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RESUMO 

 

Este estudo faz a análise das estratégias discursivas utilizadas pela revista Mente e Cérebro na 

abordagem dos transtornos psíquicos – esquizofrenia e bipolaridade - apresentados na quarta 

edição da coleção Doenças do Cérebro. Trata-se de uma publicação que se auto-intitula como 

jornalismo científico. Assim, buscou-se investigar de que modo a revista se insere nesse gêne-

ro jornalístico, bem como analisar quais elementos utiliza para fazê-lo ao tratar de doenças 

que tiveram um surpreendente aumento de incidência nos últimos 60 anos. A metodologia 

escolhida para desenvolver nossa pesquisa foi a Análise de Discurso, que considerou o edito-

rial e nove reportagens de uma das seis edições da série, publicado no ano de 2010. 

 

Palavras-chave: Jornalismo Científico; Divulgação Científica, Mente e Cérebro; Esqui-

zofrenia e bipolaridade. 

 

 

ABSTRACT 

 

This study is the analysis of discourse strategies used by the journal "Mente e Cérebro" in the 

approach of psychiatric disorders - schizophrenia and bipolar disorder - presented at the fourth 

edition of  collection "Doenças do Cérebro". This is a publishing that calls itself science jour-

nalism.Thus, was sought to investigate how the magazine is inserted into this journalistic ge-

nre, as well as analyze what elements it uses to do it by treating disease that had a surprising 

increase in incidence in the last 60 years. The methodology chosen to develop our research 

was the discourse analysis, which considered the editorial and nine reports of one of six edi-

tions of the series, published in 2010. 

 

Keywords: Scientific Journalism, Scientific Communication, Mente e Cérebro, Schi-

zophrenia and bipolar disorder. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

A partir dos conceitos de comunicação científica, nosso trabalho de monografia traz 

um estudo sobre a série especial da revista Mente e Cérebro, intitulada “Doenças do Cérebro”.  

Lançada em 2010, a coleção “Doenças do Cérebro” apresenta algumas das principais 

neuropatologias que, seja pelos sintomas intrigantes, seja pela alta incidência de casos diag-

nosticados ou pela atualidade das pesquisas sobre etiologia ou propostas terapêuticas, desper-

tam a atenção de profissionais e do grande público.  

As doenças abordadas pela série são: 1) Parkinson e Alzheimer; 2) Autismo; 3) Hipe-

ratividade e epilepsia; 4) Esquizofrenia e bipolaridade; 5) Depressão; 6) Stress e ansiedade. 

Essas doenças tiveram um surpreendente aumento de incidência nos últimos 60 anos.   

Escrita por especialistas da área médica, a revista é voltada para profissionais e estu-

dantes, assim como a não especialistas, interessados nos processos neurológicos e mentais que 

regem as doenças cerebrais. 

A presente pesquisa concentrou-se na quarta edição da coleção Doenças do Cérebro, 

que trata de “Esquizofrenia e bipolaridade”. Hoje, enfermidades vistas como transtornos so-

brepostos, que materializam o desequilíbrio das emoções, das percepções e do humor, e per-

manecem como objetos sempre renovados de pesquisa científica. 

Enquanto leitores assíduos da revista Mente e Cérebro, observamos que, com frequên-

cia, novas descobertas acerca da esquizofrenia e bipolaridade eram divulgadas pela revista. A 

curiosidade e o interesse pelo assunto que ali se apresentava levaram-nos a um passo além da 

simples observação. Portanto, a opção de analisar o tema transtorno psíquico em uma revista 

que se auto-intitula como sendo jornalismo científico decorre de uma observação empírica.  

O principal objetivo deste trabalho é identificar como a coleção Doenças do Cérebro 

desenvolve sua abordagem sobre a temática da quarta edição da série, Esquizofrenia e bipola-

ridade. Para atingi-lo, duas questões centrais nortearam nossa investigação: quais são as prin-

cipais características da publicação que é o nosso objeto de estudo? Que estratégias discursi-

vas ela usa para falar de transtornos mentais? 

A questão da midiatização do discurso médico na divulgação científica também será 

desenvolvida. Para alcançarmos nosso objetivo, realizamos um mapeamento dos itens abor-

dados pela revista (editorial, reportagens, ilustrações, boxes e infográficos). Essa pesquisa 

deu-se na edição impressa da coleção, não disponível on-line. Em seguida, construímos uma 

primeira tabela com os dados coletados para melhor visualizá-los. 
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Na etapa inicial da pesquisa identificamos os principais gêneros jornalísticos utilizados 

pela revista. Analisamos como ela aborda o discurso de divulgação científica no seu editorial 

e ao longo das nove reportagens, divididas em três seções, pela ordem: esquizofrenia, esqui-

zofrenia e bipolaridade e transtorno bipolar. 

A técnica da Análise de Discurso (AD) foi escolhida por permitir que seja realizada 

uma interpretação do que está sendo transmitido através dos títulos, subtítulos, lead, fotos, 

legendas, boxes e colunas de texto, e não simplesmente como estes são dispostos ao longo das 

páginas. 

Assim, este trabalho divide-se em quatro partes. A primeira, intitulada “Jornalismo e o 

espaço público”, fala da importância da informação científica para a sociedade contemporâ-

nea. Aqui, também abordamos a diferença entre os conceitos de divulgação científica e jorna-

lismo científico e de aspectos da produção da notícia científica como: os critérios de seleção 

das informações, os gêneros jornalísticos aplicados à informação científica e as fontes em 

jornalismo científico.  

A segunda parte - “Revista e noticiabilidade” - se refere às formas com que as revistas 

abordam diferentes assuntos. Este capítulo também revela o que estas oferecem para o leitor e 

como se dá a construção de um texto jornalístico voltado para revista. 

A terceira parte - “Por uma Análise de Discurso” - explicita a metodologia selecionada 

para a realização do nosso trabalho. Neste momento, além da estrutura da AD, vamos abordar 

como a divulgação científica utiliza a “reformulação discursiva para transformar o conteúdo 

científico mais inteligível para o leitor. Como se trata de uma revista escrita por médicos es-

pecialistas, abordaremos rapidamente os principais conceitos acerca do Discurso Médico, para 

situar o leitor dentro dessa especificidade. 

A quarta parte, “Análise do corpus” apresenta a revista. Concentrando-se na sua rela-

ção com o aumento de incidência dos transtornos psíquicos e como ela aborda os processos 

neurológicos e a evolução das doenças durante os séculos. Este capítulo é dedicado à apresen-

tação e contextualização de Mente e Cérebro e da série Doenças do Cérebro. Aqui também 

realizaremos a análise do editorial e das nove reportagens encontradas na edição selecionada. 

Por fim, as considerações finais e as referências bibliográficas utilizadas nesse estudo. 
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2 JORNALISMO E O ESPAÇO PÚBLICO 

 

 Os veículos de comunicação exercem um papel importante na sociedade contemporâ-

nea para manter as pessoas informadas. Os meios de comunicação são responsáveis pelas in-

formações que circulam no cotidiano, uma vez que é praticamente impossível saber o que se 

passa em todos os campos sociais sem a mediação dos meios tecnológicos. 

 Com a existência dos meios de comunicação passa a existir o espaço público mediáti-

co, que é onde as pessoas aparecem para exporem suas opiniões, debaterem sobre diversos 

assuntos e questionarem novas propostas. Assim, com os diferentes pontos de vista, surge à 

opinião pública. O público recebe as informações e interpreta os conteúdos oferecidos pela 

mídia, cada um de uma maneira. 

Em sua obra Discurso das mídias, Patrick Charaudeau (2006) afirma que é necessário 

que as pessoas participem com sugestões e opiniões, dessa forma a palavra se torna pública 

através das mídias. Ainda, pode-se dizer que a mídia tem o poder de fazer com que a vida 

íntima de uma pessoa possa se tornar pública. Este é o paralelo entre o público e o privado, 

que expõe a vida íntima dos indivíduos. 

Patrick Charaudeau (2006) reforça que a informação midiática visa atingir um grande 

número de pessoas com mensagens que pareçam ter credibilidade. Sendo assim, com a visibi-

lidade que a mídia proporciona, os grupos específicos como os cientistas, trabalham seus dis-

cursos de maneira que a linguagem seja compreendida por todos, alcançando o espaço públi-

co. Isso ocorre porque a mídia, além de tratar de assuntos contemporâneos, oferece um enor-

me alcance sobre o que já existe a respeito de determinado assunto e quais as perspectivas. 

Ao longo de sua história o jornalismo fortaleceu suas bases enquanto atividade voltada 

para a construção da democracia. Usando como ferramenta a narrativa à informação, o jorna-

lista assume o seu papel de socializar as discussões de interesse público: 

  

(...) é cada vez mais ao jornalismo que cabem as tarefas de informar, combater o se-

gredo de Estado, levantar polêmicas, denunciar abusos do poder, corrupção e viola-

ção dos direitos humanos. É como se tivesse um mandado da população para as fun-

ções de vigilância da cidadania e da justiça que o cidadão comum não consegue e-

xercer mais diretamente (KUCINSKI, 2000, p. 182). 

 

Mesmo que tenha suas limitações, a imprensa é um instrumento midiático com ele-

mentos do campo da comunicação pública importantes para pautar assuntos de interesse soci-

al.  
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2.1 A CIÊNCIA COMO OBJETO DE INFORMAÇÃO: A SAÚDE 

 

Desde que sociólogos, filósofos e antropólogos começaram a questionar o funciona-

mento do campo científico, o conceito de ciência tem sofrido alterações. Durante anos acredi-

tou-se que o cientista trabalhava distanciado dos demais campos sociais, porém a desconstru-

ção dessa imagem permitiu que influências externas transformassem a produção da ciência 

em um ato não mais isolado, e sim, no compartilhamento de saberes, na troca de informações 

e complemento de ideias. 

Com o processo de redemocratização da saúde, em meados da década de 1980, os 

conceitos de saúde e a reorganização dos serviços e ações avançaram. O que permitiu que a 

saúde fosse pensada de forma ampliada, reconhecendo o direito à participação social como 

um dos pilares da reformulação do sistema de saúde. Esse avanço favoreceu a problematiza-

ção e revisão das práticas de educação e comunicação tradicionalmente desenvolvidas.  

Durante a década de 1990, as reivindicações no exercício do controle social são inten-

sificadas, e o acesso às informações produzidas pelas instituições governamentais recebem 

destaque com a convergência das mídias, que potencializa a interação e instantaneidade das 

informações, ampliando o espaço nos veículos de comunicação da “invisibilidade pública” – 

seus temas e proposições. 

Essa trajetória envolve as primeiras tentativas de ampliação do direito de expressão e, 

também, a construção do Sistema Único de Saúde – SUS. Os diferentes sujeitos envolvidos 

nos mesmos projetos buscam ter voz na arena pública para afirmarem-se como detentores de 

uma palavra também autorizada. Nesse momento, a comunicação começa a ser tematizada no 

âmbito das relações entre grupos sociais que representam e instituições e entidades com quem 

mantêm parcerias ou confronto. 

Nesse contexto e com esse novo cenário de desenvolvimento tecnológico, os assuntos 

sobre saúde começam a ser expostos na mídia. Porém, a divulgação das matérias sobre saúde 

no Brasil, na maioria das vezes, ainda conta com um conteúdo abrangente, sem o aprofunda-

mento necessário, girando em torno da superficialidade: 

 

Uma análise mais acurada desta presença na mídia revela, no entanto, que nem sem-

pre o tom das manchetes destaca o caráter emancipador da ciência e da tecnologia; 

pelo contrário, alimenta suspeitas contra empresas, universidades e mesmo cientis-

tas, acusados de privilegiarem, na produção e na divulgação de suas pesquisas, inte-
resses políticos, econômicos, comerciais ou pessoais (BUENO, 2001, p. 168). 
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Se o jornalismo científico se reveste de importância singular pelo seu papel de inter-

mediador entre a academia e a sociedade, a comunicação para a saúde, inserida nesse mesmo 

campo, destaca-se ainda mais pela posição educativa e preventiva que desempenha: 

 

Este novo cenário evidencia, claramente, que a produção de ciência e tecnologia 

deixou, há muito, de ser preocupação exclusiva dos cientistas e que a sua divulgação 

deve estar respaldada em pressupostos e atributos que extrapolam a comunicação ci-

entífica, e em particular o jornalismo científico tradicional (BUENO, 2001, p. 169). 

 

Quando trata de saúde, o jornalismo público
1
 deve assumir uma postura crítica pautada 

em cobranças essenciais para garantir os direitos previstos em lei e a qualidade de vida da 

população. De acordo com Kucinski (2000), o jornalismo não deve restringir a cobertura aos 

problemas, ou seja, no conceito saúde/doença: 

 

O jornalista que hoje cobre problemas de saúde não pode mais se limitar às categori-

as definidas pela prática médica dominante. Deve poder dialogar com essa prática 

médica a partir de uma postura crítica. Ao jornalista, por sua ética, cabe uma visão 

holística do processo saúde-doença, e a consciência do relativismo da prática médica 
dominante. Para isso, necessita de conhecimento e noções de filosofia da ciência 

(KUCINSKI, 2000, p. 183). 
 

 Nesse mesmo contexto, Pacheco (2005) destaca a importância de se veicular informa-

ções sobre saúde com ética e responsabilidade, com foco na prevenção e não na doença. Para 

a autora “mais importante que a atuação punitiva assegurada por Lei, cabe-lhes a missão pre-

ventiva...”, ou seja, é por meio de informações com qualidade e ética que poderemos mudar as 

atitudes e comportamentos, bem como transformar a sociedade (PACHECO, 2005, p. 9). 

Se exige do jornalismo científico, agora, mais do que nunca, um comprometimento 

com a perspectiva crítica do processo de produção e divulgação da ciência, pois, as relações 

entre ciência, tecnologia e sociedade são pautadas por redes complexas de interesses e com-

promissos. 

 Não se pode ignorar, contudo, aspectos que contribuem para reduzir a eficácia da co-

municação científica. Segundo Bueno (2001) entre os principais aspectos estão às relações 

entre cientistas e jornalistas, cada vez mais tensas e conflituosas, talvez pela incidência da 

tecnologia na produção das notícias, a decodificação do discurso científico pelo público leigo, 

que ainda é um obstáculo a ser vencido.  

                                                
1
 Em sua obra Discurso das mídias, Patrick Charaudeau (2006) afirma que com a existência dos meios de comu-

nicação passa a existir o espaço público mediático, que é onde as pessoas aparecem para exporem suas opiniões, 

debaterem sobre diversos assuntos e questionarem novas propostas. Assim, com os diferentes pontos de vista, 

surge à opinião pública. O público recebe as informações e interpreta os conteúdos oferecidos pela mídia, cada 

um de uma maneira. Nesse contexto, o jornalismo público é responsável por manter a sociedade informada sobre 

os novos avanços da área científica. 
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 Portanto, não se pretende incitar os jornalistas a um confronto com a comunidade cien-

tífica, nem com patrocinadores ou produtores de ciência e da tecnologia. O que se busca é 

resgatar o caráter pedagógico-crítico do jornalismo científico, evitando que, de maneira ingê-

nua, os profissionais de comunicação estejam a serviço de interesses que atentem contra a 

cidadania e a função social da ciência. 

Considerando as questões teóricas sobre o que pode e o que não pode ser definido co-

mo jornalismo científico, de nada adianta que a ciência, a economia, a medicina
2
 e as resolu-

ções judiciais avancem se seus conteúdos não são publicados. 

 Se a informação de ciência e tecnologia é produzida e publicada por cientis-

tas/especialistas, então temos a divulgação científica. Em contrapartida, se são os jornalistas 

que produzem e divulgam informações de ciência, seguindo suas lógicas e estratégias de tra-

balho, temos o jornalismo científico. Os estudos teóricos apontam uma discordância de ideias 

entre os autores consultados quanto à “fronteira” que separa (ou não) os dois conceitos.  

  As novas tecnologias, que transformam a pauta de interesses costumeiros em reais 

necessidades virtuais, permitem considerar a Revolução da Informação contemporânea suces-

sora da Revolução Industrial, entendendo que os avanços técnicos trazem a capacidade de 

acumular dados, transmiti-los e fazê-los circularem rapidamente.  

 

2.2 O JORNALISMO CIENTÍFICO E A DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA 

 

O jornalismo científico não é algo recente. Com as suas primeiras experiências ainda 

nos séculos XVI e XVII, essa especialidade jornalística encontrou o seu espaço devido às re-

voluções características da idade moderna – inglesa, francesa e industrial e, principalmente, 

no período das duas grandes guerras (primeira metade do século XX), quando os jornalistas 

passaram a concentrar grande parte de seus relatos nas novas formas de tecnologias bélicas 

que estavam despontando (OLIVEIRA, 2005). 

Ao contrário do que se pensa, a divulgação científica também não é recente no Brasil. 

Segundo Moreira e Massarani (2002)
3
, no século XIX, estudantes que haviam ido estudar no 

exterior começaram a retornar, trazendo novas ideias sobre ciência e tecnologia. 

Com a criação da imprensa Régia, em 1810, manuais e textos sobre assuntos envol-

vendo ciência passaram a ser distribuídos a uma pequena parcela da população, visto que nes-

                                                
2 Como trataremos do discurso jornalístico voltado para a área da saúde, abordaremos no capítulo quatro (sub 

capítulo 4.2 – O Discurso Médico) a estrutura do discurso médico, segundo Jean Clavreul (1983). 
3 Relatório Geral da Primeira Exposição Nacional - 1861. Rio de Janeiro: Typographia do Diário do Rio de Ja-

neiro. Apud MOREIRA & MASSARANI, 2002.   
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sa época um pequeno público se interessava por assuntos científicos, pois, a taxa de analfabe-

tismo superava os 80%. 

O crescimento dos espaços dedicados às publicações de artigos científicos, em jornais, 

aconteceu paralelamente ao aumento do número de periódicos e revistas ligados ao assunto e 

à criação de sociedades e grupos de pesquisa relacionados ao fomento da divulgação científi-

ca no Brasil. 

Pautas sobre os avanços nas descobertas das áreas das ciências tornaram-se imprescin-

díveis para o jornalismo como as informações sobre política, economia e cultura. A presença 

desse assunto nos meios de comunicação gera um efeito democratizador, alcançando um nú-

mero maior de pessoas que podem identificar, e assim melhorar, suas ações cotidianas rela-

cionadas à ciência: 

 

A produção do conhecimento científico e o consequente desenvolvimento tecnológi-

co estão presentes nas mais corriqueiras ações de nosso dia-a-dia. Quando pegamos 

o telefone para uma ligação interurbana, nossa voz viajará através de um sofisticado 

satélite artificial colocado no espaço a milhares de quilômetros da Terra. A televi-

são, o rádio, o transporte rápido, que hoje pode nos levar a poucas horas a qualquer 

ponto do planeta, são produtos do engenho humano integrados ao nosso dia-a-dia 
(OLIVEIRA, 2005, p. 89). 

 

O Jornalismo Científico deve ser em primeiro lugar Jornalismo. Para isso, é importan-

te que alguns parâmetros tipifiquem o jornalismo, como a periodicidade, a atualidade e a difu-

são coletiva. Enquanto atividade profissional, o jornalismo tem suas próprias características, 

gêneros e outros. 

 Dentro desse contexto, Bueno (1984) oferece uma definição de jornalismo científico:  

 

Um caso particular de divulgação científica [que] refere-se a processos, estratégias, 

técnicas e mecanismos para veiculação de fatos que se situam no campo da ciência e 
da tecnologia. Desempenha funções econômicas, político-ideológicas e sócio-

culturais importantes e viabiliza-se, na prática, através de um conjunto diversificado 

de gêneros jornalísticos (BUENO, 1984, p. 11). 

