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RESUMO 

 

 

Este trabalho se constitui como uma análise do discurso de divulgação científica (DDC) 

sobre religião da revista brasileira Superinteressante, a partir da teoria de Análise do 

Discurso de Michel Pêcheux (1997 [1969]). Nosso corpus se compõe de um recorte da 

edição 376 da SUPER, publicada no mês de junho, do ano de 2017. Este está 

fragmentado em sete seções, que abrangem a capa da referida edição da revista, além de 

títulos e subtítulos de seis reportagens especiais trazidas nesse exemplar. Além da 

materialidade textual, também analisamos, aqui, a materialidade imagética desses 

fragmentos. Depreendemos que a discursividade analisada está inscrita em uma 

formação discursiva (FD) dominante judaico-cristã, de predominância católica, que se 

dá num continuum com a FD do cristianismo. Logo, os efeitos produzidos no DDC 

sobre religião da SUPER apontam para uma abordagem exacerbada do discurso cristão 

pela revista. Ainda que o islamismo esteja presente no discurso em circulação na 

revista, essa religião comparece de forma minoritária e se constitui como um efeito de 

surpresa haja vista que sentidos de novidade são produzidos numa leitura baseada no 

imaginário do Ocidente. Por fim, o discurso de divulgação científica sobre religião da 

Superinteressante produz o efeito de exclusão em relação a outras cosmologias 

religiosas, já que várias crenças constitutivas não só do imaginário oriental, mas 

também do ocidental ficaram de fora dessa abordagem. 

 

Palavras-chave: Análise do Discurso; discurso de divulgação científica; discurso 

científico; discurso jornalístico; DDC sobre religião. 



 
 

ABSTRACT 

 

 

This work presents an analysis over the scientific dissemination discourse (SDD) about 

religion, published on the Brazilian magazine Superinteressante, from the Discourse 

Analysis (MICHEL PÊCHEUX, 1997 [1969]) point of view. Its corpus is formed by a 

cutting of SUPER’s 376th edition, published on June 2017. It is fragmented into seven 

sections, which goes from the cover of the magazine until the titles and the subtitles of 

six special reports brought in this edition. Besides the textual materiality, the imagery 

material of theses fragments were also analyzed. We have inferred that the analysed 

discursivity inscribes itself in a dominant Jewish-Christian discursive formation (DF), 

predominantly Catholic, which works on a continuum with Christianity DF. Therefore, 

the effects produced by SUPER’s SDD about religion are directed to an extreme 

approach of Christian discourse. Although Islam is presented on the discourse of the 

magazine, this religion is meant as minor and it is shown with a surprise effect, since 

West imaginary produces novelty senses in its reading. Finally, Superinteressante SDD 

about religion produces and exclusion effect towards other religious cosmologies, since 

various beliefs constituted not only in East imaginary, but in West’s one stayed apart 

from this approach. 

 

Keywords: Discourse Analysis; scientific dissemination discourse; scientific 

discourse; journalistic discourse; SDD about religion. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

A presente dissertação de Mestrado ancora-se na linha de pesquisa Teorias do texto, 

do discurso e da tradução, do Programa de Pós-Graduação em Estudos de Linguagem 

da Universidade Federal Fluminense (Posling / UFF1), bem como está inserida no rol 

das atuais pesquisas acadêmicas desenvolvidas no Laboratório Arquivos do Sujeito 

(LAS2). Logo, esta pesquisa filia-se, primordialmente, à Análise do Discurso (AD), 

fundada pelo filósofo francês Michel Pêcheux (1938-1983) quando da publicação do 

‘Análise Automática do Discurso’, em 1969, que ficou conhecido como AAD-69 

(PÊCHEUX, 1997 [1969]). 

O corrente trabalho foi desenvolvido sob a orientação do Prof. Dr. Phellipe Marcel 

da Silva Esteves3 e se constituiu, também, a partir da minha posição social enquanto 

jornalista e licenciada em Letras (Português / Inglês - UFF). Tal afirmação do referido 

lugar discursivo torna-se importante visto que “na perspectiva da análise de discurso, 

tomar a palavra é um ato social com todas as implicações: conflitos, reconhecimentos, 

relações de poder, constituição de identidades, etc.” (ORLANDI, 2001b [1988], p. 17).  

Assim, baseando-se no viés teórico da AD pêcheuxtiana (PÊCHEUX, 1997 [1969]) 

e em seus postulados, ressignificados através de outros teóricos que trabalham a partir 

dessa disciplina, busquei como objetivo geral de pesquisa analisar os efeitos de sentido 

produzidos no discurso de divulgação científica (DDC) sobre religião da revista 

brasileira Superinteressante. Nosso corpus de pesquisa, então, se constitui como um 

recorte traçado a partir do referido veículo de comunicação de massa, mais 

especificamente, por meio da edição 376 da revista, publicada nos mês de junho, do ano 

de 2017.  

Nosso trabalho divide-se em três capítulos: A Análise do Discurso de Michel 

Pêcheux (1); Os discursos do discurso Superinteressante (2) e A Análise do corpus: 

a edição 376 da SUPER (3). Subdividido em três seções, o capítulo 1, de maneira 

geral, apresenta uma revisão teórica da Análise do Discurso de matriz francesa, visto 

 
1 Disponível em: http://www.posling.uff.br/index.php?lang=br. Acessado em: 07/03/2018. 
2 “O Laboratório Arquivos do Sujeito - LAS - foi fundado por professores do Departamento de Ciências 

da Linguagem da UFF e é constituído pelo GTDIS, Grupo de Teoria do Discurso (grupo formado por 

pesquisadores de várias instituições universitárias brasileiras) e, também, por doutorandos, mestrandos e 

graduandos em iniciação científica”. Disponível em: http://las.sites.uff.br/. Acessado em: 07/03/2018. 
3 Professor Adjunto do Departamento de Ciências da Linguagem (GCL), do Instituto de Letras (IL), da 

Universidade Federal Fluminense (UFF). 

http://www.posling.uff.br/index.php?lang=br
http://las.sites.uff.br/
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que mostra como esta se constituiu em meio a outras teorias do discurso, tanto na 

França quanto no Brasil. Além disso, esse capítulo também aborda as noções basilares 

da teoria e suas mobilizações por autores pêcheuxtianos, bem como depreende o 

trabalho da análise teórico-metodológica na AD.  

Logo, no primeiro capítulo, consideramos compreender o funcionamento discursivo 

da linguagem, que, de acordo com Orlandi (2003 [1983], p. 117), “não é integralmente 

linguístico, uma vez que dele fazem parte as condições de produção, que representam o 

mecanismo de situar os protagonistas e o objeto do discurso”. Buscamos depreender, 

também, por exemplo, o funcionamento do sujeito por meio dessa teoria. Constitutivo 

de qualquer discurso, ele é interpelado pela ideologia e atravessado pelo inconsciente, 

como aponta Ferreira (2005): 

 

o sujeito do discurso vai, então, colocar-se estratégica e perigosamente 

entre o sujeito da ideologia (pela noção de assujeitamento) e o sujeito 

da psicanálise (pela noção de inconsciente), ambos constituídos e 

revestidos materialmente pela linguagem. Como se vê, a análise do 

discurso ao construir a categoria teórica do sujeito o faz, desde o 

início, pautando-se por uma singularidade que a torna muito peculiar 

(Ibidem, p. 14). 

 

 

O capítulo 2 - subdividido em quatro seções -, mostra o funcionamento dos 

discursos constitutivos do DDC da revista Superinteressante, além de dar a ver o corpus 

de análise deste trabalho e seus efeitos sobre religião no imaginário contemporâneo. No 

que diz respeito ao discurso científico, mostramos, através de autores como Bachelard 

(1996 [1938]), Santos (1996 [1987]) e Arendt (2011 [1961]), como essa discursividade 

se constituiu por meio de um fundamento racional e, até hoje, ainda que haja 

controvérsias quanto à persistência de uma base racionalista para a ciência, vimos que 

ela ainda é constitutiva do discurso científico moderno.  

Entretanto, desde o século passado, assuntos da área das Ciências Humanas, 

principalmente, digamos, de cunho metafísico, vêm sendo tratados pela ciência e isso 

tem produzido efeitos na Modernidade e no que é conhecido como Pós-Modernidade: 

“É como se o dito de Durkheim se tivesse invertido e em vez de serem os fenômenos 

sociais a serem estudados como se fossem fenômenos naturais, serem os fenômenos 

naturais estudados como se fossem fenômenos sociais” (SANTOS, 1996 [1987], p. 42). 
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Em relação ao discurso jornalístico, trabalhamos por meio de autores como Mariani 

(1998) e Dela-Silva (2008), por exemplo, que nos serviram como embasamento teórico 

a fim de tratar sobre o sujeito jornalista e sua inscrição nesse discurso. De acordo com 

Mariani (1998, p.65), o discurso jornalístico funciona “fazendo crer que apresenta os 

fatos tais como são, com uma linguagem isenta de subjetividades”. Entendemos, então, 

que não há discurso isento de parcialidade, portanto, a diretriz de neutralidade do 

discurso jornalístico cai por terra, se tornando uma falácia, produzida num efeito 

discursivo. Já que “não há ‘fato’ ou ‘evento’ histórico que não faça sentido, que não 

peça interpretação, que não reclame que lhe achemos causas e consequências” 

(HENRY, 2010 [1994], p. 47), vimos que a neutralidade discursiva é da ordem da 

ilusão. 

Sobre o discurso de divulgação científica e os efeitos de sentido nele produzidos, 

contamos, principalmente, com as considerações de Authiez-Révuz (1998, 1999), 

Orlandi (2001c, 2004), Grigoletto (2005) e Baalbaki (2010). Esta autora, a partir da 

conceituação de Pêcheux (1997 [1969], p. 82) sobre o discurso - “efeito de sentidos 

entre locutores” -, aponta uma definição para o DDC: “tomamos o discurso de 

divulgação científica como efeito de sentido entre divulgador, cientista e leitor. Essa 

definição possibilita-nos compreender as condições que determinam os sujeitos desse 

discurso” (BAALBAKI, 2010, p. 81). 

Em relação aos efeitos de sentido produzidos no discurso de divulgação científica 

sobre religião, inscrito na edição 376 da SUPER, tentamos compreender como a 

abordagem religiosa no DDC se constituiu, já que, historicamente, a religião tem o seu 

funcionamento dissociado do funcionamento científico: “embora haja considerável 

independência e autonomia entre religião e ciência, essa categoria não esgota o 

entendimento da relação entre ambas, nem provavelmente é a mais importante forma 

delas se relacionarem” (PORTUGAL, 2014, p. 47). Logo, através da AD, a partir da 

análise do corpus deste trabalho, podemos analisar os efeitos de sentido produzidos no 

discurso de divulgação científica sobre religião, relacionando o discurso científico ao 

religioso, porquanto ambos se constituem histórica e ideologicamente: 

 

O cruzamento entre ciência e religião é histórico e ideológico, e a 

ideologia não é regida pela não contradição. Nesse sentido não cabe 

perguntar se é ou não contraditório, simplesmente os discursos 

científico e religioso podem estar juntos e significar, por isso, de 

forma diferente (GUIMARÃES, 2005). 
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Por fim, o capítulo 3 mostra a análise da materialidade textual e imagética de nosso 

corpus em sete seções. Em relação ao estatuto do não verbal do corpus deste trabalho, 

recorremos a alguns autores que trabalham as imagens a partir da Análise do Discurso 

pêcheuxtiana, como Lagazzi (2011) e Souza (1997), especialmente. Assim, dois 

conceitos por elas mobilizados não escapam às nossas abordagens: o de materialidade 

significante e o de policromia. Sobre a primeira noção, Lagazzi (Ibidem, p. 401, grifos 

da autora) visa: 

 

(...) reafirmar ao mesmo tempo a perspectiva materialista e o trabalho 

simbólico sobre o significante. Assumindo que o discurso se constitui 

na relação entre a língua e a história, propus falar do discurso como a 

relação entre a materialidade significante e a história para poder 

concernir o trabalho com as diferentes materialidades e reiterar a 

importância de tomarmos o sentido como efeito de um trabalho 

simbólico sobre a cadeia significante, na história. Materialidades 

prenhes de serem significadas. Materialidade que compreendo como o 

modo significante pelo qual o sentido se formula.  

 

 

Essa formulação do sentido também vai ao encontro do pensamento de Souza (1997, 

p. 8, grifo da autora), que aborda o conceito de policromia. Este 

 

recobre o jogo de imagens e cores, no caso, elementos constitutivos da 

linguagem não verbal, permitindo, assim, caminhar na análise do 

discurso do não verbal. O jogo de formas, cores, imagens, luz, 

sombra, etc., nos remete à semelhança das vozes no texto, a diferentes 

perspectivas instauradas pelo eu na e pela imagem, o que favorece não 

só a percepção dos movimentos no plano do sinestésico, bem como a 

apreensão de diferentes sentidos no plano discursivo-ideológico, 

quando se tem a possibilidade de se interpretar uma imagem através 

de outra. 

 

 

 

Ainda em relação à materialidade imagética, dentro da perspectiva pêcheuxtiana, 

também trabalhamos com o conceito de intericonicidade, de Courtine (2006). E, além 

da análise discursiva por meio da AD, também mobilizamos um imaginário sobre os 

sentidos das cores e a abordagem psicológica das mesmas, por meio de Heller (2013). 
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1. A ANÁLISE DO DISCURSO DE MICHEL PÊCHEUX 

 

 

O primeiro capítulo da presente dissertação se constitui, de maneira geral, como 

uma abordagem da fundamentação teórico-metodológica que baseia a análise do corpus 

desta pesquisa - A Análise do Discurso de Michel Pêcheux. Dividido em três seções, o 

capítulo 1 trata, de forma ampla, da formação da AD pêcheuxtiana, na França, em meio 

a outras teorias do discurso; da constituição da disciplina no Brasil a partir de Eni 

Orlandi; dos seus conceitos e noções basilares, através, também, de outros teóricos 

fundamentados na AD, e da construção do dispositivo analítico e sua ligação com a 

análise do nosso corpus (no capítulo 3). 

A primeira seção deste capítulo - A constituição da teoria e seus efeitos de sentido 

no discurso - mostra que a Análise do Discurso que norteia este trabalho se constitui 

como uma dentre várias teorias que têm no discurso o seu objeto de análise, inclusive de 

mesmas nacionalidades, como as francesas, a saber. Além disso, também abordamos a 

constituição da AD de matriz francesa na academia brasileira, aproximadamente, dez 

anos após o seu nascimento, na França, e o seu legado até hoje, no Brasil.  

Na segunda seção do capítulo 1 - AD francesa: uma disciplina de entremeio -, 

trazemos uma discussão acerca dos principais conceitos e noções norteadas na Análise 

do Discurso de Michel Pêcheux. Partimos das bases que sustentam a constituição dessa 

teoria, a saber, o Materialismo Histórico, por meio de Louis Althusser, e a Psicanálise, 

através de Lacan. Além disso, também abordamos os postulados da Linguística 

Estrutural, de Ferdinand de Saussure, os quais Michel Pêcheux refutou, de certa forma, 

e questionou. 

Nessa seção, também mostramos como o discurso é tomado conceitualmente como 

objeto da AD. Ademais, traçamos uma revisão bibliográfica em relação às noções 

pêcheuxtianas fundamentais nesta pesquisa: a ideologia, o inconsciente, as condições de 

produção (CP), as formações discursivas (FD), as formações ideológicas (FI), o sujeito, 

a posição-sujeito, a forma-sujeito, entre outras. 

Na seção 3 do presente capítulo - A análise discursiva: um funcionamento 

teórico-metodológico - falamos sobre a construção do dispositivo teórico quando da 

análise de um corpus e, de maneira geral, como isso está atrelado à análise do nosso 

corpus. Aqui, também abordamos a diferença entre os gestos de interpretação do 
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analista em relação aos de compreensão. Por fim, apresentamos a noção de sequência 

discursiva (SD) como uma forma de organização de um trabalho de análise discursiva.
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1.1.A constituição da teoria e seus efeitos de sentido no discurso 

 

A tradição de estudos da Análise do Discurso abrange diversas linhas de pesquisa 

que concebem o discurso como objeto de análise. Logo, esse significante produz 

sentidos divergentes em cada perspectiva teórica, com diferentes abordagens tanto de 

caráter epistemológico quanto de cunho metodológico. De acordo com Orlandi (2003a), 

a Análise do Discurso produz como efeito uma relação entre tempo e espaço. Assim, as 

suas diferentes perspectivas, ou seja, as suas divergentes maneiras de conceituar e de 

trabalhar o funcionamento do discurso, apontam para um imaginário não linear e sem 

fronteiras bem delimitadas. Logo, de acordo com a autora, a “ciência se produz em 

diferentes lugares com a força e a especificidade de sua tradição” (Ibidem, p. 2), tendo 

como efeito a “análise de discurso germânica, americana, inglesa, italiana, brasileira, 

francesa, etc.” (Op. cit., p. 1). 

Inclusive as teorias discursivas de mesma nacionalidade podem analisar o discurso 

por vieses díspares, como as de matrizes francesas, a saber, baseadas em Maingueneau 

(2008) e Charaudeau (2006), por exemplo. Fiorin (1990), tratando a Análise do 

Discurso, de modo genérico, afirma que: 

 

o discurso deve ser visto como objeto linguístico e como objeto 

histórico. Nem se pode descartar a pesquisa sobre os mecanismos 

responsáveis pela produção do sentido e pela estruturação do discurso 

nem sobre os elementos pulsionais e sociais que o atravessam. Esses 

dois pontos de vista não são excludentes nem metodologicamente 

heterogêneos (Ibidem, p. 177).  

 

Para esta dissertação, como já comentado anteriormente, o nosso corpus é analisado 

a partir da teoria de Análise do Discurso (doravante AD), concebida pelo filósofo 

francês Michel Pêcheux (1938-1983). Fundada na França, a Análise do Discurso 

pêcheuxtiana teve seu marco inaugural por meio da publicação ‘Análise Automática do 

Discurso (AAD - 69)’(PÊCHEUX 1997 [1969]). Além do referido escrito, o lançamento 

da revista Langages, de número 13, no mesmo ano, organizada pelo linguista francês 

Jean Dubois (1920-2015), também foi de suma importância na consolidação dessa 

disciplina enquanto fundamentação teórico-metodológica.  

No Brasil, a Análise do Discurso de Michel Pêcheux teve sua introdução através do 

campo de estudos da Linguística, o que resultou em debates polêmicos, já que a AD 
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trabalha, também, com a análise de objetos de cunho científico-social - em sua maioria, 

analisados nas áreas de Ciências Humanas. Segundo Ferreira (2003), 

 

No Brasil, desde o início, o embate se deu com a Linguística, sendo a 

Análise do Discurso acusada de não dar importância à língua, se 

fixando exclusivamente no político. Por essa trilha, surgem os epítetos 

de ‘análise do discurso radical ou ortodoxa’ atribuídos à Análise do 

Discurso concebida por Michel Pêcheux (Ibidem, p. 42). 

 

 

No final dos anos 1970, a linguista Eni Puccinnelli Orlandi (2009 [1999] et al) se 

consolidou como um dos nomes centrais na constituição dessa teoria na academia 

brasileira. Sua contribuição produziu efeitos na formação de expoentes especialistas e 

na produção de sólidos trabalhos baseados nessa fundamentação científica, não só nos 

cursos de Letras e Linguística, mas também nas áreas de Filosofia e de Comunicação 

Social. Atualmente, “O Brasil é, sem dúvida, um desses lugares em que a ciência da 

linguagem tem sido produzida com grande capacidade de descoberta e de elaboração” 

(ORLANDI, 2003a, p. 2).  

A presente dissertação de Mestrado, por exemplo, é possibilitada pela 

disciplinarização da Análise do Discurso pêcheuxtiana no Instituto de Letras da 

Universidade Federal Fluminense (UFF). Entretanto, meu ingresso no Programa de Pós-

Graduação em Estudos de Linguagem (Posling) da UFF se deu por meio da minha 

constituição enquanto sujeito jornalista, com formação a partir de um curso de 

Comunicação Social. 

De volta à França, quando da concepção da AD, Michel Pêcheux (1997 [1969], p. 

82) conceituou o seu objeto de análise - o discurso - como “efeito de sentido entre 

locutores”. Segundo Maldidier (2003), o discurso representava para ele uma busca 

incessante, infinita, o lugar de partida para uma “aventura teórica”. E ela ainda 

acrescentou: 

 

O discurso me parece, em Michel Pêcheux, um verdadeiro nó. Não é 

jamais um objeto primeiro ou empírico. É o lugar teórico em que se 

intricam, literalmente, todas as suas grandes questões sobre a língua, a 

história, o sujeito. A originalidade da aventura teórica do discurso 

prende-se ao fato que ela se desenvolve no duplo plano do 

pensamento teórico e do dispositivo da análise de discurso, que é seu 

instrumento (Ibidem, pp. 15, 16). 
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Assim, constituído historicamente, o funcionamento da AD francesa é de uma 

ordem teórico-metodológica, porquanto a teoria e a metodologia funcionam de maneira 

imbricada. Uma não se dá sem a outra, sendo ambas constitutivas da análise discursiva. 

Para melhor entender o funcionamento do objeto de pesquisa da Análise do Discurso de 

Michel Pêcheux, de acordo com Orlandi (2001 [1999], p. 15), é fundamental saber a 

etimologia da palavra “discurso”: 

 

E a palavra discurso, etimologicamente, tem em si a ideia de curso, de 

percurso, de correr por, de movimento. O discurso é assim palavra em 

movimento, prática de linguagem: com o estudo do discurso observa-

se o homem falando. 

 

 

O “homem falando”, a quem Orlandi (Ibidem) se refere, é constituído em sujeito do 

discurso por meio da linguagem. O discurso pode se materializar em diferentes formas, 

entre elas, verbal e não verbal, como acontece em nosso corpus de análise. Além disso, 

a constituição do sujeito não se dá fora da constituição do discurso, e a constituição 

deste se dá em relação a outros. Logo, isso aponta para a ideia “de movimento”, trazida 

na citação acima. Assim, o discurso é constituído numa cadeia composta por outros 

discursos. 
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1.2.AD francesa: uma disciplina de entremeio 

 

 

 

O anseio, em Pêcheux (1997 [1969]), de entender o discurso não só se justificava 

pelo contexto sócio-histórico, pulsante quando da fundação da teoria, como também 

pelas indagações e críticas que nutria acerca do estruturalismo. Essa visão imperava em 

meio aos estudos da Linguística europeia, nos anos 1960. Inspirada pelo linguista suíço 

Ferdinand de Saussure (1857-1913) (2006 [1916]), a Linguística Estrutural era 

considerada o “paradigma de formatação do mundo, das ideias e das coisas para toda 

uma geração da intelectualidade francesa” (FERREIRA, 2003, p. 39). De acordo com 

Paul Henry (1997 [1969], p. 14), “o que interessava a Pêcheux no estruturalismo eram 

aspectos que supunham uma atitude não reducionista no que se refere à linguagem”. 

O filósofo francês refutou alguns dos postulados dessa corrente teórica, como, por 

exemplo, a não consideração do sujeito nas análises linguísticas cuja presença, para ele, 

se fazia imprescindível nos estudos discursivos. Como afirma François Dosse (1993 

[1991], p. 65), a importância dada ao sujeito na Análise do Discurso o fez “reaparecer 

pela janela, após ter sido expulso pela porta”. Além disso, o fundador da AD de filiação 

francesa ainda criticou a autonomia, a sistematicidade e a imanência da língua - noções 

defendidas por Saussure (2006 [1916]). Segundo Ferreira (2005, p. 17), a “língua do 

analista de discurso é outra. É a língua da ordem material, da opacidade, da 

possibilidade do equívoco como fato estruturante, da marca da historicidade inscrita na 

língua”. 

Além da Linguística Estrutural, embora esta tenha sido questionada, Pêcheux ainda 

considerou outras duas áreas de conhecimento como base para a constituição da Análise 

do Discurso francesa: o Materialismo Histórico, segundo a releitura do alemão Karl 

Marx (1818-1883) feita pelo filósofo francês Louis Althusser (1918-1990), e a 

Psicanálise, reformulada pelo psicanalista francês Jacques Lacan (1901-1981), com base 

na obra de Sigmund Freud (1856-1939). Assim, permeada por esses três campos do 

saber cujos objetos de estudo são a língua, a história e o inconsciente, respectivamente, 

a AD de Michel Pêcheux se constituiu como uma “disciplina de entremeio” 

(ORLANDI, 1996, p. 24) formada por entre as Ciências Humanas.  

Cabe ressaltar que, embora essa teoria tenha se consolidado a partir dessas três 

disciplinas, seria reducionista considerá-la uma ciência interdisciplinar já que um novo 
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objeto de estudo foi delineado - o discurso -, fazendo dela uma ciência autônoma e 

independente. Para Ferreira (2003), 

 

 

Fazer isso, seria cair na tentação de encará-la como disciplina de 

caráter meramente instrumental, sem especificidade própria. E isso 

definitivamente ela não é. Além do mais, essa é uma ótica 

reducionista, que elide sua principal característica de ser uma teoria 

crítica da linguagem (Ibidem, p. 41). 

