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RESUMO

Filiado ao quadro teórico-metodológico da Análise do Discurso de linha francesa desenvolvida por

Michel Pêcheux, a presente dissertação tem como objetivo empreender uma análise acerca da forma

como as características e os papéis sociais atribuídos a homens e mulheres são questionados ou

naturalizados no discurso de divulgação científica. Para isto, selecionamos como objeto de estudo

reportagens de capa da revista Superinteressante que abordam temas relativos a gênero, sexualidade

e  comportamento.  O  corpus consiste  em 14 reportagens  espalhadas  por  12  edições  da  revista,

trabalhadas  com base  em quatro  perguntas  centrais:  1)  qual  imagem de  ciência  comparece  em

Superinteressante?; 2) quais imagens de masculino e feminino/homem e mulher comparecem em

Superinteressante?; 3) para Superinteressante, as diferenças entre homens e mulheres se dão devido

a  fatores  biológicos  ou ideológicos?;  e  4)  como  Superinteressante leva em conta  a  questão do

feminismo e da possibilidade de igualdade entre  os sexos?.  Tomando o sujeito como clivado e

interpelado  pela  ideologia,  e  o  sentido  como  também  determinado  ideologicamente  e  sempre

passível de deslizamento, procuramos compreender como é constituído e posto em funcionamento

um  determinado  discurso  institucional  a  respeito  do  que  significa  ser  homem  ou  mulher.

Superinteressante  é  a  principal  revista  de  divulgação  de  ciência  e  tecnologia  do  Brasil,  muito

embora suas reportagens também abordem outras áreas, como artes e cultura pop. Em suas páginas,

a revista mobiliza uma memória de ciência e de gênero constituída, no Ocidente, no começo da era

moderna,  gerando  efeitos  de  sentido  que  apontam para  um conhecimento  científico  unívoco  e

infalível  e  para  uma  naturalização  do  binarismo  de  gênero  e  das  funções  sociais  comumente

atribuídas,  em  nossa  formação  social,  a  homens  e  mulheres.  Entre  outros  efeitos  de  sentido

possíveis,  o  discurso  da  revista  aponta  para  uma  correlação  entre  masculino/atividade  e

feminino/passividade,  para uma culpabilização da mulher por males como o próprio machismo,

para  uma diferenciação natural  na forma como homens e  mulheres  se  comportam em diversas

esferas da vida social e para uma suposta ineficácia de movimentos políticos como o feminismo.

Embora,  em alguns  momentos,  a  revista  reconheça  a  desigualdade  entre  homens e  mulheres  e

admita  alguma possibilidade de mudança,  como,  por  exemplo,  no caso da violência  sexual,  ao

mobilizar  a  ideia  de  um  progresso  científico  contínuo  e  um  imaginário  de  gênero  como  um

imperativo  biológico,  Superinteressante  produz  um trabalho  de  eternização  segundo  o  qual  as

relações de gênero tais  quais as conhecemos são o ápice do desenvolvimento humano, faltando

apenas solucionar uns poucos problemas.

Palavras-chave: Análise do Discurso, formações imaginárias, gênero, divulgação científica.



ABSTRACT

Affiliated  to  the  theoretical  and  methodological  framework  of  the  French  school  of  Discourse

Analysis founded by Michel Pêcheux, the present dissertation aims to perform an analysis of how

the characteristics and social roles attributed to men and women are questioned or naturalized in

scientific journalism. In order to do that, we have selected as our object of study cover stories ran by

Superinteressante magazine on topics  pertaining to gender,  sexuality and general  behavior.  The

corpus is  comprised of 14 stories published in 12 issues of the magazine and was analyzed in

accordance with four central questions: 1) which image of science appears in Superinteressante?; 2)

which images of masculinity and femininity/men and women appear in  Superinteressante?; 3) to

Superinteressante, the differences between men and women exist due to biological or ideological

factors?; and 4) how does Superinteressante take feminism and the possibility of equality between

the sexes into account?.  Based on an understanding of the subject as split  and interpellated by

ideology,  and  of  meaning  as  also  ideologically  determined  and  constantly  subjected  to  the

possibility of change, we aim to comprehend how an institutional discourse on what it means to be a

man or  a  woman is  constituted  and put  into action. Superinteressante  is  the  main  science  and

technology magazine in Brazil, even though its stories also approach other topics, such as art and

pop culture. In its pages, the magazine mobilizes a memory of science and gender constituted, in the