 

Discorrendo sobre jornalismo científico é preciso esclarecer que Jornalismo Científico, 

Divulgação Científica e Disseminação Científica não têm os mesmos significados. De acordo 

com Bueno (1984, p. 16) a diferenciação entre divulgação e disseminação científica atribui a 

esta última, a função de “transferência de informações científicas e tecnológicas, transcritas 

em códigos especializados, a um público seleto, formado por especialistas”. 

Conceituando de forma mais clara a diferença entre difusão, disseminação e divulga-

ção científica, Bueno (1988, p. 21), amparado na conceituação proposta pelo venezuelano 
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Pasquali
4
, destaca que cada um dos conceitos possui características próprias mesmo se tratan-

do do mesmo campo que engloba “processos, estratégias, técnicas e mecanismos de veicula-

ção de fatos e de informações que se situam no universo da ciência e da tecnologia”. 

Para Bueno, a expressão difusão científica tem caráter amplo, sendo por ele classifica-

do como um gênero que abrange a divulgação e a disseminação científica: 

 

 A difusão pode ser pensada em pelo menos dois níveis, segundo a linguagem em 
que as informações são escritas e segundo o público a que estas se destinam: 1) difu-

são para especialistas e 2) difusão para o público em geral. No primeiro caso a difu-

são confunde-se com a disseminação da ciência e da tecnologia; no segundo, refere-

se, exatamente, a divulgação científica (BUENO, 1988, p. 22). 

 

 

 A divulgação científica, em contrapartida, requer um processo de recodificação da 

linguagem utilizada para uma linguagem acessível ao público não-especializado. Esse proces-

so de constituição do discurso de divulgação científica é denominado por algumas nomencla-

turas como reformulação discursiva, recodificação e transferência.
5
 Bueno (apud CUNHA, 

2008), por exemplo, utiliza o termo recodificação da linguagem científica.  

Segundo Zamboni (2001) o termo reformulação discursiva, no jornalismo científico, 

não significa que o enunciador apenas reformulou o discurso científico, mas que realizou o 

processo de construção de um novo discurso, obtendo uma nova formulação discursiva:  

 
O discurso científico não deixa de entrar nessa nova configuração enunciativa. Mas, 

em vez de ser o discurso-fonte, que, submetido a operações de reformulação, dá ori-

gem a um discurso-segundo, passa a ser concebido apenas como um dos ingredien-

tes constantes de produção da DC. Necessário, sem dúvida, mas não suficiente 

(ZAMBONI, 2001, p.62). 

 

Zamboni (2001) argumenta que outras práticas passam a fazer parte deste novo discur-

so, pois, no momento que produz uma matéria sobre ciência, o jornalista utiliza como fonte 

além dos papers científicos, revistas científicas, reportagens de agências de notícias e entre-

vistas com especialistas, entre outros. 

É importante ressaltar que para melhor comunicar as descobertas científicas, os jorna-

listas recorrem a múltiplas estratégias de linguagem, inclusive metáforas e analogias. O em-

prego desses recursos é motivo de constantes desavenças entre jornalistas e cientistas, uma 

vez que, com frequência, cientistas afirmam “não ter declarado” aquilo que aparece na mídia, 

                                                
4 Antonio Pasquali graduou-se em Filosofia na Venezuela, país onde nasceu e desenvolve suas pesquisas, e obte-

ve o título de doutor em Filosofia pela Universidade de Paris. Foi professor de Ética e Filosofia na Universidade 

Central da Venezuela, mas seu trabalho mais conhecido está no campo da crítica à comunicação de massa. 

 
5 Acerca de reformulação discursiva, vamos estudar no capítulo quatro (sub capítulo 4.1 – O discurso jornalístico 

na ciência) as suas estruturações, segundo Lilian Zamboni (2001). 
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e que essas metáforas e analogias podem levar a erros e simplificações interpretativos de suas 

ideias, consequentemente, estariam depondo contra o próprio entrevistado e a equipe de pes-

quisadores da qual faz parte. 

 Zamboni (2001) afirma que a divulgação científica estabelece esse problema na co-

municação com o objetivo de partilhar o saber, pois ela deseja levar ao público leigo conhe-

cimentos sobre ciência e, por isso, necessita “(...) transformar em inteligível para muitos a 

linguagem hermética e difícil da ciência, entendida apenas por poucos” (ZAMBONI, 2001, p. 

49). 

 Nessa perspectiva, a comunicação não é apenas transmissora de ideias e informações, 

mas uma construtora de sentidos sobre o mundo, onde seu objetivo é proporcionar o entendi-

mento entre as pessoas. A comunicação é, ao mesmo tempo, causa e consequência do desen-

volvimento histórico e social da ciência, uma vez que ela objetiva tornar acessível a toda soci-

edade os fatos diários, tendo um ponto de vista imparcial. 

 

2.3 A PRODUÇÃO DA NOTÍCIA CIENTÍFICA  

 

O processo de seleção - dentre o grande número de informações geradas pelas ativida-

des científicas – do que será transformado em notícia, respeita alguns elementos essenciais 

para que seja definido o que vai veicular na mídia.  

 Interferem nesse procedimento, desde cobranças sociais em relação à mídia, até a sen-

sibilidade e os conhecimentos do editor responsável pelo setor, ou a linha política assumida 

pelo órgão de comunicação. 

Com base nos estudos de Hiller Krieghbaum (1970), Warren Burkett (1990) e Alton 

Blakeslee (1996), Bertolli Filho (2006, p. 6-8) aponta os principais critérios que devem ser 

observados no processo de seleção das informações, produção e publicação de uma notícia 

científica: 

 

1. Senso de oportunidade: quando assuntos “vencidos”, isto é, que ocorreram num pas-

sado próximo ou distante, voltam a despertar o interesse; 

 

2. “Timing”: ocorre quando um evento externo aos novos acontecimentos científicos 

chama a atenção pública; 
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3. Impacto: quando se percebe que um determinado tema, mesmo que não apresente no-

vidades, pode atrair a atenção de um grande número de pessoas; 

 

4. Significado: é a capacidade dos editores, redatores e jornalistas em perceberem a im-

portância científica e/ou social de uma nova descoberta no campo científico; 

 

5. Pioneirismo: as atividades dos cientistas e a dos jornalistas se aproximam no referente 

à busca de um “furo”, isto é, de uma descoberta ou de uma notícia que aponte para um 

fato novo e que, portanto, atraia a atenção pública; 

 

6. Interesse humano: outro critério utilizado pelo jornalismo científico é produzir maté-

rias que envolvam as emoções humanas, não só para informar a sociedade, mas tam-

bém para sensibilizá-la e incentivá-la para a ação; 

 

7. Personagens célebres ou de ampla exposição na mídia: entrevistas com autoridades 

científicas ou profissionais que acumulam prestígio em suas áreas de atuação pública e 

atraem a leitura de artigos ou a assistência a programas de rádio e televisão; 

 

8. Proximidade: quanto mais perto o leitor está do evento, maior é a possibilidade que se 

sinta coagido a ler uma matéria científica; 

 

9. Variedade e equilíbrio: cada programa, seção, suplemento ou encarte científico deve 

contar com matérias variadas ou com a multiplicação de enfoques sobre um mesmo 

tema para não alimentar a impressão de monotonia e gerar tédio entre os leito-

res/espectadores que, se assim se sentirem, irão abandonar o assunto; 

 

10. Conflito: situações de confronto também chamam a atenção do leitor, principalmente 

no campo científico que, durante um longo período, adotou a imagem idealizada de 

uma atividade na qual seus profissionais alimentam ideias harmônicas e convergentes; 

 

11. Necessidade de sobrevivência: temas que criam a sensação de utilidade da informação 

para a saúde e o bem-estar físico e mental dos leitores são rotineiramente incorporados 

à pauta do jornalismo científico; 
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12. Necessidades culturais: é comum os leitores se interessarem pela consulta a matérias 

que falam sobre o “estilo de vida”, seus benefícios e riscos para, a partir disto, defron-

tarem-se com novas opções comportamentais ou ampliar seus recursos de “auto-

reconhecimento”; 

 

13. Necessidade de conhecimento: admite-se que a maior parte do público cultiva a seu 

modo uma “paixão pelo saber”, isto é, um impulso em se inteirar das “coisas da ciên-

cia”, para se sentir atualizado e sintonizado com o mundo em que vive. Neste sentido, 

os indivíduos encontram-se motivados, em princípio, a consultar qualquer matéria ci-

entífica. 

 

As exigências descritas acima constituem-se  em estratégias comuns a toda prática jorna-

lística, ou seja, não deve ser privilégio do jornalismo científico.  

Após serem selecionadas, em meio ao volumoso material disponível para os jornalistas, as 

informações de ciência e tecnologia necessitam adequar-se a um gênero jornalístico. É justa-

mente dos formatos aplicados à informação científica que falaremos a seguir. 

 

2.4 GÊNEROS JORNASLÍSTICOS NA NOTÍCIA CIENTÍFICA 

  

A classificação dos gêneros jornalísticos tem sido objeto de estudo de pesquisadores 

no campo da comunicação no Brasil, e um dos principais pesquisadores a contribuir com três 

obras sobre este campo foi Luiz Beltrão. 

Os estudos de gêneros focalizam, em sua maioria, o jornalismo impresso. O primeiro é 

datado de 1969, onde o autor trata do gênero informativo. O segundo trata do gênero interpre-

tativo (1976) e o terceiro do opinativo (1980). Quase 15 anos depois da primeira publicação 

de Beltrão, José Marques de Melo (1985) foi buscar na obra do autor a definição dos gêneros 

jornalísticos, porém com uma visão diferente, em que o interpretativo não existe como catego-

ria independente, mas pode estar incluída em outras classificações de gênero. 

Várias definições dos produtos jornalísticos por gêneros têm sido discutidas desde a 

década de 1950. Salientamos que a teoria dos gêneros surge na literatura e, posteriormente, é 

adaptada para as discussões do jornalismo. O processo de produção do produto jornalístico, 

até a sua enunciação, implica na determinação da sua classificação.  
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No momento da enunciação, a linguagem utilizada e o impacto que o enunciador pre-

tende causar no público implicam diretamente na categorização do gênero jornalíst ico, visto 

que esse é o seu objetivo comunicacional. 

Para Beltrão (1969), está inserida no gênero informativo a notícia, a entrevista, a re-

portagem, a história de interesse humano e a informação por imagem. A definição de notícia é 

“a narração dos últimos fatos ocorridos ou com possibilidade de ocorrer, em qualquer campo 

de atividade e que, no julgamento do jornalista, interessam ou têm importância para o público 

a que se dirigem” (BELTRÃO, 1969, p. 82) 

A notícia, portanto, tem o papel de informar as pessoas sobre o que esta acontecendo 

na esfera social, passando as informações básicas dos fatos para que essa necessidade seja 

suprida. Marques de Melo (1994) acredita que a notícia é a narração absoluta de um fato do 

qual o público já tem conhecimento. 

Segundo Beltrão (1969), quando um fato tem a possibilidade de ocorrer, pode ser 

transformado em notícia, assim, se um repórter confirma uma suspeita de corrupção, por e-

xemplo, ele não precisa esperar que isso se torne público para publicar. Ele realiza o processo 

inverso: publica o fato como notícia para que ele se torne público. 

A entrevista também é categorizada por Beltrão (1969) como gênero informativo. Se-

gundo o autor, a entrevista é uma “técnica de obtenção de matéria de interesse jornalístico por 

meio de perguntas a outrem. Na entrevista, misturam-se a provocação do jornalista e a sua 

força descritiva com a reação e os comentários do entrevistado, nas réplicas às questões for-

muladas” (BELTRÃO, 1969, p. 175).  

Existe uma forte relação entre notícia e entrevista, pois a notícia prescinde de uma en-

trevista. Realizada por telefone, via e-mail ou pessoalmente, as informações obtidas na entre-

vista serão submetidas à checagem, para serem publicadas com veracidade. Nesse caso, a en-

trevista será a extensão da notícia, com os possíveis esclarecimentos futuros acerca do que foi 

publicado. 

Além de ser um gênero específico, a entrevista se constitui como uma técnica que dá 

vida a todos os outros gêneros. Através dela que se obtêm todas as informações necessárias no 

processo de produção jornalística. Em um desastre aéreo, por exemplo, os veículos de comu-

nicação mandam seus repórteres até o local para cobrir o fato, que é realizado por meio de 

entrevistas com os “protagonistas”, as pessoas envolvidas na tragédia, especialistas para ex-

plicarem as causas e as consequências, as testemunhas e os órgãos oficiais, transformando o 

fato em um produto jornalístico. 
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 O uso da entrevista é comum nos meios de comunicação, principalmente em rádio e 

televisão, pois dá mais credibilidade à informação, já que há a presença da própria pessoa (de 

forma escrita ou oral) no produto jornalístico. 

Como reportagem, entende-se “o relato de uma ocorrência de interesse coletivo, tes-

temunhada ou colhida na fonte por um jornalista e oferecida ao público, em forma especial e 

através dos veículos jornalísticos” (BELTRÃO, 1969, p. 195). A reportagem é muito utilizada 

quando a cadeia jornalística percebe que um determinado fato é de interesse coletivo e merece 

um destaque especial. Este gênero vai trabalhar a informação de forma mais aprofundada, 

buscando dar ao leitor, ouvinte ou telespectador uma visão mais ampla sobre o assunto. 

O repórter deve coletar o máximo de detalhes na produção de uma reportagem. Esse 

tipo de gênero requer do jornalista criatividade e inteligência para conseguir colocar os fatos 

diante de novas perspectivas. É fundamental ter acesso às fontes especializadas, se for o caso, 

protagonistas do acontecimento, testemunhas, órgãos oficiais e o que mais for preciso para 

que o público receba essa informação de uma forma especial. Melo diz que a reportagem “é o 

relato ampliado de um acontecimento que já repercutiu no organismo social e produziu altera-

ções que são percebidas pela instituição jornalística” (MELO, 1994, p. 65). 

Reportagens do tipo história de interesse humano são frequentes nos jornais brasilei-

ros, e para Beltrão (1969) são classificadas como gênero informativo. Elas estão baseadas no 

princípio teórico de que cada ocorrência, submetida a tratamento jornalístico, pode traduzir-se 

numa dupla gradação: 1) como simples notícia; 2) como típica informação de interesse huma-

no, na qual o impacto emocional suplante até mesmo o valor da notícia. 

É fundamental neste tipo de reportagem o uso da humanização, que trata da utilização 

de histórias de vida nos produtos jornalísticos, conferindo mais credibilidade e proximidade 

ao conteúdo. Porém, quando utilizada demasiadamente, pode transformar o produto em sen-

sacionalismo. 

Beltrão (1969) inclui também no gênero informativo a informação por imagem, po-

dendo ser classificada em dois grupos: desenho e caricatura (incluindo ilustração, caricatu-

ra/charge, diagramação e história em quadrinhos) e fotografia (divididas em fotos de ocorrên-

cia, retratos e fotos artísticas e de entretenimento). 

Dentro dessa classificação dos produtos jornalísticos, se inclui o gênero interpretativo. 

São reportagens em profundidade, conceituadas por Beltrão como “o objetivismo multiangu-

lar da atualidade apresentado pelos agentes da informação pública para que nós próprios, os 

receptores, o analisemos, joguemos e possamos agir com acerto” (BELTRÃO, 1976, p. 46). 
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Por “objetivismo multiangular” entende-se a busca em mostrar um determinado fato sobre 

várias vertentes que possam enriquecer o trabalho do jornalista.  

A reportagem em profundidade se distingue da reportagem pelo fato de que, a primei-

ra, deve investigar o julgamento, a análise do próprio consumidor da informação, enquanto a 

segunda, propõe o simples relato de um acontecimento de interesse público. 

No gênero opinativo, qualquer tipo de análise e julgamento aparece explícito, não sen-

do necessário o leitor tirar suas próprias conclusões, a não ser que este queira. Esta categoria, 

segundo Beltrão, é composta por editorial, artigo, crônica, opinião ilustrada e opinião do lei-

tor, das quais falaremos rapidamente. 

O artigo pressupõe autoria definida e explicitada, pois este é o indicador que orienta a 

sintonização do receptor; já o editorial é um texto escrito de maneira impessoal e publicado, 

geralmente, sem assinatura, podendo haver exceções. Define e expressa o ponto de vista do 

veículo ou da empresa responsável pela publicação (jornal, revista etc.) ou emissão (programa 

de televisão ou de rádio).  

Beltrão diz que há uma enorme similaridade entre o artigo e o editorial em relação a 

sua estrutura, mas ressalta que o artigo, diferente do editorial, é escrito por especialistas de 

outras áreas que não a do jornalismo. E que, consequentemente, não implica em responsabili-

dade total do editor o conteúdo do texto. “Em regra, os autores de artigos são pensadores, es-

critores e especialistas em diversos campos, e cujos pontos de vista interessam ao conheci-

mento e divulgação do editor e seu público típico” (BELTRÃO, 1980, p.65). 

 Em relação à crônica, opinião ilustrada e opinião do leitor um traço comum é a identi-

ficação da autoria. A crônica é um texto desenvolvido também de forma livre e pessoal, a 

partir de fatos e acontecimentos da atualidade, com teor literário, político, esportivo, artístico, 

etc. A opinião ilustrada é uma forma de arte que se expressa através do desenho e tem por fim 

o humor. Ela emite opiniões temporalmente contínuas, sincronizadas com o emergir e o re-

percutir dos acontecimentos. Por fim, a opinião do leitor estrutura-se de modo temporalmente 

mais defasado; vincula-se diretamente aos fatos que estão acontecendo, mas segue-lhe o ras-

tro, ou melhor, não coincide com o seu momento de eclosão. 

 No que considera “opinião do leitor” no jornal, Beltrão (1980) enfatiza que sua mani-

festação principal é a carta. A participação do público consumidor com os meios de comuni-

cação é importante, pois, é essa interação com o meio que vai guiar os jornalistas em relação 

ao conteúdo que vai ser definido após todo o processo de escolha das notícias. É uma forma 

de saber que tipo de informação o usuário espera daquele meio. Ele é quem vai, muitas vezes, 

determinar o que é ou não notícia. Beltrão considera, ainda, outras possibilidades de partici-
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pação do leitor no jornal, através da “palestra”, do “depoimento confidencial” ou da “enquê-

te”. 

 

2.5 FONTES EM JORNALISMO CIENTÍFICO 

 

 Classificamos de fontes de informação, no jornalismo, todas as pessoas, instituições ou 

organismos de onde um jornalista extraiu informações para seu trabalho. De acordo com Elías 

(2008), as fontes podem ser tanto declarações quanto documentos. O conceito de fonte tam-

bém estabelece uma diferença entre o jornalista científico e o divulgador de ciência. O jorna-

lista necessita de fontes e seu trabalho consiste, basicamente, em selecionar aquelas que sejam 

mais competentes. Para o divulgador, as fontes não são necessárias – até porque na grande 

maioria das vezes o próprio divulgador atua como fonte.  

Existem muitas formas de classificar as fontes. Estas classificações são úteis para de-

terminar a qualidade das informações que os meios publicam. Aqui, também utilizaremos as 

classificações propostas por Zamboni (2001). Ela organiza os tipos de fontes de acordo com: 

a) o interesse das fontes em repassar a informação; b) o grau de compartilhamento das fontes 

com outros meios de comunicação; c) a possibilidade das fontes serem citadas; e d) a relação 

entre jornalista e fonte. 

 Quando se trata do interesse das fontes em fornecer informações, elas podem ser fon-

tes jornalísticas ou fontes interessadas. Aquelas são as que o próprio meio de comunicação 

busca através de seus jornalistas e estas são as fontes que se oferecem por iniciativa própria a 

dar informações ao jornalista. Agora, se o critério de classificação das fontes levar em conta o 

grau de compartilhamento destas com outros meios de comunicação, teremos outros dois t i-

pos: as fontes exclusivas e as fontes compartilhadas. As fontes exclusivas são aquelas que não 

se compartilham com outros meios. Na verdade são as mais valorizadas e as que determinam 

também a qualidade e a importância do meio em relação a seus competidores. Já as fontes 

compartilhadas são as que informam identicamente a todos os meios. Entre este tipo de fontes 

estão as agências de notícias, por exemplo.  