 

 

Em relação ao Materialismo Histórico e à Psicanálise, dois conceitos basilares 

dessas áreas foram associados por Pêcheux à Análise do Discurso, se tornando noções 

básicas da teoria: a ideologia e o inconsciente. A ideologia, para Althusser (1994 

[1970]), é constitutivamente política, ou seja, funciona pelo social, pela disputa, pela 

luta de classes. Cabe notar que o conceito de político, nesse contexto, não está ligado a 

um caráter partidário, mas se trata de um lugar de embate, advindo da luta de classes 

numa formação social: “É somente do ponto de vista das classes, isto é, da luta de 

classes, que se podem explicar as ideologias existentes numa formação social” (Ibidem, 

p. 140). 

De acordo com Orlandi (2001 [1999]), a ideologia se constitui, historicamente, 

como uma estrutura de funcionamento, se revelando pela evidência: 

 
 

A ideologia, por sua vez, nesse modo de a conceber, não é vista como 

conjunto de representações, como visão de mundo ou como ocultação 

da realidade. Não há, aliás, realidade sem ideologia. Enquanto prática 

significante, a ideologia aparece como efeito da relação necessária do 

sujeito com a língua e a com a história para que haja sentido (Ibidem, 

p. 48). 

 

 

Assim, não há um fora da ideologia, estando os sujeitos, constitutivos de discursos, 

atravessados por ela. 

Em relação ao inconsciente lacaniano, assim como a linguagem, ele também 

apresenta uma ordem estrutural: “Meu dizer que o inconsciente é estruturado como uma 

linguagem não é do campo da linguística (...) e esta fórmula muda totalmente a função 

do sujeito como existente” (LACAN, 1985, p.26). Assim, observamos que o 

inconsciente também se constitui como uma estrutura - formada por uma cadeia de 

significantes. Porém, ao contrário da relação sígnica entre o significante e o significado 
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em Saussure (2006 [1916]), que é arbitrária e dicotômica, na cadeia de significantes 

lacaniana, o significante detém a primazia sobre o significado. Para além, a barra que 

separa ambas as partes (significante e significado) é espessa, trabalhando cada elemento 

de forma independente no funcionamento da psiqué. E é justamente essa falta de 

sintonia entre eles que resulta na falha, no equívoco da linguagem, que a AD 

pêcheuxtiana considera e a Linguística Estrutural não admite. 

 
A paisagem oferecida pelas relações entre linguística e psicanálise (...) 

não é realmente tranquila. Tentar descrever esta paisagem é ir de 

surpresa em surpresa: é constatar alternativamente os contatos mais 

íntimos entre as duas disciplinas e os desconhecimentos recíprocos os 

mais completos, mesmo os mais depreciáveis (ARRIVÉ, 1994, p. 11 

apud CARDOSO, 2012, s/p). 

 
 

O legado psicanalítico de Lacan (2005 [1967]), tomado na AD de Michel Pêcheux, 

também opera na constituição do sujeito discursivo. Este funciona pela ordem do 

simbólico e não se constitui como um sujeito empírico: “o sujeito que nos interessa é 

aquele que é feito pelo discurso, não aquele que faz o discurso, é aquele que é feito pelo 

discurso tal qual um rato é preso numa ratoeira, é o sujeito da enunciação” (Ibidem, p. 

50). Freud (1944 [1917]) ainda diz que o sujeito do inconsciente é descentrado, clivado; 

é iludido, não sendo “senhor da sua própria morada” (Ibidem, p. 295).  

Além do inconsciente da Psicanálise, o sujeito também é constituído pelo 

funcionamento da ideologia, que é concebida por Althusser (1992 [1970]): “toda 

ideologia interpela os indivíduos enquanto sujeitos” (Ibidem, p. 93). Logo, o sujeito 

ideológico é constituído materialmente através da linguagem e assujeitado 

historicamente pela ideologia. De acordo com Paul Henry (1992, p. 188), o “sujeito é 

sempre e, ao mesmo tempo, sujeito da ideologia e sujeito do desejo inconsciente e isso 

tem a ver com o fato de nossos corpos serem atravessados pela linguagem antes de 

qualquer cogitação”.  

Outra noção da AD pêcheuxtiana que produz efeitos no funcionamento do sujeito 

discursivo é a de condições de produção (CP). A sua mobilização tornou-se um ponto 

norteador na análise de qualquer corpus a partir dessa teoria. As condições de produção, 

segundo Pêcheux (1997 [1969], p. 77), estão relacionadas às relações de força, 

constitutivas de todos os discursos. Tais relações se dão na tensão da luta de classes 

entre os sujeitos sócio-históricos e, assim, eles são constituídos num processo 
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ideológico, inscritos em formações discursivas. Logo, as CP também produzem e 

determinam sentidos no discurso por meio da linguagem.  

De acordo com Orlandi (2001 [1999]), o analista do discurso, ao mobilizar seus 

gestos de interpretação quando da análise de um corpus, deve considerar os “processos 

e as condições de produção da linguagem, pela análise da relação estabelecida pela 

língua com os sujeitos que a falam e as situações em que se produz o dizer” (Ibidem, 

p. 16). Além disso, para a autora, as condições de produção devem ser consideradas 

tanto em sentido estrito, a saber, em um contexto imediato; quanto em sentido 

amplo, ou seja, constituídas sócio e historicamente pela ideologia (Op. cit.). Como 

são de ordem histórica, as CP estão relacionadas ao que é conhecido na AD como 

interdiscurso ou memória discursiva. De acordo com Orlandi, o interdiscurso é: 

 

O saber discursivo que torna possível todo dizer e que retorna sob a 

forma do pré-construído, o já-dito que está na base do dizível, 

sustentando cada tomada da palavra. O interdiscurso disponibiliza 

dizeres que afetam o modo como o sujeito significa em uma situação 

discursiva dada (ORLANDI, 2001 [1999], p. 31). 

 

 

Portanto, já sabido que todo discurso é afetado por outros dizeres, os efeitos de 

sentido nele e por ele produzidos sempre se dão em relação a outros discursos. Essa 

heterogeneidade constitutiva do processo discursivo já era prevista por Pêcheux (1998 

[1982], p. 50): 

 

ninguém sonhe em negar que existem diversas séries de universos 

discursivos logicamente estabilizados, inscritos no espaço das ciências 

matemáticas e das ciências naturais (...) é imperioso reconhecer que 

toda língua natural é também a condição da existência de universos 

discursivos não estabilizados logicamente, próprios ao espaço sócio-

histórico dos rituais ideológicos, discursivos filosóficos, enunciados 

políticos, expressão cultural e estética (...) nos quais a ambiguidade e 

o equívoco constituem um fato estrutural incontornável. 

 

 

Então, na Análise do Discurso de linha francesa, a falha também é constitutiva da 

linguagem, haja vista que “a língua serve para comunicar e para não comunicar” 

(PÊCHEUX, 1990, p.21). Assim, o furo também é previsível no discurso e na 

constituição do sujeito nele inserido. Essa inscrição do sujeito no discurso se dá através 

do que é conhecido na AD de Michel Pêcheux como formação discursiva ou, 

simplesmente, FD. Esta pode ser considerada como uma matriz de sentido, onde ele se 
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ancora. A FD não é dada ao analista antes da análise, mas é apreendida por meio de seus 

gestos interpretativos no processo analítico. Considerada por Orlandi (2003 [1983]) 

como um espaço aberto de filiação, a 

 

 

formação discursiva é caracterizada pelas marcas estilísticas e 

tipológicas que se constituem na relação da linguagem com as 

condições de produção. De outro lado, podemos dizer que o que 

define a formação discursiva é a relação com a formação ideológica 

(Ibidem, p. 132).  

 

 

 

De acordo com Pêcheux e Fuchs (1997c [1975]), as formações ideológicas (FI) são 

representações que apontam para as posições de classe, que são constituídas em um 

imaginário de conflito político-ideológico. As FI mantêm entre si “relações de 

antagonismo, de aliança ou de dominação” (Ibidem, p. 166). Além disso, de acordo com 

Pêcheux (1990), 

 

as formações ideológicas têm um caráter regional [...] elas se referem 

às mesmas “coisas” de modo diferente (Liberdade, Deus, a Justiça, 

etc.), e é porque as formações ideológicas têm um caráter de classe 

que elas se referem simultaneamente às mesmas “coisas” (Ibidem, p. 

259, aspas do autor). 

 

 

As formações ideológicas também apontam para uma “localização” ocupada pelo 

sujeito numa formação discursiva: a posição-sujeito. Porém, esta não é constitutiva de 

uma ordem local, mas de um imaginário sócio-histórico. De acordo com Courtine 

(1982, p. 252 apud GRIGOLETTO; PIVETTA, 2011, p. 38), ela se constitui como uma 

“identificação do sujeito da enunciação com o sujeito do saber, considerando os efeitos 

discursivos específicos que aí se relacionam”. O sujeito do saber, que é a forma-sujeito, 

é identificado por Pêcheux (1995 [1967], p. 266) como sujeito universal. Este, ao ser 

interpelado pela ideologia, cria uma identificação com o sujeito da enunciação, 

assumindo, consequentemente, uma posição. Pêcheux (1997b [1975]) ainda acrescenta 

que  

 

as palavras, expressões, proposições, etc. mudam de sentido segundo 

as posições sustentadas por aqueles que as empregam, o que quer 

dizer que elas adquirem seu sentido em referências a essas posições, 
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isto é, em referência às formações ideológicas as quais essas posições 

se inscrevem (Ibidem, p. 160).  

 

 

Outra noção que tem funcionamento a partir da AD e está imbricada à posição-

sujeito é a de forma-sujeito. Ela aponta, de maneira ampla, para o modo de ser sujeito 

em uma formação discursiva. De acordo com Orlandi (2001 [1999]), esse processo é 

constitutivo da ordem de uma historicidade: 

 

A forma-sujeito histórica que corresponde à da sociedade atual 

representa bem a contradição: é um sujeito ao mesmo tempo livre e 

submisso. Ele é capaz de uma liberdade sem limites e uma submissão 

sem falhas: pode tudo dizer, contanto que se submeta à língua para 

sabê-la. Essa é a base do que chamamos assujeitamento (Ibidem, p. 

50). 

 

 

 

Sabemos que, na Análise do Discurso de Michel Pêcheux, esse assujeitamento do 

sujeito se dá por meio da ideologia. Entretanto, segundo Lagazzi (1988),  

 

A forma-sujeito é realmente dialética. Não podemos reduzi-la a uma 

reprodução homogênea e pré-determinada, onde o sujeito seja 

totalmente manipulado pela ideologia e esteja completamente à mercê 

da formação discursiva que o domina. Em se tratando de sujeito e de 

seus discursos, não existe homogeneidade (Ibidem, p. 25). 

 

Assim, tal noção aponta para uma heterogeneidade constitutiva do processo de 

formação do sujeito discursivo, em que este é interpelado e identificado pela ideologia 

que o atravessa: “a forma-sujeito do discurso, na qual coexistem, indissociavelmente, 

interpelação, identificação e produção de sentido, realiza o ‘nonsense’ da produção do 

sujeito como ‘causa de si’ sob a forma de evidência primeira” (PÊCHEUX, 1988 

[1975], p. 295, aspas do autor). Ainda ancorados em Pêcheux (2009 [1988]), podemos, 

de melhor maneira, depreender 

 

de que modo todos os indivíduos recebem como evidente o sentido do 

que ouvem e dizem, leem ou escrevem (do que eles querem e do que 

se quer lhes dizer), enquanto ‘sujeitos-falantes’ [...] compreender 

realmente isso é o único meio de evitar repetir, sob a forma de uma 

análise teórica, o ‘efeito Münchhausen’ (Ibidem, p. 144, grifos do 

autor). 
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De acordo com Pêcheux (Op. cit.), o “efeito Münchhausen” aponta para o sentido de 

ilusão, que é produzido quando o sujeito esquece que é atravessado pela ideologia. 

Logo, não há como deter o funcionamento ideológico e as evidências em jogo no(s) 

discurso(s).  

Ainda em relação ao modo de ser sujeito em uma FD, Haroche (1992) aborda duas 

condições para a sua constituição no discurso: a religiosa e a jurídica. De acordo com 

ela, na Idade Média, a forma-sujeito religiosa estava circunscrita “às práticas religiosas 

cristãs”; já a forma-sujeito jurídica se inscreve em uma formação discursiva capitalista, 

constitutiva da Idade Moderna. No corpus recortado para este trabalho - analisado no 

terceiro capítulo desta dissertação -, a forma-sujeito religiosa, à qual a autora acima se 

refere, deixa de ser dominante, porém resvala para posições outras na discursividade da 

formação social capitalista, marcada pela forma-sujeito jurídica. 

De acordo com Orlandi (1996), ambas as formas-sujeito se constituem no modo 

como o sujeito é interpelado pela ideologia nos diferentes contextos sócio-históricos. 

Assim, 

 

se, no sujeito medieval, a interpelação se dá de fora para dentro e é 

religiosa, a interpelação do sujeito capitalista faz intervir o direito, a 

lógica, a identificação. Nela não há separação entre exterioridade e 

interioridade, mesmo se, para o sujeito, essa separação continue a ser 

uma evidência sobre a qual ele constrói, duplamente, sua ilusão: a de 

que ele é origem de seu dizer (logo, ele diz o que quer) e a da 

literalidade (aquilo que ele diz só pode ser aquilo) como se houvesse 

uma relação termo-a-termo entre linguagem, pensamento e mundo. § 

O sujeito moderno - capitalista - é ao mesmo tempo livre e submisso, 

determinado (pela exterioridade) e determinador (do que diz): essa é a 

condição de sua responsabilidade (sujeito jurídico, sujeito a direitos e 

deveres) e de sua coerência (não-contradição) que lhe garantem, em 

conjunto, sua impressão de unidade e controle de (por) sua vontade. 

Não só dos outros, mas até de si mesmo. Bastando ter poder... 

(ORLANDI, 1999, p. 14). 

 

 

Assim, a inscrição do sujeito moderno na formação discursiva capitalista é uma via 

de mão dupla: ao ser assujeitado pela ideologia, efeitos são produzidos no sujeito e, ao 

mesmo tempo, ele também produz sentidos nessa FD. Tal funcionamento aponta para os 

termos “determinado” e “determinador”, trazidos por Orlandi (Ibidem), ainda que este 

último não se refira a um ato de autonomia por parte do sujeito, até porque ele não 

detém o controle da linguagem, mas à sua condição de produtor de sentidos no discurso. 

Logo, ele se constitui como um “sujeito jurídico” com “direitos” e “deveres” (Op. cit.).
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1.3.A análise discursiva: um funcionamento teórico-metodológico 

 

 

O modo de constituição do sujeito analista do discurso, ou seja, a sua posição-

sujeito, se constrói na tentativa de irromper os “desígnios” da ideologia e o “deliberado” 

funcionamento do inconsciente, quando da análise de um corpus. Para tal, Orlandi 

(2001 [1999], p. 59) propõe a  

 

construção de um dispositivo de interpretação. Esse dispositivo tem 

como característica colocar o dito em relação ao não dito, o que o 

sujeito diz em um lugar com o que é dito em outro lugar, o que é dito 

de um modo com o que é dito de outro, procurando ouvir, naquilo que 

o sujeito diz, aquilo que ele não diz, mas que constitui igualmente os 

sentidos de suas palavras. 

 

 

 

Logo, ao construir o dispositivo analítico de um corpus, o analista do discurso já 

está mobilizando gestos interpretativos e, nesse processo discursivo, efeitos de sentido 

também já estão sendo produzidos. Na tentativa de depreender os imaginários 

constitutivos da materialidade em análise, seja ela textual, imagética, etc., o sujeito 

analista considera as condições de produção de tal discurso bem como as possíveis 

formações discursivas em jogo. Ademais, ele também trabalha por meio do 

funcionamento das oposições, dos silenciamentos, dos ditos e não ditos e do que está ou 

não materializado.  

Além da interpretação, outra noção também é considerada pela Análise do Discurso 

de Michel Pêcheux, quando da análise de um corpus: a de compreensão. De acordo com 

Orlandi (2009 [1999]), a compreensão, na AD, é da ordem da observação. Nesse 

processo, o analista do discurso não busca resistir, muito menos romper. Em 

contrapartida, os gestos de interpretação são construídos no âmbito do imaginário e, 

assim, efeitos de sentido são produzidos na tentativa de furar o que é evidenciado pela 

ideologia. Assim, 

 

 

a interpretação é o sentido pensando-se o co-texto (as outras frases do 

texto) e o contexto imediato; Compreender é saber como um objeto 

simbólico (enunciado, texto, pintura, música, etc.) produz sentidos. É 

saber como as interpretações funcionam. Quando se interpreta se está 

preso em um sentido. A compreensão procura a explicitação dos 
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processos de significação presentes no texto e permite que se possam 

“escutar” outros sentidos que ali estão, compreendendo como eles se 

constituem (Ibidem, p. 26, aspas da autora). 

 

Portanto, entendemos que o gesto discursivo de interpretar proporciona ao analista 

do discurso uma melhor “compreensão” da própria teoria já que, ao fazer funcionar esse 

dispositivo analítico, o sujeito analista se depara com os possíveis imaginários inscritos 

no discurso em questão. Logo, a escolha do corpus já produz sentidos no processo 

discursivo de análise, porquanto: 

 

 

A construção do corpus e a análise estão intimamente ligadas: decidir 

o que faz parte do corpus já é decidir acerca de propriedades 

discursivas (...) a melhor maneira de atender à constituição do corpus 

é construir montagens discursivas que obedeçam critérios que 

decorrem de princípios teóricos da análise de discurso, face aos 

objetivos da análise, e que permitam chegar à sua compreensão 

(ORLANDI, p. 63, itálicos nossos). 

 

Ademais, Orlandi (2001 [1999], p. 62) diz que “o objeto empírico é inesgotável”, 

apontando, assim, para um entrelaçamento entre diferentes discursividades visto que um 

discurso sempre se dá em relação a outro(s). Haja vista que a AD de Michel Pêcheux 

não é uma disciplina de análise de conteúdo, os gestos de interpretação do analista do 

discurso não visam à busca por uma verdade, tampouco buscam compreender o que 

pode estar por detrás do discurso. Ao trabalhar “n(os) limites da interpretação” 

(ORLANDI, 2001 [1999], p. 61), o sujeito analisa os possíveis efeitos de sentido 

produzidos no referido discurso. Orlandi (2001 [1999]), portanto, resume o papel de 

uma análise discursiva de perspectiva francesa: 

 

Em suma, a Análise de Discurso visa a compreensão de como um 

objeto simbólico produz sentidos, com ele está investido de 

significância para e por sujeitos. Essa compreensão, por sua vez, 

implica em explicar como o texto organiza os gestos de interpretação 

que relacionam sujeito e sentido (Ibidem, pp. 26, 27). 

 

 

Nesse funcionamento discursivo, o sujeito analista deve observar as regularidades 

linguísticas produzidas como um efeito de repetição. E é aí que o analista do discurso 

pode se deparar com o que é conhecido como ilusão de regularidade já que nem mesmo 
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esse sujeito não é a origem do que diz. Além disso, como a AD de Michel Pêcheux 

considera a possibilidade da falha, do furo, do equívoco, dentre outras lacunas que a 

língua pode apresentar, o analista pode se deparar com a existência de sentidos outros, 

pois “ao mesmo tempo em que os pontos e os nós compõem a geometria do trançado, há 

espaços de brechas, desvãos e buracos, que criam poros abertos, por onde escorregam 

vazios, escapam silêncios, escorrem os não-ditos e interditos” (ROMÃO, 2004, p. 72). 

Atrelada à constituição e à análise do corpus está a sua delimitação, ou seja, o seu 

recorte. De acordo com Orlandi (1981, p. 15), “é preciso determinar, através dos 

recortes, como as relações textuais são representadas, e essa representação não será, 

certamente, uma extensão da sintaxe da frase”. Esse funcionamento não é da ordem de 

uma segmentação, mas de uma fragmentação: “um recorte é um fragmento da situação 

discursiva” (ORLANDI, 1981, p. 14). Assim, o analista do discurso possibilita que um 

corpus empírico chegue às vias de um corpus discursivo.  

Após a delimitação da materialidade a ser analisada, o analista do discurso pode 

mobilizar seus gestos de interpretação em direção à construção do que é conhecido na 

Análise do Discurso de Michel Pêcheux como sequência discursiva, a saber, a SD. Esta 

se constitui como um método de organização da análise do corpus discursivo. Este, de 

acordo com Courtine (2009 [1981], p. 54), se constitui como “um conjunto de 

sequências discursivas, estruturado segundo um plano definido em relação a um certo 

estado das CP do discurso”. Assim, entendemos que as sequências discursivas de um 

corpus são constitutivas das condições de produção de um discurso. Courtine (Ibidem) 

ainda diz que as SD têm uma dimensão superior ao nível da frase, abarcando o nível 

discursivo. 

Além disso, o autor ainda estabelece uma ligação entre a análise da SD e a FD 

inscrita em um dado discurso: “toda sequência discursiva deve ser analisada em um 

processo discursivo de reprodução / transformação dos enunciados no interior de uma 

formação discursiva dada” (COURTINE apud BRANDÃO, 1986, p. 41). Assim, 

quando analisamos um corpus e recortamos as sequências discursivas constitutivas 

dessa análise, devemos trabalhar na tentativa de depreender em qual(is) formação(ões) 

discursiva(s) essas SD estão inseridas. Tal gesto, portanto, já se configura como uma 

interpretação, como uma análise do discurso. 
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2. OS DISCURSOS DO DISCURSO SUPERINTERESSANTE 

 

 

O presente capítulo aborda os diferentes discursos que atravessam o discurso de 

divulgação científica (DDC) - constitutivo da revista brasileira de divulgação científica 

Superinteressante -, donde recortamos o nosso corpus de pesquisa. A bibliografia 

utilizada, aqui, de maneira geral, é heterogênea, mas dialoga com os postulados 

pêcheuxtianos da Análise do Discurso francesa. Esta segue num continuum em relação 

àquilo que se considera a respeito dos discursos abordados, aqui, e da constituição do 

corpus de pesquisa. 

A primeira seção do presente capítulo - O discurso científico e suas 

(re)ssignificações sócio-históricas - mostra o funcionamento desse discurso e de seus 

efeitos na historicidade. Aqui, além de autores já conhecidos na Análise do Discurso de 

Michel Pêcheux, trabalhamos, também, com autores como Boaventura de Souza Santos 

e Gaston Bachelard.  

Além disso, estabelecemos, ainda, outra divisão na primeira seção do capítulo 2: a 

subseção A Modernidade e seus efeitos sobre o discurso científico. Nela, mostramos 

como a racionalidade é tomada no discurso científico, produzindo efeitos na 

Modernidade e no momento chamado de Pós-Modernidade. Aqui, nos baseamos, 

principalmente, nos ideais de Boaventura de Souza Santos, Hannah Arendt e Bruno 

Latour. 

Na segunda seção do Capítulo 2, nomeada de O discurso jornalístico: um ritual 

falível, mostramos algumas características dessa discursividade, trabalhadas por meio 

da AD, e como ela se constitui no discurso de divulgação científica (DDC). Para tal, 

mobilizamos noções abordadas por autores que trabalham a partir de um viés 

pêcheuxtiano, principalmente, por meio da analista do discurso Bethania Mariani. 

A seção 3 deste capítulo - O discurso de divulgação científica (DDC): uma 

modalidade de entremeio - traz as peculiaridades dessa discursividade através da AD. 

Aqui, mobilizamos noções a partir de autores pêcheuxtianos, como Evandra Grigoletto, 

Angela Baalbaki, Eni Orlandi e Authier-Révuz.  

Dividido em duas subseções - Os sujeitos constitutivos do DDC no espaço 

jornalístico e O Jornalismo Científico: uma modalidade do DDC -, mostramos quais 

são os sujeitos inscritos nessa discursividade e o seu funcionamento discursivo, além da 

constituição do Jornalismo Científico por meio do discurso de divulgação científica. 
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Na quarta seção do capítulo 2, denominada Um corpus Superinteressante, 

mostramos a constituição da referida revista como um veículo de divulgação científica e 

seus efeitos na historicidade. Essa seção subdivide-se em três, a seguir, respectivamente: 

A mudança editorial da SUPER e seus efeitos de sentido sobre religião no 

imaginário contemporâneo; A constituição do corpus de arquivo e O arquivo 

virtual: um efeito de sentido no imaginário da internet.  

Na primeira subseção da seção 4, trabalhamos com autores como Luiz Carlos Lima 

e Allan Macedo de Novaes para nos embasar acerca da mudança editorial da revista 

desde a sua concepção. Trouxemos, também, as ideias de Gianni Vattimo e Christa 

Berger, que nos embasaram para dissertar sobre o discurso religioso na atualidade. Na 

segunda subseção, trabalhamos a partir de autores, como Jean Jacques Courtine, Eni 

Orlandi, Michel Foucault e Michel Pêcheux, para tratar sobre a noção de arquivo. Por 

fim, mobilizamos os ideais de Marie-Anne Paveau e Eni Orlandi para mostrar a 

constituição do arquivo no imaginário digital.  
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2.1.O discurso científico e suas (re)ssignificações sócio-históricas 

 

 

Assim como qualquer outro objeto discursivo, a ciência também se constitui 

ideologicamente e é determinada pelas condições sócio-históricas de produção: “o 

processo de produção do conhecimento, enquanto processo histórico, se realiza 

concretamente sob formas históricas variadas [...] nas práticas sociais, principalmente 

no que chamamos a prática científica” (HENRY, 1992, p. 22). Desse modo, 

reconhecemos a ciência como, talvez, a prática de produção de conhecimento 

dominante.  