West, in the beginning of the modern era, producing effects of meaning that point to a univocal and

infallible scientific knowledge, and to a naturalization of the gender binary and of the social roles

normally attributed to men and women in our social formation. Among other possible effects of

meaning,  the  magazine’s  discourse  points  to  a  correlation  between  masculine/activity  and

feminine/passivity,  to  a  culpabilisation  of  women for  issues  such as  sexism itself,  to  a  natural

differeniation between the behaviour of men and women in different parts of social life and to an

alledged lack of effectviness of political movements such as feminism. Although, eventually, the

magazine  recognizes  the  inequality  between  men  and  women  and  admits  some  possibility  of

change,  for  instance,  in  relation  to  sexual  violence,  by  mobilizing  the  notion  of  a  continuous

scientific  progress  and  an  imaginary  of  gender  as  a  biological  imperative,  Superinteressante

produces a work of eternization according to which the relations between genders as we know them

are the apex of human development, with only a handful of issues that still need solving.

Keywords: Discourse Analysis, imaginary formations, gender, scientific journalism.
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History is real, regardless of truth, Larry often said, not with words, but with his actions.
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1. INTRODUÇÃO

Primeiramente lançado em 1962, o desenho animado Os Jetsons apresenta o retrato de

uma sociedade futurista segundo os parâmetros do auge da Era Espacial. Nela, o desenvolvimento

científico e tecnológico resultou em maravilhas como o, na época, impossível videofone, carros

voadores e  robôs que cuidam do serviço doméstico.  Porém, no universo dos Jetsons,  as  novas

tecnologias não resultaram em praticamente nenhuma mudança nas relações sociais. Embora tenha

porta para as nuvens, a casa da família é uma reprodução dos subúrbios brancos e de classe média

dos Estados Unidos do pós-Segunda Guerra,  e  a  estrutura  da família  se  mantém idêntica à  do

chamado American dream, com o pai provedor, a mãe dona de casa, a filha interessada apenas em

namorar e o filho curioso e travesso, sempre acompanhado por seu cachorro.

É  certamente  demais  pedir  que  um  seriado  infantil  dos  anos  1960  discuta  as

implicações sociais dos avanços tecnológicos, mas a menção a  Os Jetsons serve para ilustrar um

ponto  caro  a  este  trabalho:  embora  abram novas  possibilidades,  as  descobertas  científicas  nem

sempre significam uma transformação profunda na forma de pensar o mundo dos sujeitos em uma

determinada  formação  social.  Mesmo  dentro  da  comunidade  científica,  determinados  pré-

construídos produzem seus efeitos sobre a forma como estudos são conduzidos e interpretados, e

acabam  sendo  reproduzidos  ou  atualizados  sob  outras  formas  pelas  próprias  pesquisas  que,

supostamente, serviriam para desbancá-los.

No artigo  Sobre gênero e ciência: tensões, avanços, desafios, Lima e Souza (2011)

identifica uma persistência de preconceitos referentes a gênero no âmbito acadêmico. Segundo a

autora, sob a imagem de um sujeito universal da ciência, os motivos que levam à realização de

determinadas pesquisas e à entrada de pesquisadores e pesquisadoras em uma ou outra área do

conhecimento  científico  são  deixados  de  lado,  naturalizados.  O  sujeito  produtor  de  ciência

aparentemente não tem seu gênero como fator determinante no conhecimento produzido. Porém,

nas universidades  e  laboratórios,  se reproduzem discursos  acerca de “uma suposta  inadequação

cognitiva  das  mulheres  para  as  falaciosas  objetividade  e  neutralidade  científicas  até  a

impossibilidade de conciliar as ‘sagradas’ tarefas de maternar e cuidar com as demandas rigorosas

do fazer científico” (LIMA E SOUZA, 2011, p. 24). Assim, a autora afirma que “enquanto avança o

conhecimento científico, estranhamente se reinventam as explicações biológicas sobre as diferenças

entre  mulheres  e  homens,  conferindo  valor  diferenciado  às  características  ditas  masculinas  e

femininas, sempre hierarquizando essas diferenças com prejuízo das mulheres” (ibidem, p. 25).