 Outro critério de classificação das fontes pode ser quanto à possibilidade de serem 

citadas. Atendendo a este critério temos outros dois tipos: as fontes citáveis e as fontes anôni-

mas. As fontes citáveis são as que são mencionadas no texto com seu nome e em que qualida-

de fora consultada. Já as fontes anônimas são pessoas que informam de algum acontecimento 

de interesse, mas sem serem nomeadas no texto. Uma última classificação leva em considera-

ção a relação entre o jornalista e a fonte. Neste sentido, temos mais dois tipos de fontes: as 
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fontes ocasionais e as fontes fixas. Chamam-se fontes ocasionais aquelas que falam uma única 

vez com o jornalista porque casualmente testemunharam algum acontecimento. As fontes 

fixas, por sua vez, são aquelas que habitualmente estão disponíveis para fornecer dados aos 

jornalistas. 
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3 REVISTA E NOTICIABILIDADE 

 

Trataremos neste capítulo do jornalismo de revista. Serão expostas as formas de abor-

dagens de temas e o que as revistas oferecem para o leitor. Vamos mostrar como se dá a cons-

trução de um texto jornalístico voltado para a revista, para ser mais atraente e interpretativo, 

por exemplo. 

 Evidenciaremos, ainda, como os veículos jornalísticos devem transformar as informa-

ções coletadas em matérias e, essas em notícias a serem veiculadas. Falaremos das rotinas 

produtivas dos jornais, a fim de entender como são produzidas as notícias, quais os critérios 

de escolha e noticiabilidade dos fatos e os valores/notícias que um acontecimento deve ter 

para ganhar espaços nas páginas dos jornais ou revistas. 

 

3.1 JORNALISMO DE REVISTA 

 

 As revistas de informações possuem suas especificidades com relação aos demais veí-

culos de comunicação social. Um exemplo são as revistas semanais, que abordam temas di-

versos e fornecem para seus leitores informações mais completas e reportagens interpretati-

vas, o que outros veículos, tal como os jornais diários, não fazem com freqüência, devido ao 

tempo. Entretanto, os conteúdos dos jornais diários se aproximam das revistas aos domingos, 

quando são publicados mais volumes de reportagens. 

 Os assuntos apresentados pelas revistas de informações são diversos e, entre eles estão 

a ciência, a política, a economia e o entretenimento. De acordo com Marília Scalzo (2004), as 

revistas representam o papel de auxílio à educação, uma vez que aprofundam nos temas pro-

postos. São consideradas também, como fonte de informação e uma maneira de distração. 

Assim, elas são, por muitas pessoas, utilizadas como material de coleção. 

 As revistas se caracterizam por reunir os itens: linguagem, reportagem e visual. O ter-

mo estilo magazine foi utilizado por Nilson Lage e definia a junção de arte e técnica no texto 

da revista, por isso muitas vezes ele pode chegar perto do estilo literário. As revistas podem 

utilizar coloquialismos, adjetivos, diálogos, apresentações e narrações, tudo isso – é claro – de 

acordo com o seu leitor, mas não deixa de ser uma forma de liberdade editorial. O visual tam-

bém possui grande importância nas revistas. Quando ainda não havia fotografias, as ilustra-

ções eram feitas e muitas vezes coloridas à mão. Depois vieram os infográficos que davam 

mais riqueza às matérias e as fotografias que evoluem cada vez mais com a era digital. As 

informações são colocadas estrategicamente de modo que as coisas mais importantes chamem 
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a atenção do leitor. É, portanto, uma mistura de jornalismo e entretenimento.  

 Para que as revistas cheguem às mãos dos leitores, respeita-se um processo para a 

construção das matérias. Podemos citar as pesquisas de campo. Os veículos jornalísticos utili-

zam-se bastante desse tipo de pesquisa, que além de indicar possíveis correções a serem feitas 

no trabalho, identificam os gostos do público. 

 Os jornalistas são os responsáveis pela boa apuração de um fato. Quanto mais infor-

mações reunidas, mais chances da matéria ou reportagem ser publicada com sucesso, neste 

caso, sem erros de informações. É responsabilidade do jornalista conhecer o assunto sobre o 

qual irá escrever, além de buscar pautas inusitadas para apresentar ao leitor temas exclusivas. 

 Por ser bastante segmentado, o jornalismo permite que muitas empresas criem suas 

próprias revistas, para se comunicarem diretamente com seus clientes e funcionários, refor-

çando sua imagem junto ao mercado. Essa segmentação empresarial afeta os negócios de mui-

tos veículos de comunicação, que se antes tinham a publicidade de determinadas empresas, 

passam a não ter mais. 

 Como forma de garantir a sobrevivência, muitas revistas aderem às especializações, de 

acordo com seu público alvo. Elas se tornam especializadas em diversas áreas, como noivas, 

mães, futebol, automóveis, imóveis, informática, saúde, entre outros. Essas revistas trabalham 

com assuntos variados, e dentre as matérias publicadas, existem as que são consideradas re-

portagens, que se referem às abordagens mais completas que demonstram os fatos em seus 

diferentes ângulos. 

 Sobre reportagem, Vilas Boas (1996) observa que nas narrativas o assunto não termina 

depois de narrado os fatos e, que dentro do limite, o jornalista deve deixar fluir seu lado sen-

sível, sentimental e não temer em utilizar recursos da literatura. 

 Os textos publicados em revistas devem ser sedutores, explorando novas versões, bus-

cando notícias exclusivas e ajustando o foco no seu leitor. De acordo com as características 

dos leitores, se dá o tipo de linguagem e conteúdo das revistas. Para Vilas Boas (1996) as re-

vistas publicam as principais notícias em destaques noticiários, acrescido de pesquisas, docu-

mentações e riquezas textuais, quebrando as rotinas cotidianas dos demais veículos. 

 No Brasil, inúmeros títulos surgem a cada ano, mas somente alguns prosperam. Hoje, 

existem vários exemplos de revistas conhecidas nacionalmente que possuem um público alvo. 

De acordo com Marília Scalzo (2004):  

  
Para ilustrar, podemos lançar mão da seguinte imagem: na televisão, fala-se para um 

imenso estádio de futebol, onde não se distinguem rostos na multidão; no jornal, fa-

la-se para um teatro, mas ainda não se consegue distinguir quem é quem na platéia; 
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já numa revista semanal de informação, o teatro é menor, a platéia é selecionada, 

você tem uma idéia melhor do grupo, ainda que não consiga identificar um por um. 

É na revista segmentada, geralmente mensal, que de fato se conhece cada leitor, sa-

be-se exatamente com quem se está falando (SCALZO, 2004, p. 20). 

  

  

Ainda para Scalzo (2004), os jornalistas devem ficar atentos à construção das matérias 

e reportagens, fornecendo para os leitores uma linguagem acessível, atendendo tanto leigos 

como especialistas no assunto. A revista também deve cuidar o tom utilizado, pois, os jornais 

focam a objetividade, já as revistas podem optar por tons de humor, tragédia, dentre outros. 

 No jornalismo de revista, tão importante quanto a construção dos textos, estão a elabo-

ração das capas, que são consideradas marcas registradas de cada publicação. Scalzo (2004) 

diz que a capa é composta pelo logotipo do veículo, que quando conhecido transpassa a ima-

gem de credibilidade. Já as chamadas principais devem ser claras, sem dificuldades de enten-

dimento para o leitor, sem atrapalhar a composição da capa. 

 As capas são fundamentais para atrair a atenção do público, portanto, devem trazer as 

notícias quentes, exclusivas e convidativas. Algo que também impressiona o público são as 

fotografias, que convidam o leitor a participar do conteúdo da revista. Ou seja, as revistas são 

veículos que exiges criatividade, não devendo estar apoiada no imediatismo, e sim na sensibi-

lidade do repórter de enxergar as possibilidades que se pode encontrar em uma pauta. 

 

3.2 CRITÉRIOS DE NOTICIABILIDADE 

 

 Com a finalidade de definir o que pode vir a ser ou não notícia, Mauro Wolf (1999) 

convencionou um conjunto de critérios que definem a noticiabilidade de cada acontecimento, 

ou seja, sua relevância para ser transformada em notícia. 

 Como existe uma gama de acontecimentos diariamente, cabe aos jornalistas e às reda-

ções, selecionar e distribuir as notícias por ordem de importância. A noticiabilidade é const i-

tuída pelo conjunto de requisitos que se exigem dos acontecimentos para adquirirem a exis-

tência pública de notícias.  

 De acordo com Wolf (1999) a noticiabilidade corresponde ao conjunto de critérios, 

operações e instrumentos com os quais os veículos selecionam uma quantidade limitada e 

parcialmente estável de notícias. Esses critérios são divididos em: proximidade, atualidade, 

identificação social, intensidade, ineditismo e identificação humana. Com esse processo, os 

órgãos noticiosos fazem com que os materiais se tornem padronizados. Dessa forma, os jorna-

listas definem, hierarquicamente, quais os fatos mais importantes que devem ser relatados. 
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 Em algumas redações encontram-se gatekeepers, que são considerados selecionadores 

de notícias. Para isso, utiliza-se um conjunto de valores profissionais e organizativos indica-

dos pela instituição, colegas, concorrentes entre outros. 

 Podemos citar ainda o estudo do agenda setting, que refere-se a tendência dos profis-

sionais em selecionar o que a mídia inclui ou exclui das agendas. As agendas são construídas 

a partir dos assuntos que os veículos jornalísticos oferecem. 

 Por ser considerado um “espelho da realidade”, o jornalismo não pode distorcer os 

fatos. O jornalista, no momento que redige as matérias, deve deixar fluir sua subjetividade, ou 

até mesmo escolher o rumo do conteúdo, mas sem interferir na veracidade da notícia. 

 O jornalista ainda deve atentar para não invadir a privacidade e não tornar as matérias 

sensacionalistas. Wolf (1999) afirma que é importante levar ao público assunto interessante, 

tomando cuidado para que as imagens não desviem a atenção do texto, das informações que 

devem ser transmitidas, devendo prevalecer o equilíbrio. 

 Deve-se observar que o desenvolvimento da informação se acirrou na sociedade urba-

na, pós Revolução Industrial. A circulação de informação, quando jornalística, é uma decor-

rência normal de um sistema capitalista globalizado. Para Medina (1988) o que segue a lógica 

comercial/empresarial, que domina o pensamento contemporâneo. 

 No jornalismo cada veículo acompanha um estilo, que deve ser compatível com as 

necessidades do meio em que atua como periodicidade e instantaneidade, sem esquecer o foco 

no retorno financeiro:  

 

Assim as informações veiculadas têm que estar em sintonia com a angulação-

companhia, com a angulação-massa, ou seja, age como elemento regulador da oferta 

e da demanda. Os editores são os responsáveis, dentro das redações, em prezar pelos 

interesses da companhia e, desta forma, são elementos essenciais da estrutura da 

mensagem (MEDINA, 1988, p. 84). 

 

 De acordo com o tempo, com os períodos históricos, os valores notícias vão se modifi-

cando. Ou seja, o que há um tempo seria considerado notícia, hoje pode não ser mais. Essas 

variações de áreas de interesse obrigam o jornalista a criar novas editorias e a usar a criativi-

dade na apuração das pautas. 

 Na construção dos valores/notícias, podemos destacar alguns aspectos importantes 

abordados por Nelson Traquina (1993), entre eles o fato da hierarquia dos acontecimentos, ou 

seja, uma celebridade ou uma pessoa rica tem mais destaque na imprensa, assim como os a-

contecimento de países elitizados, como Estados Unidos, ou acontecimentos de grandes pro-

porções, como um acidente com mortes ou a queda de um avião. 

 Outro critério importante é o conteúdo exclusivo da entrevista, levando em considera-
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ção a credibilidade das fontes. Para Traquina (1993), o relacionamento entre o jornalista e sua 

fonte é protegido por lei. O jornalista tem o direito de não revelar sua fonte, caso seja solicita-

do. Da mesma forma, Traquina (1993) afirma que quanto mais atual for o acontecimento, 

mais chance terá de se tornar notícia. 

 Assim, notícias exclusivas, transmitidas ou noticiadas no momento em que estão acon-

tecendo são as que mais atraem o público. Wolf (1999) observa que existem outros critérios 

de noticiabilidade, que envolvem de maneiras diferentes as rotinas produtivas, mas que em 

todos os casos, o melhor é estar preparado para trabalhar com todas as práticas jornalísticas, 

no momento em que os fatos ocorrem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 POR UMA ANÁLISE DO DISCURSO 
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Amparado nos estudos do discurso proposto por Foucault (1969), a Análise de Discur-

so (AD) rompe com duas posturas que se desenvolvem na história do pensamento. A primeira 

é que há uma continuidade no discurso, “(...) que além de qualquer começo aparente há sem-

pre uma origem secreta – tão secreta e tão originária que dela jamais poderemos nos reapode-

rar inteiramente” (FOUCAULT, 2005, p. 27). Ou seja, para esta postura é impossível resgatar 

a irrupção de um acontecimento verdade, pois toda a repetição de uma origem escapa a de-

terminação histórica: 

 

A segunda questão é romper com a idéia de que [...] todo discurso manifesto repou-

saria secretamente sobre um já-dito; e que este já-dito não seria simplesmente uma 

frase já pronunciada, um texto já escrito, mas um “já-mais-dito”, um discurso sem 

corpo, uma voz tão silenciosa quanto um sopro, uma escrita que não é senão o vazio 

de seu próprio rastro. Supõe-se, assim, que tudo o que o discurso formula já se en-

contra articulado nesse meio-silêncio que lhe é prévio, que continua a correr obsti-

nadamente sob ele, mas que ele recobre e faz calar. O discurso manifesto não passa-

ria, afinal de contas, da presença repressiva do que ele diz; e esse não-dito seria um 

vazio minando, do interior, tudo o que ele diz (FOUCAULT, 2005, p. 28). 

 

 Para Foucault (2005) a obra escrita, o discurso, não pertence mais ao autor, não impor-

ta mais o que o autor quis dizer ou o que não disse, mas o que está dito, isto é, não interessa 

mais determinar o que compõe a origem de um discurso, mas o que faz com que algo apareça 

como verdadeiro quando este é manifestado. 

 Através do método arqueológico, Foucault sugere “que não mais se relacione o discur-

so ao solo inicial de uma experiência nem à instância a priori de um conhecimento; mas que 

nele mesmo o interroguemos sobre as regras de sua formação” (FOUCAULT, 2005, p. 89). 

Na sua obra Microfísica do Poder (1979), Foucault estabelece na relação entre o dis-

curso e o poder, que o poder não está localizado em nenhum ponto específico da estrutura 

social, ou seja, ninguém tem o controle do poder, ninguém é seu titular, pois existindo poder 

ele se exercerá, e propõe que a questão tradicional da filosofia deve ser: “que regras de direito 

as relações de poder lançam mão para produzir discursos de verdade? Em uma sociedade co-

mo a nossa, que tipo de poder é capaz de produzir discursos de verdade dotados de efeitos tão 

poderosos?” (FOUCAULT, 2005, p. 179). 

 Portanto, o método genealógico se apresenta como uma história das condições polít i-

cas de possibilidade do discurso. Em todo discurso manifesta-se um saber, e esse método trata 

de estabelecer a relação do saber com o poder. “O exercício do poder cria perpetuamente sa-

ber e, inversamente, o saber acarreta efeitos de poder. [...] Não é possível que o poder se exer-

ça sem saber, não é possível que o saber não engendre poder” (FOUCAULT, 2005, p. 142). 
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 A Análise de Discurso, campo de pesquisa solidamente instalado no Brasil, interessa-

se cada vez mais em tomar a mídia como objeto de investigação. A articulação entre os estu-

dos da mídia e os de análise de discurso enriquece dois campos que são absolutamente com-

plementares, pois ambos têm como objeto as produções sociais de sentidos. 

Para Michel Pêcheux (1997) é fundamental para a constituição de inúmeras pesquisas 

em Análise de Discurso feitas atualmente no Brasil, que os pesquisadores coloquem como 

tarefa a problematização permanente das suas bases epistemológicas. Dessa problemática 

permanente decorre que o discurso seja um lugar de enfrentamentos teórico-metodológicos. 

 Compreender a maneira como as verdades são produzidas e enunciadas significa, vol-

tar no contexto histórico da discursividade. Assim, buscando as articulações entre a materiali-

dade e a historicidade dos enunciados, em vez de sujeitos fundadores, continuidade, totalida-

des, busca-se efeitos discursivos. 

Não é possível enxergar a totalidade significativa nem compreender todos os percursos 

de sentido produzidos pelo discurso, pois, como o interdiscurso não é transparente e o sujeito 

não é a origem dos sentidos, os seus efeitos materializam-se nos textos que circulam em uma 

sociedade, ou seja, o indivíduo pode interpretar apenas os fios que se destacam nessa teia de 

informações: 

O efeito de coerência e unidade de cada texto é construído por agenciamentos dis-
cursivos que controlam, delimitam, classificam, ordenam e distribuem os aconteci-

mentos discursivos em dispersão e permitem que um texto possa estar em relação 

com um domínio de objetos, prescrever uma posição definida a qualquer sujeito 

possível, estar situado entre outras performances verbais, estar dotado, enfim, de 

uma materialidade repetível” (FOUCAULT, 2004, p. 121-122). 
 

Com isso, compreende-se que o que a mídia oferece não é a realidade, mas uma possi-

bilidade para o leitor produzir formas simbólicas de sua representação com a realidade con-

creta, e essa interpretação ocorre de acordo com a formação da sua identidade.  

 Sobre identidade, Bauman (2006) afirma que é um efeito de pertencimento que tem 

em sua raiz o paradoxo da instabilidade: os lugares contemporâneos são permanentemente 

deslocados pelas máquinas de informação e, por isso, é impossível fixar-se rigidamente em 

um território identitário único. 

 Estamos diariamente submetidos à interpretação e à reinterpretação do discurso midiá-

tico, e como os sujeitos são sociais e os sentidos são históricos, muitas vezes os discursos se 

confrontam e se digladiam. 

 Orlandi (1999) diz que a ideologia (relação com o poder) e o inconsciente (relação 

com o desejo) estão materialmente ligados, funcionando de forma análoga na constituição do 
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sujeito e do sentido. O sujeito falante é determinado pelo inconsciente e pela ideologia. Daí o 

deslocamento visado pela AD que não centra mais na problemática no sujeito, e sim nos sis-

temas de representação. 

 Para Orlandi (1999) na Análise de Discurso o exterior é parte integrante do interior: 

 
 Não existe dicotomia, há tensão, há contradição. Como se estivéssemos frente a um 

quadro de um pintor: a moldura, a luz, o ambiente, a parede em que está colocado 

são elementos que compõem junto com a tela os efeitos de sentido que vão produzir 

para o observador. Se estivesse em outro local com outra moldura sob diferente luz, 

em parede de outra cor, a significação, provavelmente, seria outra (ORLANDI, 

1999, p. 48). 

  

Por isso, tudo que se é falado em qualquer discurso faz parte da formação discursiva. 

Semanticamente se faz necessário analisar os processos característicos de uma formação dis-

cursiva que devem dar conta da articulação entre o processo de produção de um discurso e as 

condições em que ele é produzido, o que se chama semântica discursiva. Para Pêcheux (1975) 

a semântica linguística ainda não está feita, seria uma teoria do funcionamento material da 

língua na sua relação com ela mesma, isto é, uma sistematicidade que não se opõe ao não-

sistemático (língua/fala), mas que se articula sobre processos (discursivos). 