Tal qual o fazer científico, a constituição do sujeito cientista também é atravessada 

pela ideologia e se dá por meio do social, como aponta Grigoletto (2005, p. 28): “a 

ciência é uma prática social e, enquanto tal, não pode estar dissociada nem do sujeito 

nem da ideologia que a constitui”. Essa teorização sobre o processo ideológico de 

constituição do sujeito cientista ainda é ratificada por Pinto (1989, p. 47), que a aborda a 

partir de um imaginário de autoridade: 

 

A constituição do sujeito cientista enquanto autoridade é duplamente 

essencial, tanto porque o legitima no interior da comunidade científica 

- dá-lhe direito à voz -, como o legitima perante a sociedade como 

uma autoridade incontestável. Entretanto, o que é mais notável nesta 

sofisticada formulação é o fato que a cuidadosa construção do sujeito 

cientista é ao mesmo tempo o que autoriza este sujeito a organizar o 

seu discurso como o não discurso, o que autoriza o sujeito a se 

apresentar como o não sujeito. 

 

Essa relação entre o sujeito cientista e a prática científica aponta para a construção 

de um discurso constitutivo de uma relação legitimada entre ciência e verdade: o 

discurso científico - em que o cientista se autoapaga como sujeito e a ciência se 

autoapaga como discurso. Isso produz sentidos que apontam para “efeitos específicos de 

poder” (FOUCAULT, 2004 [1978], p. 13). Logo, visto que “não há discurso sem sujeito 

e nem sujeito sem ideologia” (PÊCHEUX, 1997b [1975], p. 133), o discurso científico é 

constituído, tal qual o sujeito cientista o é, historicamente, em uma relação de “poder-

saber” (FOUCAULT, 2010 [1975], p. 30). Assim, segundo esse autor: 

 

É preciso admitir [...] que o poder produz saber [...]; que poder e saber 

implicam-se diretamente; que não há relação de poder sem 
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constituição correlata de um campo de saber, nem saber que não 

suponha e não constitua ao mesmo tempo relações de poder. Essas 

relações de ‘poder-saber’ não devem então ser analisadas a partir de 

um sujeito do conhecimento que seria livre ou não livre em relação ao 

sistema de poder; mas é preciso considerar ao contrário que o sujeito 

que conhece, os objetos a conhecer e as modalidades de 

conhecimentos são outros tantos efeitos dessas implicações 

fundamentais do poder-saber e de suas transformações históricas. 

Resumindo, não é a atividade do sujeito de conhecimento que 

produziria um saber, útil ou arredio ao poder, mas o poder-saber, os 

processos e as lutas que o atravessam e que o constituem, que 

determinam as formas e os campos possíveis do conhecimento 

(Ibidem). 

 

 

 

Portanto, o processo de constituição do sujeito cientista e do discurso científico vai 

de encontro a um imaginário de opinião - constitutivo do discurso do senso comum -, o 

que é próprio da ordem de uma ruptura. Tal imaginário provoca o efeito de 

subjetividade, enquanto o imaginário da ciência produz o sentido de ausência da mesma. 

Assim, Santos (1989) afirma que: “Para se constituir, a ciência tem que romper com as 

evidências e ‘códigos de leitura’ do real que elas constituem, inventando um novo 

código... constituindo um novo ‘universo conceitual’, um novo sistema de novos 

conceitos e de relações entre conceitos” (Ibidem, p. 32). 

De acordo com Bachelard (1996 [1938], p. 18), no campo da epistemologia, essa 

tentativa de irrompimento do discurso científico com uma posição discursiva opinativa 

é característica do que ele chama de “espírito científico” (ibidem): 

 

A ciência, tanto por sua necessidade de coroamento como por 

princípio, se opõe absolutamente à opinião. Se, em determinada 

questão, ela legitimar a opinião, é por motivos diversos daqueles que 

dão origem à opinião; de modo que a opinião está, de direito, sempre 

errada. A opinião pensa mal; não pensa: traduz necessidades em 

conhecimentos. Ao designar os objetos pela utilidade, ela se impede 

de conhecê-los. Não se pode basear nada na opinião: antes de tudo, é 

preciso destruí-la. Ela é o primeiro obstáculo a ser superado. Não 

basta, por exemplo, corrigi-la em determinados pontos, mantendo, 

como uma espécie de moral provisória, um conhecimento vulgar 

provisório. O espírito científico proíbe que tenhamos uma opinião 

sobre questões que não compreendemos, sobre questões que não 

sabemos formular com clareza (Grifos do autor). 

 

Baseado na primazia pela objetividade como princípio de verdade no discurso 

científico, Bachelard (1996 [1938], p. 9) traça um percurso cronológico para o 

pensamento da ciência, estabelecendo três fases para tal: 
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O primeiro período, que representa o estado pré-científico, 

compreenderia tanto a Antiguidade clássica quanto os séculos de 

renascimento e de novas buscas, como os séculos XVI, XVII e até 

XVIII.  

O segundo período, que representa o estado científico, em preparação 

no fim do século XVIII, se estenderia por todo o século XIX e início 

do século XX.  

Em terceiro lugar, consideraríamos o ano de 1905 como o início da 

era do novo espírito científico, momento em que a Relatividade de 

Einstein deforma conceitos primordiais que eram tidos como fixados 

para sempre (Grifos do autor). 

 

 

Com base nessa divisão, atentaremos, na próxima seção, para o funcionamento do 

discurso científico na Modernidade e na Pós-Modernidade, bem como mostraremos 

alguns efeitos que são produzidos nesses imaginários. 
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2.1.1. A Modernidade e seus efeitos sobre o discurso científico 

 

 

 

 

Vivemos num tempo atônito que ao 

debruçar-se sobre si próprio descobre que 

os seus pés são um cruzamento de sombras, 

sombras que vêm do passado que ora 

pensamos já não sermos, ora pensamos não 

termos ainda deixado de ser, sombras que 

vêm do futuro que ora pensamos já sermos, 

ora pensamos nunca virmos a ser. 

(SANTOS, 1996 [1987], p. 5) 

 

 

 

Com base nesse tripé - que separa e classifica, historicamente, os períodos do 

pensamento científico -, entendemos que, com a chegada do século XX, os sentidos 

produzidos pelo discurso científico passaram a, potencialmente, apontar em direção à 

desconstrução de um saber exclusivamente positivista4. Isso produziu um efeito de 

decadência da legitimidade absoluta do conhecimento científico, já que o poder de 

verdade da ciência deixou de ser, exclusivamente, a razão (herança do Iluminismo5): 

 

É certo que deixa de ter sentido a busca de uma verdade absoluta, de 

uma cópia integralmente fiel da realidade. O conhecimento é sempre 

falível, a verdade é sempre aproximada e provisória. Contudo, nem 

todo conhecimento é igualmente falível, e o fato de o conhecimento e 

o mundo material serem realidades qualitativamente diferentes não 

significa que não haja relações entre eles (SANTOS, 1989, p. 72). 

 

 

 

Esse pensamento aponta para o que a formação social capitalista vem presenciando 

nas últimas décadas: a chamada crise da ciência moderna. Entretanto, de acordo com 

 
4 O adjetivo provém do termo Positivismo - corrente filosófica francesa, fundada por Auguste Comte 

(1798-1857), que reconhece a ciência como a única forma de conhecimento. De acordo com Trindade 

(2007), tal doutrina cientificista pode ser considerada uma extensão do Iluminismo. 
5 O Iluminismo, também conhecido como Século das Luzes, foi um movimento filosófico cujo apogeu se 

deu no século XVIII: “seu programa é a difusão do uso da razão para dirigir o progresso da vida em todos 

os aspectos” (BOBBIO; MATTEUCCI; PASQUINO, 1998 [1976], p. 605). Expandido largamente na 

França, tinha como lema a expressão Liberdade, igualdade e fraternidade, servindo como base para a 

Revolução Francesa. 
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Arendt (2011 [1961], p. 85), a base racionalista continuou a produz efeitos nessa nova 

fase científica: 

 

a época moderna começou quando o homem, com auxílio do 

telescópio, voltou seus olhos corpóreos rumo ao universo, acerca do 

qual especulara durante longo tempo - vendo com os olhos do espírito, 

ouvindo com os ouvidos do coração e guiado pela luz interior da 

razão - e aprendeu que seus sentidos não eram adequados para o 

universo, que sua experiência quotidiana, longe de ser capaz de 

constituir o modelo para a recepção da verdade e a aquisição de 

conhecimento, era uma constante fonte de erro e ilusão (Grifos 

nossos). 

 

 

Ainda que as fronteiras da Modernidade, enquanto momento histórico, não sejam 

muito bem estabelecidas e delimitadas, esse período é constitutivo, majoritariamente, do 

século XX. Assim, com a chegada do século XXI, um novo imaginário de ordem 

histórica se constituiu - a Pós-Modernidade6 - e a prática científica passou e passa por 

desconstruções da ordem de uma ambiguidade transitória. De acordo com Santos (1996 

[1987], p. 6): 

 

É esta a ambiguidade e a complexidade da situação do tempo presente, 

um tempo de transição, síncrone com muita coisa que está além ou 

aquém dele, mas descompassado em relação a tudo o que o habita. Tal 

como noutros períodos de transição, difíceis de entender e de 

percorrer, é necessário voltar às coisas simples, à capacidade de 

formular perguntas simples, perguntas que, como Einstein costumava 

dizer, só uma criança pode fazer, mas que, depois de feitas, são 

capazes de trazer uma luz nova à nossa perplexidade.  

 

 

Esse período científico transitório é ratificado por Grenz (1997, p. 76, grifos do 

autor), que encontra no discurso da Pós-Modernidade a produção de um efeito de 

desconstrução científica: na “era pós-moderna, todas as coisas são ‘deslegitimadas’, ou 

seja, nessa perspectiva histórica, requer uma investida contra tudo o que reivindica para 

si a universalidade - ela requer na verdade, uma ‘guerra contra a totalidade’”. 

Entretanto, o período atual tem, também, produzido sentidos outros que apontam para 

 
6 De acordo com o filósofo francês, Jean-François Lyotard (1993 [1986], p. 3, grifos do autor), o termo 

Pós-Modernidade pode-se caracterizar, resumidamente, como a decorrência da morte das grandes 

narrativas totalizantes, fundadas na crença no progresso e nos ideais iluministas de igualdade, liberdade e 

fraternidade: “considera-se ‘pós-moderna’ a incredulidade em relação aos ‘metarrelatos’”. 
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uma reprodução do discurso racional(ista), logo, esses viés nunca deixou de produzir 

efeitos no imaginário científico.  

Baseando-nos em Latour, (1994 [1991]), consideramos que, ao optarmos por dizer 

“Pós-Modernidade”, talvez isso se configure como um sintoma de uma formação 

discursiva contemporânea, uma vez que não se estabeleceu sequer a Modernidade como 

um período histórico. Segundo o autor, 

 

A modernidade jamais começou. Jamais houve um mundo moderno. 

O uso do pretérito é importante aqui, uma vez que se trata de um 

sentimento retrospectivo, de uma releitura de nossa história. Não 

estamos entrando em uma nova era; não continuamos a fuga 

tresloucada dos pós-pós-pós modernistas; não nos agarramos mais à 

vanguarda da vanguarda; não tentamos ser ainda mais espertos, ainda 

mais críticos, aprofundar mais um pouco a era da desconfiança. Não, 

percebemos que nunca entramos na era moderna (Ibidem, p. 51). 

 

 

Mas, ainda que nunca tenhamos entrado, segundo Latour (Op. cit.), na era moderna, 

ela retumba discursivamente. No final do século XX, ao escrever sobre a Modernidade e 

a Pós-Modernidade, Santos (1988, p. 46) produziu o seguinte período: “em termos 

científicos vivemos ainda no século XIX [...] o século XX ainda não começou, nem 

talvez comece antes de terminar”. A partir dessa fala, pensemos se estamos, de fato, 

vivendo o século XXI em “termos científicos” (Ibidem)!  

Retomando o título desta seção, interpretamos que o presente século e a chamada 

era pós-moderna são (re)ssignificações sócio-históricas do discurso científico, a saber, 

efeitos de sentido dessa discursividade. Se, cientificamente, estamos inseridos em um 

imaginário de retorno ao Positivismo ou em um imaginário de “evolução” de um viés 

racionalista, entendemos que esses são efeitos do discurso científico vigente, afinal, a 

“verdade científica não só não precisa ser eterna, como não precisa sequer ser 

compreensível ou adequada ao raciocínio humano (ARENDT, 2011 [1961], p. 303). 
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2.2.O discurso jornalístico: um ritual falível 

 

 

O discurso não é uma das funções entre 

outras da instituição midiática; é o seu 

principal produto e o resultado final do seu 

funcionamento. A mídia produz discursos 

como os pintores pintam telas, os músicos 

compõem músicas, os arquitetos projetam 

edifícios. É claro que a mídia desempenha 

também outras funções, mas todas elas têm 

no discurso o seu objetivo e a sua 

expressão final. 

(RODRIGUES, 2002 [1997], p. 217) 

 

 

Embora a epígrafe acima não remeta à noção de discurso tal qual é tomada na 

Análise do Discurso de Michel Pêcheux, ela é interessante para o nosso trabalho. 

Apesar da distância conceitual, as palavras de Rodrigues (Ibidem) apontam para a 

ênfase do trabalho midiático sobre o material textual e imagético produzido pelo 

jornalismo.  

Na AD francesa, o discurso jornalístico se constitui como uma “modalidade” de 

“discurso sobre” (MARIANI, 1998, p. 60, grifo da autora): “Os discursos sobre são os 

discursos que atuam na institucionalização dos sentidos, portanto, no efeito de 

linearidade e homogeneidade da memória” (Ibidem). De acordo com a autora, essa 

memória discursiva aponta para uma historicidade na qual sentidos são produzidos e 

podem ser ressignificados e/ou deslocados haja vista que todo discurso é: “uma prática. 

E, como toda prática, é constituído por ideologia” (ORLANDI, 1998, p. 12). 

Também com base em Orlandi (2001, p. 31), vemos que, na AD pêcheuxtiana, a 

memória discursiva produz o sentido de um “já dito”, de algo já falado anteriormente, 

“em outro lugar”, sendo, também, constituída como “interdiscurso”: “o saber discursivo 

que se foi constituindo ao longo da história e foi produzindo dizeres, a memória que 

tornou possível esse dizer para esses sujeitos num determinado momento e que 
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representa o eixo de sua constituição” (Ibidem, p. 33). Segundo Pêcheux (1988 [1975], 

p. 162), os sentidos são construídos historicamente a partir de relações de poder e são 

identificados como “já-lá” ou como “o todo complexo com dominante das formações 

discursivas” (Ibidem). 

Ainda sobre essa historicidade constitutiva do discurso, outro efeito é produzido a 

partir da relação entre ela e o discurso jornalístico - o “pré-construído” (MARIANI, 

1998, p. 153): “algo já dito antes, em algum lugar, e que retorna no discurso 

jornalístico-político como evidência” (Ibidem). Sobre essa evidência, entendemos que 

ela se constitui, no jornalismo, como um efeito de neutralidade, produzindo sentidos de 

obviedade no discurso. Entretanto, essa neutralidade aponta para um imaginário de 

ilusão, corroborando, assim, com a opacidade da qual a língua é constitutiva. Logo, 

“capturado pela evidência de objetividade” (ROMÃO, 2007, p. 148), o discurso 

jornalístico produz uma falsa “estabilidade para o que se mostra caótico, contraditório e 

conflituoso na realidade, cristalizando um modo de dizer” (Ibidem). 

Na tentativa de produzir sentidos de neutralidade, o que se tem como efeito no 

discurso jornalístico é a promoção da ilusão de imparcialidade que se dá pelo 

funcionamento da ideologia e do inconsciente. Dessa forma, entendemos que não existe 

discurso imparcial, pois se trata de uma construção social, portanto, político-ideológica. 

Assim, essa “prática discursiva que atua na construção e reprodução de sentidos” 

(MARIANI, 2005, p. 8), de acordo com Foucault (1992, p. 122), tem “a presunção da 

observação e da neutralidade”. 

Logo, mesmo que o discurso jornalístico tenha o funcionamento de um “discurso 

intermediário”, se situando entre o “discurso de (‘discurso-origem’) e o interlocutor” 

(MARIANI, 1998, p. 60, grifos da autora), a ausência de parcialidade continua sendo 

um efeito de sentido. Na “busca pelo convencimento” (Ibidem), o discurso jornalístico 

busca construir “modelos de compreensão da realidade” (MARIANI, 1999, p. 112). Tal 

funcionamento é de um imaginário legitimador dessa prática discursiva enquanto  

 

um discurso autorizado. Em outros termos, o poder que se exerce 

nesse discurso lhe permite produzir um determinado saber, ou, para 

usar os termos empregados por Foucault, “efeitos de poder”, que 

circulam entre os enunciados da mídia. [...] Assim, por produzir a 

“verdade” amparada no poder, o jornalista tem o estatuto de dizer o 

que funciona como verdadeiro de uma época (NAVARRO, 2006, p. 

84).  
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Entretanto, o que o sujeito jornalista diz não é da ordem de uma verdade, mas se 

constitui como um efeito de verdade já que ele também trabalha com a “linguagem que, 

em sua incompletude, o constitui enquanto sujeito” (DELA-SILVA, 2013, p. 2), assim 

como todos os sujeitos inscritos em qualquer discurso. Dela-Silva (Ibidem, p. 3) ainda 

explora a importância da desconstrução do “efeito de evidência” pela qual o sujeito 

jornalista deve primar, ao considerar “a incompletude da linguagem e a sua opacidade”. 

Em Medeiros (2004, p. 110) também encontramos aporte teórico para a falácia da 

neutralidade do discurso jornalístico. Para a autora, a imparcialidade dessa prática 

discursiva também é da ordem da ilusão: 

 

 

O que vai ocorrer em relação a um discurso que encena a 

“neutralidade” é supor que a subjetividade se verifica em duas 

instâncias: por um lado, através de marcas empíricas de um “eu” que 

se enuncia; por outro, através de marcas de opinião tomadas como 

“interpretação”. Ser “neutro” consistiria, então, em rejeitar essas 

“formas de subjetividade”. Para a Análise de Discurso, no entanto, 

ambos os procedimentos constituem ilusões que foram historicamente 

determinando e delimitando modos de dizer que opunham um 

discurso da ciência a um discurso da não-ciência (Ibidem). 

 

 

Ainda por meio de Medeiros (2004), a partir de uma reflexão sobre a posição do 

sujeito cronista no discurso jornalístico, podemos conceber esse efeito de ilusão, 

produzido pela suposta imparcialidade do discurso jornalístico, como uma “falha no 

ritual” dessa discursividade (Ibidem, p. 94). De acordo com Foucault (1998 [1970], p. 

39), o ritual “determina para os sujeitos que falam, ao mesmo tempo, propriedades 

singulares e papéis pré-estabelecidos”, sendo a falha constitutiva desse processo. Em 

Pêcheux (1990), também vemos que a falha é constitutiva de qualquer discurso: 

 

E acrescentaremos que levar até as últimas consequências a 

interpelação ideológica como ritual supõe o reconhecimento de que 

não há ritual sem falha, desmaio ou rachadura: “uma palavra por 

outra” é uma definição (um pouco restritiva) da metáfora, mas é 

também o ponto em que um ritual chega a se quebrar no lapso ou no 

ato falho (Ibidem, p. 17, aspas do autor, grifo nosso). 

 

 

Assim, pensamos que, caindo ou não no efeito de evidência, falhando ou cumprindo 

o ritual, para Mariani (1998, p. 63), tais possibilidades já determinam sentidos e se 
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constituem como um “gesto interpretativo” por parte do(s) sujeito(s) jornalista(s), 

porquanto, em “uma palavra, a imprensa deve desambiguizar o mundo” (Ibidem). O 

discurso, no entanto, aqui, é tomado como um ritual passível de falhas. Isso aponta para 

a possibilidade de existência de equívocos no discurso jornalístico. Em nosso corpus de 

pesquisa, por exemplo, há falhas como efeito de sentido, que se constituem como 

lacunas linguísticas. Entretanto, isso não significa que o ritual não foi cumprido, mas 

que a falha também é um sentido produzido nessa discursividade, a saber, o discurso de 

divulgação científica da revista brasileira, Superinteressante7.  

Além disso, de acordo com Gregolin (2007, p. 180), no discurso jornalístico, há um 

encontro entre “o novo e o velho”, portanto, os sentidos são sempre atualizados, 

produzindo efeitos de estabilização ou de desestabilização da memória discursiva. Por 

conseguinte, um dos efeitos possíveis que o discurso jornalístico pode produzir é o de 

divulgação da ciência e é por meio dele que o discurso de divulgação científica (DDC) 

se constitui.  

 
7 Isso será esmiuçado quando da análise do corpus. 
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2.3.O discurso de divulgação científica (DDC): uma modalidade de entremeio 

 

 

A divulgação das pesquisas da ciência na esfera midiática pode produzir sentidos 

outros em relação ao fazer científico já que uma nova modalidade discursiva se constitui 

nesse processo: o discurso de divulgação científica (DDC). Logo, “o discurso de 

divulgação científica não é a soma de discursos: ciência mais jornalismo igual 

divulgação científica (c+j=dc). Ele é uma articulação específica com efeitos 

particulares” (ORLANDI, 2001d, p. 22). Assim, os efeitos produzidos no DDC não são 

os mesmos do discurso científico tampouco os do discurso jornalístico. Para Grigoletto 

(2005, p. 44), o discurso de divulgação científica é uma nova construção, ou seja, se 

trata de um 

 

 

Novo discurso, mas que não está na ordem da ruptura, nem somente 

na ordem da (re)formulação. Está na ordem de um deslocamento que 

não chega a produzir uma ruptura, já que se mantém um efeito de 

ressonância do discurso da ciência (Ibidem, negritos nossos). 

 

 

Assim, o discurso de divulgação científica não se constitui como uma reformulação 

do discurso científico, mas podemos dizer que ele se configura como um discurso de 

entremeio, constituído por entre o discurso científico e o discurso jornalístico, sendo, 

então, um “espaço intervalar, já que suas fronteiras são delineadas no entremeio da 

ciência, da mídia e do leitor” (Op. cit.). Esses três lugares de constituição do DDC são 

classificados por Grigoletto (2005, p. 57) como ordens dessa discursividade, sendo que 

a imagem do sujeito leitor é baseada no discurso do senso comum. Para melhor entender 

a relação entre elas, a autora estabelece um diagrama que representa as fronteiras “da 

Formação Discursiva” do DDC. Em Baalbaki (2010), vemos que as fronteiras das FD 

nas quais o discurso em questão é constituído são instaladas em 

 

 

intervalos semânticos entre as diferentes ordens. O elemento regulador 

das fronteiras é o olhar que a mídia lança sobre a concepção de ciência 

e, desta forma, denominou-a de “FD do discurso midiático da 

Divulgação Científica”, já que a mídia é a grande reguladora, ou 

melhor, determina o que da ciência julga relevante para ser 

transformado em notícia (Ibidem, p. 96, negritos nossos). 
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Logo, vemos como a mídia se constitui como um espaço privilegiado de prática do 

DDC, principalmente, no Brasil, e isso vem sendo exacerbado desde o início dos anos 

1980, quando da criação da revista brasileira de divulgação científica, Ciência Hoje, em 

1982. Esta, de acordo com Costa8 (2017), se constituiu como veículo de divulgação 

científica “com a finalidade de estabelecer um canal de comunicação direta entre a 

esfera da ciência e os diversos segmentos da sociedade brasileira” (Ibidem, p. 169).  

Já de uma perspectiva mais afim à Análise do Discurso de filiação francesa, 

Guimarães (2001, p. 20) também concebe a mídia como um lugar de constituição do 

discurso de divulgação científica: 

 

a ciência só é notícia para a mídia enquanto parte de uma cena em 

que os fatos narrados podem ser vistos sob um aspecto utilitário. 

[...] o tratamento da ciência como notícia, ao tomar a ciência como 

acontecimento e não como processo de produção do conhecimento, 

coloca a ciência como um lugar que pudesse dar respostas presentes 

para problemas presentes, bastando, para isso, mobilizar a ciência 

(Ibidem, grifos nossos).  