É possível relacionar o que diz Lima e Souza com aquilo que é posto por Michel

Pêcheux (1995 [1975])  tanto em seu comentário sobre a impossibilidade de um sujeito da ciência
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quanto  no que  diz  respeito  à  forma como a  ideologia,  materializada  na  língua como discurso,

determina e é determinada pelas relações de produção em uma determinada formação social.  O

autor afirma que o processo de produção do conhecimento científico é um processo sem sujeito –

em oposição ao sujeito puro, universal, capaz de falar de fora de seu lugar nas relações de produção

–, dependente de tomadas de posição que visam uma suposta objetividade científica,  produto e

produtor de ideologias teóricas, de forma que é impossível se chegar a um conhecimento científico

puro (idem, p. 198). O cientista é, portanto, interpelado em sujeito pela ideologia, bem como todos

os outros indivíduos a partir do momento de sua inscrição no simbólico. 

Ou seja, a partir do momento em que entram na linguagem e por meio dela se tornam

parte de uma formação social – recebem um nome, ocupam um determinado lugar nas relações de

produção,  e  são  entendidos  como sujeitos  únicos  por  seus  pares  e  pelo  aparelho  jurídico  – os

indivíduos são interpelados em sujeitos. No momento em que falam, o processo de interpelação é

(re)colocado em ação, de forma que um sujeito diz sempre a partir de uma determinada posição

dentro da formação social e ideológica em que se insere. Da mesma forma, os sentidos de suas

palavras são determinados pelo lugar de onde falam. Assim, uma vez pertencentes a uma formação

social em que a mulher é, de maneira corrente, considerada inferior ao homem, ou, no mínimo,

intrinsecamente  diferente  deste,  os  sujeitos  cientistas  trarão  em seus  dizeres  uma  memória  de

gênero, que produz efeitos de sentido em suas falas.

A forma como o sujeito,  a  ideologia  e  o  sentido  são abordados  por  Pêcheux será

desenvolvida ao longo deste trabalho – afinal, é ao quadro teórico-metodológico inaugurado pelo

autor que esta pesquisa se filia.

Partindo  de  uma  visão  materialista  dos  processos  de  produção  de  conhecimento,

Pêcheux (1995) coloca a ciência como um compartimento dentro da luta de classes. Ela é, em

última instância, determinada pelo que ele chama o “todo complexo com dominante” das formações

ideológicas  da  época  e  da  formação  social  em  que  se  produz  o  conhecimento  em  questão.

Paradoxalmente, a ciência também se inscreve nesse todo complexo com dominante das formações

ideológicas  de  forma  a  produzir  um  efeito  de  reprodução  ou  transformação  das  relações  de

produção.  Como exemplo,  podemos  tomar  o  impacto,  apontado pelo  autor,  que as  ciências  da

natureza tiveram nas ideologias práticas – a ideologia em seu funcionamento material e econômico

– por  meio  da forma como Galileu atingiu a  Igreja  do século  XVII  e  de como o pensamento

científico serviu de base para a luta da burguesia contra o modo de produção feudal, fundando o

pensamento iluminista que culminaria na Revolução Francesa de 1789. Conforme Pêcheux:

Resumindo, diremos que a especificidade do processo de produção dos conhecimentos no
continente das ‘ciências da natureza’ é a de ser cego enquanto tal aos efeitos que nele se
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inscrevem no processo de reprodução/transformação das relações de produção, de modo
que  as  ‘formas  e  limites’ que  as  ideologias  práticas  atribuem  às  ideologias  teóricas
(separações das ideologias práticas) são, nesse particular, propriamente inapreensíveis, o
que pode ser reformulado ao se dizer que a produção dos conhecimentos no domínio das
ciências da natureza se efetua globalmente no interior de um perfeito desconhecimento da
história,  isto  é,  da  luta  de  classes,  de  modo  que  seus  resultados  se  reinscrevem
espontaneamente nas formas da ideologia dominante sem que, nem por isso, o processo de
produção dos conhecimentos nesse setor esteja, como tal, diretamente entravado. (idem, p.
201)

Desta forma, podemos dizer não apenas que a ideologia determina a forma como o

conhecimento científico é produzido, mas também que o conhecimento científico pode atuar na

justificação  ou  transformação  das  relações  regidas  pela  ideologia  e,  consequentemente,  das

ideologias em si. A persistência de preconceitos acerca do lugar da mulher que Lima e Souza (2011)

identifica  dentro  do  meio  acadêmico  e  as  “explicações  biológicas”  que  “estranhamente  se

reinventam” podem sair deste espaço e impactar a forma como as relações entre homens e mulheres

se constituem no âmbito social como um todo, por exemplo. 