 Dessa forma, o conceito de discurso não pode ser confundido com o de fala. Esta dis-

tinção entre semântica discursiva e semântica linguística é fundamental para atingir o lugar 

específico que corresponde à construção do efeito-sujeito, isto é, formação do sujeito do dis-

curso, o sujeito linguístico. 

 

4.1 O DISCURSO JORNALÍSTICO NA CIÊNCIA 

 

 Considerando que nenhuma palavra é virgem ou neutra, e que as expressões estão car-

regadas e contaminadas pelos discursos em que circula, o discurso adquire significados distin-

tos, dependendo daquele a quem é endereçado. Assim, o discurso não existe independente-

mente. O seu destinatário interfere no processo de produção e constituição da sua significa-

ção.  

 Nesse contexto, a divulgação científica constitui uma atividade de reformulação. Se-

gundo Zamboni (2001) essa atividade deve transformar o discurso-fonte em discurso-alvo, 

voltada para um público específico. Essas “adaptações” devem ser feitas com o objetivo de 

tornar o texto compreensível. 

 A concepção de reformulação discursiva implica, no entanto, em produzir “outro” dis-

curso, equivalente ao primeiro. Essa relação entre os discursos acarreta para a divulgação ci-



 33 

entífica um posicionamento não favorável, á medida que transmite a imagem de ser um dis-

curso da ciência “degradado”, de representação auto-estabelecida como heterogênea e apro-

ximativa. 

 Entretanto, de acordo com Zamboni (2001), atribuir à divulgação científica a imagem 

de um discurso degradado pode não ser a maneira mais adequada de classificá-la. Como ela se 

oferece como sendo o “verdadeiro” discurso, suas palavras costuma estar vivas e coloridas, 

para chegar até o receptor de forma atraente.  

 O que emerge dessa reformulação do primeiro discurso, é um “outro” discurso, que 

vai ser incorporado ao cenário enunciativo: “o divulgador falando por um outro, o cientista, e 

para um outro, o público” (ZAMBONI, 2001, p. 85). 

 Nesse aspecto, devemos observar a construção composicional e o estilo vinculados à 

unidade temática. Zamboni (2001), apoiada nos estudos de Bakthin
6
, entende por estilo a se-

leção de recursos lexicais, fraseológicos e gramaticais da língua. Como o texto é dirigido a um 

público não especializado em ciência e tecnologia, o discurso da divulgação científica deve 

emprestar a vulgarização científica o emprego de analogias, generalidades, aproximações, 

comparações e simplificações. Esses elementos vão constituir o “outro” discurso científico, 

que vai atingir o público leigo. 

 Na formação composicional do discurso, a estruturação e os tipos de relação entre lo-

cutor e os parceiros da comunicação colocam em funcionamento variados procedimentos dis-

cursivos, como a recuperação de conhecimentos estabelecidos, fórmulas de envolvimento e a 

segmentação da informação. 

 Esse processo de avaliação produz as marcas do discurso científico, pois analisa as 

metodologias empregadas, aproximando o leitor do texto e distribui as informações ao longo 

do discurso, de forma hierárquica ou não. 

 Para compreender a natureza do enunciado, três situações devem ser observadas: a) a 

alternância dos sujeitos falantes; b) o acabamento específico do enunciado; e c) a relação do 

enunciado com o próprio locutor (seu autor) e com os outros parceiros da comunicação ver-

bal. 

 As situações a e b estão diretamente ligadas. Ambas consistem em o locutor dizer ou 

escrever tudo que pretende, nas condições específicas de produção do enunciado. Ele deve 

concluir a enunciação de forma responsável, deixando claro o momento que sua colocação foi 

                                                
6 Mikhail Bakhtin (1895 – 1975) foi um dos grandes filósofos da linguagem e conduziu seus estudos no âmbito 

da linguagem como fenômeno sócio-ideológico. Ele possuía estreita relação com a teoria marxista. O método 

marxista tem como base o processo de criação ideológica e suas implicações sociais.  
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encerrada. Essa atitude evita que sejam acrescidas as suas falas citações indesejáveis. Na re-

formulação discursiva, o divulgador estrutura esse discurso na forma “eu digo a vocês que...” 

na qual funciona a mediação do “eu” (o divulgador) entre os dois grupos: “eles (a ciência) e 

vocês (o público-leitor). 

 A última situação (c) refere-se à importância do “outro” no discurso. A divulgação 

científica se constitui junto a um receptor ativo, e o índice que compõe o enunciado é o fato 

dele dirigir-se a alguém, de estar voltado para o destinatário. 

 Nos moldes observados por Lilian Zamboni (2001), o discurso de divulgação científi-

ca se constitui um gênero particular de discurso, que consegue deslocar a ciência do seu cam-

po restrito, difundindo-a para sociedade. Entretanto, como a constituição do discurso esta vol-

tada para o destinatário, e esse destinatário se concebe de formas diferentes, de acordo com as 

condições de produção, estamos diante de dois gêneros discursivos distintos, colocados em 

campos de funcionamentos diferentes: o discurso científico, voltado para os pares, e o discur-

so de divulgação científica, voltado para o público não especializado, mesmo que muitas ve-

zes o enunciador (cientista) seja o mesmo indivíduo empírico em ambas as situações.  

 Ainda sobre divulgação científica, Zamboni (2001) ressalta que a noção de sujeito 

também interfere na sua produção. Isso acontece porque se atribui ao protagonista e ao “refe-

rente”, categorias de formação imaginárias. Ou seja, destinador e destinatário se atribuem 

cada uma a si e ao outro, a imagem que eles se fazem de seu próprio lugar e do lugar do outro. 

Essas representações “imaginárias”, dentro do processo discursivo, supõem a existência de 

“formações imaginárias”, as quais respondem questionamentos como: “Quem sou eu para 

lhe falar assim? Quem é ele para que me fale assim? Quem sou eu para que ele me fale as-

sim? Quem é ele para que eu lhe fale assim? etc.  

 Essas categorias de formações imaginárias foram definidas por Pêcheux, no final da 

década de 1960. Elas são fundamentais, pois as imagens que enunciador e interlocutor atribu-

em a si mesmos e ao outro, arregimentará os recursos estilísticos mais apropriados para a situ-

ação: 

 

Se tiver do destinatário uma imagem de público completamente leigo no assunto de 

que vai tratar, cuidará de tornar sua compreensão bastante acessível. Recorrerá, por 

exemplo, às estratégias textuais e lexicais que considerar mais próximas do seu lei-

tor, buscando diminuir a distância que supõe existir entre os níveis de conhecimento 
que os separam. Se, inversamente, construir de seu leitor uma imagem de público 

mais familiarizado com o tema exposto, já conhecedor de alguns aspectos básicos 

ligados ao assunto, definirá outras estratégias textuais e lexicais, porventura, mais 

próximas de si do que do seu interlocutor (ZAMBONI, 2001, p. 13). 
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Esse esquema informacional é incorporado à relação atuacional e pragmática que os 

protagonistas impõem ao discurso. Assim, o que os enunciadores pretendem de si próprios e 

do outro ao falarem de certa maneira, também deve ser considerado. Duas condições na pro-

dução de um discurso devem ser analisadas: as imagens mútuas sobre as quais o locutor cons-

trói seu discurso e os atos que visa com a realização dele. Com a compreensão destes recursos 

o analista estará apto para responder algumas perguntas:  

 

Que ato pretende o cientista ao escrever um paper a seus pares? Convencê-los da 

“verdade” de suas descobertas? Corroborar ou negar uma determinada teoria? In-

formá-los da adequação de suas hipóteses? Que outros atos pretende quando se diri-
ge a leigos? Informá-los de uma descoberta socialmente importante? Validar soci-

almente o fazer científico? Aproximar o cidadão comum da ciência? Alertar para um 

perigo iminente? (ZAMBONI, 2001, p. 14). 

 

 

 Esses questionamentos interferem diretamente na forma de transmissão do conteúdo. 

Ou seja, dependendo da imagem que o locutor faz de si e do seu referente, e de como ele pre-

tende atingi-lo, que será projetado no seu repertório linguístico termos e expressões de mais 

ou menos fácil compreensão.  

 Neste contexto, a escolha que o locutor faz de determinados recursos textuais e grama-

ticais (sintático, semântico ou lexical) e a projeção “imagética” do protagonista e do referente, 

incorporado às imagens que o locutor projeta nos elementos expressivos que a língua coloca a 

sua disposição, para gerar este ou aquele sentido, formam as condições de produção do dis-

curso científico. 

 

4.2 O DISCURSO MÉDICO 

 

 Para compreendermos como o discurso médico se estabelece, vamos nos apoiar nos 

estudos de Jean Clavreul
7
. Em seu livro A Ordem Médica, Clavreul (1983) reconhece que a 

medicina instaura uma ordem, e essa ordem é do discurso. Através das etapas pelas quais se 

efetua o ato médico (o diagnóstico, a terapêutica e o prognóstico) configura-se um discurso 

totalitário, que exclui a diferença e abole a subjetividade, tanto do paciente quanto do médico. 

 O discurso do médico é um discurso do poder. Ele produz significantes que darão va-

lor de existência e sentido a um sintoma. Esse poder atribuído ao médico é evidenciado ainda 

                                                
7
 Jean Clavreul é psiquiatra lacaniano, companheiro de Lacan desde 1948, secretário e vice-presidente da Escola 

Freudiana de Paris até sua dissolução em janeiro de 1980. Conhecido na Europa, entre outras coisas, por uma 

série de trabalhos sobre problemas de identificação, castração e alcoolismo. 
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antes do nascimento da medicina hipocrática, quando a ação médica se situava entre o divino 

e o humano e as doenças eram vistas como castigos dos deuses. 

 Por ser atribuído à autoridade da ciência, o saber médico tem grande audiência: 

 

Nada mais resta ao médico, aluno dos maiores mestres, senão conquistar a confiança 

do doente. Seus títulos universitários contribuirão e muito. Ele deverá falar enquanto 

mestre à cabeceira do doente. Ele será investido de um poder quase religioso. Ele re-

cebeu a consagração do título de doutor. Ele é um alto funcionário da medicina 

(CLAVREUL, 1983, p. 86). 

 

  

O poder da medicina de hoje não se baseia mais na religião, mas na ciência. Com o 

advento da ciência moderna, influenciado pelo positivismo, o saber científico forneceu ins-

trumentos para a medicina ser portadora da verdade sobre o corpo humano. “É diante do do-

ente e da doença que o médico deve, sobretudo, afirmar seu poder” (CLAVREUL, 1983, p. 

95). A clínica e o ato médico afirmam esse poder. O diagnóstico tem o poder de colocar o 

sofrimento do doente em um sistema de significantes. A angústia do doente é aliviada no 

momento em que o médico nomeia seus sintomas. 

Clavreul (1983) defende que o discurso em que a medicina se constitui oferece ao mé-

dico o poder do mestre, pois a linguagem médica no ato do diagnóstico afirma que dará conta 

da dor e do sofrimento do sujeito. À medida que o discurso médico nomeia o sofrimento do 

corpo, é conferido a ele poder. No entanto, esse poder gera consequências, pois pautado pelo 

discurso da ciência, a subjetividade de seus atores - médico e paciente -, deve ser neutraliza-

do.  

Valendo-se da objetividade científica, o discurso da medicina mascara a verdade do 

sujeito, pois faz da doença o seu objeto e apaga a posição do enunciador do discurso, o doen-

te. O discurso da ciência exige que também se apague a posição subjetiva do médico. É por-

que a medicina invoca a ciência e porque esta se tornou sinônimo de verdade que o seu totali-

tarismo é suportado, “como um mal do qual é preciso esperar um bem”(CLAVREUL, 1983, p 

49).  

Entretanto, não é um trabalho fácil convencer o doente da superioridade do saber mé-

dico: 

É com o prognóstico que o médico afirma seu prestígio. O que me parece melhor pa-

ra o médico é sua habilidade em prever, penetrando e expondo previamente o pre-

sente, o passado e o futuro de seus doentes.  Explicando o que eles omitem, ele ga-

nhará a confiança deles e, convencidos da superioridade de seus esclarecimentos, 
não hesitarão em se colocar de novo sob seus cuidados. Desta forma, o médico será 

justamente admirado e exercerá habilmente sua arte (CLAVREUL, 1983, p. 95-96). 
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 O médico, no momento em que anuncia o futuro, pelo fato de constituí-lo, contribui 

para criá-lo. Na sua intervenção, o médico modifica o curso da doença, mesmo sem interven-

ção medicamentosa ou terapêutica, pois modifica a relação do doente com sua doença. Como 

o Código de deontologia obriga o médico a não dizer toda a verdade ao doente (art. 34), em 

alguns casos o médico evita fazer prognósticos, reservando-se o direito de fazer o diagnóstico 

parcial. 

 Para Clavreul (1983), o médico tem necessidade de assegurar certo prestígio junto ao 

público e aos doentes. Para tanto, ele se utiliza de dois encaminhamentos: o diagnóstico e o 

prognóstico: 

A primeira etapa deste encaminhamento consiste na afirmação: Você foi atingido 
por uma doença. Seu corpo está habitado por uma doença na qual você está engajado 

pessoalmente. O doente é convidado, assim, a se desprender de qualquer interpreta-

ção subjetiva sobre o que lhe ocorre. Está convidado a se olhar como um outro, a 

desconfiar do que sente, pois tudo que sente deve ser interpretado em função da do-

ença que não pode conhecer e que só o discurso médico pode interpretar. O doente 

se acha definido como: homem + doença. O que vai assinar sua entrada no discurso 

médico é a nomeação da doença, é o diagnóstico (CLAVREUL, 1983, p. 97). 

 

 A ordem médica, para além da relação médico-paciente, permite falar que “um homem 

que esta bem é um doente que se ignora” (CLAVREUL, 1983, p. 99). Isso ocorre por conta de 

que, quando o sujeito não esta doente, ele deve, pois, submeter-se aos exames da medicina 

preventiva, vacinação, etc. Essa submissão poderá revelar ao indivíduo o que ele mesmo não 

sabe e nem mesmo sente, lhe propondo as medidas para evitar as doenças. Como cada vez 

mais a medicina alerta para a existência de doenças contagiosas e epidemias, que interessam a 

sociedade em geral mais que ao próprio sujeito, e uma vez que a sociedade é quem paga por 

esse direito imprescindível de todo homem, a medicina tem o direito de olhar sobre a saúde de 

cada um. 

 Quando o médico, através do seu discurso de poder, alerta o sujeito sobre as possibili-

dades dos seus sintomas se desenvolverem para uma doença, ou quando ele nomeia esses sin-

tomas e esclarece o que vem depois, ele usa o prognóstico para manter-se no poder. A tera-

pêutica é as formas de tratamento, sobre as quais o médico também afirma seu poder. Ele é o 

detentor de cientificidade, isso pressupõe que ele sabe como aliviar as dores e amenizar o so-

frimento do paciente. “O que o doente não pede ao médico é que o cure: isso é evidente, por-

que a convenção implícita da consulta médica é de que o consultante esta doente e espera do 

médico não mais estar” (CLAVREUL, 1983, p. 151). 

Neste aspecto, o discurso parte de algum lugar, aqui, da medicina e de seu discurso de 

maestria. A sintomatologia, o diagnóstico, o prognóstico e a terapêutica são ações médicas 
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tomadas por cientificidade, ou seja, devem ser recebidas pelo paciente como a verdade, in-

questionável, na maioria dos casos. 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 ANÁLISE DO CORPUS 
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Este capítulo detalhará como é a revista Mente e Cérebro, nosso objeto de pesquisa. 

Serão evidenciadas as principais editorias da revista e também os principais profissionais que 

a compõe. Para construir este capítulo, selecionamos uma capa da revista Mente e Cérebro. 

Será feita análise dela, assim, descobriremos o que ela traz, para que haja compreensão do 

leitor. 

 

5.1 A REVISTA MENTE E CÉREBRO 

 

Mente e Cérebro é uma revista mensal de conhecimento, publicada pela Ediouro Duet-

to Editorial Ltda, com conteúdo estrangeiro fornecido pela revista alemã Gehirn&Geist, sob 

licença de Scientific American, editada também na França, Itália, Espanha, Estados Unidos e 

Polônia.  

 Fundada em abril de 2001, a Duetto Editorial é a materialização de uma estratégia co-

mum a ambas editoras: entrar vigorosamente no mercado de revistas destinadas ao leitor final. 

 A revista Mente e Cérebro apresenta resultados das pesquisas científicas desenvolvi-

das nos mais conceituados centros de estudos e em universidades do mundo. Voltada para 

profissionais e estudantes preocupados com sua atualização, os artigos também despertam a 

atenção de educadores, fonoaudiólogos e profissionais da saúde, além de interessar pessoas de 

outras áreas, preocupadas em compreender o próprio comportamento e o daqueles que as cer-

cam. 

 A Mente e Cérebro intitula-se como sendo uma publicação mensal dedicada à psicolo-

gia, psiquiatria, psicanálise, neurociências e ao conhecimento, que aborda com seriedade e 

comprometimento ético assuntos como saúde, educação dos filhos, sexualidade, relaciona-

mento afetivo e relações do trabalho. Tudo em edições ilustradas que fornecem uma visão 

clara e objetiva da área de saúde mental. 

  A revista possui site, onde hospeda a Mente e Cérebro on-line. Com acesso gratuito, 

um dos princípios do website é oferecer ao leitor a possibilidade de publicar sua tese, acessar 

fotos, áudios e vídeos, acompanhar as notícias sobre neurociências e a agenda sobre próximos 

congressos da área, além de disponibilizar todas as edições anteriores para compra. O número 

de páginas da revista é padronizado, contendo 84 páginas, com o formato 20,2 cm x 26, 6 cm. 

 Os principais anunciantes da revista são institutos de cursos, laboratórios e clínicas de 

pesquisa, profissionais ligados as neurociências e editoras. A divisão da revista mensal se dá 
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de acordo com as seções, que seguem a mesma ordem em todas as publicações. Segue abaixo 

o detalhamento do conteúdo das sessões: 

● Editorial: refere-se a editorias contendo opiniões do veículo. 

● Cartas: são cartas que os leitores enviam à redação com as respostas de reportagens 

publicadas pela revista.  

● Associação Livre: notas sobre atualidades, psicologia e psicanálise. 

● Neurocircuito: traz novidades nas áreas de psicologia e neurociências. 

● Perspectiva: artigo escrito por Wray Herbert, diretor da Associação Americana de 

Ciências Psicológicas, revelando novas possibilidades de tratamentos na área da neurociência. 

● Colunas: dividem-se em Limiar e Literatura. Limiar é escrita pelo neurobiólogo com 

Ph.D, Sidarta Ribeiro e fala de neurociências. A coluna de literatura é escrita pelo médico, 

escritor e membro da Academia Brasileira de Letras, Moacyr Scliar. 

● Especial: são reportagens escritas por pesquisadores, médicos ou especialistas de vá-

rias áreas das neurociências e publicações de pesquisas de institutos ou de outras revistas es-

pecializadas em saúde, e abordam assuntos como drogas, terapia, estética entre outros. 

Organizada em três grupos de publicações, a Duetto edita hoje, respectivamente: Gru-

po Conhecimento - Scientific American Brasil e suas edições especiais: Mente & Cérebro; 

Mente & Cérebro - Edição especial; Mente & Cérebro - Memória da Pedagogia; Mente & 

Cérebro - Memória da Psicanálise; Mente & Cérebro - Conceitos da Psicanálise; Mente & 

Cérebro - A Mente do Bebê; Mente & Cérebro - O Olhar Adolescente; Mente & Cérebro - 

Mente, Cérebro & Filosofia; CD-ROM Mente & Cérebro Anos I e II; História Viva e suas 

edições especiais e Conhecer. Grupo Estilo: Cabelos & Cia; Estética Moda Cabelo e 

L´Officiel Brasil. O Grupo Viagem edita a Lonely Planet. 