 

 

Então, no discurso midiático, os efeitos produzidos sobre o discurso científico 

apontam para a constituição de outro discurso - o de divulgação científica. Este, 

portanto, é da ordem de uma informatividade sobre a prática científica, ainda que o 

efeito desse funcionamento venha a ser constitutivo de uma falha. Da ordem de uma 

historicidade, como todos os outros discursos, o DDC é determinado e constituído 

pelo/no interdiscurso,  

 

o que é determinante aí é uma memória da ciência tratada como 

notícia: um acontecimento científico é atualizado transformado “fato” 

pela objetividade jornalística. [...] De tal modo, produz-se uma 

memória da ciência, que se constitui pela mídia e não pela própria 

ciência (GALLO, 1992, p. 6, aspas da autora). 

 

 

 
8 Esse autor trabalha a partir dos postulados de Mikhail Bakhtin (1895 - 1975), ainda que esses não sejam 

constitutivos da teoria de Análise do Discurso pêcheuxtiana. Entretanto, é interessante, aqui, abordar esse 

viés discursivo, pois produz um sentido de completude em relação ao nosso tratamento no que diz 

respeito ao discurso de divulgação científica, trabalhado, mais profundamente, na próxima seção.  
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A ideia discursiva de ciência enquanto um acontecimento na mídia encontra 

embasamento em Pêcheux (2006 [1983]), que diz que o acontecimento se situa “no 

ponto de encontro de uma atualidade e uma memória” (Ibidem, p. 17): 

 

a memória tende a absorver o acontecimento, como uma série 

matemática prolonga-se conjeturando o termo seguinte em vista do 

começo da série, mas o acontecimento discursivo, provocando 

interrupção, pode desmanchar essa “regularização” e produzir 

retrospectivamente uma outra série sob a primeira, desmascarar o 

aparecimento de uma nova série que não estava constituída 

enquanto tal e que é assim o produto do acontecimento; o 

acontecimento, no caso, desloca e desregula os implícitos associados 

ao sistema de regularização anterior (PÊCHEUX, 1999, p. 53, aspas 

do autor e grifos nossos). 

 

 

Baseando-nos nessa noção de “acontecimento discursivo” (Ibidem), entendemos que 

o discurso de divulgação científica também se constitui como um acontecimento, 

porém, do imaginário do jornalismo. Esse novo sentido produzido pela condição do 

DDC enquanto acontecimento jornalístico se reflete na heterogeneidade que essa 

modalidade de discurso apresenta, possibilitando uma alteridade que só um espaço 

discursivo aberto permite. Tal “abertura” para um discurso científico mais “livre” da 

razão é explicada por Nunes (2001, p. 39): 

 

O divulgador traz para dentro de seu discurso aquilo que não 

caberia em um texto científico: falar das crenças, das imaginações, 

das profecias, mesmo quando falando da ciência. Ele aparece, assim, 

como uma figura que acolhe a não ciência, propiciando, com isso, 

uma identificação junto ao leitor ou a todo aquele que se ressente 

dos cortes epistemológicos remediando, de certo modo, a falta 

constitutiva causada pelas rupturas científicas (Negritos nossos). 

 

 

 

Assim, tanto o que é da ordem do dito quanto da ordem do não dito se constitui 

como um efeito no discurso de divulgação científica. O “divulgador” (Ibidem) inscrito, 

também, num discurso sobre, a saber, o jornalístico, se vale de uma linguagem que 

aponta para uma tentativa de aproximação com o sujeito leitor. Nunes (op. cit.) fala de 

“uma identificação junto ao leitor”, todavia esse pode não ser o efeito produzido no 

DDC, mas uma falha constitutiva dessa discursividade.  
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2.3.1. Os sujeitos constitutivos do DDC no espaço jornalístico 

 

 

 

As condições de produção dos sujeitos inscritos no discurso de divulgação científica 

são constitutivas do imaginário da imprensa, fazendo circular sentidos nessa ordem, 

haja vista o imbricamento dos discursos científico e jornalístico - constitutivos do DDC, 

materializado em jornais, revistas, telejornais, etc. Diante dos efeitos produzidos nessa 

modalidade discursiva, Bourdieu (2004 [1997], p. 79), pela perspectiva da Sociologia da 

Linguagem, tenta alertar os sujeitos cientistas no tocante à propagação dos frutos de 

suas pesquisas: “Se não trabalhar, eles próprios, pela divulgação dos resultados do seu 

trabalho, pelo menos” devem “trabalhar para controlar tanto quanto possível esse 

processo de divulgação”. 

Contudo, como analistas do discurso, sabemos que essa fala é da ordem de uma 

ilusão e se configura como um efeito de evidência do processo discursivo de divulgação 

da ciência, já que o controle sobre os processos discursivos se mostra falho, o que não é 

exceção com o de divulgação científica. Logo, o que Bourdieu (Ibidem) diz aponta para 

um imaginário ideal do que deveria ser feito em relação ao funcionamento do DDC: ser 

o mais atrelado possível ao discurso científico e ao sujeito nele inscrito - o cientista. 

Entretanto, a linguagem escapa a qualquer sujeito, pois, este “está sujeito à língua para 

ser sujeito da língua” (ORLANDI, 2007). Isso aponta para a não condição do sujeito do 

discurso enquanto sujeito empírico. Assim, ele está “sujeito” a falhas e a equívocos. 

Além disso, Pêcheux (1988 [1975], p. 163) diz que: 

 

o sujeito se constitui pelo esquecimento daquilo que o determina. 

Podemos agora precisar que a interpelação do indivíduo em sujeito de 

seu discurso se efetua pela identificação (do sujeito) com a formação 

discursiva que o domina (isto é, na qual ele é constituído como 

sujeito): essa identificação, fundadora da unidade (imaginária) do 

sujeito, apóia-se no fato deque os elementos do interdiscurso que 

constituem, no discurso do sujeito, os traços daquilo que o determina, 

são re-inscritos no discurso do próprio sujeito. 

 

 

O fundador da teoria da Análise do Discurso de matriz francesa ainda prevê dois 

tipos de esquecimento pelos quais o sujeito é atravessado: o esquecimento número 1 e o 

esquecimento número 2. O primeiro baseia-se no fato de que “o sujeito-falante não 

pode, por definição, se encontrar no exterior da formação discursiva que o domina” 
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(Ibidem, p. 173). Então, todo sujeito é constituído por formações discursivas, havendo 

uma dominante. O segundo tipo de esquecimento centra-se na condição ilusória do 

sujeito enquanto detentor do controle sobre o que diz. Assim, “uma palavra, uma 

expressão ou uma proposição não tem um sentido que lhe seria ‘próprio’, vinculado a 

sua literalidade” (Op. cit., p. 161), porém “mudam de sentido segundo as posições 

sustentadas por aqueles que as empregam” (Op. cit., p. 160). 

Os esquecimentos abordados por Pêcheux (1988 [1975]) apontam para o 

atravessamento do sujeito pela ideologia. Esta “interpela os indivíduos em sujeitos” 

(PÊCHEUX, 1997 [1969], p. 167) e determina a sua posição no discurso. Pensando com 

Foucault (2007 [1969]) e Pêcheux (1988 [1975]), Orlandi (2009, p. 49) afirma que: 

 

o sujeito discursivo é pensado como “posição” entre outras. Não é 

uma forma de subjetividade, mas um “lugar” que ocupa para ser 

sujeito do que diz (FOUCAULT, 2007 [1969]): é a posição que deve e 

pode ocupar todo o indivíduo para ser sujeito do que diz. O modo 

como o sujeito ocupa seu lugar, enquanto posição, não lhe é acessível, 

ele não tem acesso direto à exterioridade (interdiscurso) que o 

constitui. Da mesma maneira, a língua também não é transparente nem 

o mundo diretamente apreensível quando se trata da significação, pois 

o vivido dos sujeitos é informado, constituído pela estrutura da 

ideologia (PÊCHEUX, 1988 [1975]).  

 

 

 

A partir da citação acima, entendemos que o discurso de divulgação científica é um 

efeito produzido num encontro entre duas posições distintas: a do cientista, que ocupa 

um lugar de autoria do material científico, e a do jornalista, que é o responsável pelo 

texto, estando ou não este assinado. Assim, os sentidos que circulam nesse espaço 

operam na ilusão de promover a comunicação social. Segundo Authier-Révuz (1998, p. 

108), há uma “encenação da comunicação no discurso de divulgação científica”. Logo, 

entendemos que é na mídia que o discurso científico é ressignificado por meio do 

discurso jornalístico, se constituindo, então, como DDC. Para Grigoletto (2004, p. 5), 

nesse processo de constituição, 

 

 

A ciência procura exercer o seu poder sobre a mídia, tentando 

controlar, impor os limites do dizer científico, para que nenhum 

enunciado, escrito pelo jornalista, produza um sentido indesejado, que 

escape da verdade e do saber objetivo. A mídia, por sua vez, resiste a 

esse poder, também impondo a sua verdade, a sua interpretação sobre 
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os fatos científicos, para que as matérias, publicadas pelas revistas, 

atinjam seu público-alvo (Negritos nossos). 

 

 

 

Os sentidos produzidos pela ciência e pela mídia também fazem funcionar outro 

discurso constitutivo do DDC: o discurso do cotidiano. Segundo Baalbaki (2010, p. 90), 

os sujeitos neles inscritos - o cientista, o jornalista e o leitor -, nessa ordem, apontam 

para um “efeito produzido pelo gesto de interpretação do autor” (Ibidem,) - o efeito-

leitor. De acordo com Orlandi (2004, p. 131), tal conceito “tem a ver com a apropriação 

coletiva do conhecimento, com a caracterização dessa relação do sujeito social urbano 

com as novas tecnologias”. Assim, o efeito-leitor se caracteriza como uma posição 

discursiva imbuída de subjetividade e “para que ele se realize, é necessário que as 

condições de existência deste efeito estejam dissimuladas para o próprio sujeito” 

(PÊCHEUX, 2009 [1975], p. 60). 

Além desse efeito produzido no sujeito leitor, Orlandi (2005 [2003], p. 75) também 

produz um deslocamento, a partir de Foucault (1992b [1969]), o relacionado à noção de 

autoria, ainda que determinadas materialidades não disponham da assinatura de autores: 

“um texto pode até não ter um autor específico, mas, pela função-autor, sempre se 

imputa uma autoria a ele”. Desse modo, a função-autor também se configura enquanto 

uma posição desse sujeito no discurso, interpelada pela ideologia e inscrita em uma 

dada formação discursiva.  

Sobre isso, Orlandi (Ibidem, p. 73) ainda acrescenta: “o sujeito está para o discurso 

assim como o autor está para o texto”. Dessa maneira, podemos entender, por exemplo, 

o funcionamento de autoria dos textos jornalísticos. Muitas vezes, os veículos de 

comunicação assumem a posição de sujeito autor desse discurso no lugar da assinatura 

de um nome que representaria um sujeito empírico.  
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2.3.2. O Jornalismo Científico: uma modalidade do DDC 

 

 

O Jornalismo Científico se constitui como um deslocamento do discurso de 

divulgação científica (DDC) e funciona a partir de uma ordem de mediação entre o 

discurso científico e a imagem que se faz do leitor: 

 

O Jornalismo Científico enquanto representante da mídia, atua como 

um mediador, um administrador de sentidos da informação científica. 

E essa administração de sentidos é materializada no Discurso de 

Divulgação Científica (DDC), pelo jornalista, que está determinado 

pelo poder/verdade da mídia, mas também pelo poder/verdade da 

ciência (GRIGOLETTO, 2005, p.13, negritos nossos). 

 

Logo, podemos dizer que o Jornalismo Científico se configura como uma 

modalidade do discurso de divulgação científica, fazendo circular, na mídia, os sentidos 

produzidos pela ciência. Entretanto, entendemos que essa divulgação da produção 

científica se constitui apenas como “uma certa versão do texto científico” (ORLANDI, 

2001d, p. 27), lembrando que não há um distanciamento por parte do sujeito jornalista 

em relação ao que é materializado no discurso de divulgação científica, mas gestos de 

interpretação são mobilizados nessa posição-sujeito autor: “as palavras podem mudar de 

sentido conforme as posições ocupadas por aqueles que as empregam” (PÊCHEUX; 

HAROCHE; HENRY, 2007, p. 26). 

As condições de produção do sujeito jornalista, ou seja, do sujeito autor, corroboram 

com o sentido didático que Beacco e Moirand (1995, p. 4 apud Mariani, 1998, p. 61) 

conferem aos discursos midiáticos, os chamando de “lugares de inscrição do 

didatismo”. Orlandi (2001d, p. 27) também aborda o didatismo como efeito constitutivo 

do discurso, porém o estabelece em relação ao discurso científico. Segundo ela, há no 

Jornalismo Científico um efeito de “didatização do discurso da ciência” (Ibidem) no que 

tange ao imaginário do sujeito leitor, produzindo o sentido de incapacidade por parte 

desse sujeito de não compreensão do discurso científico. Assim, o sujeito jornalista 

trabalha na tentativa de legitimação do discurso científico para o sujeito leitor, 

constituído em um imaginário do senso comum. 

De acordo com Bueno (1985, p. 1422), o sujeito jornalista, nas condições de 

produção do Jornalismo Científico, “propõe um processo de recodificação, isto é, a 

transposição de uma linguagem especializada para uma linguagem não especializada, 
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com o objetivo de tornar o conhecimento acessível a uma vasta audiência”. Porém, 

sabemos que essa tentativa de democratizar o discurso científico, via mídia, se constitui 

como um efeito de evidência, construído por meio do Jornalismo Científico. Assim, 

quando o sujeito jornalista científico tenta, em seu fazer, “entregar de bandeja” 

(ORLANDI, 2001d, p. 27), “mastigado” (Ibidem), ao sujeito leitor um texto de 

divulgação científica, cai na evidência de mediação entre o discurso científico e o 

discurso do senso comum. 

Segundo Authier-Révuz (1998), a transmissão do discurso científico ao público 

“leigo” pode ser considerada um processo discursivo heterogêneo de tradução em que o 

sujeito jornalista trabalha na tentativa de “colocar sob uma forma acessível ao público o 

resultado das pesquisas científicas” (AUTHIER-RÉVUZ, 1999, p. 10). Assim, o 

Jornalismo Científico se configura como:  

 

uma atividade de disseminação, em direção ao exterior, de 

conhecimentos científicos já produzidos e em circulação no interior de 

uma comunidade mais restrita; essa disseminação é feita fora da 

instituição escolar-universitária, não visa à formação de especialistas, 

isto é, não tem por objetivo estender a comunidade de origem (Ibidem, 

1998, p. 107). 

 

 

Para Grigoletto (2005, p. 39), os gestos de interpretação mobilizados pelo sujeito 

jornalista produzem uma “(re)atualização do discurso da ciência. Assim, ao comentar o 

discurso científico, o jornalista (re)atualiza-o em outra ordem, a do senso 

comum,através de um gesto de interpretação”. Para tal, Orlandi (2001d) trabalha com a 

ideia de encenação no Jornalismo Científico. Assim, quando o sujeito jornalista diz: 

“segundo o cientista x” ou “especialistas reunidos em W chegaram à conclusão de que”, 

ele está encenando “a fala do próprio cientista para o leitor de notícias da ciência” 

(Ibidem, p. 26). Logo, um efeito é produzido a partir da mobilização interpretativa do 

sujeito jornalista, a saber, o efeito-leitor. Este “tem a ver com a apropriação coletiva do 

conhecimento, com a caracterização dessa relação do sujeito social urbano com as 

novas tecnologias” (ORLANDI, 2004, p. 131, negritos nossos). Segundo Santos (2007, 

p. 36): 

 

A ciência e a tecnologia passaram a ocupar espaço cada vez maior 

na imprensa voltada para o homem comum. [...] Os saberes que, 

tradicionalmente, circulavam apenas nas comunidades científicas 
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direcionados a um público composto por cientistas passam a circular 

em meio a um público leigo em matéria de ciência (Negritos nossos). 

 

 

O “homem comum” de quem Santos (Ibidem) fala se trata do sujeito constitutivo 

do discurso do senso comum, ou seja, do “sujeito leitor” (BAALBAKI, 2010, p. 90), 

também inscrito no discurso de divulgação científica. Na perspectiva da Análise do 

Discurso de Michel Pêcheux, esse sujeito não “recebe”, passivamente, a divulgação 

científica por meio do Jornalismo Científico, mas produz efeitos a partir do 

funcionamento do DDC - no qual ele também é constituído. Logo, assim como “não há 

discurso sem sujeito e nem sujeito sem ideologia” (PÊCHEUX, 1997b [1975], p. 133), 

também não há discurso de divulgação científica sem sujeito leitor e nem sujeito leitor 

sem ideologia. Baseando-se em Orlandi (2001d), Cantori (2010) diz que, atravessado 

pela ideologia, 

 

o público leitor de jornalismo científico é colocado numa posição de 

quem participa do modo de produção científica, sem vir a ser cientista. 

Ele é um leitor de ciência. Ao “compreender” a ciência, estabelece 

com ela uma relação - como massa crítica - que a impulsiona, que lhe 

dá uma forma, uma realidade social sensível, sem a qual a ciência não 

funciona (Ibidem, p. 60). 

 

 

 

O sujeito leitor, inscrito no discurso de divulgação científica, pode ter acesso à 

divulgação da ciência por meios jornalísticos segmentados no setor de Ciência e 

Tecnologia (C&T), tais como os impressos, o rádio, a TV e a internet. No Brasil, as 

pesquisas científicas e os feitos da ciência são, de maneira geral, divulgados por revistas 

especializadas, como a brasileira Superinteressante, donde recortamos nosso corpus de 

análise. A partir do discurso de divulgação científica, essa revista faz funcionar um 

contato entre o sujeito leitor e a comunidade científica. 
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2.4.Um corpus Superinteressante 

 

 

Criada no ano de 1987, pelo Grupo Abril, a revista brasileira de divulgação 

científica Superinteressante, ou, simplesmente, SUPER, nasceu não só com o objetivo 

primeiro de informar o público sobre as pesquisas e descobertas da ciência, mas também 

ambicionou conquistar, de início, a comunidade científica do final do século XX, a fim 

de garantir a sua credibilidade enquanto veículo de divulgação científica. Ainda que, no 

século passado, as pesquisas científicas das áreas de Ciências Humanas e Sociais 

tenham passado a contar com metodologias próprias, conquistando prestígio e se 

destacando das então dominantes na área das Ciências Naturais, a revista, inicialmente, 

seguiu as mesmas diretrizes científicas da época: “assumiu uma postura defensora do 

que parecia ser um viés positivista da ciência” (LIMA, 2008, p. 16).  

Isso aponta para as condições de produção na qual a Superinteressante se 

posicionou como uma revista de divulgação científica e, também, para uma formação 

discursiva (FD) na qual ela estaria inscrita: a positivista. Segundo Pêcheux (1997 

[1969], p. 77), “um discurso é sempre pronunciado a partir de condições de produção 

dadas”. Esse processo se dá “no interior da relação de forças” (Ibidem) e é da ordem do 

político - não de um imaginário partidário, mas de um viés ideológico, de disputa por 

sentidos. Logo, no caso do nosso corpus, as condições de produção estão relacionadas 

ao lugar social que a revista ocupava como produtora de um discurso de divulgação 

científica no final dos anos 1980. À mesma época, também já estava em circulação, no 

imaginário da divulgação científica, outra revista: a Ciência Hoje - conforme já 

mencionado anteriormente. 

Nesse momento sócio-histórico, a Superinteressante passou por uma reforma 

jornalística, que a fez abrir espaço para discursividades científicas não marcadas apenas 

por ciências naturais. Ainda assim, isso não eximiu a possibilidade de a SUPER 

continuar inscrita em uma formação discursiva dominantemente positivista. Logo, “o 

que pode e deve ser dito” (PÊCHEUX, 2009 [1975], p. 147) poderia produzir, também, 

naquela época, um efeito de sentido positivista no DDC da revista. Entretanto, para 

chegarmos a tal interpretação, isso só seria possível por meio de uma análise mais 

detalhada de outras edições da revista - o que não é constitutivo do corpus deste 

trabalho.  
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Em semiconsonância com Foucault (2007 [1969]), Pêcheux (2009 [1975]) passa a 

mobilizar o conceito de formação discursiva na AD, porém a trata por uma perspectiva 

ideológica. Foucault aborda a formação discursiva a partir de uma relação entre “saber” 

e “poder”: “não há constituição de poder sem constituição correlata de um campo de 

saber, nem saber que não suponha e não constitua, ao mesmo tempo, relações de poder” 

(FOUCAULT, 1996 [1975], pp. 29-30). O autor ainda acrescenta que o discurso “é o 

espaço em que saber e poder se articulam, pois quem fala, fala de algum lugar, a partir 

de um direito reconhecido institucionalmente” (FOUCAULT, 1979 [1978], p. 247).  

O viés ideológico que Pêcheux (2009 [1975]) confere à noção de formação 

discursiva é constitutivo de uma concepção althusseriana: “a ideologia exprime sempre, 

seja qual for a sua forma (religiosa, jurídica, política), posições de classe” 

(ALTHUSSER, 1974 [1970]), p. 23). Logo, diante dessas duas formas de abordagem da 

FD, Maingueneau (2008, p. 14) afirma que: “Foucault busca seus exemplos na história 

das ciências; Pêcheux, na luta política [...]. O valor de ‘formação discursiva’ é então 

consideravelmente afetado” (Aspas do autor). Assim, a FD pêcheuxtiana é decorrente 

do embate imaginário da luta de classes de um imaginário capitalista, dando 

prosseguimento à tradição epistemológica do materialismo histórico: 

 

A história de toda a sociedade até hoje é a história de lutas de classes. 

Homem livre e escravo, patrício e plebeu, barão e servo, mestres e 

companheiros, numa palavra, opressores e oprimidos, sempre 

estiveram em constante oposição uns aos outros, envolvidos numa 

luta ininterrupta, ora disfarçada, ora aberta, que terminou sempre ou 

com uma transformação revolucionária de toda a sociedade, ou com o 

declínio comum das classes em luta (MARX; ENGELS, 1990 [1848], 

p. 66, negritos nossos).  

 

 

Essa citação aponta para a matriz de sentidos que permite que a Análise do Discurso 

de Michel Pêcheux conceitue sua noção de formação discursiva: nela está presente o 

conflito entre as classes dominantes e as classes dominadas. Enquanto sujeito 

discursivo, determinado pelo funcionamento da ideologia e do inconsciente, sempre se 

está inscrito em uma ou mais FD, entretanto, sempre há uma formação discursiva 

dominante, que determina a já introduzida forma-sujeito. 



58 
 

2.4.1. A mudança editorial da SUPER e seus efeitos de sentido sobre religião 

no imaginário contemporâneo 

 

 

Mesmo com a chegada do século XXI e após de mais de três décadas de existência, 

como uma das maiores referências nacionais do Jornalismo Científico, a formação 

discursiva na qual a Superinteressante está inscrita continua tendo o capitalismo como 

imaginário dominante, porém as condições de produção deste DDC mudaram. Isso 

também é um efeito da mudança da abordagem científica nos últimos anos: 

 

com a nova fase da ciência e o enfraquecimento do viés positivista, as 

ciências humanas ganham força. O mecanicismo e o determinismo da 

ciência positivista esbarram na complexidade e subjetividade dos 

fenômenos humanos e sociais. O veto positivista às ciências humanas, 

isto é, a negação do caráter de cientificidade àquilo que não pertence 

às ciências naturais, é questionado (NOVAES, 2007, p. 16). 

 

 

Logo, uma ligação com o universo da Metafísica9 acaba por ser estabelecida já que 

objetos não exatamente racionais10, como o mundo sobrenatural, por exemplo, 

começam, também, a ser analisados na investigação científica. Assim, como já dito 

anteriormente, a revista começou a incluir em suas pautas as questões humanas, sociais 

e sobrenaturais. De acordo com Lima (2008, p. 17), em uma “carta ao leitor”, datada em 

julho de 2002, o veículo teria se posicionado diante de seu público, assumindo sua nova 

linha editorial e, assim, seu posicionamento, já em outras condições de produção: “A 

aventura humana, contraditória e espetacular, nos encanta tanto quanto os átomos e as 

moléculas. E isso não torna a SUPER menos científica. Muito ao contrário” (Itálico 

nosso). 

Os sintagmas “aventura humana” e “os átomos e as moléculas” apontam, portanto, 

para o que se constitui como um pré-construído: “E isso não torna a SUPER menos 

científica”. O termo usado para se referir ao imaginário do humano - “aventura” - 

produz um efeito de assistematicidade, de desordem. Caso esse termo fosse substituído 

 
9 De acordo com Reale (2001), a Metafísica engloba os “estudos que vão além da natureza, além do 

físico, além daquilo que se possa ver ou tocar”. 
10

 De acordo com Rouanet (1987, p. 12), após os postulados filosóficos e psicanalíticos, respectivamente, 

do alemão Karl Marx (1818-1883) e do austríaco Sigmund Freud (1856-1939), não há mais como reger os 

objetos da ciência baseando-se apenas na racionalidade absoluta; devemos nos atentar, então, aos 

condicionamentos materiais e psíquicos que atravessam os corpora científicos (Ibidem). 
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por trajetória ou caminho, por exemplo, sentidos outros seriam produzidos nessa 

discursividade, a saber, o de sistematicidade e de ordem. 