Porém, para que isto aconteça, é necessário que esse conhecimento saia do lugar em

que é produzido e se torne parte integrante da memória discursiva dos sujeitos na formação social

em questão, ou seja, que os dizeres produzidos e reproduzidos pela ciência circulem também em

meio àqueles que não pertencem à classe dos que produzem ciência. Atualmente, o principal acesso

da população leiga ao que é produzido nas universidades, laboratórios e instituições de pesquisa no

geral  por todo o mundo é através do chamado jornalismo científico,  que,  por meio de revistas

especializadas, seções em jornais e sites de notícias, reportagens de televisão etc. difunde as novas

teorias e descobertas científicas – ou, pelo menos, parte delas. 

O  fio  condutor  desta  dissertação  é  a  forma  como  a  circulação  de  determinadas

pesquisas científicas e seus resultados na mídia produzem efeitos de sentido a respeito de questões

relativas a gênero. Nosso objetivo, é claro, não é apresentar um trabalho definitivo sobre o assunto –

mesmo porque entendemos  que  nenhuma análise  é  capaz  de  esgotar  o  tópico  sobre  o  qual  se

debruça –, mas empreender um gesto de leitura acerca da maneira como os papéis atribuídos a

homens  e  mulheres  em nossa  formação social  comparecem no jornalismo científico.  Para  isto,

trabalharemos  com  um  corpus empírico composto  por  reportagens  de  capa  da  revista

Superinteressante. São, no total, 14 matérias espalhadas por 12 edições da revista.

Fazemos,  aqui,  uma distinção entre  corpus empírico  e  corpus discursivo,  sendo o

primeiro "o material de linguagem bruto coletado, tal como existe" (ORLANDI, 2012, p. 65), ao

passo que o segundo se constitui a partir de um trabalho de dessuperficialização empreendido pelo

analista. O corpus discursivo é aquele transformado em objeto teórico, "produzido por uma primeira
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abordagem analítica que trata criticamente a impressão de 'realidade' do pensamento, ilusão que

sobrepõe palavras, ideias e coisas" (idem, p. 66).

O  corpus  deste  trabalho  foi  selecionado  a  partir  de  uma  pesquisa  feita  no

Superarquivo, seção do site oficial da revista que reúne reportagens de edições passadas. Embora

Superinteressante não disponibilize todas as matérias no site, a maior parte das reportagens de capa

estava  disponível  ao  longo da etapa inicial  desta  pesquisa.  Nesta  fase,  fizemos uma busca  por

reportagens sobre questões relativas a gênero, sexualidade, reprodução e comportamento humano.

Foram lidas matérias publicadas desde a primeira edição da revista até o último número de 2015,

ano imediatamente anterior à aceitação deste projeto pelo Programa de Pós-Graduação em Estudos

de Linguagem da Universidade Federal Fluminense. Ao longo da leitura preliminar que fizemos na

época,  acabamos por nos deparar,  também, com dois textos que falam sobre o comportamento

animal com fortes paralelos com os seres humanos, e optamos por incluí-los no trabalho. Por fim,

chegamos às 14 reportagens que compõem o nosso corpus: O feto aprende (julho/1998), Farmácia

do  prazer  (setembro/1998),  Viva  Afrodite!  (outubro/2000),  Inocência  roubada  (maio/2002),  O

Brasil e os homossexuais: Sim (julho/2004),  Padres: Pecados santos (dezembro/2007),  Amor – O

início  (maio/2010),  Amor – O meio  (maio/2010),  Amor – O fim  (maio/2010),  O que sabem os

bebês?  (agosto/2010),  Por que fazemos amigos?  (fevereiro/2011),  Homens x mulheres – Por que

eles  estão  ficando para trás? (junho/2011),  Humanos  (novembro/2014)  e  Como silenciamos  o

estupro (julho/2015). Em todas as matérias citadas, a questão do gênero se faz presente em diversos

momentos, conforme veremos na quinta seção deste trabalho, dedicada à análise.