A editora é filiada à ANAER – Associação Nacional dos Editores de Revistas e à 

MPA – Magazine Publishers of America, e todas as suas revistas têm circulação auditada pelo 

IVC – Instituto Verificador de Circulação. 

Os profissionais responsáveis pelo conteúdo da revista Mente e Cérebro são Edimilson 

Cardial, diretor geral e Ana Claudia Ferrari, diretora do Grupo Conhecimento. 

A equipe de redação que está fazendo Mente & Cérebro é: Gláucia Leal, editora; Flá-

via Ferreira, editora - assistente; Simone Oliveira Vieira, editora de Arte; Ana Salles, Flávia 

Couto e João Marcelo Simões, assistentes de arte. Pesquisa iconográfica: Silvia Nastari, edito-
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ra; Gabriela Farcetta, pesquisadora; Lorena Travassos, assistente. Núcleo multimídia: Mariana 

Monné, diretora; Rafael Gushiken, web designer; rweb Fernanda Figueiredo e Cleber Olivei-

ra, programador.  

Os assinantes da revista possuem assistência por parte do veículo através da Central de 

Atendimento, disponível de segunda a sexta feira, das 8h às 20 horas, por telefone ou pela 

internet, no site www.lojaduetto.com.br ou pelo e-mail atendimento@duettoeditorial.com.br. 

As edições especiais da revista Mente e Cérebro são temáticas, com distribuição ex-

clusiva para todo Brasil, e abordam assuntos como longevidade, o mundo da infância, o sono, 

sexo, o corpo, a mente entre outros. São vendidas separadamente e não têm periodicidade.  

Para conhecer a revista, selecionamos a capa da edição n° 212, de setembro de 2010. 

 

 

 
 

Figura 1 – Capa da revista Mente e Cérebro, edição 212, de setembro de 2010. 

Fonte: https://www.lojaduetto.com.br/produtos/?idproduto=1608&action=info 

 

5.2 COLEÇÃO DOENÇAS DO CÉREBRO 

 

A série Doenças do Cérebro apresenta algumas das principais neuropatologias que, se-

ja pelos sintomas intrigantes, seja pela alta incidência ou pela atualidade das pesquisas sobre 

etiologia ou propostas terapêuticas, despertam a atenção de profissionais e do grande público, 

sendo assim, os veículos de comunicação têm o compromisso de divulgar essas novas epide-

mias, com a finalidade de informar a sociedade e alertar para os perigos que tais doenças tra-

http://www.lojaduetto.com.br/
mailto:atendimento@duettoeditorial.com.br
https://www.lojaduetto.com.br/produtos/?idproduto=1608&action=info
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zem. 

Dividida em seis edições, a coleção apresenta as seguintes doenças: 1) Parkinson e Al-

zheimer; 2) Autismo; 3) Hiperatividade e epilepsia; 4) Esquizofrenia e bipolaridade; 5) De-

pressão; 6) Stress e ansiedade. 

As edições contemplam o mesmo projeto gráfico, em estilo conservador, que dispõe os 

textos em três colunas por páginas, utilizando as imagens com finalidade ilustrativa. Todas as 

edições possuem 68 páginas, divididas entre editorial e reportagens. Os textos, em fundo 

branco, são simétricos, propondo ao leitor uma leitura integral e a busca pelo conhecimento 

aprofundado do assunto tratado. Ao percorrer as páginas observamos que os boxes são partes 

autônomas das reportagens, e convidam o leitor a realizar uma leitura parcial do assunto ou de 

algo relacionado a ele. 

Na capa, identificamos que na parte superior, escrito em tamanho destacado, em azul e 

branco, esta o nome da séria “Doenças do Cérebro”. Logo abaixo, em vermelho, em caixa 

alta, segue o nome da doença que será abordada na edição. O número de chamadas na capa 

varia de acordo com a edição. Em todas as capas encontramos a foto de uma pessoa, criança 

ou adulto, em primeiro plano, focando a expressão do rosto. Um número, localizado à direita 

da capa, indica a edição, em ordem de um (1) a seis (6). 
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Figura 2 – todas as capas das edições da coleção Doenças do Cérebro. 

Fonte:http://www2.uol.com.br/vivermente/reportagens/fascinios_e_misterios_das_doencas_do_cerebro.html 

 

Ao final de cada reportagem, encontramos um discreto símbolo, com as iniciais do 

nome da revista “mec” – Mente e Cérebro - que sinaliza ao leitor o encerramento da matéria. 

Logo abaixo, uma linha vermelha separa o texto, do autor e sua qualificação. O último item da 

reportagem é um pequeno Box, com o título “Para conhecer mais” que traz sugestões de arti-

gos, livros e autores relacionados ao tema trabalhado. 

Na contracapa de todas as revistas segue uma rápida abordagem sobre as doenças tra-

balhadas nas diferentes edições: 

 

Doenças neurodegenerativas como Parkinson e Alzheimer, tidas como epidemias da 

longevidade, preocupam médicos e o poder público. O autismo, embora síndrome 

rara, ainda intriga psicanalistas e neurocientistas, que buscam compreender os me-

canismos que regem o isolamento afetivo e social. Esquizofrenia e bipolaridade, ho-

je vistas como transtornos sobrepostos, materializam o desequilíbrio das emoções, 

das percepções e do humor e permanecem como objetos sempre renovados de pes-

quisas científicas. A epilepsia volta à cena, com os novos medicamentos e os avan-

ços das neurocirurgias que prometem controlar as crises. Já a hiperatividade, o défi-

cit de atenção, o stress, as fobias e a depressão – quadros clínicos cada vez mais fre-

quentes até mesmo em crianças e jovens seriam transtornos da modernidade? 

 

A revista se auto-intitula como sendo composta por reportagens escritas por “renomados” 

psiquiatras, neurologistas, psicólogos e neurocientistas e voltada para estudantes e profissio-

nais, assim como a não especialistas, interessados nos processos neurológicos e mentais que 

regem as doenças cerebrais. São seis edições temáticas que, em conjunto, apresentam de for-

ma clara e objetiva causas e sintomas, dados epidemiológicos atualizados (nacionais e mundi-

ais), perspectivas de tratamento e principais pesquisas em andamento referentes a cada uma 

das doenças abordadas. 

 

5.3 EDIÇÃO 4 – ESQUIZOFRENIA E BIPOLARIDADE 

 

Tanto as revistas de disseminação científica como as revistas de divulgação científica 

tem como objetivo a difusão da ciência. As de disseminação reproduzem o conhecimento com 

a intenção de gerar mais conhecimento e são produzidas por cientistas e pesquisadores. Como 

http://www2.uol.com.br/vivermente/reportagens/fascinios_e_misterios_das_doencas_do_cerebro.html
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veiculam textos altamente especializados, são dirigidas aos pares, pois, provavelmente, so-

mente os profissionais da área de conhecimento do assunto abordado terão compreensão do 

que se trata. Segundo Isaltina de Azevedo, em seu artigo “Revistas de divulgação científica – 

um panorama brasileiro
8
”, esse segmento comporta centenas de revistas científicas, periódicos 

especializados publicados por universidades, institutos de pesquisa e sociedades científicas. 

Ainda de acordo com a pesquisadora, as revistas de divulgação científica procuram ve-

icular textos com linguagem acessível, a um público não-especializado. Para a autora, essas 

revistas que reproduzem o conhecimento apenas com o propósito de informar, dirigidas a um 

público leigo, com textos produzidos exclusivamente por jornalistas, são denominadas revis-

tas jornalísticas especializadas em ciência. 

Porém, trataremos aqui de um terceiro gênero, que são as revistas de divulgação cien-

tífica que veiculam textos de autores jornalistas e autores pesquisadores, tem como público-

alvo, especialistas e não especialistas e, consequentemente, utilizam dois tipos de linguagem – 

da quase acadêmica à jornalística. Para Isaltina, essas revistas são classificadas como hibridas, 

pois, além de reproduzir o conhecimento para informar, elas também visam convencer o leitor 

da validade das pesquisas e gerar mais conhecimento. 

Neste contexto, nossa análise está centrada na 4° edição da coleção Doenças do Cére-

bro – Esquizofrenia e bipolaridade. Realizamos um mapeamento dos elementos jornalísticos 

(reportagens, entrevistas, artigos, infográficos etc.) que abordam a temática. Os itens encon-

trados foram classificados de acordo com o gênero jornalístico ao qual pertencem, sua locali-

zação na revista, o espaço ocupado, a presença de imagem (foto, ilustração, infográfico, ma-

pa), a presença de fontes de informação e a autoria da matéria. Todas as edições da coleção 

possuem 64 páginas, tamanho 20,8 x 27,5 cm e foram publicadas em períodos diferentes, de 

acordo com o Estado, durante o ano de 2010. 

Na edição observada analisamos como a revista aborda as doenças em suas páginas, e 

quais estratégias discursivas que utiliza para isso.  A escolha pela análise da 4° edição da co-

leção deu-se pela curiosidade acerca da abordagem que a imprensa faz sobre transtornos psí-

quicos conhecidos como sobrepostos, que mexem principalmente com a emoção, percepção e 

humor da pessoa. Assim, doenças como a esquizofrenia, geralmente são diagnosticadas na 

infância e adolescência, desencadeando outros transtornos, como a bipolaridade. 

                                                
8
 GOMES, Isaltina Maria de Azevedo Mello é Doutora, Professora do Departamento de Comunicação Social e 

do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da UFPE. Autora do texto “Revista de divulgação científica – 

um panorama brasileiro, da revista Ciência e Ambiente (1990, p. 95 à 115). 
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Denominadas doenças neuropatológicas que têm sintomas intrigantes, somado à alta 

incidência de casos e ao avanço das pesquisas, a esquizofrenia e a bipolaridade despertam 

cada vez mais a atenção de profissionais e do grande público, se tornando assim, uma merca-

doria atraente para os meios de comunicação. Estes, por sua vez, tentam transmitir o discurso 

da divulgação científica de acordo com a identidade do seu veículo, pressupondo formas es-

pecíficas de leituras às quais correspondem destinatários também específicos. 

 

 

 
Figura 3 - Capa da edição 4 - Esquizofrenia e bipolaridade. 

Fonte: http://www2.uol.com.br/vivermente/sumario/ 

 

 

Na capa, localizamos na parte superior o nome da revista, em destaque nas cores bran-

co e azul, em caixa alta. Logo abaixo em vermelho, em caixa baixa está o nome da doença 

que será trabalhada na edição. No fundo escuro, podemos perceber imagens que lembram os 

processos neurológicos do cérebro. A logomarca fica localizada também na parte superior, em 

tamanho menor, do lado direito. 

http://www2.uol.com.br/vivermente/sumario/
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Figura 4 - Logomarca da revista e nome da coleção. 

Fonte: http://www2.uol.com.br/vivermente/sumario/ 

 

 

As três chamadas de capa falam das mudanças de humor, do uso de medicamentos e 

das possíveis origens das doenças em questão, como podemos conferir a baixo: 

▪ Mudanças de humor – “excesso de antidepressivos na infância e adolescência precipita o 

transtorno bipolar”. A chamada faz um prognóstico das consequências que o uso abusivo de 

medicamentos pode trazer. 

▪ Raiz da psicose – “genes, fatores ambientais e agentes infecciosos podem estar envolvidos”. 

Segunda chamada usa o discurso de cautela, apontando possibilidade e suspeitas. 

▪ De volta às origens – “para a Psicanálise, doenças mentais derivam de falhas na constru-

ção psíquica”. A última chamada usa o discurso de causalidade, onde uma falha psíquica leva 

a outras doenças mentais. 

 Na foto de capa, a imagem de um homem com as mãos entrelaçadas e olhos 

voltados para o lado direito, passa a impressão de uma pessoa que estaria confusa, uma das 

principais características do transtorno psíquico. 

  

 

Tabela 1 – Mapeamento dos principais itens utilizados¹ 

 

Seção/Editoria Reportagens Boxes Editorial Infográficos Presenças 

de imagens 

Esquizofrenia 

 

5 7 1 2 26 

Esquizofrenia e 

bipolaridade 

1 2 0 0 5 

Transtorno 

bipolar 

3 8 0 0 17 

 

 

Os dados apresentados na tabela 1 mostram que os gêneros jornalísticos mais utiliza-

dos pela 4° edição da coleção Doenças do Cérebro na abordagem das doenças Esquizofrenia e 

bipolaridade são a reportagem, com um total de nove (9), os Boxes, somando dezessete (17), 

http://www2.uol.com.br/vivermente/sumario/
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um (1) editorial, dois (2) infográficos e quarenta e nove (49) imagens/ilustrações, caracteri-

zando o principal gênero da revista.  

 

Tabela 2 – Segmentação da reportagem
9
 

Seção Gênero 

Jorn./Gráfico 

Título da matéria Subtítulos Lead Autor / Legitimidade 

científica 

E
sq

u
iz

o
fr

en
ia

 

Reportagem 
Mente desintegra-

da 

Cérebro alterado;                
Gêmeos investiga-

dos;     
No rastro do homo       

sapiens;                   
Hipótese viral. 

A esquizofrenia em geral 
surge na juventude e afeta 
1% da população mundial; 
o quadro intriga neuroci-
entistas, que voltam suas 

pesquisas para a bioquími-

ca cerebral 

Edson Amâncio, neu-
rocirurgião, doutor em 
medicina pela Unifesp 
e médico do Hospital 
Albert Einstein, São 

Paulo. 

E
sq

u
iz

o
fr

en
ia

 

Reportagem 
Microrganismo 

bob suspeita 
Meses frios;                           

Da noite para o dia.        

Doenças mentais podem 

ser causadas por infecções 
virais ou microbianas, em 
especial durante o período 
pré-natal, quando põe em 
risco o desenvolvimento 

do cérebro 

Melinda Wenner é 

jornalista especializada 
em divulgação cientí-

fica. 

E
sq

u
iz

o
fr

en
ia

 

Reportagem 
De olho na or-

questra cerebral 

Categorias de sinto-
mas;           Além da 

dopamina;              
Efeitos do pó de 

anjo;        Perspecti-
vas encorajadas;                   

Descobertas intri-

gantes. 

A partir de uma compre-
ensão mais abrangente dos 

impulsos neurais, para 

além do sistema de dopa-
mina, cientistas buscam 

desenvolver novas drogas 
para tratar esquizofrenia 

Daniel C. Javitt dirige é 

professor de psiquiatria 

da Faculdade de Medicina 

da Universidade de Nova 

York; Joseph T. Coyle é 

professor de psiquiatra e 

neurociência da Faculda-

de de Medicina de Har-

vard. 

E
sq

u
iz

o
fr

en
ia

 

Reportagem 
O estranho mais 

íntimo 

Expressão da de-
mência;       Formas 

delirantes;              
Razão e "desrazão";                                                                     
Abaixo os grilhões. 

A grande contribuição dos 
estudos psicanalíticos ao 

campo das psicoses é 
mostrar como a cisão 
subjetiva, inerente ao 

processo de estruturação 
psíquica, incide de modo 
radical na esquizofrenia. 

Christian Ingo Lenz 

Dunker, psicólogo e 

psicanalista, mestre e 

doutor em psicologia 

experimental, livre docen-

te em psicologia clínica 

pela Universidade de São 

Paulo e pós-doutor pela 

Manchester Metropolitan 

University. 

E
sq

u
iz

o
fr

en
ia

 

Reportagem 
As ilusões da 

razão 
Longa jornada;                       

Riscos esclarecidos. 

Ainda que a psicose não 
tenha cura, o conhecimen-

to e o acompanhamento 
interdisciplinar podem 

auxiliar as pessoas a lidar 
com a doença de forma 

realista. 

Jorge Cândido de Assis, 

portador de esquizofrenia 

há 24 anos; Cecília Cruz 

Villares, terapeuta ocupa-

cional e de família, 

mestre em saúde mental 

pela Unifesp; Rodrigo 

Affonseca Bressan, 

professor adjunto do 

Departamento de Psiquia-

tria da Unifesp. 

                                                
9 Os dados apresentados na tabela 2 foram extraídos da quarta edição da revista impressa Esquizofrenia e bipola-

ridade, do ano e 2010. 
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E
sq

u
iz

o
fr

en
ia

 e
 B

ip
o
la

ri
d
ad

e 

Reportagem Novas fronteiras 
Campos indefinidos;                         

Crenças em xeque. 

Estudos revelam que 

transtorno bipolar e esqui-
zofrenia são distúrbios 

sobrepostos, e não condi-
ções separadas; além 

disso, hoje se sabe que 
fenômenos psicóticos são 
mais comuns do que se 

pensava 

Richard Bentall é 
psicólogo clínico pela 

universidade de Liver-
pool. 

E
sq

u
iz

o
fr

en
ia

 e
 B

ip
o

la
ri

d
ad

e 

Reportagem Humor instável 

Estigma da "loucu-
ra";         Tristeza 

sem fim;                
Manias sem fim;              
Mistura perigosa. 

Sintomas bipolares muitas 
vezes estão presentes em 

outros transtornos mentais 

e confundem-se com 
estado de humor justificá-
veis; com isso, diagnósti-

cos e tratamentos são 
retardados 

Teng Chei Tung é 
psiquiatra, coordena-

dor do serviço de 
Pronto-atendimento e 

de Interconsultas do 
Instituto de Psiquiatria 
do Hospital das Clíni-
cas da Faculdade de 

Medicina da Universi-
dade de São Paulo 

T
ra

n
st

o
rn

o
 B

ip
o
la

r 

Reportagem Espectro ampliado 

Novos parâmetros;            
Opções Terapêuti-

cas;            Pesquisas 
promissoras. 

A visão que se tem hoje do 
transtorno bipolar é defici-

ente; além de deixar de 
lado as causas em benefí-
cio dos sintomas, psiquia-

tras têm dificuldades para 
identificá-los quando as 
oscilações de humor não 

são tão evidentes. 

Paula Nunes é doutora 

pelo Instituto de Psiquia-

tria do Hospital das 

Clínicas da Faculdade de 

Medicina da universidade 

de São Paulo; Rodolfo 

Ladeira é mestrando pelo 

mesmo Instituto; Sivan 

Mauer é vice-presidente 

da sociedade Paranaense 

de Psiquiatria. 

T
ra

n
st

o
rn

o
 B

ip
o
la

r 

Reportagem Crianças instáveis 

Episódios depressi-
vos;           Risco de 

suicídio;           
Ambiente familiar. 

Mesmo cercado de dúvi-

das e polêmicas, o diag-
nóstico de bipolaridade em 

crianças e adolescentes 
tem aumentado muito nas 
novas gerações, resultando 
em prescrição indiscrimi-

nada de medicações 

Lee Fu-I é responsável 

pelo Programa de Trans-

tornos Afetivos na Infân-

cia e Adolescência 

(PRATA) do Instituto de 

Psiquiatria do Hospital 

das Clínicas da faculdade 

de Medicina da Universi-

dade de São Paulo. 

 

Evidenciamos através da tabela dois (2), que a 4° edição da Coleção Doenças do Cé-

rebro – Esquizofrenia e bipolaridade – pode ser classificada como revista hibrida, com repor-

tagens escritas, na sua maioria, por especialistas das áreas da neurociência, uma reportagem 

escrita por uma jornalista especializada em divulgação científica, e uma reportagem escrita 

por um portador de transtorno mental.  As fontes consultadas são pesquisas e dados publica-

dos pelos próprios autores ou outros especialistas.  

Ao verificarmos a autoria das reportagens, constatamos que a maioria dos autores são 

médicos psiquiatras, neurocirurgiões, psicanalistas ou psicólogos, com a exceção da participa-

ção de um portador de esquizofrenia, através de depoimento. A redação é composta por jorna-
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listas e profissionais da comunicação que organizam o conteúdo para deixá-lo acessível ao 

leitor, especializado ou não. Estes, seguindo os preceitos jornalísticos também utilizam diver-

sos recursos gráficos para dar maior inteligibilidade à mensagem que a revista pretende pas-

sar. 