Entretanto, alguns temas dessa natureza passam a ser desconsiderados como ciência 

stricto sensu, não produzindo efeito de verdade em formações discursivas atravessadas 

por uma ideologia estritamente positivista, sendo chamados de pseudociências. Estas 

são caracterizadas como: 

 

uma manifestação científica da sociedade que vive o retorno ao 

sobrenatural; é a faceta mística da ciência na pós-modernidade; é a 

parte da ciência que se entrega ao irracional, ao metafísico, mas não 

abandona a roupagem científica e racional e que por esse mesmo 

motivo satisfaz os anseios do homem pós-moderno que se interessa 

por C&T (NOVAES, 2006, p. 5). 

 

 

Nesse momento, os estranhos e curiosos fenômenos espirituais, as diversas 

manifestações de fé, as variadas gamas de seitas e as inúmeras religiões existentes, há 

milênios, passam a ocupar também o imaginário dos cientistas, até mesmo o dos 

ateístas, curiosamente.  

 

A própria ausência de Deus, a descoberta do absurdo que envolve a 

ciência humana, as interrogações sem resposta sobre as causas 

primeiras e sobre os fins últimos, a existência do mal e do sofrimento, 

a presença do acaso e do caos na natureza e nos negócios humanos, 

depois da queda das pretensões que o cientificismo tinha de responder 

a todas as nossas perguntas, podem abrir espaço para a invocação, 

lançar as bases da autêntica experiência religiosa e, ao mesmo tempo, 

redimensionar as várias formas fundamentalistas e gnósticas da 

religiosidade e purificar a fé (BELLINO, 1998 [1993], p. 578). 

 

 

Nessa época, então, ganha espaço, nesse veículo de ampla circulação no Brasil, o 

segmento religioso. Aqui, embora a máxima do senso comum apregoe o dizer Religião 

não se discute!, a revista vai de encontro a essa visão com seu discurso de divulgação 

científica sobre religião - mais explorado a partir dos anos 2000. Esse investimento na 

cobertura jornalística voltada à divulgação do que o discurso das Ciências Humanas e 

Sociais fala sobre religião(ões) ratifica-se pela mudança da linha editorial da revista a 

partir do início do século XXI:  

 



60 
 

É na gestão Adriano Silva (2000-2005), entretanto, que a revista 

assiste sua maior mudança até então: a Superinteressante parece 

direcionar sua noção de ciência positivista para uma ciência mais 

voltada para as humanidades e subjetividades (LIMA, 2008, p. 17, 

grifo nosso). 

 

 

E é justamente esse mote que nos chama a atenção quando da escolha de nosso 

corpus de análise. Percebemos que, nesses quase vinte anos de mudança editorial, a 

Superinteressante vem, por meio do seu discurso de divulgação científica, produzindo 

efeitos sobre religião, de um modo bem marcado. No próximo capítulo deste trabalho, 

essa recorrência será mostrada por meio de uma breve comparação entre as edições dos 

anos de 2016, 2017 e 2018. Depreendemos, portanto, aqui, que o discurso religioso na 

contemporaneidade é constitutivo de uma formação discursiva capitalista, produzindo 

efeitos outros que não os constitutivos de uma formação discursiva dominante da Idade 

Média, conforme já trabalhado por meio de Haroche (1992) no primeiro capítulo.  

Como já falado anteriormente, o viés racionalista não deixou de se constituir, até 

hoje, de maneira veemente, no discurso científico da revista, entretanto, também vimos 

que temas relacionados ao universo metafísico têm imperado, categoricamente, no 

discurso de divulgação científica sobre religião da Superinteressante. Essa nova 

“roupagem” do DDC também se justifica pelos novos “moldes” em que se encaixa, 

atualmente, o discurso religioso. Baseando-nos em Vattimo (1996 [1985]), 

depreendemos que o discurso religioso, hoje, é um efeito da Modernidade: 

 

a modernidade pode caracterizar-se, de fato, por ser dominada pela 

ideia da história do pensamento como uma “iluminação” progressiva, 

que se desenvolve com base na apropriação e na reapropriação cada 

vez mais plena dos “fundamentos”, que frequentemente são pensados 

também como as “origens”, de modo que as revoluções teóricas e 

práticas da história ocidental se apresentam e se legitimam na maioria 

das vezes como “recuperações”, renascimentos, retornos (Ibidem, p. 6, 

grifos do autor). 
 

 

Assim, de acordo com Berger (2007), podemos dizer que vivemos, na 

contemporaneidade, um retorno ao religioso: 

 

A vida comunitária, que pelas condições da vida urbana ficou 

prejudicada, é atualizada pela mediação tecnológica e o contato 

religioso chamando cada um dos fiéis a formar uma comunidade de 
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outra natureza. Em que, talvez, a fé se articule completamente à 

solução dos problemas terrestres (Ibidem, p. 31, negritos nossos). 
 

 

Logo, o discurso religioso aponta, atualmente, para um imaginário de conforto no 

qual os conflitos da vida moderna são amenizados. Portanto, tal refrigério se constitui 

como um efeito de sentido produzido numa ordem do transcendental, por meio da 

palavra de Deus: “a religião constitui um domínio privilegiado para se observar esse 

funcionamento da ideologia dado, entre outras coisas, o lugar atribuído à Palavra” 

(ORLANDI, 2003 [1983], p. 242). A “Palavra”, à qual Orlandi (Ibidem) se refere, é 

constitutiva, mais especificamente, de um discurso religioso cristão visto que ela é uma 

referência à Bíblia. Veremos, no próximo capítulo, quando da análise de nosso corpus, 

que essa modalidade discursiva é predominante em nosso recorte, já que o DDC da 

SUPER está inscrito, majoritariamente, em uma formação discursiva judaico-cristã, de 

predominância católica. 
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2.4.2. A constituição do corpus de arquivo 

 

 

[...] há discursos que jamais serão objeto 

de análise alguma, outros, ao contrário, 

pelos quais os analistas do discurso são 

ávidos. 

(COURTINE, 2009 [1981], p. 55). 

 

 

Em nossa dissertação, analisamos o discurso de divulgação científica (DDC) sobre 

religião, na revista brasileira de divulgação científica Superinteressante, popularmente 

chamada de SUPER. Logo, é a partir desse veículo de comunicação de massa, 

especializado em Jornalismo Científico, que recortamos o nosso corpus de análise e, 

assim, ele é constituído. Segundo Orlandi (2001 [1999], p. 63), a constituição do corpus 

já faz parte do processo de análise do discurso em questão: 

 

a construção do corpus e a análise estão intimamente ligadas: decidir 

o que faz parte do corpus já é decidir acerca de propriedades 

discursivas. Atualmente, considera-se que a melhor maneira de 

atender à constituição do corpus é construir montagens discursivas 

que obedeçam a critérios que decorrem de princípios teóricos da 

análise de discurso, face aos objetivos da análise, e que permitam 

chegar à sua compreensão. Esses objetivos, em consonância com o 

método e os procedimentos, não visam à demonstração, mas a mostrar 

como um discurso funciona produzindo (efeitos de) sentidos (Itálicos 

nossos). 

 

 

Na Análise do Discurso de Michel Pêcheux, a noção de corpus discursivo11 é, 

também, trabalhada e redefinida em Courtine (2009 [1981]) por meio da obra ‘Análise 

do discurso político: o discurso comunista endereçado aos cristãos’. De acordo com o 

autor, a “constituição de um corpus discursivo é, de fato, uma operação que consiste em 

realizar, por meio de um dispositivo material de uma forma certa (isto é, estruturado 

conforme um certo plano), hipóteses emitidas na definição dos objetivos de uma 

pesquisa” (Ibidem, p. 54). 

 
11 De acordo com Courtine (2014, p. 114), um corpus discursivo se constitui como um “conjunto de 

sequências discursivas, estruturado segundo um plano definido com referência a um certo estado das 

condições de produção do discurso”. 
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Em uma tentativa de ruptura, Courtine (2014 [1981]) parte do conceito de formação 

discursiva (FD), já trazido neste trabalho, para dizer que há diferentes tipos de corpora. 

Para tanto, ele introduz a noção de “forma de corpus”: 

 

Tal concepção não considerará um corpus discursivo como um 

conjunto fechado de dados que emergem de uma certa organização; 

ela fará do corpus discursivo, ao contrário, um conjunto aberto de 

articulações cuja construção não é efetuada já no estado inicial do 

procedimento de análise: conceber-se-á, aqui, um procedimento de 

análise do discurso como um procedimento de interrogação regulado 

de dados discursivos que prevê as etapas sucessivas de um trabalho 

sobre corpora ao longo de todo o procedimento. Isso implica que a 

construção de um corpus discursivo possa perfeitamente ser concluída 

apenas ao final do procedimento (Ibidem, p. 115). 

 

 

As formas de corpus às quais o autor se refere constituem dois efeitos: os “corpora 

experimentais” e os “corpora de arquivo” (COURTINE, 2009, p. 77, itálicos nossos). 

Estes se constituem “a partir de materiais preexistentes, como aqueles com os quais, por 

exemplo, os historiadores são confrontados” (Ibidem). Os “corpora experimentais são 

constituídos de sequências discursivas produzidas em situação experimental como 

respostas a uma questão, a uma instrução, à produção de um curto resumo de texto” 

(Op. cit.). Assim, depreendemos que a forma de corpus de nosso trabalho é a “de 

arquivo”, pois tem caráter documental. Trata-se da edição 376 da Superinteressante, 

publicada no mês de junho do ano de 2017, arquivada no acervo da revista - o 

Departamento de documentação do Grupo Abril (Dedoc). 

A inscrição da materialidade de nosso corpus em um arquivo demanda o 

comparecimento da mobilização dessa noção em nossa pesquisa. Em Derrida (2001 

[1995], p. 11), o arquivo é norteado como impulsionador de princípios: 

 

Não comecemos pelo começo nem mesmo pelo arquivo. Mas pela 

palavra ‘arquivo’ - e pelo arquivo de uma palavra tão familiar. Arkhê, 

lembremos, designa ao mesmo tempo começo e comando. Este nome 

coordena aparentemente dois princípios em um: o princípio da 

natureza ou da história, ali onde as coisas começam [...], mas também 

o princípio da lei ali onde os homens e os deuses comandam, ali onde 

se exerce a autoridade, a ordem social, nesse lugar a partir do qual a 

ordem é dada (Grifos do autor). 
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Remetendo-nos ao corpus desta dissertação, é a partir do seu arquivo que, 

inicialmente, traçamos um recorte para a análise e isso produziu sentidos que apontaram 

para comandos analíticos, ou seja, para a mobilização de gestos de interpretação de 

nossa parte. Quando o autor referido acima verbaliza o termo “história” (Ibidem), ele 

aponta para a constituição do arquivo na historicidade. Assim, tal arquivo se dá em 

relação a outros já existentes. Em Foucault (2007 [1969], p. 147), o arquivo é 

trabalhado como algo peculiar, com suas próprias singularidades e discursividades que 

lhes são pertinentes:  

 

O arquivo é, de início, a lei do que pode ser dito, o sistema que rege o 

aparecimento dos enunciados como acontecimentos singulares. Mas o 

arquivo é, também, o que faz com que todas as coisas ditas não se 

acumulem indefinidamente em uma massa amorfa. 
 

 

Na AD, Pêcheux (2010 [1994]) também estabelece um significado para a noção de 

arquivo. Este é “entendido, no sentido amplo, de ‘campo de documentos pertinentes e 

disponíveis sobre uma questão’” (Ibidem, p. 51). Entretanto, Medeiros e Mariani (2016) 

reforçam o pensamento de Mariani (2010) a respeito da noção de arquivo, ratificando 

que ele: 

 

não pode ser inscrito na ilusão de tudo compor, de tudo dizer, de, 

seguindo Mariani (2010), tudo guardar; ao contrário, arquivo com 

funcionamento, isto é, que se marca (…) por um não-esgotável; 

arquivo que considera nossa contemporaneidade e que se propõe 

como espaço de reflexão consistente e com consequências sobre ela 

(p. 18, itálico das autoras). 

 

 

Logo, ao se recortar um arquivo, este passa a ser constitutivo tanto de uma ordem de 

inclusão quanto de exclusão. Isso aponta para um gesto de comando e de autoria / 

autoridade / autoritarismo por parte do sujeito que os mobiliza, já que escolhas são 

feitas em relação ao que irá compor ou não tal arquivo. 
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2.4.3. O arquivo virtual: um efeito de sentido no imaginário da internet 

 

 

A partir do dizer “arquivo que considera nossa contemporaneidade” (MEDEIROS; 

MARIANI, 2016, p. 18), entendemos que nessa discursividade virtual também há a 

“constituição do sujeito do conhecimento contemporâneo” (DIAS, 2011, p. 631), 

inscrito em um imaginário tecnológico e posicionado em condições de produção que 

produzem sentidos no imaginário da internet: “os sentidos circulam na materialidade 

dos gestos de interpretação, quando entramos no discurso eletrônico e na sua memória 

(discursiva). Sem parada. Sem sursis. Em um processo de significação que se 

movimenta o tempo todo em todos os lugares” (ORLANDI, 2013). 

Em nossa dissertação, o arquivo em que o corpus em questão se constitui está 

materializado em formato digital e inscrito no imaginário e no funcionamento da 

internet12. Segundo Grigoletto (2010, p. 6), o “espaço virtual constitui-se assim num 

espaço simbólico, marcado por contradições, por silenciamentos, por múltiplas vozes 

(algumas anônimas, outras não) que se (con)fundem numa trama de sentidos”. Assim, 

entendemos que, constitutivo de uma ordem do virtual, o arquivo digital produz 

sentidos outros, não sendo constituído na mesma discursividade que a do arquivo 

“convencional”, sobre o qual Pêcheux (2010 [1994], p. 51) trata. Logo, segundo Dias 

(2016, p. 9), 

 

O digital produziu uma mudança na discursividade do mundo, como 

tenho afirmado em meus trabalhos (DIAS, 2004, 2012) nas relações 

históricas, sociais e ideológicas, na constituição dos sujeitos e dos 

sentidos, mas também na forma dos relacionamentos, do trabalho, da 

mobilidade, dos encontros, até mesmo do fazer científico, do qual faz 

parte a maneira de sua produção e seus meios de circulação. 
 

 

O arquivo digital, assim, se configura enquanto um efeito, mais precisamente, um: 

 

Efeito do arquivo. Ao contrário das ciências positivistas, a diferença 

de resultados resulta do fato de que, se a teoria e o método, assim 

como o objeto da análise de discurso, formam um corpo estabelecido, 

têm suas constantes, no entanto, na construção do dispositivo analítico 

 
12 De acordo com Lévy (2010, p. 17), a internet se constitui como um “novo meio de comunicação que 

surge da interconexão mundial dos computadores. O termo especifica não apenas a infraestrutura material 

da comunicação digital, mas também o universo oceânico de informações que ela abriga, assim como os 

seres humanos que navegam e alimentam esse universo”. 
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(1989), a questão posta pelo pesquisador, a maneira como ele 

considera seu material, construindo o objeto de sua análise, seus 

objetivos e seu campo teórico, onde se dará a interpretação dos 

resultados de sua compreensão, podem trazer contribuições sempre 

diferentes e extremamente frutíferas para o conhecimento do objeto 

simbólico em questão e a observação dos processos de significação 

(ORLANDI, 2013, p. 3). 

 

 

 

As considerações acima nos servem para posicionar Paveau (2013), através de Dias 

(2016), na discussão acerca dos arquivos virtuais, já que eles estão circunscritos a um 

discurso online - efeito de sentido produzido no/pelo imaginário discursivo da internet -, 

provocado pelo que Paveau (Ibidem) chama de “tecnologia discursiva”: 

 

é o conjunto dos processos de discursivização da língua num meio 

tecnológico. É um dispositivo no âmbito do qual a produção 

linguageira e discursiva está intrinsecamente ligada a instrumentos 

tecnológicos online e off-line (computadores, telefones, tablets, 

programas, aplicativos, sites, blogs, redes, plataformas...). A 

tecnologia discursiva implica uma natureza compósita das produções 

linguageiras (DIAS, 2016, p. 16).  

 

 

Em relação ao discurso digital, a autora ainda estabelece uma diferenciação entre 

três categorias dessa discursividade. Logo, segundo Paveau (2012), 

 

un texte numérisé signifierait entré, à partir d’une version imprimée, 

dans un logiciel à des fins d’analyse en particulier (pour constituer un 

corpus d’étude), ou scanné (comme c’est le cas pour les fonds anciens 

de revues sur Persée par exemple) et mis en ligne ou pas ; l’imprimé 

est dans la “nature” du texte; 

un texte numérique indiquerait une composition sur fichier, avec 

toutes les caractéristiques de l’écriture au clavier et les fonctions 

apportées par le logiciel, mis en ligne (livres numériques, revues mises 

en ligne) ou pas (fichiers de travail) à des fins de lecture ; il peut y 

avoir passage à l’imprimé sans que l’imprimé ne soit dans la “nature” 

du texte numérique (on pourrait dire que l’imprimé peut faire partie de 

son devenir); 

un texte numériqué serait un écrit produit nativement en ligne, sur un 

site, un blog, un réseau, tout lieu numérique accueillant de la 

production d’écrits ; l’imprimé n’est pas dans la nature du texte et ne 

fait pas partie de son devenir.13 

 
13 (...) um texto numérisé significaria a entrada, a partir de uma versão impressa, num programa de 

computador com a finalidade de uma análise específica (para constituir um corpus de estudo) ou a partir 

de scans (como no caso dos arquivos dos antigos números de revistas impressas no portal Persée, por 

exemplo), on-line ou não. A impressão, nesse caso, faria parte da “natureza” do texto; 



67 
 

 

 

Entendemos, então, que nosso corpus se encaixa na classificação de digitalizado 

(numérisé) haja vista que foi constituído a partir da versão impressa da revista, sendo 

disponibilizado em formato digital no site da SUPER. Assim, outros sentidos são 

produzidos nessa nova formatação discursiva, em outras condições de produção. 

Embora o impresso e o eletrônico se constituam como versões de um arquivo que está 

inscrito no discurso de divulgação científica da revista Superinteressante, diferentes 

relações de poder são construídas em cada discursividade: 

 

pensar a questão do arquivo (impresso e eletrônico) dialoga com uma 

reflexão sobre o poder em sua essência. Poder de disponibilizar 

instrumentos de permanência de certos sentidos, de recolher ou 

aniquilar a memória, de burocratizar e oficializar informações, de 

constituir lugares de resistência, de autorizar que alguns sentidos 

sejam divulgados e outros não, de servir para que algumas vozes 

sejam caladas ou insurjam na infomaré. Enfim, poder de selecionar 

interesses, de emprestar prestígio e de dar link para que redes de 

conexão se construam ou se dissolvam (ROMÃO, 2006, p. 307). 

 

 

Assim, o imaginário da internet produz outros efeitos na constituição do arquivo que 

não os do imaginário do impresso. A constituição do nosso corpus de arquivo, por 

exemplo, é um efeito desse imaginário virtual, como já supracitado. Quando 

mobilizamos nossos gestos de interpretação no recorte de nosso arquivo - já arquivado -

, produzimos efeitos de “poder” (Ibidem): poder de inclusão e de exclusão, poder do que 

pode e deve ser dito e do que pode ou não ser. Isso será mais explorado no próximo 

capítulo desta dissertação. 

 
Um texto numérique indicaria um produto feito em arquivo digital, com todas as características da escrita 

no teclado e as funções disponibilizadas pelo programa, on-line (livros digitais, revistas virtuais) ou não 

(arquivos de trabalho), com finalidade de leitura; pode haver a opção de impressão, sem que esta faça 

parte da natureza do texto numérique (poderíamos dizer que a impressão pode fazer parte de seu 

percurso); 

Um texto numériqué seria um escrito produzido nativamente on-line, num site, blog, rede social, todo 

lugar digital que permita produções escritas; a impressão não faz parte da natureza do texto nem de seu 

percurso. (Tradução do orientador)  
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3. ANÁLISE DO CORPUS: A EDIÇÃO 376 DA SUPER 

 

 

A escolha da edição 376 da revista brasileira de divulgação científica 

Superinteressante, publicada no mês de junho de 2017, se justifica pela sua 

representação enquanto um número especial do veículo sobre religião, em que há o 

encontro de três imaginários: o do jornalismo, o da ciência e o da religião. A partir da 

referida edição, então, traçamos um recorte do corpus para a análise. De acordo com 

Orlandi (1987, pp. 139, 140), o “recorte é uma unidade discursiva: fragmento 

correlacionado de linguagem-e-situação [...] os recortes são feitos na (e pela) situação 

de interlocução, aí compreendido um espaço menos imediato, mas também de 

interlocução, que é o da ideologia”. Portanto, como analistas do discurso, inscritos nesse 

funcionamento ideológico de fragmentação do corpus de análise, mobilizamos gestos de 

interpretação que produziram sentidos não só na materialidade discursiva escrita, 

linguística, da edição 376 da SUPER, mas também na imagética, tendo como efeito a 

análise discursiva a seguir. 
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3.1.Uma capa Superinteressante 

 

 

 

 

Imagem 1 
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A capa da edição 376, da revista Superinteressante, publicada no mês de junho do 

ano de 2017, é marcada por um selo com a seguinte materialidade textual: Coletânea - 

As melhores reportagens. Esse dizer aponta, mais uma vez, para uma necessidade de 

nos remetermos à noção discursiva de arquivo, já que o veículo de comunicação, nessa 

edição, estabelece uma seleção dentro de seu arquivo digital já existente - o 

Superarquivo14 -, e ainda o circunscreve ao nome Coletânea, que, per se, já produz um 

efeito - e, também, um imaginário - de arquivo. Em Guilhaumou e Maldidier (2010), 

vemos que  

 

Todo arquivo [...] é identificado pela presença de uma data, de um 

nome próprio, de uma chancela institucional, etc., ou ainda pelo lugar 

que ele ocupa em uma série. Essa identificação, puramente 

institucional, é, para nós, insuficiente: ela diz pouco do funcionamento 

do arquivo (Ibidem, p. 162 apud DELA-SILVA; LUNKES, 2014, p. 

136). 

 

Logo, a constituição do Superarquivo, no imaginário da internet, nos leva a 

mobilizar gestos de interpretação que apontam para uma análise além do discurso 

inscrito no “lugar que ele ocupa em uma série” (Op. cit.), mas, 

 

De fato, o acervo possibilita compreender o olhar da revista para o 

cotidiano e os saberes que ela elegeu como acontecimento jornalístico 

no período mencionado, com base em seu perfil editorial, na imagem 

que constitui para os seus leitores e para si. Contudo, também permite 

a reflexão sobre o que ficou de fora deste “grande arquivo”, 

sobretudo, aquilo que “escapou” ao olhar da revista, aquilo que foi 

preterido pelos sujeitos jornalistas ou mesmo silenciado em cada 

edição (ROMÃO; FERREIRA; DELA-SILVA, 2011, pp. 13-14, aspas 

das autoras apud DELA-SILVA; LUNKES, 2014, p. 138). 

 

Quando as autoras se remetem a um escape, estão se referindo à falha constitutiva 

da linguagem, o que é percebido no discurso de divulgação científica (DDC) analisado 

neste trabalho. Mais adiante, então, veremos como isso se constitui em nosso corpus de 

análise. Além da importância da mobilização da noção de arquivo, também devemos 

nos atentar, aqui, ao conceito de condições de produção, já que uma coletânea pressupõe 

algo que é traçado editorialmente pelo próprio veículo. A partir dessa proposta, então, 

levantamos alguns questionamentos, como: 

 
14 O Superarquivo encontra-se na seção Todas as edições do site da revista Superinteressante, mais 

especificamente, no endereço digital https://super.abril.com.br/superarquivo/. Aqui, é possível encontrar 

todas as edições da revista, desde a sua concepção, no mês de setembro, do ano de 1987.  

https://super.abril.com.br/superarquivo/
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• Há outras edições publicadas com esse selo? 

• Se sim, isso acontece com que periodicidade? 

• Se o referido selo for recorrente em outras edições da revista, ele está 

circunscrito somente na abordagem da SUPER sobre religião ou abarca outras 

temáticas? 

 

Traçadas essas primeiras indagações, buscamos analisar, de forma ampla, dentro do 

arquivo digital da Superinteressante, as capas das edições documentadas não só em 

2017, mas também nos anos de 2016 e 2018. Dessa maneira, conseguimos observar as 

regularidades presentes na referida materialidade. Ao fazê-lo, vimos que o arquivo da 

revista divide-se em duas partes: a primeira, com as edições publicadas de forma 

regular, sem um título específico para elas, e a segunda, inserida dentro do que o veículo 

chama de Edições especiais. Tivemos acesso a esse acervo através do site 

https://super.abril.com.br/superarquivo/, onde está localizada a seção Todas as edições, 

conforme já mencionado acima. 

Na tentativa de encontrar respostas para os questionamentos levantados quanto ao 

selo materializado na capa da edição 376, percebemos algumas recorrências não só 

referentes a isso, mas também em relação às capas das demais edições arquivadas como 

um todo. No ano de 2017, por exemplo, embora a edição que representa o nosso corpus, 

publicada em junho, estampe em sua capa o selo Coletânea - As melhores reportagens, 

ela não está inserida na seção de Edições especiais do arquivo digital da SUPER, mas se 

encontra entre as edições regulares (categoria estabelecida por mim) do acervo da 

revista. Além disso, dentre toda a materialidade inscrita no arquivo desse ano, não 

localizamos nenhuma outra capa que trouxesse o selo em questão, nem mesmo entre as 

Edições especiais.  