Lançada em 1987,  Superinteressante  surgiu bem no meio de um período de intensa

atividade para as publicações de divulgação científica voltadas para o público geral no Brasil. A

revista  foi  precedida  pela  Ciência  Hoje,  lançada em  1982  pela  Sociedade  Brasileira  para  o

Progresso da Ciência. Em 1991, a Editora Globo entrava para o segmento com a  Globo Ciência,

que, em 1998, seria remodelada e rebatizada de Galileu. As duas revistas se tornariam algumas das

principais concorrentes da  Superinteressante nas décadas seguintes. Hoje em dia, as três dividem

espaço nas bancas com a  Scientific American Brasil,  que chegou ao país em 2002, por meio da

Duetto Editorial.  De todas, a  Superinteressante  é a mais vendida, com uma tiragem de  233.402

exemplares, segundo dados do portal Publiabril1. A Galileu  vem em segundo no segmento, com

101.061 exemplares, segundo a Associação Nacional de Editores de Revista2, enquanto  Scientific

American Brasil e Ciência Hoje não chegam a figurar no ranking.

1 O portal Publiabril é um site da Editora Abril voltado para possíveis anunciantes, com dados a respeito de cada um
dos  títulos  da  empresa.  Os  dados  sobre  a  Superinteressante podem  ser  vistos  em
http://publiabril.abril.com.br/marcas/superinteressante.  Os números  apresentados aqui  dizem respeito  a  julho de
2017.

2 Os dados dizem respeito ao ano de 2014 e estão disponíveis em http://aner.org.br/dados-de-mercado/circulacao
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Antes da análise, porém, faz-se necessário um percurso pela teoria de Michel Pêcheux

e de outros autores que levaram adiante o seu trabalho, bem como um panorama da história da

divulgação científica, de suas particularidades discursivas e da forma como é entendida a existência

humana em nossa formação social,  segundo a adequação do sujeito a determinadas normas que

devem ser seguidas para que ele seja considerado um bom homem ou uma boa mulher e que fazem

parte das condições de produção dos discursos que propomos analisar. A seguir, apresentamos um

panorama das seções que compõem esta dissertação.

Começaremos com um panorama da Análise do Discurso francesa desenvolvida por

Michel Pêcheux. Fundada com base na releitura de Sigmund Freud feita por Jacques Lacan, na

releitura de Karl Marx feita por Louis Althusser e na linguística estruturalista  de Ferdinand de

Saussure, a Análise do Discurso pêcheutiana articula concepções de língua, sujeito e ideologia para

construir uma teoria da constituição dos sentidos. Por meio dos estudos inaugurados por Pêcheux, é

possível pensar em como os dizeres produzem efeitos de sentido em relação às posições ocupadas

pelos  sujeitos  que  os  produzem  e  seus  interlocutores,  ambos  inseridos  em  um dado  contexto

histórico e assujeitados por uma dada ideologia, materializadas no discurso por meio de formações

discursivas às quais se filia o sujeito no momento de sua enunciação. Alguns termos e conceitos que

foram mencionados nesta introdução (sujeito, formação discursiva etc.) serão aprofundados nessa

seção, que pretende não apenas fazer um panorama das bases da teoria como apresentar conceitos

que serão essenciais para as nossas análises.

Na  seção  seguinte,  trabalhamos  algumas  particularidades  do  discurso  jornalístico,

constituído, segundo Mariani (1996), como um “discurso sobre” por ser um trabalho de informação

a respeito do que é constituído em outra ordem discursiva. Além da explanação do conceito de

“discurso  sobre”,  apresentamos  um  breve  panorama  da  história  da  imprensa,  da  ciência  e

divulgação científica. Entraremos, também, na questão do entendimento da divulgação científica

como um trabalho de  tradução –  ponto  que abordaremos  criticamente  –  e  discutiremos alguns

pontos do imaginário do trabalho jornalístico, como sua devoção ao interesse público e o esforço

para noticiar aquilo que imaginariamente há de mais importante no mundo.

Na quarta seção, abordamos como foram constituídos o imaginário e a memória sobre

gênero em circulação em nossa formação social. Apontamos, como faremos mais algumas vezes ao

longo deste trabalho, que, por ser este o entendimento de gênero da ideologia dominante e, também,

de  Superinteressante,  trabalhamos  com  uma  separação  binária  entre  masculino  e  feminino.