A diagramação da revista é padrão, em formato modular. Entre os elementos gráficos, 

encontramos imagens não jornalísticas, e sim, meramente ilustrativas, ou seja, com pouco 

valor informativo, não causador de impacto no leitor. Na primeira linha de cada reportagem 

encontramos uma capitular, sinalizando o início da matéria. As principais cores utilizadas 

para identificar a seção, o título e os subtítulos de cada reportagem são azul, vermelho, branco 

e preto. Estas são as cores que caracterizam a revista como sendo séria, sóbria (azul e branco), 

e transmissora de notícias que merecem atenção (vermelho e preto)
10

.  

A localização e o espaço ocupados pelos itens na revista dependem da seção da qual 

fazem parte. As chamadas de capa indicam as seções da revista, logo, na revista objeto da 

nossa análise, são três chamadas e três seções. O editorial encontra-se na página três. A seção 

de Esquizofrenia dispensa de seis a oito páginas para cada reportagem, ocupando das páginas 

iniciais até as centrais. A seção Esquizofrenia e Bipolaridade possui duas reportagens de seis 

páginas cada uma. A seção Bipolaridade também utiliza seis páginas para cada uma das suas 

duas reportagens. Os boxes e os infográficos estão espalhados entre as seções. 

A logomarca da revista e o endereço do site estão dispostos em todas as páginas da es-

querda, na parte inferior esquerda. A Seção da revista e a edição encontram-se também em 

todas as páginas, porém, na parte inferior das páginas à direita. Essas informações estão todas 

em tamanho reduzido. 

 

5.4 O DISCURSO DO EDITORIAL “FRONTEIRAS ABOLIDAS” (página 3) 

 

No editorial, localizado na página três, sob o título “Fronteiras abolidas”, assinado 

por Graziela Costa Pinto – editora, os dois primeiros parágrafos do texto fazem referência à 

loucura como parte da história humana. Suas variações, de acordo com a época e o contexto 

sociocultural, traçam uma linha do tempo na evolução dos transtornos psíquicos, apresentando 

como eram classificadas as pessoas portadoras de doenças psíquicas e como essa classificação 

foi sendo alterada com o passar do tempo e com as novas descobertas da medicina. 

                                                
10 Definições referentes ao estudo de Márcia Okida - Designer Gráfico Professora Universitária da Unisanta, 

pesquisadora da linguagem das cores e design desde 1988. Membro da Associação Pró-Cor do Brasil. 
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No primeiro parágrafo, a palavra “incomuns” denota o sentido de que no princípio os 

portadores de esquizofrenia eram estranhos em um universo de pessoas normais: “Na Anti-

guidade, os loucos eram personalidades „incomuns‟, cujas almas encontravam-se transtorna-

das ou à mercê de humores.”  

Em seguida, no segundo parágrafo, a palavra “incomodavam” sugere que na evolução 

da doença, os doentes passaram a ser classificados como pessoas incômodas, ou seja, provo-

cadoras de tumultos e desordem assim como os vagabundos e as prostitutas: “Com o passar 

do tempo essas instituições tornaram-se depositárias de toda sorte de pessoas que „incomo-

davam‟ a sociedade (além dos loucos, os vagabundos, as prostitutas etc.)”.  

Ainda no segundo parágrafo, a palavra “sofre” classifica os portadores de transtornos 

psíquicos como sendo pessoas que sofrem. Neste caso, a palavra sofrimento é empregada no 

sentido de que a pessoa portadora de esquizofrenia é vítima da doença. Atualmente, é essa 

definição utilizada pela medicina para identificar os esquizofrênicos: “... que buscará identifi-

car o sujeito que „sofre‟ por trás da anatomia cerebral em função de sua divisão psíquica 

entre consciência e inconsciente.” 

O terceiro parágrafo procura situar o leitor, contextualizando a ciência nos dias de ho-

je. Observamos que o texto traz como “pano de fundo” informações que podem ser vistas 

como um primeiro convite à leitura das reportagens, pois abrem expectativas ao leitor sobre o 

que ele encontrará ao longo dos textos. Esse convite estende-se pelos próximos dois parágra-

fos em que são apresentadas as novas formas de diagnosticar e tratar os transtornos psíquicos. 

Ao sexto e último parágrafo a estratégia discursiva é utilizar uma fonte/autor como 

testemunha, estabelecendo uma relação de proximidade com o leitor. Percebemos que o autor 

“convidado” enfoca dois aspectos, visando o apelo à leitura e a busca por credibilidade, nas 

seguintes colocações: “Do ponto de vista da medicina, esquizofrenia e bipolaridade ainda 

não têm cura, mas podem ser controlados com tratamentos medicamentosos e psicossociais” 

e, em seguida legitima o tratamento: “Esperança realista parece ser um caminho promissor 

para superar as dificuldades... como enfatiza um dos autores desta edição, que convive com a 

doença há 24 anos”.  

 

5.5 REPORTAGEM “MENTE DESINTEGRADA” (páginas 6 à 11) 

 

A primeira reportagem da coleção Doenças do Cérebro contém o título “Mente desin-

tegrada”, escrito em corpo bastante destacado, nas cores vermelho e preto. Inserida na seção 

Esquizofrenia, vem assinada por Edson Amâncio, do Hospital Albert Einstein de São Paulo. 
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O título sugere à falta de coesão mental, ou seja, que o assunto tratará da falta de integração 

cerebral. Abaixo do título, imediatamente, o espaço é ocupado pelo lead, que apresenta os 

eventos, as consequências e algumas das principais circunstâncias da doença: 

 

Os sintomas esquizofrênicos, que normalmente aparecem na juventude, ainda intri-

gam as neurociências; pesquisadores se voltam à bioquímica cerebral, em especial 

aos aspectos genéticos e moleculares, para explicar as alucinações, os delírios e os 

distúrbios cognitivos e afetivos, típicos do transtorno que afeta cerca de 1% da popu-

lação mundial. 

 

O lead e o título assumem, assim, a forma convencional da matéria, organizando o 

conteúdo global da reportagem numa macrossintaxe. Segundo Van Dijk (1996), “ambos ex-

pressam diretamente as macroproposições de nível mais alto do discurso noticioso” (apud 

ZAMBONI, 2001, p. 120). Dessa forma, o título e o lead funcionam juntos como um sumário 

da reportagem, estabelecendo a ordem do discurso científico apresentado pelo texto. 

À esquerda, ocupando um pouco mais de página e meia, há uma ilustração disposta 

verticalmente, que tem como título “Realidade distorcida” (em corpo de tamanho pouco des-

tacável). A figura mostra um rosto distorcido, levemente desintegrado, remetendo ao que su-

gere o título. A legenda explicativa apresenta os fenômenos psíquicos do transtorno, tais como 

alucinações, delírios, distúrbios de atenção, pensamento desorganizado e incapacidade de ex-

pressar sentimentos. O leitor, em uma passada rápida de olho pela imagem, poderia tomar 

conhecimento mínimo do essencial da matéria, através da ilustração e da legenda. 

Nas páginas que seguem, destacamos os subtítulos “Cérebro alterado”, “Gêmeos in-

vestigados”, “No rastro do Homo Sapiens” e “Hipótese viral”. Seguindo a progressão da 

reportagem, vamos encontrar nos quatro subtítulos a exposição dos conhecimentos tácitos 

subjacentes ao assunto, como: os primeiros caminhos para o entendimento da esquizofrenia, o 

surgimento da tomografia computadorizada, no início dos anos 80, o aparecimento das recen-

tes técnicas de imageamento cerebral funcional, os novos estudos relacionados à esquizofre-

nia em gêmeos monozigóticos e as possíveis alterações genéticas que ocorreram durante a 

evolução do homem. 

Seguindo a análise, vemos que pelos subtítulos o autor segue uma ordem evolutiva, 

conforme o discurso médico, na apresentação das informações. Inicialmente ele coloca os 

primeiros entendimentos sobre a esquizofrenia, depois ele trabalha com a esquizofrenia em 

crianças e na sequência ele fala das principais alterações que o cérebro sofreu no processo de 

evolução da espécie Homo sapiens. O autor conclui apresentando uma nova teoria sobre a 
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doença, que descobriria as razões pelas quais as pessoas com transtorno ouvem vozes que 

parecem vir de dentro da própria cabeça.  

Após a identificação de alguns conceitos sobre esquizofrenia, precisamos reconhecer 

nesses segmentos a presença de conhecimentos tácitos da área, ou seja, se estes se constituem 

como um saber estabelecido, inquestionável, ou compreender se eles são passíveis de altera-

ções. 

Para tanto, vamos nos apoiar nos estudos da Lilian Zamboni (2001) analisando três as-

pectos: 

 

a) Quando esses conhecimentos citados aparecem no texto, a progressão não deixa de 

evoluir. Pelo contrário, pesquisadores ainda trabalham para confirmar várias hipó-

teses sobre a doença.  

b) Alguns dos conhecimentos vêm acompanhados de data ou expressões de tempo 

(temporalidade) que situam o leitor no momento em que estes foram sendo estabe-

lecidos, por exemplo: “... nos anos 90, confirmaram as alterações cerebrais que se 

suspeitava haver...”. Porém, afirmações como “... a pergunta que ainda permane-

ce sem resposta é: qual o mecanismo responsável por essas alterações que darão 

origem à esquizofrenia?” nos permite afirmar que apesar das descobertas, médicos 

trabalham com conhecimentos inacabados, métodos não fechados em relação à es-

quizofrenia. 

c) Por se tratar de uma reportagem escrita por especialista, observamos que as infor-

mações funcionam como um instrumento para tentar convencer o público da vali-

dade das pesquisas realizadas até o momento e, também, para gerar novos conhe-

cimentos. Para isso, o autor faz uso de comparações, como forma de tornar o texto 

mais inteligível: 

O diagnóstico de algumas doenças, como a síndrome de Down, pode ser feito ainda 

na vida intra-uterina. A presença de um cromossomo a mais no par 21 confirma o 

diagnóstico. O mesmo não acontece com a esquizofrenia. Simplesmente porque nin-

guém nasce com o transtorno. Há indícios de que para o seu desenvolvimento exis-

tam genes predisponentes, mas não um específico.  

 

 

Nos conceitos apresentados pelo autor vemos que ele adota no texto uma atitude de 

cautela e prudência, típica das pesquisas científicas. Podemos atribuir essa postura ao fato de 

que a medicina trabalha com a provisoriedade das “descobertas” nas áreas das neurociências: 
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No entanto, nada disso é a comprovação cabal de que a esquizofrenia tem sua causa 

na ativação de um vírus herv instalado no patrimônio do genoma humano. Mas indi-

ca que pode haver ligação. 

 

Porém, essa postura metodológica de experimentos científicos só é possível por ser o 

autor um especialista do assunto abordado na reportagem. Essa característica constitui o sujei-

to como autoridade no assunto, e por isso, supostamente, ele não se dirige ao leitor não espe-

cializado, mas a um receptor que tenha certo conhecimento da área em questão. 

Apartado visualmente do texto, na página nove, um Box com título próprio “A doença 

na infância” se assemelha a um ponto de fuga do texto “principal”, cumprindo com a função 

de fornecer mais informações sobre o assunto, evitando perder totalmente o leitor, caso este 

tente fugir do texto. Para isso, seu conteúdo precisa ser altamente atrativo. 

  Podemos dizer que a primeira reportagem sobre esquizofrenia utiliza vários recursos 

jornalísticos para atingir o leitor, entre eles, a proximidade, as comparações e o discurso de 

autoridade e legitimidade, organizando as informações em sequência, permitindo que o leitor 

compreenda a evolução da doença durante os séculos. Como se trata do gênero reportagem, os 

subtítulos se encarregam de dar continuidade ao texto. Os boxes e as ilustrações exploram as 

potencialidades que tem o discurso científico, causando impacto, apresentando novos dados, 

convertendo-se em informações que se formatam de acordo com discurso jornalístico. 

 

5.6 REPORTAGEM “MICRORGANISMOS SOB SUSPEITA” (páginas 12 à 19) 

 

A reportagem “Microrganismos sob suspeita”, assinada pela jornalista especializada 

em divulgação científica, Melinda Wenner, é a segunda reportagem da seção Esquizofrenia. 

Contendo oito páginas, destacamos abaixo do título - escrito em tamanho destacado, nas cores 

branco e vermelho - o lead. Num jogo de palavras, o título insinua o assunto, porém, é o lead, 

em corpo maior que o texto, que fornecem ao leitor as principais informações sobre o tema da 

reportagem:  

 

Esquizofrenia e transtorno bipolar estão entre as doenças mentais que podem ser 

causadas por infecções virais ou microbianas especialmente no período pré-natal, 

pondo em risco o desenvolvimento do cérebro; essa nova perspectiva etiológica abre 

caminho para tratamentos preventivos sob a forma de vacinas ou medicamentos já 

existentes. 

 

  O lead indica a organização discursiva da reportagem, que vai seguir a linha da 

“possibilidade”, tanto de causalidade da doença como de novas formas de tratamento. 
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Sob um fundo preto, a imagem de um rosto feminino, em grande proporção, usando 

uma máscara branca sobre a boca e o nariz faz referência ao que é sugerido pelo título. O mo-

tivo do uso da máscara é exatamente evitar a contaminação através dos vírus. A ilustração tem 

como legenda:  

 

Prevenção arriscada: pesquisadores alertam sobre o perigo de exposição ao vírus da 

gripe durante a gravidez, embora os resultados ainda não sejam conclusivos. Do ou-

tro lado, Políticas de Saúde Pública implementam campanhas de vacinação contra o 

H1N1, tendo como um dos principais focos as gestantes.  

  

No primeiro parágrafo, notamos que alguns elementos essenciais para a produção da 

notícia científica são utilizados. Para exemplificar, vejamos a seguinte frase retirada do texto: 

“a esquizofrenia é uma doença devastadora. Cerca de 1% da população mundial sofre com 

seus sintomas que vão de alucinações ao prejuízo da capacidade cognitiva...”.  

A descrição acima, que podemos chamar de “impacto visual da superfície escritural da 

reportagem” (Zamboni, 2001), tem como objetivo cumprir a função de atrair o leitor para a 

leitura da matéria. Para isso, além do elemento “impacto”, ela utiliza o “interesse humano”, 

sensibilizando o leitor ao apresentar alguns dos sintomas da doença, e o elemento “necessida-

de de sobrevivência”, pois a frase desperta no leitor a sensação de que a informação transmi-

tida é útil para a sua saúde e bem-estar.  

 Na página que segue, sobre fundo branco, o texto, dividido em três colunas, apresenta 

explicações sobre as suspeitas abordadas no lead. Ocupando um pouco menos de página e 

meia, à esquerda, há uma foto de um jovem, de costas, com as mãos na nuca. Abaixo, a le-

genda atribui à imagem o sentido de que o jovem estaria desolado. Neste caso, seria por não 

ter descoberto a doença a tempo: 

 

Diagnóstico tardio: é entre a adolescência e os 20 anos que surgem os primeiros in-

dícios de esquizofrenia. Antipsicóticos despotencializam os sintomas e a remissão 

temporária, mas estima-se que apenas um quinto dos pacientes se recupere por com-

pleto. 

 

Na mesma página, o subtítulo “Meses frios” faz menção às evidencias de que crianças 

nascidas no inverno ou na primavera teriam entre 5% e 8% a mais de chances de desenvolve-

rem transtornos psíquicos. “Os cientistas perceberam que os vírus predominantes nos meses 

frios e secos do inverno podem estar entre os fatores que influenciam a correlação”. Assim, 

como são essas duas estações (inverno e primavera) a mais fria e a mais seca do ano, o título 

tem uma forte relação com o texto. 
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Seguindo a padronização discursiva da revista, nas páginas seguintes encontraremos 

na superestrutura do texto parágrafos que vão desenrolando e justificando as suspeitas médi-

cas sobre os vírus no desenvolvimento da esquizofrenia. 

No subtítulo “Da noite para o dia”, localizado na página 18, verificamos a insistência 

numa dupla estrutura de enunciação, ou seja, a) em alguns momentos a enunciação do discur-

so científico aparece sob a forma do discurso indireto “Quanto mais soubermos sobre o im-

pacto das infecções no cérebro, mais capacitados estaremos para prevenir o dano que leva às 

doenças mentais”. Nessa situação, a autora se aproxima do leitor, criando uma interlocução 

direta com este. Num segundo momento, o nome dos enunciadores, seu estatuto de especialis-

tas e o tempo de enunciação emprestam ao discurso da divulgação um “efeito de real” do dis-

curso da ciência, ao mesmo tempo em que lhe asseguram autoridade, legitimidade e a serie-

dade da voz que “diz a verdade”. “O ponto mais importante no que diz respeito aos transtor-

nos mentais é impedir que eles ocorram, afirma Brown”.  

Nas páginas 15 e 17, apartados do texto, dois boxes permitem uma leitura (ou consul-

ta) autônoma de informações adicionais. Nas páginas 16, 18 e 19, respectivamente, verifica-

mos a presença de ilustrações altamente especializadas. Ambas as ilustrações são imagens 

microscópicas de neurônios e fetos, com legendas explicativas, às quais se integram textos 

relacionados. 

Recuperando os traços discursivos e confrontando-os com as definições sobre grau de 

cientificidade e didaticidade de um texto, podemos inferir à reportagem analisada um exemplo 

de divulgação científica com grau elevado de cientificidade. Entretanto, observamos que al-

gumas estratégias comuns a prática jornalística foram utilizadas no processo de seleção das 

informações, visando atingir tanto o leitor que possui conhecimento prévio do assunto, quanto 

aquele a quem pode faltar esse domínio. 

 

5.7 REPORTAGEM “DE OLHO NA ORQUESTRA CEREBRAL” (páginas 20 à 27) 

 

A terceira reportagem da seção Esquizofrenia tem o título “De olho na orquestra ce-

rebral”, escrito em tamanho maior que o corpo do texto, nas cores branco e vermelho, é assi-

nado por dois especialistas das áreas das neurociências, Daniel C. Javitt e Joseph T. Coyle e 

ocupa oito páginas.  

O título utiliza-se de uma metáfora para sugerir como funcionaria o cérebro de um es-

quizofrênico, ou seja, como a orquestra, o cérebro necessita estar afinado. Caso um membro 

da orquestra esteja fora do ritmo, o conjunto é prejudicado. Nesse caso, o portador de trans-
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tornos psíquicos necessita de cuidados para que essa “afinação” aconteça, através dos trata-

mentos psicoterapêuticos. 

Logo abaixo do título, o lead também escrito em corpo mais destacado que o texto a-

presenta algumas das causas da esquizofrenia e o uso de drogas como forma de tratamento: 

 

Em busca das causas da esquizofrenia, pesquisas deixaram de enfatizar o desequilí-

brio da dopamina em favor de outro neurotransmissor, o glutamato; drogas passaram 

a ser desenvolvidas com base nessa compreensão mais abrangente dos impulsos 

neurais, trazendo aos portadores da doença esperanças renovadas de tratamento. 

 

 Ocupando página e meia, a primeira ilustração tem ao fundo um rosto desfocado e sob 

ele, duas mãos tentando esconder o rosto. A legenda “O mundo interior dos esquizofrênicos 

costuma ser confuso, povoado por alucinações auditivas com críticas depreciativas ou vozes 

de comando...” faz menção às sensações e pensamentos dos esquizofrênicos como sendo um 

mundo “particular” e revela alguns dos sentimentos que os doentes costumam sentir. Eviden-

ciamos que o discurso separa o doente do “normal”, como se estes pertencessem a mundos 

distintos. 

A reportagem tem um total de cinco subtítulos - “Categorias de sintomas”, “Além da 

dopamina”, “Efeitos do pó de anjo”, “Perspectivas encorajadas” e “Descobertas intrigan-

tes”, quatro imagens e três boxes. Os subtítulos tratam dos sintomas da esquizofrenia, do uso 

de drogas para combatê-los e das novas perspectivas e descobertas sobre o assunto, comparti-

lhando do discurso da área médica com macrossegmentos sobre sintomatologia, diagnóstico, 

etiologia, prevenção e possibilidades de cura. 