Outro ponto que nos chamou a atenção foi a publicação de outra edição no mês de 

junho - a revista de número 375 -, com a seguinte manchete de capa: Cérebro - Os 

grandes mistérios da mente. E as novas respostas para eles. Essa duplicidade de 

edições num mesmo mês também ocorreu em novembro de 2017, cujas edições 381 e 

382 trazem, respectivamente, as referidas manchetes de capa: (a) A três faces de Maria 

Madalena - Esposa de Jesus. Santa. Promíscua. Maria Madalena é a figura mais 

misteriosa do Novo Testamento. Documentos milenares, porém, revelam uma nova 

faceta dela: a de líder política invejada pelos apóstolos, e mais próxima de Cristo do 

https://super.abril.com.br/superarquivo/
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que a Igreja gostaria e (b) Quer que eu desenhe? A vida, o universo e tudo mais em 23 

grandes infográficos.  

Logo, no arquivo das edições regulares do ano de 2017, encontramos duas capas nas 

quais está registrado algum nível de discurso de divulgação científica sobre religião, 

mas que dividem o mês com outra edição da revista. Ainda que isso possa apontar para 

uma coincidência, provoca o efeito de que, apesar de o imaginário religioso ter espaço 

no DDC, ele divide lugar com uma abordagem do que seria entendido como ciência 

stricto sensu. Além disso, constatamos que não houve publicação de edições regulares 

nos meses de janeiro e fevereiro. Em relação às Edições especiais, a Superinteressante, 

em 2017, também publicou uma edição em cuja capa se materializa um DDC sobre 

religião. Esta foi publicada no mês de dezembro, dentro do que a revista chama de 

Dossiê. Catalogada como 383-A, teve sua manchete de capa nomeada como 

Sobrenatural - O lado oculto da realidade. Entre as Edições especiais, os meses de 

janeiro e fevereiro contaram com publicações, ao contrário das edições regulares. 

No ano de 2016, também não houve publicação de edições regulares nos meses de 

janeiro e fevereiro, mas em julho e em novembro, duas edições como essas foram 

publicadas em cada mês, porém sem manchetes de capa que remetessem a um efeito de 

DDC sobre religião. A revista de número 362, por exemplo, publicada em julho, tem 

como manchete de capa O seu segundo cérebro - Ele tem meio bilhão de neurônios, 

toma decisões por você, pode conter a resposta para ansiedade, depressão e obesidade. 

E fica dentro da sua barriga. Já a edição 363 do mesmo mês traz os seguintes dizeres 

como manchete de capa: Smart food - o guia inteligente da cozinha. Receitas que 

mudaram o mundo, dietas que transformaram sua vida, tendências para os pratos do 

futuro: as mais deliciosas reportagens sobre comida da história da SUPER. 

Em novembro desse ano, a revista de número 367 trouxe esta manchete de capa: O 

lado sombrio dos contos infantis - Chapeuzinho comeu a vovó. Bela Adormecida foi 

violentada. E a Pequena Sereia tirou a própria vida. As versões originais dos contos de 

fada são cruéis e sangrentas. Entenda por quê. E saiba o que isso revela sobre a 

história da humanidade. Já a edição 368, também de novembro, teve como manchete de 

capa o seguinte dizer: 9 segredos da mente - As grandes descobertas sobre a sua 

cabeça, numa seleção com as melhores reportagens de psicologia e neurociência da 

SUPER.  

Haja vista tal materialidade, essa capa também recebeu um selo, assim como a capa 

de nosso corpus, porém traz uma diferença em relação à escolha do vocábulo. No lugar 
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de reportagens, usou o termo matérias: Coletânea - As melhores matérias. Há, assim, 

um deslocamento, no discurso jornalístico, de reportagem para matéria. Mas há algo 

que se mantém: com algum espaçamento, o selo Coletânea compareceu duas vezes, 

ambas em meses em que a Superinteressante teve edição dupla. 

As Edições especiais de 2016 não apresentaram publicações nos meses de março e 

dezembro, entretanto, no mês de maio, a SUPER publicou duas edições como essas. A 

361-A, chamada de Dossiê, traz a manchete de capa Chocolate - Do chocolatl dos 

astecas às chocolatiers da Bélgica: a saga, a ciência e os segredos do alimento dos 

deuses. Já a outra edição especial de maio não está catalogada por números e letras. 

Aqui, é interessante notar que a capa se enquadra no que a revista chama de Série 

grandes mistérios e traz como manchete: Os evangelhos proibidos - O lado oculto do 

cristianismo.  

Logo, mais uma vez, no mesmo mês, o discurso de divulgação científica sobre 

religião comparece dividindo espaço com outra temática. Ainda nas Edições especiais 

desse ano, outro discurso de cunho religioso também pode ser encontrado na revista 

368-A, igualmente chamada de Dossiê. Publicada no mês de novembro, ela traz a 

manchete de capa: Brasil evangélico - O passado, o presente e as obras das igrejas que 

conquistaram o país. Assim, aqui, a regularidade percebida acima, de divisão do objeto 

‘religião’ como alvo do DDC com outros objetos, é quebrada. No mais, nessa seção, 

nenhum selo não foi encontrado. 

Em relação ao ano de 2018, o arquivo de edições regulares não publicou uma revista 

no mês de janeiro, mas o fez duplamente em novembro, com os números 395 e 396. As 

manchetes de capa dessas edições são respectivamente: Maus-tratos aos animais e A 

ciência das emoções - As melhores reportagens já publicadas pela SUPER sobre o 

comportamento humano e seus mistérios. Esta última traz um selo em sua capa cuja 

materialidade diz: Coletânea - Superinteressante. Em relação às Edições especiais, não 

houve publicação em dezembro desse mesmo ano. No que diz respeito à presença do 

DDC sobre religião, este compareceu nos meses de fevereiro (385-A) e agosto (392-A), 

com as seguintes manchetes de capa: Religiões afro - As origens. As divindades. Os 

rituais e A vida e as lendas dos santos (ambas trazidas como Dossiê).  

Baseando-se nas considerações acima, a respeito das referidas edições da SUPER, 

entendemos que tais materialidades apontam para as condições de produção do discurso 

de divulgação científica sobre religião, inscrito nessa revista. Logo, isso produz 

deslocamentos discursivos que justificam o nosso recorte a partir da edição 376, 
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publicada em junho de 2017. De maneira geral, ao considerarmos essa edição, que 

anuncia uma abordagem sobre religiões em geral, em sua capa, não só através do selo, 

mas também através de sua manchete de capa, é possível notar que inúmeras religiões 

foram excluídas dessa discursividade, inclusive as afro-brasileiras e as indígenas, por 

exemplo. 

A chamada de capa da primeira reportagem especial sobre religião, QUEM 

ESCREVEU A BÍBLIA? Os autores de carne e osso que criaram o Livro Sagrado, se 

encontra em destaque no topo direito da capa da edição 376. No subtítulo dessa 

chamada se inscreve um imaginário, um entrecruzamento entre discursos, já que a 

revista de divulgação científica caracteriza os autores da Bíblia como de carne e osso, 

produzindo o efeito de que haveria outra maneira de compreender esses autores - de 

forma espiritual, possivelmente. Assim, o sintagma autores de carne e osso convoca 

uma memória de que existiria(m), também, autor(es) espiritual(is). Aqui, também 

entendemos que os efeitos de sentido não apontam para uma ordem da metafísica, 

constitutiva de um imaginário imaterial, mas para um imaginário carnal, da ordem da 

matéria.  

Além disso, é possível depreender, também, que a constituição dos autores da 

BÍBLIA como de carne e osso produz um efeito de surpresa. No imaginário do senso 

comum, o discurso bíblico aponta para uma autoria transcendental já que a inspiração 

constitutiva desse imaginário seria de uma ordem divina. Logo, ao afirmar uma autoria 

carnal para a Bíblia, a Superinteressante faz rememorar, também, uma autoria espiritual 

para o Livro Sagrado. Esse substantivo composto está materializado em caixa-alta, 

retomando, anaforicamente, o substantivo simples BÍBLIA e singularizando a 

possibilidade de existência de um livro como esse - o que é reforçado pelo uso das letras 

maiúsculas.  

A partir de um campo conexo à Análise do Discurso de Michel Pêcheux, mais 

especificamente, por meio da Semântica do Acontecimento, encontramos teorizações 

que apontam para a abordagem da noção de nome próprio e sua mobilização nas 

análises discursivas. Logo, de acordo com Guimarães (2002, p. 36), o nome próprio é 

um funcionamento da ordem de uma subjetivação, ou seja, é constitutivo do sujeito: 

 

Neste percurso cotidiano do funcionamento dos nomes o processo de 

identificação estabelece uma relação muito particular entre o nome a 

que se chega e a pessoa. Assim o nome acaba por funcionar, a partir 
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de uma história de enunciações, como um nome para a uma pessoa, 

cujo processo de construção é esquecido (Ibidem, p. 38). 

 

 

Ao nomear a BÍBLIA com uma referência em caixa-alta - Livro Sagrado -, um efeito 

de grandiosidade é produzido nessa discursividade. Além disso, o sintagma Livro 

Sagrado toma a proporção linguística de um nome composto, provocando a 

possibilidade de substituição para o nome simples BÍBLIA. Logo, podemos tratar o livro 

de referência para os cristãos tanto como BÍBLIA, quanto como Livro Sagrado, como 

um mesmo referente discursivo. Sobre esse funcionamento da referenciação, Guimarães 

(2002) o remete à ordem da enunciação, já constituída historicamente, em outro lugar: 

 

A referência resulta do sentido do nome constituído por seu 

funcionamento enunciativo. Quando um nome próprio funciona, ele 

recorta um memorável que enquanto passado próprio da 

temporalidade do acontecimento relaciona um nome a uma pessoa. 

Não é um sujeito que nomeia, ou refere, nem a expressão, mas o 

acontecimento, exatamente porque ele constitui seu próprio passado. 

Assim a unicidade do nome próprio de pessoa é uma construção da 

disparidade que acompanha seu funcionamento. O que ele refere hoje 

é o que uma nomeação passada (de um locutor-pai) nomeou. O que 

ele significa numa dada enunciação (com sua temporalidade) é toda 

sua história de nomeações, renomeações e referências realizadas (com 

suas temporalidades próprias) (Ibidem, p. 42). 

 

 

Assim, entendemos que a constituição do nome próprio é algo da ordem de uma 

historicidade, sempre já-dito, em outro lugar, e que, ao ser retomado, faz rememorar 

sentidos já produzidos anteriormente. No que diz respeito à manchete da capa DEUS - 

COMO A HUMANIDADE DESCOBRIU SEU CRIADOR. Os três mil anos que 

construíram a fé ocidental numa seleção com as melhores reportagens da SUPER sobre 

as maiores religiões da Terra, notamos que o termo DEUS está em destaque, 

centralizado. Como essa referência discursiva não faz parte do imaginário de todas as 

religiões, tal uso provoca o efeito de sentido de que esse é o Deus cristão. Tal qual, o 

termo CRIADOR também nos remete ao Deus judaico-cristão - aquele que “criou os 

céus e a terra” (BÍBLIA SAGRADA. Gênesis 1:1) -, atualizando um enunciado bíblico. 

Além disso, o uso da caixa-alta também singulariza a sua deidade visto que se trata de 

um deus circunscrito em uma formação discursiva monoteísta. 

O sintagma Os três mil anos produz o sentido de que há uma abordagem 

cronológica para essa reportagem, limitada a esse período de tempo. Dessa maneira, 
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outros tipos de fé, crença e/ou religião não seriam professados antes desse tempo. Em 

relação ao uso fé ocidental, este já exclui a abordagem de qualquer fé oriental - o que, 

numa leitura que procurasse por coerência, contradiria o propósito da Coletânea de 

reunir reportagens sobre as maiores religiões da Terra. Assim, o dizer ocidental não 

engloba outras cosmologias, mas é visto como lócus metonímico de da Terra. Além 

disso, nessa materialidade, o Ocidente acaba por representar o planeta inteiro. 

Retomando a noção de forma-sujeito, em Pêcheux (1988 [1975]), trazida no 

primeiro capítulo desta dissertação, entendemos que é por meio dela que o sujeito do 

discurso se inscreve em uma formação discursiva. Assim, esse sujeito - do saber ou 

universal -, aqui, é inscrito em uma FD dominante ocidental, produzindo sentidos que 

apontam para evidências constitutivas desse imaginário. O sujeito universal seria, nessa 

FD, o sujeito ocidental, inscrito num estreito rol de religiões monoteístas. 

A textualidade numa seleção com as melhores reportagens da SUPER sobre as 

maiores religiões da Terra produz o efeito de um recorte estabelecido na edição da 

revista. Porém, o sentido provocado por essa escolha é da ordem de uma fragmentação, 

o que exclui diversas outras crenças existentes no Ocidente, inclusive as religiões afro-

brasileiras e afro-americanas (além-Brasil) e as cosmologias indígenas, a saber, 

constitutivas do imaginário de construção sócio-histórica da nação brasileira. Já o dito 

da Terra alude a um imaginário de completude, de generalidade, embora se aponte para 

uma especificidade e uma exclusão. 

A chamada de reportagem Yeshua, o trabalhador rural que se tornou Cristo sinaliza 

um nome próprio em hebraico, porém, conforme publicado, curiosamente, no próprio 

site da revista Superinteressante, em resposta a um leitor, a língua falada por Jesus era 

outra: 

 

Na verdade, possivelmente Jesus era um poliglota. Devia ter noções 

de grego, porque esse povo deixou marcas na região na época da 

ocupação dos macedônios, e de latim, o idioma dos conquistadores 

romanos. Mas, no dia a dia, ele falava aramaico mesmo, que era a 

língua do povo judeu. Árabe, nem pensar - a língua só se tornou 

dominante na região a partir do século 7 (SUPERINTERESSANTE, 

2018). 

 

Se traçarmos um paralelo entre o nome próprio Yeshua, materializado no DDC 

sobre religião de nosso corpus, e a citação acima, percebemos esse equívoco 

constitutivo, pois a referida comparação aponta para uma incoerência discursiva, 
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desmontando uma possível verdade jornalística fabricada no discurso da revista. Para 

essa abordagem, nos baseamos em Ferreira (2000, p. 15): “o equívoco irrompe como 

um lugar de resistência que é inerente à língua e à sua constituição e compatível com a 

natureza instável, heterogênea e contraditória de um sistema não-fechado”. 

Esse efeito de equívoco produzido no DDC sobre religião da Superinteressante 

também se remete ao que Pêcheux (1997a [1983]) conceitua como “objetos 

paradoxais”. Assim, é conferido o sentido de paradoxo ao termo Yeshua e à 

materialidade sobre o aramaico como “verdadeiro” idioma falado por Jesus. Para 

entendermos melhor essa relação, nos embasamos em Azevedo (2012, p. 3):  

 

Michel Pêcheux (2011 [1982]) coloca em questão a pretensa 

homogeneidade dos objetos ideológicos, dizendo-os paradoxais. Sob a 

aparência da unidade, esses objetos são, para Pêcheux, divididos e 

profundamente contraditórios, mostrando-se em processos que se 

desenvolvem entre a univocidade e o equívoco, processos que, sendo 

coextensivos, permitem pensar a prática de resistência no interior 

mesmo da ideologia dominante.  

 

 

Assim, ainda em relação ao nome Yeshua, embora o seu uso não esteja, diretamente, 

ligado ao cristianismo, isso provoca um efeito de estreitamento entre essa religião e o 

judaísmo, já que esse nome próprio está circunscrito em um imaginário judaico. Já o 

dizer que se tornou Cristo produz um efeito de evolução, que vai da pessoa simples, 

humana, mortal, de Jesus até ganhar o status de salvador da humanidade, ungido por 

Deus, no discurso cristão.  

O sintagma o trabalhador rural atualiza um imaginário de simplicidade em relação 

à palavra rural, fazendo funcionar, assim, a oposição “rural x urbano”, ainda que essa 

dicotomia estivesse muito longe de ser estabelecida no século I:  

 

A origem da cidade se confunde, portanto, com a origem da cidade de 

classes, a qual, no entanto, a precede historicamente. Em certas 

sociedades rurais, de formas variadas, se diferencia uma classe que 

passa a se dedicar totalmente a certas atividades não produtivas, em 

geral à guerra e à religião, recebendo do resto da sociedade o seu 

sustento material. Esta diferenciação não se completa, no entanto, 

enquanto guerreiros e sacerdotes ainda permanecem no meio rural, 

fazendo cultivar seus campos por servos ou escravos. Somente 

quando a residência dos guerreiros se transforma em forte e a dos 

sacerdotes em templo, agrupando-se ao seu redor as casas de seus 

servos especializados, isto é, que igualmente deixaram de ser 

produtores diretos, só então a estrutura de classes se consolida e o 
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princípio da diferenciação entre campo e cidade se estabelece 

(SINGER, 1995 [1973], p. 13, negritos nossos). 

 

 

 

Sobre o grifo da citação acima - a residência dos guerreiros se transforma em 

forte e a dos sacerdotes em templo -, o termo templo se circunscreve em um 

imaginário de religiosidade e se insere em uma formação discursiva judaico-cristã, 

assim como o termo sacerdotes.  

Em relação à terceira chamada de reportagem da capa, esta traz a materialidade 

Direitos das mulheres e juros baixos: as raízes inusitadas do Islamismo. Aqui, 

diferentemente das outras duas chamadas, que abordam Deus e Cristo como referência 

ao deus cristão, não há alusão a um deus do Islã, a um profeta, a um apóstolo ou, até 

mesmo, a um nome central nessa religião. Ao contrário, a referência é de um imaginário 

mundano, haja vista os termos mulheres e juros baixos. Com isso, nessa discursividade, 

ressoa um imaginário dominante, em circulação em um discurso ocidental sobre a 

mulher islâmica -, que apregoa a total ausência de direitos para as tais. Assim, os 

Direitos das mulheres do Islamismo produz o efeito de novidade em uma formação 

discursiva ocidental, por não ser algo ideologicamente dominante no imaginário do 

Ocidente, em correlação com uma FD cristã. 

O termo inusitadas também produz o sentido de curiosidade, logo, dizer que 

determinada religião, cultura, história, entre outras, são inusitadas, provoca o encontro 

de, pelo menos, dois discursos: um, imaginariamente dominante, e outro, que rompe 

com ele. Dessa maneira, a SUPER ajuda a construir evidências em um imaginário 

ocidental já dominante sobre o Islamismo, embora, de acordo com Mariani (1998, p. 

81), a imprensa finge “não contribuir na construção das evidências”. Para além, na 

mesma obra, a autora ressalta que: 

 

Em uma palavra, a imprensa deve desambiguizar o mundo. [...] 

Dizendo de outro modo, a 'objetividade' dos fatos, ie, sua evidência de 

visibilidade, resulta inevitavelmente de um gesto interpretativo que se 

dá a partir de um imaginário já constituído. Sendo assim, ao relatar os 

acontecimentos os jornais já estão exercendo uma determinação nos 

sentidos (Ibidem, p. 63). 

 
 

Baseando-se na citação acima, entendemos que o fazer jornalístico produz sentidos 

outros quando do ato de reportar algo a alguém, já que gestos de interpretação do sujeito 

jornalista são mobilizados e um novo discurso é construído nesse processo. O efeito de 
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desambiguização também é ideológico e inconsciente, assim como o funcionamento da 

linguagem e o sujeito do discurso nela inscrito. Portanto, o fazer jornalístico é, também, 

e, necessariamente, um fazer discursivo. 

Sobre a quarta chamada de reportagem da capa da edição 376 cuja materialidade é 

Javé: uma biografia do Deus do Velho Testamento, podemos afirmar que o termo Javé 

também vem, via transliteração, do hebraico Yahweh, que significa Deus - outra 

referência ao deus judaico-cristão -, portanto, se constitui como uma regularidade. Além 

disso, o termo em questão está grafado em inicial maiúscula, o que nos remete à noção 

de nome próprio mobilizada anteriormente. Já o nome comum biografia, 

potencialmente, produz o sentido de que será traçado, nessa reportagem, um perfil da 

vida de Deus. O sintagma Velho Testamento delimita uma região de sentidos em relação 

de oposição quanto ao “Novo Testamento” da Bíblia cristã, pois o termo Velho só faz 

parte do imaginário cristão; já para os judeus, ele se configura como um livro sagrado 

completo, constituindo a Torá.  

A última chamada de reportagem da capa de nosso corpus - Por que Jerusalém 

virou a cidade mais sagrada do mundo.- traz o pronome interrogativo Por que. Embora 

ele seja usado, o período termina com um ponto final. Assim, nessa construção sintática, 

há um equívoco, um lapso, que acaba por apontar para um efeito de motivo em vez de 

para um efeito de questionamento. Ao produzir esse sentido, se afirma a evidência de 

que Jerusalém seria mesmo a cidade mais sagrada do mundo. Já a expressão do mundo 

retoma, mais uma vez, o imaginário ocidental, ideologicamente inscrito em uma 

tradição judaico-cristã. 

No que diz respeito à imagem da capa, esta é constituída por uma mulher que, 

aparentemente, reproduz um sinal que lembra o gesto cristão-católico referente ao que é 

conhecido, nessa FD, linguisticamente, como “amém”. Entre as mãos há um terço 

ornado por um crucifixo que faz parte da ritualística católica, o que evoca o imaginário 

do cristianismo, mais especificamente, uma matriz de sentido de predominância 

católica. Isso pode pôr em evidência a crença na santidade de Maria - a mãe de Jesus: 

uma imagem proeminente no catolicismo. À frente dessa imagem está materializada a 

palavra DEUS, escrita na cor branca. Além disso, há um fundo preto e uma luz sobre a 

cabeça da mulher, que trabalha numa “quase-alusão-ilusão imagética” de um Jesus 

Cristo com cabelo liso e rosto magro - uma caricatura já impregnada, dominante, no 

discurso cristão-católico-ocidental. 
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Entretanto, o crucifixo também nos remete a outros imaginários religiosos, 

produzindo sentidos divergentes nessas discursividades. No site da Igreja dos Santos 

Apóstolos de Constantinopla - ECCLESIA15 -, podemos encontrar mais de cem tipos de 

cruz que apresentam distintas formas e significados. Na AD de Michel Pêcheux, 

encontramos, no conceito de polissemia, amparo para essa possibilidade de efeitos 

outros. De acordo com Orlandi (2012), a polissemia provoca o deslocamento de 

sentidos: 

 

a polissemia é a fonte da linguagem uma vez que ela é a própria 

condição de existência dos discursos, pois se os sentidos - e os sujeitos 

- não fossem múltiplos não haveria necessidade de dizer. A polissemia 

é justamente a simultaneidade de movimentos distintos no mesmo 

objeto simbólico (Ibidem, p. 38). 
 

 

A polissemia, portanto, aqui, se constitui como um modo próprio de condição de 

existência de outros discursos, já que, embora o crucifixo, de modo geral, se associe a 

uma formação discursiva cristã, ele também se contraidentifica com ela. No imaginário 

católico da capa da edição 376, o gesto tomado pelas mãos da mulher forma a imagem 

de uma cruz cristã, e a luz ao fundo da cabeça feminina produz o efeito de uma imagem 

de um Jesus iluminado, dada a recuperação, na memória discursiva, de imagens 

semelhantes, trazidas mais abaixo. O efeito provocado por essa iluminação vai ao 

encontro de um sentido de santidade, de pureza, de uma aura celestial-sobrenatural, em 

oposição a um imaginário de escuridão, próprio de um discurso sobre as trevas, sobre o 

inferno - lugar de morada do diabo (maior inimigo de Deus) -, inscrito em uma FD 

judaico-cristã.  

Essa relação entre a luz e as trevas, produzida pelo contraste entre as cores preta e 

branca, é discursivizada, analogamente, pelo conceito de memória discursiva: 

recuperam-se, do interdiscurso, imagens que vão significando as cores desse modo. Para 

ilustrar esse processo de construção histórica da dicotomia constituída entre ambas as 

cores, vejamos a “Teoria das Cores”, sistematizada pelo poeta alemão Johann Wolfgang 

von Goethe (1749-1832). Em uma carta escrita a Jacobi, em 1793, citada na 

apresentação do livro ‘A Doutrina das Cores’ - tradução do alemão Farbenlehre -, 

Goethe (2013 [1810], p. 43) diz que: 

 
15 Os diferentes tipos de cruz podem ser vistos no seguinte endereço digital: 

https://www.ecclesia.com.br/biblioteca/miscellaneous/cruz_suas_formas_e_seus_significados.html.  

https://www.ecclesia.com.br/biblioteca/miscellaneous/cruz_suas_formas_e_seus_significados.html
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I) A luz é o ser mais simples, indivisível e homogêneo que 

conhecemos. Ela não pode ser composta, muito menos de luzes 

coloridas.  