Reconhecemos, porém, que esta dicotomia não é natural nem se faz presente em todas as culturas

do  mundo,  de  forma  que  é  sempre  possível  questioná-la.  O  objetivo  é  investigar  como  se

constituíram  alguns  dos  dizeres  que  mais  circulam  no  senso  comum  no  que  diz  respeito  à
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masculinidade e, sobretudo, feminilidade, sendo esta categoria constituída como uma variação em

cima do masculino, considerado o padrão humano (BEAUVOIR, 2009). Para isto,  utilizaremos,

com o devido respeito às divergências teóricas, trabalhos que abordam a questão da divisão entre

masculino e feminino de forma mais ampla, como os de Beauvoir (2009) e Bourdieu (2010), e

outros que tratam mais especificamente da formação dos conceitos de masculinidade e feminilidade

a partir do começo da era moderna e da fundação do sujeito de direito, como os de Connel (2000),

Kehl (2008), Bassanezi (1997) e Soihet (1997). Abordaremos, também, a questão da memória para

a  Análise  do  Discurso  para  melhor  compreendermos  como  tais  discursos  sobre  gênero  ainda

produzem efeitos de sentido hoje em dia.

A partir  dos  tópicos  discutidos  nas  seções  anteriores,  empreenderemos,  na  quarta

seção,  a  análise  das  14  reportagens  de  capa  supracitadas  da  revista  Superinteressante.  Nossa

intenção é trazer à tona alguns dos efeitos de sentido possíveis gerados pelas matérias no tocante a

diferenças e semelhanças não apenas entre as capacidades reprodutivas e biológicas, mas entre os

papéis a serem ocupados em nossa formação social por homens e mulheres. Por meio da análise de

recortes  das reportagens selecionadas,  que podem ser vistos nas tabelas disponíveis nos anexos

deste  trabalho,  procuramos  responder  a  quatro  perguntas  centrais:  1)  qual  imagem de  ciência

comparece em  Superinteressante?; 2) quais imagens de masculino e  feminino/homem e mulher

comparecem  em  Superinteressante?;  3)  para  Superinteressante,  as  diferenças  entre  homens  e

mulheres se dão devido a fatores biológicos ou ideológicos?; e 4) como Superinteressante leva em

conta a questão do feminismo e da possibilidade de igualdade entre os sexos?

Ao apresentar o  corpus, abordaremos, também, a questão do arquivo, essencial para

nossa  pesquisa,  uma  vez  que  trabalhamos  com  o  arquivo  on-line  da  Superinteressante,  o

Superarquivo.  Nos  baseamos  em Pêcheux  (1994)  e  em Romão,  Leandro-Ferreira  e  Dela-Silva

(2011) para averiguar como a formação e a disponibilização de um arquivo afeta a sua leitura.

Trataremos,  também,  das  formações  imaginárias  em  jogo  no  discurso  de  Superinteressante,

fazendo, para isto, referência aos dados divulgados no site de publicidade da Abril e às duas cartas

aos leitores publicadas no primeiro número da revista (CIVITA, 2012 [1987]) e em sua edição

comemorativa  de  25  anos  (GWERCMAN  &  REZENDE,  2012).  Por  meio  da  análise  destas

materialidades, procuramos entender melhor as imagens que Superinteressante tem de si mesma, de

seus leitores, de suas fontes e daquilo que noticia.

Como é impossível falar em conclusão no âmbito de qualquer pesquisa acadêmica e

como não é nossa intenção encerrar todos os possíveis debates acerca do tema abordado nesta

dissertação,  partimos,  então,  para  as  considerações  finais  de  nossa  pesquisa.  Retomaremos  o

caminho  percorrido  ao  longo  do  trabalho  para  apresentar  algumas  respostas  para  os
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questionamentos que nos trouxeram até aqui, que consideramos essenciais em um momento em que

se dá um avanço conservador na sociedade, em resposta, principalmente, a iniciativas voltadas para

a discussão de gênero e sexualidade nas salas de aula do ensino fundamental e médio. Diante da

constante invocação de Deus e da moral como ferramentas para conter a conquista de direitos dos

movimentos  feminista  e  LGBT,  levando inclusive  a  casos  de  censura,  faz-se necessário  buscar

compreender como a ciência – instituição que se consolida como o exato oposto do obscurantismo

religioso  –  figura  nesta  situação.  Visto  que  a  ciência  não  existe  para  a  sociedade  sem  sua

divulgação, acreditamos que tão ou mais importante do que o que é ou deixa de ser pesquisado é o

que comparece nas páginas da grande mídia, gerando determinados efeitos de sentido, não por conta

de um conteúdo passível de ser lido e compreendido de maneira clara e objetiva, mas pela sua

formulação, constituição e circulação, uma vez que,  segundo Orlandi (2001b),  “os sentidos são

como se constituem, como se formulam e como circulam (em que meios e de que maneira; escritos

em uma faixa, sussurrados como boato, documento, carta, música etc.)” (p. 12).
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2. ALGUNS CONCEITOS DE ANÁLISE DO DISCURSO

