar para o avanço do conhecimento científico.  

 Apesar das diferenças editoriais, em ambas as revistas a subjetividade 

discursiva nos editoriais é evidente e também reafirma a não-neutralidade da linguagem, 

evidenciada pelo emprego de pensamentos estereotipados A intencionalidade é também 

corroborada pela noção das escolhas lexicais dos enunciados estudados. Embora tratem 

da divulgação científica, as duas revistas possuem estilos lingüísticos diferentes – uma 

opta pela norma culta da língua, enquanto que a outra não economiza em chavões, 

frases feitas, gírias e até desvios para expressões coloquiais. Tais escolhas, conforme 

assevera Possenti (1988, p. 188), não constituem desvios da norma padrão da língua, 

mas são estilos cujas escolhas lexicais ou sintáticas que cada locutor faz em sua 

enunciação, deixando a marca da subjetividade no discurso, com vistas a “realizar o 

objetivo que têm em mente”. 

Outro ponto a destacar é que é possível identificar os dois tipos de enunciação 

definidos por Koch: o discurso e a história. Na Super, percebe-se o enunciado sob a 

forma de discurso, no qual o indivíduo (editor) se "apropria" da língua, instaurando-se 

como "eu" e, instaurando o outro como "tu", caracterizando coordenadas espaço-

temporais. Já na Scientific, há o enunciado histórico, sem a presença do eu, relatando 

eventos passados (mesmo que num passado muito recente, como no mês passado), sem 

o envolvimento do locutor, "como se os fatos se narrassem a si mesmos".  
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Não foi pretensão esgotar o assunto neste artigo, mas sim contribuir para uma 

reflexão sobre os discursos científicos veiculados pela mídia, em especial os editoriais, 

que carregam a opinião do veículo de comunicação e que, acreditamos, devem ter como 

prerrogativa estimular o espírito crítico do leitor, mas que têm se revelado em 

instrumentos para reafirmar valores culturais estabelecidos legitimadores determinadas 

visões de mundo. A revista Scientific American do Brasil utiliza como argumentos fatos 

que posam legitimar seu discurso pró-avanço da ciência, enquanto a Superinteressante 

utiliza argumentos para persuadir seu público de que é um sucesso editorial 

incontestável. Não que a revista não tenha seus méritos, mas o destaque os fatos 

contemplados nos editoriais da revista buscam a legitimação do próprio sucesso.   

De qualquer forma, defendemos que a socialização do conhecimento científico, 

independente do público à que o veículo se destina, deve ser feita com responsabilidade, 

sem perder-se em discursos auto-elogiosos,  e de forma que possa contribuir para a 

construção de uma sociedade mais justa, na qual o direito à informação, científica ou 

não, seja respeitado. 
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