II) Qualquer luz que se reveste de uma cor determinada é mais 

escura que a luz incolor. A claridade não pode ser composta a partir da 

escuridão. 
 

 

Sobre essa afirmação, o poeta ainda sentenciaria: “Onde há muita luz, mais forte é a 

sombra”. Assim, se levarmos em consideração esse dizer, que produz sentidos num 

imaginário de escuridão e de claridade dominante na formação social ocidental, o efeito 

provocado por tal materialidade é o de que o fundo negro da capa de nosso corpus seria 

uma sombra muito escura iluminada pela santidade de Jesus. Essa abordagem de cores é 

tomada em nossa análise como materialidade, porquanto outras cores também marcam 

presença nos demais recortes do presente corpus. Logo, para elucidar esse tratamento, 

voltamos a Goethe (Ibidem): 

 

As cores são ações e paixões da luz. Nesse sentido, podemos esperar 

delas alguma indicação sobre a luz. Na verdade, luz e cores se 

relacionam perfeitamente, embora devamos pensá-las como 

pertencentes à natureza como um todo: é ela inteira que assim quer se 

revelar ao sentido da visão. 

 

 

Quando digitamos a palavra “Jesus” no Google, encontramos imagens, como as 

seguintes, semelhantes à da capa da edição analisada da revista, que também são 

discursivizadas historicamente: 
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Figura 1: Disponível em: https://www.saladeimprensamormon.pt/artigo/jesus-cristo. 

Acessado em: 05/04/2019. 
 

 

 

Figura 2: Disponível em: 

https://pt.m.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Christ,_by_Heinrich_Hofmann.jpg.  

Acessado em: 05/04/2019.  
 

 

 

 

Figura 3: Disponível em: 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Mission%C3%A1rios_do_Sagrado_Cora%C3%A7%C3%

A3o#/media/File:Batoni_sacred_heart.jpg.  

Acessado em: 05/04/2019. 

https://www.saladeimprensamormon.pt/artigo/jesus-cristo
https://pt.m.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Christ,_by_Heinrich_Hofmann.jpg
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mission%C3%A1rios_do_Sagrado_Cora%C3%A7%C3%A3o#/media/File:Batoni_sacred_heart.jpg
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mission%C3%A1rios_do_Sagrado_Cora%C3%A7%C3%A3o#/media/File:Batoni_sacred_heart.jpg
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Diante desse processo discursivo, mobilizamos o conceito de paráfrase da Análise 

do Discurso francesa. Para isso, nos baseamos em Orlandi (2012, p. 38): “A paráfrase é 

a matriz do sentido, pois não há sentido sem repetição, sem sustentação no saber 

discursivo”. Assim, as imagens com as quais nos deparamos se constituem como um 

efeito de repetição em relação à imagem da capa em análise, como se os sentidos 

fossem recorrentes, repetitivos.  

Além disso, nossos gestos de interpretação também nos levaram a nortear outra 

noção da AD de Michel Pêcheux, trabalhada por Courtine (2006): a de intericonicidade:  

 

a noção de intericonicidade é uma noção complexa, porque ela supõe 

o estabelecimento da relação de imagens externas, mas também de 

imagens internas, as imagens das lembranças, as imagens que 

guardamos na memória, as imagens das impressões visuais 

armazenadas pelo indivíduo. Não há imagem que não nos faça 

ressurgir outras imagens, tenham essas imagens sido vistas antes, ou 

simplesmente imaginadas. É isso que me parece essencial, porque é 

isso que vem colocar a questão do corpo bem no centro da análise [...] 

(COURTINE apud MILANEZ et al, 2006, p. 168). 

 

 

Então, entendemos que o discurso imagético também é da ordem de uma 

historicidade. Portanto, essa discursividade é, da mesma forma que o discurso verbal, 

constitutiva de uma memória, de um já-lá, de um já-dito. Assim, segundo Courtine 

(Ibidem), a noção de intericonicidade aponta para um 

 

 

‘sempre já’ da imagem. Essa memória das imagens pode ser uma 

memória dasimagens externas percebidas, mas pode muito bem ser a 

memória das imagens internas sugeridas pela percepção exterior de 

uma imagem (Op. cit., grifo do autor). 

 

 

 

Logo, quando analisamos o discurso imagético da capa da edição 376 da SUPER e 

traçamos um cotejo em relação às imagens encontradas no Google, interpretamos que 

todas elas são, uma em relação à outra, repetições constitutivas de um imaginário sócio-

histórico, da ordem de um sempre-dizível do discurso. Ao “analisarmos o material no 

entremeio de seu conjunto” (LAGAZZI, 2011a, p. 276), nesse caso, a materialidade 

imagética, percebemos que tudo que parece ser da ordem do novo não o é. Assim, 

quando recorremos ao próprio site da revista Superinteressante, por exemplo, e 

digitamos a palavra “Jesus”, encontramos imagens como a visualizada a seguir 
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(publicada no mês de maio do ano de 2016), que apresenta semelhanças em relação às 

figuras anteriores e à imagem da capa 376 da Superinteressante. 

 

 

 

Figura 4: Disponível em: https://super.abril.com.br/historia/a-infancia-oculta-de-jesus/. 

Acessado em: 05/04/2019. 

 

 

Assim, da mesma maneira que Foucault ([1969] 2007) trabalha a noção de 

enunciado, em relação ao discurso verbal, o colocando entre uma cadeia de estruturas 

linguísticas e não o tomando como uma unidade autônoma e estanque, Courtine apud 

Milanez (2006) também considera que uma imagem sempre produz efeitos em relação a 

outras. E é isso que é produzido no entremeio discursivo das imagens trazidas acima: 

“toda imagem se inscreve numa cultura visual e essa cultura visual supõe a existência 

para o indivíduo de uma memória visual, de uma memória das imagens. Toda imagem 

tem um eco” (Ibidem, p. 168). 

Voltando à cor de fundo da capa da edição 376 - o preto -, buscamos outros efeitos 

de sentido que essa cor pode apresentar no imaginário religioso. A partir do imaginário 

sobre as cores - ‘A psicologia das cores’, de Eva Heller (2013)16 -, que não se constitui 

como um aparato teórico para este trabalho, mas se trata de uma construção discursiva 

sobre as cores, “o preto faz a diferença entre o bem e o mal” (Ibidem, p. 238). Além 

disso, Heller (Op. cit.) retorna ao século XVI, época em que o alemão Martinho Lutero 

(1483-1546) liderou o movimento cristão - Reforma Protestante -, e evoca 

materialidades que também se constituem, historicamente, como efeitos de sentido 

sobre as cores em nossa análise: “Ele pregava totalmente vestido de preto. Sua batina 

 
16 Conforme já mencionado na Introdução, tomamos Heller (2013) como um imaginário sobre cores e 

como uma teoria secundária para a análise do corpus imagético desta dissertação. Logo, essa não se 

constitui como uma base teórica fundamental para este trabalho, como a Análise do Discurso francesa o é. 

https://super.abril.com.br/historia/a-infancia-oculta-de-jesus/
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sem adornos era um tipo de manto que se usava na época, e o preto era, na lei do 

vestuário, uma cor que todos podiam usar. Diante de Deus são todos iguais” (Ibidem, p. 

249).  

Assim, a vestimenta escura de Lutero e a permissão do uso dessa cor pelos reles 

mortais da época produzem o efeito de banalização e de degradação do ser humano 

diante da divindade e da superioridade de Jesus. Dessa forma, todos os suscetíveis à 

morte deveriam trajar o preto, enquanto Jesus Cristo, que, de acordo com a tradição 

cristã, ressuscitou, vencendo a morte, está iluminado pela cor branca.  

Sobre o branco, Heller (2013, p. 272) o classifica como a “cor feminina da 

inocência” e estabelece uma simbologia religiosa para ele também: 

 

Quando Deus criou o mundo, seu primeiro comando foi: “Faça-se 

luz!” (...) O ovo, como símbolo do início, no cristianismo é também 

símbolo da ressurreição: Cristo ressuscitou na Páscoa, e por isso nessa 

data são oferecidos ovos. (...) Branco é a cor dos deuses. (...) o 

Espírito Santo se mostra como uma pomba branca. Cristo é o cordeiro 

branco. (...) O branco é uma cor absoluta. Quanto mais puro o branco, 

mais perfeito ele é (Ibidem, pp. 276-278).  

 

 

Considerando-se que esse discurso sobre as cores não apenas relata uma história 

sobre elas, como também reproduz sentidos dominantes sobre as mesmas, podemos 

dizer que a imagem feminina de capa do nosso corpus, que trabalha em paráfrase com a 

figura de Cristo, reafirma o imaginário de inocência que seria constitutivo de uma 

ordem do feminino. Logo, o saber feminino é retomado e atualizado na imagem 

analisada. Assim, o imaginário da imagem da mulher é articulado com o imaginário da 

imagem de Cristo, o que é possível, na Análise do Discurso de Michel Pêcheux, através 

de um funcionamento parafrástico. 

Logo, o sentido do feminino se ancora na figura de Cristo. Ademais, a luz branca 

sobre a cabeça da mulher também aponta para o imaginário do Cristo ressurreto do 

cristianismo - o cordeiro imaculado oferecido à morte por Deus em prol da salvação da 

humanidade. Isso encontra sentido em um imaginário de uma nova oportunidade, de um 

reinício para a raça humana: “Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo” 

(BÍBLIA SAGRADA. João 1: 29). 

Ainda sob a perspectiva da Análise do Discurso, também podemos analisar a 

imagem da capa em questão por meio da noção de policromia (SOUZA, 1997) - já 

apresentada quando da Introdução da presente pesquisa. Esse “discurso do não verbal” 
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(Ibidem, p. 8) aponta para uma heterogeneidade constitutiva de uma memória, assim 

como também se dá o discurso verbal. Logo, quando mobilizamos nossos gestos 

interpretativos em relação a essa materialidade imagética, percebemos que há uma 

variedade de sentidos produzidos nela e por ela, que: 

 

emprestam à imagem a sua identidade. Essa co-relação se faz através 

de operadores discursivos não-verbais: a cor, o detalhe, o ângulo da 

câmara, um elemento da paisagem, luz e sombra, etc, os quais não só 

trabalham a textualidade da imagem, como instauram a produção de 

outros textos, todos não-verbais (Op. cit.). 

 

 

Assim, como já dito anteriormente, as cores preta e branca, presentes na capa da 

edição analisada, bem como o jogo de sombras nela materializado, apontam para outras 

referências como essas, já existentes em outras imagens. As cores, a luz e a sombra são, 

portanto, operadores discursivos que produzem sentidos nesse imaginário religioso, a 

saber, de bem e mal e de santidade e pecado. Logo, a imagem de uma mulher, que é 

parafrástica à imagem já constituída de Jesus, é constitutiva do imaginário do bem e da 

santidade. 

Em resumo, diante de toda a materialidade textual e imagética da capa da edição 

376 da revista Superinteressante, podemos depreender que, embora esse discurso de 

divulgação científica apresente a proposta de reunir as melhores reportagens sobre as 

maiores religiões da Terra, o efeito produzido é o de reducionismo e o de exclusão. Isso 

produz um equívoco interessante do ponto de vista analítico: esse DDC sobre religião 

aborda um conjunto mínimo de religiões ocidentais, excluindo, até mesmo, outras 

religiões brasileiras, minimizando o sentido do dizer da Terra. Esse reducionismo e essa 

falha são ratificados pelo imaginário dominante judaico-cristão, principalmente, 

católico, em que esse discurso de divulgação científica sobre religião está inserido. 

Por fim, diante de todas essas evidências discursivas cuja construção fomos 

pontuando, mobilizamos o conceito de interdiscurso a favor de nossa análise. Para 

Orlandi (2001b), o interdiscurso é constitutivo de uma memória discursiva já que ele 

está sempre dado:  

 

O fato é que há um já-dito que sustenta a possibilidade mesma de todo 

dizer, é fundamental para se compreender o funcionamento do 

discurso, a sua reação com os sujeitos e com a ideologia. A 

observação do interdiscurso nos permite, remeter o dizer da faixa a 

toda uma filiação de dizeres, a uma memória, e a identificá-lo em sua 
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historicidade, em sua significância, mostrando seus compromissos 

políticos e ideológicos (ORLANDI, 2005b [1988], p. 32). 

 

 

Logo, o já-dito na capa da edição 376 da Superinteressante se constitui na memória 

discursiva de um imaginário judaico-cristão, predominantemente católico, em que há 

um efeito de estranhamento e de exclusão em relação a um imaginário não judaico-

cristão. Além disso, a memória discursiva de uma FD do Ocidente se faz presente nesse 

discurso de divulgação científica sobre religião, e o que está materializado em relação 

ao Islamismo também é reafirmado a partir de condições de produção constitutivas 

desse discurso. 
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3.2.Reportagem 1 

 

 

 

Imagem 2 
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O título da primeira reportagem - DEUS - UMA BIOGRAFIA - traz, novamente, em 

destaque, a palavra DEUS, e o subtítulo 1 - Deus criou o Universo. Deus está em todos 

os lugares. Deus é a força que nos une. - também incorre nesse termo, o anunciando 

com a letra inicial maiúscula. Isso aponta, novamente, para o uso do nome próprio no 

discurso de divulgação científica da edição 376 da revista Superinteressante. De acordo 

com Pêcheux (1990), “o nome próprio designa o sujeito sem representá-lo” (Ibidem, p. 

264). Além disso, ele se constitui como uma “imposição” (PÊCHEUX, 1997b [1975], p. 

264), que é da ordem de uma historicidade: 

 

a imposição do nome próprio constitui a forma em edição príncipe do 

efeito de pré-construído, que representa a modalidade discursiva da 

discrepância pela qual o indivíduo é interpelado em sujeito de seu 

discurso (aquilo por meio do qual ele diz: Eu, fulano de tal) como 

sempre já sendo sujeito, isto é, a modalidade discursiva sob cujo 

domínio ele é produzido como causa de si, com seu mundo, seus 

objetos e seus sujeitos, mantendo a evidência de seus sentidos 

(Ibidem). 

 

 

O termo “imposição”, colocado por Pêcheux (Op. cit.), aponta para o efeito de que o 

nome próprio é constitutivo da ordem de uma arbitrariedade, mas também de uma 

necessidade da formação social. Assim, o nome próprio DEUS se constitui como um 

efeito de designação, como um funcionamento discursivo imposto sócio-historicamente, 

inscrito em uma formação discursiva judaico-cristã, de predominância católica. Além 

disso, quando DEUS é afirmado como criador do universo, onipresente e o elo que liga 

todos os seres humanos, é possível notar a recorrência de um discurso cristão que 

atravessa esse DDC sobre religião.  

O subtítulo 2 - Pesquisadores revelam que Javé, o grande personagem da Bíblia, 

não foi visto sempre como um Deus único. Antes do Livro Sagrado, Ele era só mais um 

entre muitas divindades. Saiba como Deus conquistou Seu espaço no céu. E na Terra. -

também incorre em algumas discursividades já trazidas anteriormente em nosso corpus, 

como: Javé, Bíblia, Livro Sagrado e Terra. Aqui, também percebemos o imaginário 

cristão funcionando como efeito de sentido já que algumas palavras iniciadas com letras 

maiúsculas são abordadas dessa maneira, quando inseridas em uma formação discursiva 

do cristianismo - Bíblia Sagrada, Livro Sagrado, Ele e Seu.  

Isso produz, também, um efeito de destaque e de importância, quando pronomes 

relacionados a Deus são iniciados em caixa alta. Ademais, mesmo que um efeito de 
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desmistificação seja provocado nesse subtítulo, em relação ao referente DEUS, este, ao 

ser tomado como sujeito na última oração em destaque, reproduz um efeito de 

misticismo. Logo, Deus teria conquistado seu espaço altivamente.  

Em relação à imagem de abertura dessa reportagem, a diagramação feita a partir do 

título forma uma cruz em preto com dois detalhes em vermelho, o que pode remeter ao 

imaginário cristão de Jesus pregado no madeiro. A cor vermelha pode retomar a 

imagem de sangue derramado das mãos de Jesus, de suas chagas, quando de sua 

pregação na cruz; o preto produz, nessa diagramação, o sentido de luto, de morte. 

Entretanto, em uma formação discursiva do cristianismo, esse discurso simboliza um 

ato de amor: “Nisto conhecemos todo o significado do amor: Cristo deu a sua vida por 

nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos” (BÍBLIA SAGRADA. 1 João 3:16). 

Abaixo, para contribuir, ilustrativamente, com a análise, traçamos um recorte da 

página analisada e aplicamos um filtro nele, o que torna o efeito da imagem de uma 

cruz, formada a partir da diagramação, bem mais claro. Para elucidar esse efeito, ainda 

mais, trouxemos, também, uma figura clássica, que ilustra o Cristo católico pregado na 

cruz. Esta se refere a uma obra artística, de Michelangelo Buonarroti (1475 - 1564), 

esculpida em 1492, conhecida como o Crucifixo do Espírito Santo.  
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Figuras 5 e 6: À esquerda, detalhe da cruz formada pelos elementos diagramados; à 

direita, o Crucifixo do Espírito Santo. Disponível em: 

https://www.wikiart.org/en/michelangelo/crucifixion-1492. Acessado em: 01/07/2019. 

 

 

 

 

Por fim, em relação ao imaginário sobre cores, o vermelho se constituiria como a 

“cor de todas as paixões - do amor ao ódio” (HELLER, 2013, p. 98). No cristianismo, 

isso é evidenciado na “paixão de Cristo”. Sendo assim, o sentido produzido pelo 

vermelho da paixão aponta para um imaginário de dor em prol do amor - o que, numa 

formação discursiva cristã, se resume na figura de Cristo. 

https://www.wikiart.org/en/michelangelo/crucifixion-1492
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3.3.Reportagem 2 

 

 

 

Imagem 3 
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No subtítulo dessa reportagem - A história de Deus foi escrita pelos homens. Mas 

quem é o autor do livro mais influente de todos os tempos? As respostas são 

surpreendentes - e vão mudar a sua maneira de ver as Escrituras. -, quando se afirma 

que As respostas são surpreendentes - e vão mudar a sua maneira de ver as Escrituras, 

a revista trabalha discursivamente com a possibilidade do controle sobre o sujeito leitor, 

materializando a ilusão de direcionamento de “sua” leitura, “sua” interpretação. Além 

disso, essa materialidade traz a perífrase verbal de futuro vão mudar, provocando o 

sentido de uma assertividade e convocando uma memória de futuro.  

De acordo com Le Goff (1990 [1988]),  

 

À relação essencial presente-passado devemos, pois, acrescentar o 

horizonte do futuro. Ainda aqui os sentidos são múltiplos. As 

teologias da história subordinaram-na a um objetivo definido 

como o seu fim, o seu cumprimento e a sua revelação. Isto é 

verdadeiro na história cristã, absorvida pela escatologia; mas 

também o é no materialismo histórico (na sua versão ideológica) que 

se baseia numa ciência do passado, um desejo de futuro não 

dependente apenas da fusão duma análise científica da história 

passada e duma prática revolucionária, esclarecida por essa análise 

(Ibidem, p. 25, negritos nossos). 

 

 

Logo, assim como no discurso escatológico cristão, muito presente no livro bíblico 

de Apocalipse, por exemplo, na materialidade vão mudar, também percebemos um 

funcionamento de um imperativo categórico, provocando o efeito de algo já 

determinado como certo de acontecer. Além disso, também depreendemos, aqui, um 

efeito de surpresa, de revelação de algo que estaria escondido, ocultado, inacessível e 

que será revelado nesse DDC. A designação Escrituras também foi analisada. Iniciada 

em caixa-alta, ela atualiza uma formação discursiva cristã, inscrita na função-autor do 

jornalismo de divulgação científica sobre religião. A tomada desse nome próprio, 

portanto, se dá a partir do sujeito jornalista e do sujeito divulgador da ciência - ambos 

inseridos em uma FD cristã -, que operam no entrecruzamento do discurso jornalístico 

com o científico.  

Em relação à imagem de abertura da segunda reportagem, nomes bíblicos foram 

espalhados pela página, diferenciados por tamanhos e lugares. O nome Jesus aparece 

em tamanho maior do que o restante dos nomes. Além disso, há um farto uso da cor 

dourada nesses nomes próprios. Assim, se a imagem de abertura da reportagem anterior 

concentra o uso de cores em preto e detalhes em vermelho, aqui o dourado se impõe 
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diante do preto, provocando efeitos de sentido em direção a uma cor que faz evocar a 

ordem do sagrado. Retomando, novamente, Heller (2013) como materialidade que nos 

mostra um imaginário de referência sobre cores, percebemos que o dourado se faz 

presente no discurso religioso: 

 

 
O “bezerro dourado” é o símbolo bíblico do deslumbramento, da 

crença em falsos deuses. O bezerro representa o deus Baal, que 

Moisés destruiu; aniquilou inclusive o ouro: “E tomou o bezerro que 

haviam feito, e o lançou ao fogo, em que se fundiu, e pulverizou o 

ouro, o aspergiu em água, que deu de beber aos israelitas” (2 Moisés, 

32.20) (Ibidem, p. 437, grifos da autora). 

 

 

 

Além do episódio do bezerro de ouro - presente no Velho Testamento da Bíblia 

cristã e na Torá judaica -, há outras referências a esse metal precioso no livro sagrado do 

cristianismo, principalmente, quando usado como marca de luxo presente na vida de 

homens poderosos do discurso bíblico: “O peso do ouro que se trazia a Salomão cada 

ano era de seiscentos e sessenta e seis talentos de ouro” (BÍBLIA SAGRADA. 1 Reis 

10: 14). Mas, quando recorremos ao Novo Testamento da Bíblia, também encontramos 

referências da cor dourada em relação ao ouro. O apóstolo Mateus, em seu Evangelho, 

por exemplo, relata o momento em que Jesus recebeu ouro como presente, após o seu 

nascimento: “abriram seus cofres e ofereceram-lhes presentes: ouro, incenso e mirra” 

(BÍBLIA SAGRADA. Mateus 2: 11). 

Entretanto, tais referências são de inscrições somente evocadas em materialidades 

religiosas cristãs, a saber, na Bíblia - Livro Sagrado do cristianismo, como já trazido 

neste trabalho. Não recorremos, portanto, a traduções de outros livros sagrados, 

constitutivos do judaísmo e do islamismo (religiões abordadas no DDC da SUPER), a 

saber, a Torá e o Alcorão. Tampouco recorremos a literaturas de outras crenças, como 

livros que tratam do Evangelho de Allan Kardec, o Triptaka budista, entre outros, 

constitutivos de outras cosmologias.  
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3.4.Reportagem 3 

 

 

 

 

Imagem 4 
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A primeira imagem de abertura da terceira reportagem traz a figura de um homem 

em cujos moldes Jesus se encaixaria, de acordo com a revista. Aqui, embora a figura em 

questão ilustre um homem cujos traços remetem a uma vida simples, este não se insere 

no imaginário dominante do discurso sacro sobre Jesus. Baseando-se em Lagazzi 

(2011), no que concerne ao conceito de materialidade significante, essa materialidade 

imagética produz outros sentidos em relação à FD dominante em que a imagem de Jesus 

está inscrita. Aqui, há um rompimento com o que é da ordem de uma estabilização. 

Logo, entendemos que o efeito produzido nessa materialidade significante, inscrita no 

discurso de divulgação científica da SUPER, aponta para uma quebra de expectativa, 

trazendo, novamente, nessa discursividade, o efeito de surpresa.  

Ao contrário das imagens cristãs trazidas como referências para a imagem de capa 

da edição 376 - em que o imaginário discursivo dominante mostra um Jesus branco, de 

pele muito clara -, a figura de Jesus, aqui, produz uma ruptura com a imagem já 

estabelecida ideologicamente em uma FD cristã. Assim, o efeito produzido é o de um 

homem tipicamente judeu, sem uma aura atrás de sua cabeça, tampouco com uma 

postura altiva e um olhar de humildade. Logo, essa imagem do Jesus histórico não se 

associa ao sentido de santidade e de perfeição, estando ligada, discursivamente, à 

suposta cor da pele de um homem de sua localidade, na época. Além disso, esse Jesus 

histórico vai de encontro a um imaginário já logicamente estabilizado de um Jesus 

bíblico, construído historicamente pelo cristianismo, produzindo efeitos de humanidade 

e não de santidade, já que, de acordo com a Bíblia, se constituiu como um homem de 

carne e osso, que trabalhava e fazia parte de uma família pobre.  

Entretanto, na legenda dessa imagem, há o dizer - os judeus tinham a pele mais 

escura -, em que percebemos uma generalização em relação à cor de todos os judeus 

contemporâneos desse Jesus histórico. Isso provoca o efeito de homogeneidade em 

relação à imagem contemporânea dos judeus: de maneira geral, são tomados e 

retratados como brancos - o que produz um interessante sentido de desencontro. 

Retomando a capa da edição 376, vemos uma mulher de cabelos claros, em 

paráfrase com a imagem já estabilizada de Cristo, e, aqui, temos uma imagem 

desconstruída desse estereótipo ocidental produzido sobre a imagem de Jesus. Isso 

aponta para um tratamento específico da imagem de Jesus, quando relacionado à 

história, de ordem cronológica. Em uma foto publicada na rede social Facebook, sem a 

citação da fonte, para que a identificação de quem a postou seja preservada, 
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encontramos essa comparação entre um Jesus mitificado e um Jesus histórico a partir 

dos seguintes estereótipos.  