Visualizando as páginas seguintes, percebemos que o discurso da notícia científica do 

texto segue um formato convencional, utilizando-se mais de textos, conciliando imagens para 

torná-lo mais atrativo. Ultrapassando o espaço da página 22, à direita, há uma foto, retirada do 

filme “Uma mente brilhante”, que retrata exatamente a saga de Nash, protagonista do filme, 

que aprendeu a conviver com sua psicopatologia de forma realista, ou seja, embora a doença 

não tenha cura, o personagem reconheceu que precisava de tratamento para levar uma vida 

normal. 

Identificamos através dos subtítulos que o texto segue uma progressão, falando inici-

almente de saberes que apesar de constituídos, ainda são constantemente submetidos a análi-

ses: “Durante décadas, as teorias sobre esquizofrenia focaram um único neurotransmissor: a 

dopamina. Depois, porém, ficou claro que um desequilíbrio nos níveis dopaminérgicos é só 

uma parte da história...”. Posteriormente, encontramos no texto suspeitas e evidências sobre 

aspectos relacionados à doença. “Se a redução da atividade do receptor NMDA produz os 
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sintomas da esquizofrenia, o que causaria, então, essa diminuição? A resposta ainda não esta 

clara”, e também na inserção “Há evidência sustentando cada uma dessas hipóteses”. Para 

concluir, os autores amarram as ideias centrais do texto. “A mais importante revelação talvez 

seja que nenhuma área cerebral é „responsável‟ pela esquizofrenia”. 

Dessa forma, os autores utilizam expressões que, gradualmente, demonstram que ape-

sar de todos os avanços das pesquisas médicas, as novas descobertas sobre esquizofrenia não 

foram suficientes para encontrar a cura da doença, pelo contrário, comprovaram que o trans-

torno é causado por vários fatores e esta localizado em várias partes do cérebro, e não em uma 

apenas, como se acreditava. 

Outro aspecto que destacamos é que os autores buscam dar credibilidade as informa-

ções que transmitem, para estabelecer uma ancoragem autoral no texto.  No entanto, as inser-

ções dessas “falas especializadas” não seguem um parâmetro, ou seja, em algumas citações os 

autores fornecem o nome do especialista e sua relevância para o assunto em questão, “ao 

mesmo tempo, uma pesquisa conduzida pelo cientista sueco Arvid Carlsson, agraciado com o 

Nobel de Fisiologia e Medicina em 2000, revelou que...” e em outras situações, os autores 

generalizam a classe. “Cientistas interessados em aliviar o sofrimento dos esquizofrênicos 

estão voltados também para outros fatores que poderiam contribuir ou proteger contra a 

doença”. 

Para finalizar, a reportagem traz um recurso de atratividade com dois boxes inseridos 

nas páginas 25 e 26. Cada um deles tem título próprio, “Doença em números” e “Novos an-

tipsicóticos” e traz conteúdos específicos, explicitados pelas legendas. O primeiro fala do nú-

mero de internações para tratamentos mentais graves e dos gastos milionários que isso gera 

para os cofres públicos. O segundo aborda os benefícios que os novos medicamentos podem 

oferecer, suas composições químicas e os riscos dos efeitos colaterais.  Os boxes tratam dos 

casos registrados de esquizofrênicos até o momento (o primeiro citado) e das inovações cien-

tíficas (o segundo), que respondem a duas questões importantes para o leitor interessado: qual 

o perfil dos portadores de transtorno e quais as novidades a ciência traz para tratá-los. 

 

5.8 REPORTAGEM “O ESTRANHO MAIS ÍNTIMO” (páginas 28 à 35) 

 

A quarta reportagem da seção Esquizofrenia “O estranho mais íntimo” é assinada pelo 

especialista Christian Ingo Lenz Dunker e ocupa oito páginas. Contém quatro subtítulos “Ex-

pressão da demência”, “Formas delirantes”, “Razão e desrazão” e “Abaixo os grilhões”, 

seis imagens e um Box.  
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O título faz alusão aos processos psicológicos do esquizofrênico, visto que uma de su-

as “características” é ouvir vozes que parecem vir do seu próprio interior, porém, essas vozes 

são encaradas por eles como “fantasmas” ou “monstros”. 

O assunto da reportagem é exposto no lead, que vem expresso nas primeiras linhas em 

corpo mais destacado que o texto: 

 

A separação inconciliável das faculdades mentais, característica da paranóia e de ou-
tras psicopatologias, é ponto de partida para a teoria psicanalítica sobre a psicose; a 

grande contribuição dos estudos neste campo é mostrar como o estranhamento sub-

jetivo, que incide de modo radical nos psicóticos, está presente em todos nós, como 

ponto de partida para o processo de constituição psíquica. 

 

  

O título e o lead apresentam as principais informações que, posteriormente, serão de-

senvolvidas no texto. Juntos, eles são o primeiro recurso para que o leitor se interesse pela 

leitura da reportagem. 

 Na primeira página, à esquerda, encontramos a imagem de um rosto, em que só é pos-

sível identificar os olhos que demonstram atenção. Explicando a ilustração, segue a legenda 

“Sensações de intrusão e fragmentação corporal tomam conta da pessoa com esquizofrenia, 

que pode crer estar possuída por espíritos ou alienígenas, envenenada ou comandada à dis-

tância por ordens superiores”. 

 Vamos encontrar nas três páginas seguintes (30, 31 e 32, respectivamente) nove colu-

nas de texto corrido, com ressalva para um “olho” na parte superior da página 30, e de ilustra-

ções apartadas do texto, que demonstram alguns dos processos neurológicos do cérebro e fisi-

onomias de esquizofrênicos.  

 Seguindo o padrão discursivo da revista, os subtítulos vão dispondo as informações de 

forma organizada e contínua, apresentando a história e a evolução dos sintomas da esquizo-

frenia em partes, como forma de prender o leitor a reportagem. Essa pratica é pouco observa-

da, segundo Zamboni (2001) no discurso de divulgação científica, que supõe a leitura parcial 

e uma atitude de satisfação com o conhecimento não aprofundado. Vejamos algumas citações 

retiradas do texto, de acordo com os subtítulos: 

 

a) “Expressão de demência” (página 31) 

- Podemos contar e recontar essa história de outra maneira... 

- O verdadeiro início da esquizofrenia não se dá com Bleuler, que trabalhava na Suíça, mas 

com Kraepelin (1856-1926) que atuava na Alemanhã. 

- A esquizofrenia seria assim uma expressão elementar de uma demência.  
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- Contudo, a hipótese apresentada por Kraepelin em 1893 mostrou-se amplamente falha. 

 Evidenciamos que as expressões apresentam as primeiras descobertas e a primeira 

definição acerca da esquizofrenia, dentro de um período histórico. Para isso, o autor faz uso 

do elemento temporalidade, que situa o leitor na história.  

  

“Formas delirantes” (página 31) 

- A noção de dementia paranoides surge apenas na quarta edição (1893) do compêndio de 

psiquiatria de Kraepelin, tendo desaparecido nas edições posteriores. 

- Foi a partir dessa descrição inicial, que na verdade compreendia poucos casos de relata-

dos, que Kraepelin estabeleceu, na sexta edição de 1899, as bases... 

- É só na oitava e última edição que veio à luz entre 1909 e 1913, que Kraepelin... 

  Nesse contexto, percebemos um segundo momento na história da esquizofrenia. As 

expressões demonstram uma “fase de transição” a respeito do conceito de demência e para-

nóia, características do transtorno psíquico. 

 

“Razão e desrazão” (página 32) 

- Temos uma nova versão possível da história da pesquisa sobre esquizofrenia. 

- Aqui poderíamos imaginar outra versão possível para a história da psiquiatria. 

 As expressões indicam a continuidade da fase transitória para definir os conceitos de 

esquizofrenia. Porém, nesse momento, já se tem evidencias “possíveis”, ou seja, aceitáveis, 

para a história da doença. 

 

“Abaixo os grilhões” (página 34) 

- Nossa história teria então um segundo capítulo com o reconhecimento... 

- No período de 50 anos que sucedeu à Segunda Guerra Mundial verificaram-se dois movi-

mentos complementares na abordagem do espaço do patológico. 

- Essa seria a principal contribuição dessa revolução empírica aos estudos psicanalíticos. 

 Identificamos que o último subtítulo apresenta um terceiro momento na história da 

esquizofrenia. Os conceitos foram sendo alterados durante os anos, e hoje, são os que mais se 

aproximam do que os cientistas esperam reconhecer nas pesquisas. Evidenciamos aqui uma 

hierarquia na forma de dispor as informações, o que envolve o leitor à reportagem, pois só 

assim, ele conseguirá compreender todo o processo da história do transtorno psíquico em 

questão. 
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5.9 REPORTAGEM “AS ILUSÕES DA RAZÃO” (páginas 36 à 39) 

  

A última reportagem da seção Esquizofrenia “As ilusões da razão”, contêm dois sub-

títulos “Longa jornada” e “Riscos esclarecidos”, um Box e um infográfico. Vem assinado 

por Jorge Cândido de Assis, portador de esquizofrenia, Cecília Cruz Villares e Rodrigo Af-

fonseca Bressan, especialistas em transtornos psíquicos. Com quatro páginas, é a menor re-

portagem da seção.  

O título sugere que os esquizofrênicos têm oscilações entre o real e a ficcional, muitas 

vezes interpretando de forma equivocada os fatos, ou imaginando estar vendo ou ouvindo 

coisas que não existem.  

 Inserida nas duas primeiras páginas, uma ilustração contêm a legenda: “Arte terapia: 

paciente psiquiátrico pinta quadros no Museu de imagens do inconsciente, no Rio de Janeiro. 

A expressão artística tem se mostrado uma forma eficaz de integração mental”. Esta faz refe-

rência aos desenhos da ilustração, quadros pintados por um portador de esquizofrenia. Na 

frente dos quadros, de costas, o autor dos quadros, pinta suas obras. 

 O lead, inserido logo abaixo do título, dá o panorama do que será abordado pela repor-

tagem. Embora não contenha frases de impacto, utiliza informações que atraem o leitor para o 

conteúdo que será exposto em seguida, pelo texto: 

 

Na esquizofrenia, estados de consciência oscilam e aspectos subjetivos podem dis-

torcer a compreensão da realidade; o autoconhecimento e o acompanhamento inter-
disciplinar ajudam as pessoas a conviver com os sintomas dentro do novo conceito 

de “esperança realista”. 
 

O texto que ocupa as duas páginas seguintes, esta dividindo entre dois subtítulos, que 

nos permite identificar uma ordem progressiva na reportagem. Inicialmente, a reportagem 

aborda o processo de reconhecimento da loucura pelos portadores de transtorno psíquico “A 

experiência de enlouquecer é extremamente complexa e de difícil acesso tanto para quem a 

vivencia quanto para quem a acompanha”. 

 O subtítulo “Longa jornada”, mostra as dificuldades encontradas pelo esquizofrênico 

e sua família, durante esse processo de reconhecimento e aceitação da doença “Essa é uma 

experiência muito difícil, e a forma de dar sentido a ela é por meio de pensamentos que se 

justifiquem”. 

 O segundo subtítulo “Riscos esclarecidos” fala dos aspectos encontrados posterior-

mente ao diagnóstico da doença, ou seja, as formas de tratamento “Nas pessoas que fazem 

uso regular da medicação, o risco de recaídas é bem menor”. 
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 Cabe, portanto, dizer que a forma de ocupação das páginas induz a uma leitura integral 

da reportagem, que utiliza como recurso um número de informações muito grande, dispostas 

ao longo do texto. Assim, o discurso da divulgação científica vai de encontro ao que se espera 

dele, a transmissão do conhecimento através de uma atitude de estudo.  

 Entretanto, a inserção do infográfico na página 39, com título próprio “Ideias impro-

váveis”, permite ao leitor ter um conhecimento paralelo ao conhecimento do texto, um conhe-

cimento independente. O conteúdo trata de como o esquizofrênico atribui importância a um 

fato, dependendo da região do cérebro que é atingida: “... o aumento da função dopamínica 

em determinadas regiões cerebrais leva à atribuição de importância exagerada a ideias pou-

co prováveis”. 

Nesse aspecto, a padronização discursiva da revista exerce influência no formato da 

reportagem, na ordenação das informações ao longo do texto, em intersecção com uma carac-

terística do discurso jornalístico: a ênfase inicial na “descoberta” da ciência (que se mantêm 

em cada subtítulo), no impacto a causar na vida das pessoas, nos benefícios advindos do co-

nhecimento científico nas rotinas médicas. Em contrapartida, as ilustrações e o infográfico 

permitem que o leitor, por um momento, se desligue do texto principal, em busca de uma in-

formação referente ao que leu anteriormente. 

 

5.10 REPORTAGEM “NOVAS FRONTEIRAS” (páginas 40 à 45) 

 

A única reportagem da seção Esquizofrenia e bipolaridade contêm o título “Novas 

fronteiras”, em corpo vermelho e preto, em tamanho destacado. O título sugere que novos 

desafios acerca dessas duas doenças estão surgindo. Seriam elas novas descobertas na sinto-

matologia e tratamento dos transtornos psíquicos. O texto vem assinado por Richard Bental e 

traz dois subtítulos, duas imagens e dois boxes.  

A seção trata da “aproximação entre esquizofrenia e bipolaridade”, que é explicado 

abaixo do título, pelo lead, também em corpo mais destacado que o texto: “Estudos aproxi-

mam transtorno bipolar e esquizofrenia e reforçam a tese de que ambos são distúrbios sobre-

postos, e não condições separadas; além disso, sintomas psicóticos são mais comuns do que 

se pensava, fato que torna cada vez mais tênue a linha divisória entre psicose e funcionamen-

to mental considerado saudável”. O lead explicativo apresenta um processo de transição entre 

as doenças. 

Na primeira ilustração, peças de um quebra cabeça estão sendo encaixadas, como em 

um jogo. A legenda explicita: “condições próximas, mas diferentes, a esquizofrenia é pauta-
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da por aparente falta de emoções; já a bipolaridade é caracterizada por afetos extremados, 

como depressão e euforia”. 

No primeiro parágrafo, notamos um apelo inicial à leitura logo nas primeiras linhas: 

“Esta em curso uma transformação que atinge mais de 150 milhões de pessoas no mundo: é o 

movimento silencioso de quem sofre de duas doenças devastadoras, esquizofrenia e transtor-

no bipolar”. 

Evidenciamos, acima, que o autor traz dados para prender o leitor ao texto. As expres-

sões “devastadoras” e “silenciosas” denotam a doença o sentido de que o portador de esqui-

zofrenia e bipolaridade tem sua vida lentamente destruída. Ou seja, a doença se manifesta 

discretamente no indivíduo. 

Com isso, o discurso assume um formato de macrossintaxe, organizando o conteúdo 

do texto de forma global. O autor expressa nas primeiras linhas a macroproposição do texto, 

que parte do momento que ocorre a ligação entre os transtornos psíquicos. 

Na página 42, à esquerda, há uma imagem colorida de uma criança brincando. Abaixo, 

a legenda compara as reações do transtorno entre crianças e adultos:  

 

Como as crianças, aprendemos a pensar em palavras ao falar em voz alta; pesquisas 

indicam que pacientes com doenças mentais falam baixo consigo mesmos ao ouvir 

vozes na alucinação, o que sugerem que não conseguem diferenciar seus pensamen-

tos de estímulos externos. 

 
 

Após longa apresentação sobre sintomatologia, diagnóstico e etiologia a respeito de 

esquizofrenia e transtorno bipolar, o primeiro subtítulo “Campos indefinidos”, fala do mo-

mento atual das pesquisas nesse campo da medicina. O autor adota atitude de cautela e pru-

dência sobre as novas descobertas, e incorpora ao seu discurso restrições performativa quanto 

a provocar “crenças definitivas”: “Embora não se entenda a causa, existe alguma evidência 

controversa de que traumas estejam presentes na história de vida dessas pessoas”. 

Esse recurso de “evidenciar” é utilizado pelo fato de que não existe um conceito fe-

chado para essas doenças psíquicas. Questionar a metodologia de um experimento científico, 

apresentar sugestões e manter cautela com os resultados obtidos e em relação às futuras pes-

quisas são procedimentos típicos de interlocução entre pares. No discurso da divulgação cien-

tífica, podemos interpretar a presença de tais procedimentos como traços identificadores de 

uma enunciação dirigida a um público mais restrito e que compartilha de certo grau de conhe-

cimento. 
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No subtítulo sequente, “Crenças em xeque”, o autor traz a abordagem dos medica-

mentos nos transtornos psíquicos. Também utilizando uma atitude de prudência, ele apresenta 

novos conceitos, que descartariam as formas de tratamento anteriormente aceitas:  

 

Pesquisadores mostram que os resultados desses estudos-pilotos oferecem a espe-

rança de que serão capazes de originar uma nova classe de drogas para tratar essa 

doença mental, embora isso ainda vá levar muito tempo. 

 

Nas páginas 43 e 44, dois boxes trazem informações adicionais sobre o assunto. Cada 

um com título próprio “Uma questão de pele” e “Espectro bipolar”, eles permitem que o 

leitor faça uma leitura independente do texto. No primeiro Box, no entanto, notamos que o 

autor utiliza um alto grau de cientificidade no discurso. “Uma das hipóteses é a de que a bar-

reira hematoencefálica (BHE), que „filtra‟ as substâncias que entram no sistema nervoso cen-

tral, seria menos permeável aos aminoácidos triptofano e tirosina...” enquanto o segundo 

utiliza um discurso mais acessível. “Durante a fase maníaca, os portadores de transtorno 

costumam correr riscos excessivos; na depressiva há o perigo de suicídio”. 

A última imagem traz vidros de remédios, sugerindo que em casos mais resistentes da 

doença, são essenciais os tratamentos através de fármacos.  

Observamos que essa reportagem recupera os primeiros conceitos sobre esquizofrenia, 

lançando-se ao transtorno bipolar. A função dessa reportagem é situar o leitor dentro do uni-

verso do transtorno bipolar, como doença que surge da esquizofrenia. 

 

5.11 REPORTAGEM “HUMOR INSTÁVEL” (páginas 46 à 55) 

 

Na primeira reportagem da seção Transtorno bipolar, identificamos o título “Humor 

instável” escrito em corpo destacado do texto, nas cores vermelho e preto. Assinada pelo psi-

quiatra Teng Chei Tung, está localizada na página quarenta e seis, ocupa dez páginas e fala 

sobre sintomatologia, diagnóstico, etiologia e prevenção da bipolaridade. Contêm quatro sub-

títulos “Estigma da loucura”, “Tristeza sem fim”, “Manias em excesso” e “Mistura perigo-

sa”, cinco figuras e quatro boxes explicativos. 

O título sugere que a principal característica dos portadores de transtorno bipolar é a 

não estabilidade do humor, ou seja, vão da euforia a depressão em um curto espaço de tempo. 

Na primeira página, visualmente, identificamos a foto de um homem, segurando na 

frente do seu rosto a caricatura de um rosto sorrindo. Na sua volta, porém, estão jogadas vá-



 64 

rias caricaturas, com diferentes fisionomias do mesmo rosto, algumas sorrindo, outras tristes, 

remetendo ao que sugere o título sobre alteração de humor. 

Na página seguinte, o lead, também em corpo destacado do texto, anuncia o que será 

tratado no decorrer da reportagem, de forma organizada e progressiva, de acordo com os sub-

títulos. Juntamente com o título, convidam o leitor a realizar a leitura completa da reportagem. 

 

Sintomas do transtorno bipolar confundem-se com os de outros distúrbios e com es-

tados de humor justificáveis, ainda que excessivos, dificultando e atrasando o diag-

nóstico; além disso, muitos portadores da doença temem o estigma da “loucura” e 

tardam ou se recusam a buscar tratamento, aumentando os riscos. 

 

 

A segmentação da reportagem é tradicional, com texto em três colunas, com ressalva 

para as imagens que demonstram algumas das situações dos transtornos psíquicos. Pela dispo-

sição dos subtítulos, identificamos que as informações são organizadas de forma ordenada, ou 

seja, apresentando as evoluções dos sintomas da doença. 

O primeiro subtítulo “Estigma da loucura”, fala dos preconceitos que a palavra loucu-

ra carrega. Para isso ele traz o exemplo de como os loucos são tratados nas novelas: “Essa 

imagem é tão arraigada em nossa cultura que pode ser exemplificada pelo modo estereotipa-

do como os meios de comunicação a apresentam, principalmente as novelas”.  

O autor entra no mérito das novelas, para despertar no leitor a compreensão dos dois 

grupos que costumam dividir os personagens que sofrem de transtornos mentais. O primeiro 

como sendo o grupo dos bonzinhos, que nasceram ou que sempre foram loucos. Como exem-

plo, podemos citar o personagem vivido por Marcos Frota, Tonho da Lua, na novela Mulheres 

de Areia (1993). O outro grupo seriam os vilões, que agem com maldade. Aqui, citamos a 

personagem vivida por Letícia Sabatella em Caminho das índias (2009), Yvone.  

Nesse contexto, o autor afirma que há um equívoco no que é transmitido pelo discurso 

de divulgação científica, ou seja, que a loucura foi banalizada e na maioria dos casos não é 

compreendido como uma doença neurológica, mas como um desvio de conduta. 

Na parte superior da página, a imagem de um casal afastado demonstra as dificuldades 

que uma pessoa com transtorno bipolar encontra para cultivar relacionamentos. Abaixo da 

imagem, a legenda explicita: “problemas para cultivar relacionamentos afetivos duradouros, 

para manter a produtividade e para dedicar-se à vida profissional são aspectos relacionados 

ao transtorno”. 

O próximo subtítulo “Tristeza sem fim” menciona a palavra “depressão” como sendo 

um dos sintomas da bipolaridade. Ou seja, se você se sente muito triste, por muito tempo, 
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você esta deprimido. E depressão é um sintoma de transtorno bipolar. “Também se tornou 

comum usar a palavra (depressão) como sinônimo de tristeza, desespero ou angústia”. 

Na mesma página, a foto de um homem com a cabeça baixa, e as duas mãos nela, de-

monstra uma situação de desespero, típico de quem sente depressão. Abaixo, a legenda escla-

rece algumas das principais justificativas que o doente apresenta para não admitir a doença: 

 

Sem sentido: não é incomum que pessoas que sofrem de tristeza patológica tenham 

dificuldades em admitir o problema; em vez disso, justificam a condição depressiva 

por meio de argumentos externos, como desemprego, dificuldades financeiras ou in-

compreensão alheira. 

 

Acima da imagem, um pequeno Box apresenta as principais alterações que sofre um 

paciente de bipolaridade, como falta de sono, de apetite, alternância entre euforia e tristeza, 

etc. 

A página seguinte é praticamente toda ocupada por um Box, com título próprio “Me-

dicamentos e psicoterapia”, que fala dessas duas formas de tratamento. Aqui, identificamos 

que o leitor que se interessar pelo assunto, não precisa buscar fora da revista mais informa-

ções, o que o mantém preso à reportagem. 

Esse recurso também é utilizado na página seguinte, para explicar detalhadamente uma 

abordagem feita pelo autor, no subtítulo “Manias em excesso”. No texto, são apresentados os 

principais sintomas dos “maníacos” e as diferentes designações do termo “manias”. O box 

fala especificamente das doenças efetivas, permitindo que o leitor obtenha detalhes do texto 

de forma autônoma. 

O último subtítulo “Mistura perigosa” fala rapidamente das dificuldades de reconhe-

cer os diferentes transtornos bipolares, e de como essas dificuldades podem atrapalhar na hora 

do tratamento, ou seja, um sintoma pode ocorrer paralelamente a outro, “misturando”os epi-

sódios da doença. 

Durante o texto, o autor traz resultados de pesquisas e apresenta seus pesquisadores, 

caracterizando a busca pela credibilidade e legitimação dos conceitos: “No começo do século 

XX, o psiquiatra alemão Emil Kraepelin, que definiu a base dos diagnósticos...”. 

Torna-se evidente que o autor segue uma ordem hierárquica na distribuição das infor-

mações ao longo do texto. Primeiro ele caracteriza a loucura, em seguida ele apresenta os sin-

tomas comuns a todos os transtornos psíquicos e os específicos do transtorno bipolar. Para 

finalizar ele fala do perigo que a confusão entre esses sintomas traz para o paciente. 
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5.12 REPORTAGEM “ESPECTRO AMPLIADO” (páginas 56 à 59) 

  

A penúltima reportagem da seção Transtorno bipolar tem o título “Espectro amplia-

do”, e é assinado por três autores, Paula Nunes, Rodolfo Ladeira e Sivan Mauer, ambos psi-

quiatras. Contêm três subtítulos, “Novos parâmetros”, “Opções terapêuticas” e “Pesquisas 

promissoras”. O título, localizado na parte superior da página, vem em corpo bastante desta-

cado, escrito nas cores vermelho e preto e insinua o assunto. Como espectro significa visão 

imaginária de um fantasma ou monstro, o título sugere que essas visões são intensificadas no 

transtorno bipolar. Logo abaixo, também em corpo destacado, o lead fornece ao leitor as pri-

meiras informações sobre o tema da reportagem: 

 

A visão psiquiátrica atual do transtorno bipolar é deficiente ao deixar de lado o con-

junto de fatores etiológicos em prol da categorização dos sintomas; novas pesquisas 

cerebrais e farmacológicas estão em andamento, bem como uma descrição mais a-
brangente e dinâmica que visa identificar o quadro mesmo quando as oscilações de 

humor não são tão evidentes. 

 

O autor afirma que a medicina tem uma visão equivocada em relação ao diagnóstico 

do transtorno bipolar e aponta novos estudos como “possibilidade” de identificação dos sin-

tomas de forma mais correta. 

À direita, a imagem do rosto de uma mulher, com os olhos fechados, aparece em ta-

manho maior que o normal. A legenda, em tamanho pequeno, explica: “oscilações de humor 

mais leves, presentes no transtorno bipolar tipo II, costumam ser diagnosticadas como trans-

torno borderline de personalidade; são erros desse tipo que a nova classificação busca evi-

tar”. 

Ao longo da reportagem, observamos que ela utiliza as imagens para demonstrar pro-

cedimentos realizados durante o diagnóstico ou tratamento do transtorno.  No primeiro subtí-

tulo “Novos parâmetros” estão algumas definições sobre o transtorno bipolar do tipo I ou II. 

Para isso, o autor usa uma teoria já formada, contrapondo com as novas pesquisas: “Há ainda 

questões controversas no que se refere ao diagnóstico do espectro bipolar...” 

No subtítulo “Opções terapêuticas” o autor apresentada algumas formas de tratamento 

para o transtorno de humor. Os medicamentos são sugeridos como os que oferecem melhores 

resultados: “A terapia do transtorno bipolar tem no uso de uma medicação estabilizadora do 

humor sua principal abordagem”. 

O autor segue fazendo considerações sobre a adesão do tratamento medicamentoso pe-

los pacientes de transtorno bipolar, justificando os benefícios e alertando para os perigos que a 
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falta de informação pode trazer ao doente durante o tratamento: “A adesão ao tratamento é 

muito importante, uma vez que a maior causa de insucesso se deve ao seu abandono ou ao 

seguimento inadequado da prescrição”. 

A palavra “insucesso” sugere que o paciente deve procurar tratamento, caso seja diag-

nosticado como bipolar. Em outras palavras, o autor insinua que seguir rigorosamente as ori-

entações médicas é a única possibilidade de o doente alcançar o sucesso diante do transtorno.  

O último subtítulo da reportagem “Pesquisas promissoras” traz diversas evidencias 

sobre as novas descobertas acerca da bipolaridade. Porém, o autor trata essas informações 

com cautela: “Entretanto esse recurso deve ser visto com cautela, pois ainda é pouca a expe-

riência de uso nessa população”. 

Podemos afirmar que o autor questiona a metodologia científica empregada nessa o-

corrência por ser ele um especialista do assunto tratado. Esse é um traço que particulariza a 

relação do enunciado com o seu locutor e com o seu destinatário, na medida em que se consti-

tui como enunciador dotado de cientificidade, que não se dirige ao leigo, mas a um destinatá-

rio com certo domínio de conhecimento sobre o tema. 

Para complementar a reportagem, um Box explicativo, com fundo levemente colorido, 

traz conteúdo específico, com título próprio “Associação perigosa”, que fala da relação entre a 

bipolaridade e o uso de drogas psicoativas. 

 

5.13 REPORTAGEM “CRIANÇAS INSTÁVEIS” (páginas 60 à 66) 

 

A última reportagem da edição tem o título “Crianças instáveis” escrito em corpo 

destacado, nas cores vermelho e preto e contêm três subtítulos: “Episódios depressivos”, 

“Riscos de suicídio” e “O ambiente familiar”. Com três boxes e quatro imagens, ocupa sete 

páginas e é assinado pelo psiquiatra Lee Fu-I. Abaixo. O lead sumariza os principais aspectos 

que serão abordados pelo texto, de maneira clara e uniforme: 

 

O diagnóstico de bipolaridade na infância e adolescência é cercado por dúvidas e po-

lêmicas; ainda assim, a taxa de incidência nas gerações recentes tem crescido bastan-

te, provavelmente em função da conscientização dos profissionais da área de saúde 

mental sobre o transtorno, da crescente desorganização do ambiente familiar e da 

prescrição indiscriminada de estimulantes e antidepressivos para essas faixas etárias. 

  

As duas primeiras páginas agem como um espelho, de um lado mostrando o rosto de 

uma criança tranquila, e de outro o mesmo rosto com os dentes cerrados, expressando raiva. A 

imagem remete ao que é sugerido pelo título. A legenda, em corpo reduzido, explica: “Agres-
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sividade e comportamentos antissociais podem ocorrer em crianças bipolares, o que com 

frequência induz a que sejam diagnosticadas erroneamente com transtorno de déficit de aten-

ção e hiperatividade”.  

 Nas duas páginas seguintes, a reportagem segue o estilo padronizado da revista, com 

textos em três colunas. Na parte inferior da página 62, à esquerda, a imagem de uma menina, 

com o rosto desfocado, recebendo um cigarro das mãos de um homem relaciona o transtorno 

bipolar às drogas, como é explicado na legenda: “Substâncias psicoativas como cocaína, an-

fetamina e metanfetaminas podem antecipar o surgimento de sintomas e agravá-los. Pacien-

tes bipolares são também cerca de oito vezes mais predispostos ao uso e à dependência de 

drogas”. 

 No subtítulo “Episódios depressivos” o autor traz dados sobre quando surgiriam os 

primeiros sinais de transtorno bipolar em crianças e adolescentes. Para legitimar as informa-

ções, ele utiliza resultados de pesquisas: “Prova disso são os estudos realizados na Universi-

dade de Cleveland por Findling e colegas, que observaram que cerca da metade dos pacien-

tes de 5 a 17 anos com TB (Transtorno Bipolar) já teve episódios depressivos”. 

 Nas páginas 63 e 64, respectivamente, dois boxes com título próprio “Os transtornos e 

seus tipos clínicos” e “Atenção redobrada”, oferecem ao leitor informações adicionais sobre 

o assunto. Ambas as leituras podem ser feitas de forma autônoma. 

 À direita, encontramos o subtítulo “Riscos de suicídio”. O autor alerta aqui, para que 

os pais estejam atentos aos sinais que podem denunciar possíveis ideações suicidas dos filhos. 

Ele sugere que estes “removam do alcance deles todos os agentes letais como armas, venenos 

e medicamentos”. 

 Na sequência, o subtítulo “O ambiente familiar” traz pesquisas que sugerem que o 

ambiente familiar tem influência decisiva no desencadeamento do transtorno bipolar: “Pes-

quisas têm sugerido que deficiências nos relacionamentos precoces resultariam numa trajetó-

ria negativa na infância, predispondo a transtornos emocionais”. 

 Como são possibilidades que ainda não foram comprovadas, o autor segue apresentan-

do o que as pesquisas “evidenciam”, ou seja, o que pode causar predisposição. Ainda na parte 

superior da página, a foto de uma criança debruçada, expressando tristeza, remete ao um sin-

toma do transtorno bipolar. 

 Na última página, outro Box traz mais informações sobre os números de crianças e 

adolescentes diagnosticados com transtornos bipolares, emitindo um sinal de alerta ao leitor 

sobre os principais sintomas, com base em pesquisas publicadas por institutos de pesquisa da 

área. 
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 Identificamos que o autor segue uma linha na transmissão das informações, ou seja, 

um subtítulo esta ligado ao outro. Essa atitude é utilizada para que o leitor fique preso ao texto 

e, quando este foge, pode ser atraído pelos boxes explicativos.  
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Nossa principal preocupação neste trabalho foi identificar e analisar as estratégias dis-

cursivas empregadas pela revista Mente e Cérebro na abordagem das doenças psíquicas “es-

quizofrenia e bipolaridade”. 

O levantamento preliminar envolvendo a quarta edição da coleção Doenças do Cére-

bro, do ano de 2010, evidenciou que se trata de uma revista híbrida, escrita por especialistas 

da área das neurociências e por especialistas em divulgação científica, com a participação de 

um portador/convidado. 

A estratégia discursiva utilizada pela Mente e Cérebro articula o discurso textual ao 

discurso gráfico. O principal gênero jornalístico utilizado pela revista é a reportagem, que 

segue um modelo padronizado de diagramação, com título escrito em corpo destacado, pre-

dominando nas cores vermelho e preto. Na cultura ocidental, subjetivamente, essas cores po-

dem se referir a perigo e morte, respectivamente. Assim, percebemos que a revista utiliza-se 

da subjetividade das cores para atrair a atenção do leitor. 

O lead, também em corpo mais destacado que o texto, fornece as primeiras informa-

ções sobre o tema que será abordado na reportagem. Junto com o título, o lead cumpre a fun-

ção de incitar o leitor a realizar a leitura completa do conteúdo. O texto é impresso sob fundo 

branco, dividido em três colunas simétricas, marcada por textos longos. Percebemos que o 

fundo branco, aliado ao formato simétrico do texto, proporciona a revista um aspecto de “lim-

peza visual”, que facilita a leitura. A ausência de cores e anúncios publicitários ao longo das 

páginas contribui para a imagem “séria” que ela transmite.  

A revista serve-se de ilustrações que demonstram os principais processos neurológicos 

trabalhados na edição. As figuras despertam a atenção do leitor para os sinais que podem re-

presentar transtornos psíquicos. Estas são dispostas ao longo do texto seguindo um padrão. A 

imagem que abre cada reportagem ocupa duas páginas ou página e meia, as demais imagens 

são meramente ilustrativas, com pouco valor informativo, inseridas nas páginas para quebra 

de texto. 

Outro recurso utilizado são os boxes. Com títulos específicos, eles trazem informações 

adicionais sobre o assunto tratado na reportagem, evitando que o leitor necessite ausentar-se 

do texto para buscar esclarecimentos. Os boxes são seções demarcadas por um fundo leve-

mente colorido. 

O discurso textual da revista também segue um padrão – o do discurso científico da 

área médica. As seções são divididas entre esquizofrenia, esquizofrenia e bipolaridade e trans-
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torno bipolar, o que indica que a revista segmenta as reportagens de acordo com a evolução 

das doenças conhecidas como “sobrepostas”.  

 O editorial traça uma linha do tempo na evolução das doenças psíquicas. Ou seja, na 

Antiguidade os portadores de esquizofrenia foram tratados como pessoas “incomuns”, que 

estavam à mercê de humores. Na Idade Média, tornaram-se pessoas que “incomodavam” a 

sociedade, assim como os vagabundos e as prostitutas, sendo postos em asilos. Com as pes-

quisas do século XVIII, a psiquiatria traça outro contorno sobre loucura, classificando-os co-

mo pessoas que “sofrem”, dessa forma, eles passam a ser vistos como vítimas da doença, que 

necessitam de auxílio e tratamento. 

As reportagens dispõem as informações de forma hierárquica, abordando primeiro os 

conceitos tácitos, incorporando-os ao cotidiano até chegar às novas perspectivas da ciência. 

Por serem textos mais longos, os autores utilizam figuras de linguagem para facilitar a com-

preensão. Entre ela estão a antonímia, a metáfora e os eufemismos. No entanto, o texto da 

Mente e Cérebro, embora seja acessível ao leitor, não se aproxima de uma conversação co-

mum.  

Seguindo a análise, a sintomatologia, a causalidade, o diagnósticos, os prognósticos e 

o testemunho também foram recursos usados pelos autores. Estes constituem o discurso mé-

dico e, segundo Bertolli Filho (2006) são essenciais na produção da notícia científica, pois 

aproximam e envolvem o leitor ao texto, sensibilizando-o e incentivando-o a buscar mais in-

formações sobre o tema. 

Também identificamos que os autores são especialistas das áreas das neurociências, o 

que transfere legitimidade à revista. Ela define-se como sendo uma das principais publicações 

sobre transtornos psíquicos, com qualidade garantida, já que esta embasada sobre o discurso 

de profissionais renomados. 

Por sua vez, os especialistas que escrevem na revista, em alguns momentos, questio-

nam a metodologia apresentada por outros pesquisadores. Isso é possível por se tratarem de 

especialistas com alto grau de cientificidade sobre o assunto, que têm voz de competência 

científica diante do tema proposto.  

Evidenciamos que a revista não tem como objetivo fazer com que o leitor se sinta per-

tencente a um grupo de doente, ou estando doente sem o saber. Ela busca afirmar-se como um 

discurso de poder, próprio do discurso médico. No momento, utiliza-se de especialistas das 

áreas das neurociências, transferindo a si mesma o valor de “verdadeiro”, visto que é esse o 

prestígio que a sociedade atribui à ciência. Assim, ela está livre de questionamentos ou con-

testações a respeito de seu conteúdo.  
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Ao contrário do que imaginamos ao iniciarmos a pesquisa, Mente e Cérebro não con-

vida o leitor a sentir ou identificar em si os sintomas apresentados. Ela proporciona a este co-

nhecimento acerca do assunto. Faz isso apresentando conceitos, trabalhando-os durante os 

textos e questionando metodologias anteriormente tidas como verdades absolutas. Como a 

ciência trabalha com a possibilidade das “descobertas”, atitudes de cautela e prudência tam-

bém são adotadas no texto, visto que alguns conceitos apresentados estão em desenvolvimen-

to, e outros, provavelmente serão submetidos a novos estudos.  

Observamos que o diagnóstico, o prognóstico, a etiologia e a terapêutica, recursos 

próprios do discurso médico, servem para validar o discurso de poder do médico. Quando este 

não consegue encaixar o paciente dentro de uma sintomatologia, ele prescreve (ou recomen-

da) precauções, reconhecendo que todos estão passíveis de adoecer. Porém, esse discurso não 

impõe a doença, mas alerta para seus riscos. 

Assim, concluímos com base no destaque dado aos elementos ativados pelos enuncia-

dores, que a quarta edição da coleção Doenças do Cérebro é uma revista de divulgação cientí-

fica, de caráter híbrido e com grau elevado de cientificidade. Ela está voltada a leitores que 

apresentam nível alto de qualificação e também atinge leitores a quem pode faltar o domínio 

de conhecimentos prévios e de conceitos próprios da especialidade da qual emerge o tema da 

edição da revista. Nesse sentido, ela cumpre o papel de divulgar o conhecimento científico de 

uma dada área da ciência que ela se propõe discutir. 
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