 

 

 

 

Figura 7: Fonte: Facebook. Acessado em: 08/07/2019. 

 

 

O Jesus mitificado, nessa foto, é retratado com semelhanças em relação à imagem 

de capa de nosso corpus; já o histórico, aqui, parece ser uma repetição do Jesus 

histórico da última reportagem, fazendo funcionar, também, o efeito parafrástico dessa 

imagem acima. Ademais, o Jesus histórico do Facebook também produz efeitos de um 

Jesus mitificado, haja vista a sua aparência, a indumentária usada pelo homem e a coroa 

de espinhos na cabeça. Além disso, o Jesus mitificado é representado por um homem 

branco e o histórico, por um de pele mais escura.  

Em relação ao título - QUEM FOI JESUS? -, há mais uma recorrência da palavra 

JESUS, provocando o efeito de impregnância cristã na formação discursiva que se 

impõe a essa materialidade textual. No subtítulo Ele não nasceu em Belém, teve vários 

irmãos e sua morte passou quase despercebida no Império Romano. A história e a 

arqueologia desencavam o Jesus histórico - um homem bem diferente do descrito nos 

evangelhos., em relação ao sintagma Ele não nasceu em Belém, percebemos, mais uma 

vez, o efeito de surpresa - o que se torna uma regularidade em nosso corpus. Esse efeito 

é próprio da ordem de uma novidade e rompe com um imaginário de regularidade em 

relação ao que é circulante em uma formação discursiva cristã. 
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Há, aqui, também, o uso da negação, quebrando a expectativa imaginária de um 

certo imaginário de leitor, inscrito nessa discursividade, através da palavra não. Essa 

ruptura prossegue nas orações seguintes: teve vários irmãos e sua morte passou quase 

despercebida no Império Romano. No imaginário já estabelecido pelo discurso cristão, 

Maria, a mãe de Jesus, permaneceu virgem durante toda a sua vida - por isso, sua 

santidade -, e o governo de Roma, quando da morte de Jesus, se constituiu como o 

antagonista dessa história, tendo grande influência no seu martírio - outro imaginário 

cristão.  



100 
 

3.5.Reportagem 4 

 

 

 

Imagem 6 
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A textualidade do título da quarta reportagem - Maomé - A FACE OCULTA DO 

CRIADOR DO ISLÃ. -, que compõe o nosso corpus, traz a palavra Maomé - uma das 

referências centrais do Islamismo. Aqui, esse nome está grafado em verde - o que, de 

acordo com Heller (2013, p. 201), seria a “cor favorita do profeta Maomé”: 

 

O fato de Maomé ter declarado o verde sua cor favorita não é um 

acaso, um produto de seu gosto individual. Maomé, que difundia as 

revelações divinas tal como estão escritas no Corão, profetizava aos 

que levassem uma vida que agradasse a Deus, como recompensa, uma 

eternidade de satisfações sensoriais, um paraíso para os apreciadores 

de paisagens que encantam, com prados verdejantes, florestas em que 

se podia estar à sombra, oásis eternos. O verde seria a cor reinante 

no Paraíso - uma ideia que, sem dúvida, enchia de entusiasmo um 

povo que vivia no deserto (Ibidem, negritos nossos). 

 

 

 

Assim, a cor verde, no Islamismo, remeteria a um imaginário de refrigério, de paz, 

em um lugar desértico, em que há o sentido de tentação, de dificuldade, muito 

recorrente em uma formação discursiva do cristianismo. É interessante notar que a 

chamada de capa referente a essa reportagem - Direitos das mulheres e juros baixos: as 

raízes inusitadas do Islamismo - aponta para outros elementos já previamente 

analisados na capa da revista, como a abordagem do universo feminino e da economia 

islâmica. Além disso, a frase A FACE OCULTA DO CRIADOR DO ISLÃ provoca o 

efeito de que há algo encoberto acerca desse homem, que o sujeito leitor inscrito no 

discurso da revista desconheceria. Logo, o efeito produzido é de que o DDC da SUPER 

desvendaria o que está em oculto sobre Maomé. 

A materialidade do subtítulo “Quem matar um ser humano (...) terá matado a 

humanidade inteira. Quem salvar uma vida humana terá salvo toda a humanidade.”-

Alcorão - quinta surata, versículo 32 produz o efeito de quebra de expectativa, 

novamente, visto que a evidência marcada ideologicamente no Ocidente é a de que 

Maomé teria sido uma pessoa que inspira os muçulmanos a matarem, de forma cruel, 

fria e calculada, aos que se opõem a seguir Alá - o deus do Islamismo. Esse efeito 

aponta para um sentido de surpresa na mídia ocidental, visto que ela produz um 

imaginário hegemônico sobre o Islamismo. Além disso, dentre todo o nosso corpus, a 

materialidade desse subtítulo é a única que traz uma citação de outro livro sagrado e, 

também, a única referência a um imaginário de morte - matar e matado.  
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Logo, a passagem “Quem matar um ser humano (...) terá matado a humanidade 

inteira produz o efeito de sentido (surpreendente no funcionamento da revista) de que 

Maomé zelaria pela vida. Tal efeito se opõe às evidências provocadas no discurso 

midiático sobre os grupos terroristas, como o “Estado Islâmico”, por exemplo, que 

mataria milhares de pessoas em nome de Alá.  

No mais, observamos, novamente, aqui, o efeito de surpresa presente nesse DDC 

sobre religião, o que provoca o encontro de uma memória dominante com uma imagem 

não dominante (a imagem histórica, científica ou mesmo documental, se nos guiarmos 

pela citação do Corão dita no subtítulo da reportagem em questão). Os termos Quem e 

salvar, bem como a oração terá salvo toda a humanidade, produzem o efeito de que há 

alguém responsável pela salvação dos homens. Se nos ativermos ao contexto ideológico 

cristão, encontramos essa pessoa em Jesus. De acordo com a tradição dessa crença, Ele 

(com a letra inicial em caixa-alta - como abordado anteriormente na revista) morreu 

para salvar toda a humanidade.  

A imagem de abertura da quarta reportagem mostra o perfil da face de um homem 

com características masculinas, imaginariamente árabes, com: barba, nariz curvado e 

uma proteção sobre a cabeça. Como a palavra Maomé está estampada sobre essa figura, 

o efeito produzido por essa sobreposição é o de que esse rosto é a representação facial 

do profeta do Islã.  

A cor preta é usada novamente nessa imagem, de maneira predominante, porém os 

detalhes não são em vermelho nem em dourado (como materializado anteriormente em 

nosso corpus), mas em tons de azul. De acordo com Heller (2013, p. 52), a partir de seu 

imaginário sobre cores, o azul também pode se remeter ao “fantástico” e ao “distante”. 

Ao tomarmos a AD de Michel Pêcheux como referência, a cor azul produziria, 

potencialmente, assim, o efeito de sentido do misterioso, do diferente. Além do azul, 

também percebemos, nessa imagem, leves borrões a partir de pontos em branco, o que 

produz o sentido de ocultação.  
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3.6.Reportagem 5 

 

 

 

 

Imagem 7 
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O título da quinta reportagem Jerusalém - O CENTRO DO MUNDO traz o termo 

Jerusalém - outra referência dessa formação discursiva judaico-cristã, bastante 

recorrente na edição 376 da SUPER. Reconhecida como capital israelense pelos Estados 

Unidos em dezembro de 2017, ou seja, seis meses após a republicação dessa 

reportagem, podemos dizer, resumidamente, que a cidade de Jerusalém é o motivo de 

uma antiga disputa entre Israel (maioria judaica e parte cristã) e Palestina (maioria 

muçulmana). O sintagma O CENTRO DO MUNDO reafirma as condições de produção 

em que essa materialidade está inserida, pois a “cidade santa” só o é pelo 

reconhecimento das três religiões predominantes em nosso corpus, principalmente por 

parte dos judeus e dos muçulmanos. 

 

No conflito entre Israel e palestinos, o status diplomático de 

Jerusalém, cidade que abriga locais sagrados para judeus, cristãos e 

muçulmanos, é uma das questões mais polêmicas e ponto crucial nas 

negociações de paz. Israel considera Jerusalém sua capital eterna e 

indivisível. Mas os palestinos reivindicam parte da cidade 

(Jerusalém Oriental) como capital de seu futuro Estado (BBC 

Brasil, 2007, negritos nossos). 

 

 

Ao analisarmos a citação acima - que funciona, também, como um corpus 

secundário -, nos atentamos aos períodos grifados Israel considera Jerusalém sua 

capital eterna e indivisível. Mas os palestinos reivindicam parte da cidade 

(Jerusalém Oriental) como capital de seu futuro Estado. Os verbos considera e 

reivindicam produzem efeitos divergentes já que o verbo “considerar” remete a um 

imaginário de reflexão, como se Jerusalém fosse um já-dito no tocante ao seu 

pertencimento a Israel. Isso é corroborado com o sintagma capital eterna, evocando 

um imaginário de condição sine qua non para tal. 

Já a oração Mas os palestinos reivindicam parte da cidade (Jerusalém Oriental) 

como capital de seu futuro Estado produz o efeito de algo pelo qual se está em busca, 

haja vista a materialidade reivindicam. Ao contrário do sentido do verbo “considerar”, 

o verbo “reivindicar” provoca o efeito de luta (por parte da Palestina) - futuro Estado. 

Os termos indivisível e parte produzem o efeito de oposição, resvalando numa 

assimetria, o que reafirma o já-dito em relação à luta simbólica e armada entre Israel e 

Palestina: o primeiro país como possuidor de um território da ordem do indivisível; o 

segundo, como reivindicador de parte de uma terra. Entretanto, o que está em jogo, 
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aqui, não é somente uma disputa territorial geográfica, mas uma disputa da ordem do 

simbólico.  

Em relação à conjunção adversativa mas, Indursky (2013 [1997]) trata esse 

operador argumentativo como um meio de fazer funcionar a oposição entre diferentes 

posições-sujeito inscritas em uma mesma FD. Aqui, podemos observar esse 

funcionamento: a posição-sujeito palestina oposta à posição-sujeito israelense - ambas 

inscritas em uma formação discursiva judaico-islâmica, sendo que esta é a primeira vez 

que essa FD comparece em nosso trabalho. 

Em relação ao subtítulo Como uma cidade do tamanho de João Pessoa pode se 

manter no centro dos assuntos mais relevantes do planeta por 3 mil anos? Para judeus, 

cristãos e árabes, a resposta passa tanto pela história quanto pelos mitos., este é 

composto por dois períodos, estando o primeiro deles na forma interrogativa. Ele 

estabelece uma comparação de tamanho entre as cidades de Jerusalém e João Pessoa. 

Embora essa materialidade tenha causado o efeito de que ambos os lugares são 

pequenos, também aponta para uma grandiosidade em relação a Jerusalém, já que a 

imagem de abertura - um mapa - dessa reportagem mostra a capital de Israel como um 

lugar grande, se comparado ao tamanho dos continentes presentes ali - uma não 

coincidência entre tamanho e importância. A Inglaterra, por exemplo, aparece de 

maneira inferior a Jerusalém no que diz respeito ao tamanho territorial. Assim, a escala 

cartográfica, aqui, não valoriza as dimensões territoriais, mas as geopolíticas e, também, 

as simbólicas.  

A expressão centro dos assuntos mais relevantes do planeta produz um sentido de 

poder por parte de Jerusalém - um efeito de grandiosidade provocado, principalmente, a 

partir do imaginário das comunidades cristãs, judaicas e muçulmanas. Tal efeito é 

materializado de várias maneiras: nas religiões, no mapa, na disputa pela territorialidade 

e na temporalidade. Isso é ratificado no período seguinte do subtítulo: Para judeus, 

cristãos e árabes, a resposta passa tanto pela história quanto pelos mitos. Já a 

materialidade por três mil anos aponta para um efeito de tempo em que essas três 

religiões estariam em disputa pela tomada político-religiosa da cidade de Jerusalém.  

Haja vista a importância do estatuto do não verbal, aqui, tomemos a imagem de 

abertura dessa reportagem como materialidade significante passível de análise em nosso 

corpus. Para Courtine (2008), esta é tão necessária e essencial quanto à análise verbal: 
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Não penso, portanto, que a Análise do discurso, tal como a 

praticávamos ontem e tal como ela é ainda hoje frequentemente 

concebida, essa que continua a ser uma análise do texto verbal, esteja 

apta a interpretar e a compreender essas transformações. É necessário 

pensar em outros objetos, inventar outras ferramentas, conceber outras 

Análise do Discurso (poderemos, aliás, ainda chamá-la assim?...) que 

continue tão atenta ao peso da história quanto às metamorfoses dos 

materiais discursivos significantes (Ibidem, p. 14). 

 

 

Assim, a materialidade significante da quinta reportagem traz uma ilustração que 

produz o efeito de um mapa. Aqui, os continentes africano e americano aparecem 

cortados e o europeu está centralizado, com imagens que se referem a igrejas católicas, 

haja vista a presença de cruzes. Isso aponta para uma formação discursiva judaico-

cristã, predominantemente católica, constitutiva da Europa.  

Em relação à África, não há simbolismos que apontem para alguma religião, o que 

produz o sentido de que as religiões africanas não são levadas em consideração nessa 

reportagem. Logo, se o imaginário religioso africano está ausente, com efeito de 

desconhecido, ele não impõe uma interpretação ao sujeito leitor, o que o “coloca” fora 

desse imaginário não imaginado. Portanto, nossos gestos apontam para um efeito não só 

de apagamento e de exclusão, mas também de silenciamento - constitutivo da noção de 

silencio trabalhada na Análise do Discurso de Michel Pêcheux. 

 

Há um modo de estar em silêncio que corresponde a um modo de estar 

no sentido e, de certa maneira, as próprias palavras transpiram 

silêncio. Há silêncio nas palavras; o estudo do silenciamento nos 

mostra que há um processo de produção de sentidos silenciados que 

nos faz entender uma dimensão do não-dito absolutamente distinta da 

que se tem estudado sob a rubrica do ‘implícito’ (ORLANDI, 2007b 

[1992], pp. 11-12). 

 

 

 

No que diz respeito ao continente americano, não há, também, nenhum tipo de 

referência ilustrativa apresentada nessa imagem. Portanto, entendemos que, da mesma 

maneira que a imagem da África foi silenciada nesse discurso de divulgação científica 

da Superinteressante, assim também aconteceu com a materialidade significante da 

América. A Ásia, então, sequer foi registrada aqui. No mais, a imagem de abertura, em 

geral, também produz o sentido de um papel antigo e sujo, o que alude à expressão 3 mil 

anos presente no subtítulo.  



107 
 

3.7.Reportagem 6 

 

 

 

Imagem 8 
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A última reportagem do nosso corpus traz uma materialidade textual muito 

recorrente anteriormente - DEUS -, sendo a palavra mais repetida em todo o nosso 

recorte. Ela aparece uma vez na capa da revista, quatro vezes na capa de abertura da 

primeira reportagem, uma vez na capa de abertura da segunda e aqui, no título - EM 

NOME DE DEUS. Além disso, essa materialidade trabalha em paráfrase com o 

funcionamento do encerramento cristão de orações, muito recorrente em finais de 

cerimônias religiosas cristãs - “Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo”. Assim, 

novamente, a formação discursiva judaico-cristã e o discurso monoteísta constitutivo 

dessa FD se fazem presentes em nossa dissertação. Além disso, a própria construção do 

título dessa reportagem provoca o sentido de que essa materialidade se dá EM NOME 

DE DEUS.  

Sobre o subtítulo Quase 6 bilhões de pessoas do mundo se identificam com alguma 

religião e 300 milhões visitam locais de turismo religioso todo ano. Uma força capaz de 

mover montanhas e movimentar bilhões de dólares., o primeiro período traz dois 

números: 6 bilhões e 300 milhões, o que provoca o efeito de necessidade do DDC de 

dimensionar o discurso religioso através de números, mais especificamente, por 

estatísticas.  

Já o segundo período do subtítulo traz a expressão mover montanhas, que aponta, 

novamente, para uma formação discursiva cristã, encontrando base na passagem bíblica: 

“Porque em verdade vos afirmo que, se alguém disser a este monte: Ergue-te e lança-te 

no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com 

ele” (BÍBLIA SAGRADA. Marcos 11: 23). Além disso, outras duas expressões, 

popularmente conhecidas no imaginário ocidental, também corroboram com esse 

discurso do cristianismo, ainda que uma delas aponte para o profeta do Islã: “A fé move 

montanhas” e “Se Maomé não vai até a montanha, a montanha vai até Maomé”. Assim, 

já percebemos, aqui, uma regularidade nos três discursos religiosos presentes em nosso 

corpus.  

Já a oração movimentar bilhões de dólares representa a segunda materialidade com 

sentido econômico presente em nosso corpus, visto que a primeira está presente na capa 

da edição 376 - juros baixos. Tal abordagem provoca o sentido de uma ligação entre os 

discursos religioso e econômico-financeiro.  

A imagem de abertura dessa reportagem traz o imaginário de um templo católico, 

visto que há várias pessoas diante de muitas velas acesas, e um pedaço de madeira no 

alto com um braço, provocando o sentido de parte de uma cruz em que Jesus estaria 
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pregado. Logo, aqui, fazemos uma leitura metonímica dessa imagem, pois há o efeito de 

um deslizamento de sentido a partir de um fragmento de imagem - no caso, o que seria o 

pedaço de uma cruz com um braço de Cristo pregado. Mesmo sendo constituída por 

uma parte, essa materialidade já significa, pois está inserida em um discurso 

constitutivamente cristão-católico. Esse tipo de deslizamento, produzido por um sentido 

discursivo, encontra sua conceituação em Lacan (1996, p. 510), não sendo apenas 

entendido, amplamente, como uma figura de linguagem, mas como um processo, que 

“brota entre dois significantes dos quais um substituiu o outro, assumindo seu lugar na 

cadeia significante, enquanto o oculto permanece presente em sua conexão 

(metonímica) com o resto da cadeia” (Ibidem). 

O que nos chama a atenção aqui, também, é a recorrência da cor preta, que escurece 

o ambiente de adoração. A iluminação através das velas acesas e o nome DEUS escrito 

na cor branca - assim como na capa dessa edição -, reafirmam a formação discursiva 

judaico-cristã, predominantemente, católica em que esse discurso de divulgação 

científica sobre religião da revista Superinteressante se insere.  

Além dos sentidos provocados pelas cores, o cristianismo é reproduzido aqui sendo 

significado enquanto religião universal. Assim, o cristianismo se constitui como uma 

discursividade dominante neste corpus. Para além, nas paredes do templo, percebemos 

que há um forte trânsito arquitetônico entre o cristianismo, o judaísmo e o islamismo. 

Assim, aqui há detalhes que lembram uma arquitetura parecida com adornos que podem 

ser encontrados em mesquitas, por exemplo, - corroborando com a abordagem 

discursiva da religião muçulmana por parte da revista, ainda que de maneira minoritária. 

Em suma, após a análise discursiva de todo o corpus constitutivo desta dissertação, 

depreendemos que o discurso de divulgação científica sobre religião da edição 376 da 

SUPER se inscreve em algumas formações discursivas, como a monoteísta, a ocidental, 

a judaico-cristã, a cristã-católica e, até mesmo, a judaico-islâmica. Entretanto, há uma 

FD que prevalece em todo o corpus, sendo dominante e imperativa desde a 

materialidade textual e imagética da capa até a materialidade analisada da última 

reportagem: a formação discursiva judaico-cristã, de predominância católica. Além 

disso, essa FD se dá num continuum com a formação discursiva do cristianismo, em que 

o nome DEUS comparece de forma recorrente e impregnante na materialidade 

linguística de nosso corpus.  

Por fim, nossos gestos de interpretação apontaram para alguns efeitos que também 

produziram sentidos nesse DDC sobre religião da Superinteressante. Entre eles, estão o 
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efeito de exclusão, de apagamento e de silenciamento de outras cosmologias religiosas 

que não o cristianismo, o judaísmo e o islamismo, e o efeito de surpresa, quebrando a 

expectativa e produzindo um sentido de novidade. Enfim, a presença maçante de nomes 

iniciados em letra maiúscula e materializados em caixa-alta, no presente corpus, nos 

levou a mobilizar a noção de nome próprio - trabalhada, também, por meio da Análise 

do Discurso de Michel Pêcheux. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Diante de toda a materialidade linguística e imagética constitutiva do corpus 

analisado nesta dissertação, a partir da edição 376 da revista brasileira de divulgação 

científica Superinteressante, publicada no mês de junho do ano de 2017, entendemos 

que o discurso de divulgação científica da SUPER está inscrito, dominantemente, em 

uma formação discursiva judaico-cristã, de predominância católica. Logo, diversos 

efeitos de cunho religioso são produzidos nessa discursividade, como a reafirmação de 

Deus como ser absoluto, transcendental e onipotente - o que corrobora com uma FD 

monoteísta. Esses sentidos apontam para um imaginário de sacralidade não só referente 

ao Deus cristão, mas também em relação à Bíblia - livro constituído no cristianismo, 

que é tomado como Sagrado.  

Em relação ao judaísmo, ainda que essa cosmologia também esteja inserida na 

formação discursiva judaico-cristã, depreendida em nosso corpus, a religião dos judeus 

é tão somente significada como base para a cristã e, também, funciona como referente 

histórico para a constituição do cristianismo. Entretanto, no DDC sobre religião inscrito 

no presente corpus de análise, outras formações discursivas também são constitutivas 

dessa discursividade. Assim, também depreendemos a presença de uma FD ocidental. 

Nela, os sentidos produzidos apontam para um imaginário religioso predominante no 

imaginário do Ocidente, ou seja, o imaginário cristão.  

A religião muçulmana, aqui, se constitui como secundária e seus efeitos na FD 

judaico-cristã da revista produzem o sentido de novidade, como se os sentidos em 

circulação acerca do islamismo provocassem o efeito de surpresa no imaginário 

ocidental no qual a Superinteressante está inscrita. Tal efeito de novidade, presente de 

forma recorrente em nosso trabalho, contribui, em termos teórico-analíticos, com a 

Análise do Discurso de Michel Pêcheux, principalmente, no que diz respeito ao seu 

tratamento ao discurso jornalístico em confluência com o DDC, já que é por meio deste 

que o efeito de surpresa é construído, ao menos, na dissertação em tela. Nessa 

discursividade, portanto, percebemos que há o funcionamento de uma ilusão de 

instauração do novo, produzindo o efeito de uma quebra de expectativa em relação a um 

discurso já estabilizado e tido como verdade na formação discursiva ocidental.  

Também depreendemos, aqui, a presença de uma formação discursiva judaico-

islâmica, já que a dicotomia entre Israel e Palestina é produzida no discurso de 
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divulgação científica da revista, fazendo funcionar a oposição entre judeus e 

muçulmanos. Além disso, o DDC da revista produz o efeito de apagamento e de 

silenciamento de outras religiões, entre elas, de matriz africana e indígena, por exemplo. 

Esse sentido, entretanto, é da ordem do equívoco, do furo e da falha já que há, na capa 

da edição de junho de 2017, uma promessa de abordagem das melhores reportagens da 

SUPER sobre as maiores religiões da Terra.  

Logo, nosso corpus não se constitui apenas como um somatório dos discursos 

científico, jornalístico e de divulgação científica sobre religião, mas como uma 

desconstrução dessas ordens. Assim, sentidos outros são produzidos nessa lacuna 

inscrita no DDC da Superinteressante sobre religião. Entre eles, a exacerbação da fé 

cristã e a exclusão de outras religiões não só constitutivas de um imaginário religioso 

ocidental, mas também de outras formações discursivas do Oriente.  

Ainda ressaltamos que usamos, de maneira recorrente, a Bíblia como corpus 

secundário neste trabalho. As passagens bíblicas trazidas aqui serviram como base para 

ratificar a predominância da formação discursiva judaico-cristã, de predominância 

católica, na revista Superinteressante, depreendida por meio da análise do corpus 

principal desta dissertação. Entretanto, o uso de trechos do Livro Sagrado - como é 

materializado na edição 376 da SUPER - não aponta, exatamente, para uma falha 

constitutiva da análise discursiva, mas para uma confirmação de que o próprio sujeito 

analista do discurso produz sentidos determinantes quando da escolha dos corpora a 

serem analisados pelo prisma discursivo.  

Em suma, nossos gestos de interpretação, mobilizados quando da análise do corpus 

deste trabalho, contribuem com os estudos da Análise do Discurso de Michel Pêcheux, 

principalmente, no que diz respeito ao discurso de divulgação científica, mais 

especificamente, sobre religião. Por fim, como já falado anteriormente, o efeito de 

surpresa, presente em algumas discursividades de nosso corpus de pesquisa, também se 

constitui como um diferencial em nosso trabalho, pois aponta para um sentido 

constitutivo do imaginário midiático, presente na edição 376 da revista de divulgação 

científica Superinteressante, publicada no mês de junho do ano de 2017. 
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