Em Semântica e discurso, Michel Pêcheux (1995 [1975]) se pergunta como é possível

que, sendo falantes de uma mesma língua, diferentes sujeitos produzam diferentes efeitos de sentido

ao falar. O autor critica a concepção exclusivamente formalista da língua, segundo a qual o léxico e

a  sintaxe  se  organizariam  apenas  por  meio  de  um  mecanismo  lógico  que  permitiria  que  o

pensamento fosse comunicado verbalmente entre dois ou mais interlocutores de forma que todos os

falantes de um mesmo idioma pudessem claramente compreender uns aos outros – salvo, é claro, a

possibilidade de ruído. Faz-se necessário, para Pêcheux, compreender

como aquilo que hoje é tendencialmente ‘a mesma língua’, no sentido linguístico desse
termo, autoriza funcionamentos de ‘vocabulário-sintaxe’ e de ‘raciocínios’ antagonistas; em
suma trata-se de pôr em movimento a contradição que atravessa a tendência formalista-
logicista sob as evidências que constituem a sua fachada. (idem, p. 26)

Como se constitui o sentido se uma mesma palavra pode querer dizer uma série de

coisas distintas dependo de quem fala, onde e quando? A resposta, para Pêcheux – e, portanto, para

este trabalho –, se encontra em uma articulação de conceitos desenvolvidos por Louis Althusser

(1987 [1970]), em Aparelhos ideológicos de Estado, e do retorno a Freud empreendido por Lacan,

com a concepção da língua como uma estrutura que se superpõe ao falante, conforme proposto no

Curso de linguística geral, de Saussure (2006 [1916]).

A língua em Pêcheux é entendida como uma estrutura a-histórica, fora do controle dos

seus falantes, em oposição a concepções linguísticas da época que a viam como um instrumento do

qual o falante dispõe para se comunicar. Em vez disto, a língua é descrita como lugar material onde

se constitui o discurso; lugar em que ideologia e linguagem se encontram para gerar efeitos de

sentidos que independem das vontades de seus falantes.

É possível encontrar pistas da forma como Pêcheux enxerga a relação do sujeito com a

língua em trechos do próprio Curso de linguística geral, livro que é considerado a obra inaugural da

linguística  moderna,  campo  de  estudos  do  qual  a  Análise  do  Discurso  viria  a  fazer  parte,

posteriormente. Nele, ao fazer uma comparação entre a língua e um jogo de xadrez, no qual uma

peça só tem valor a partir de sua posição no tabuleiro com relação às outras peças, Saussure (2006

[1916]) afirma que

[e]xiste apenas um ponto em que a comparação falha: o jogador de xadrez tem a intenção
de executar o deslocamento e de exercer uma ação sobre o sistema, enquanto a língua não
premedita nada; é espontânea e fortuitamente que suas peças se deslocam (…) Para que a
partida de xadrez se parecesse em tudo com a língua, seria mister imaginar um jogador
inconsciente ou falto de inteligência. (idem, p. 105)
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Se, para Saussure, esta falha na analogia do jogo de xadrez leva a apontar a separação

entre  as ordens  da língua (langue)  e  da fala  (parole)  – a  primeira,  um sistema passível  de ser

estudado cientificamente; a segunda, “sempre individual” e da qual “o indivíduo é sempre senhor”

(ibidem, p. 21) –, na Análise do Discurso, o que conta é o sujeito jogador que, apesar de não “falto

de inteligência”, é, ao menos em parte, inconsciente e só passível de existir enquanto sujeito a partir

de sua inserção na ordem do simbólico. Em outras palavras, o indivíduo só pode se tornar sujeito a

partir da linguagem, que se coloca para ele como um real, ou seja, exterior ao sujeito, independente

de sua percepção e impossível de ser conhecido em sua totalidade – o que, vale ressaltar, também

não seria possível no entendimento de Saussure (2006 [1916]), para quem a língua não se encontra

na totalidade em nenhum falante.

A categoria de sujeito como determinada por algo que lhe é externo, ou seja, um real,

também  aparece  nos  textos  althusserianos.  No  desenvolvimento  de  sua  teoria  das  ideologias,

Althusser (1987 [1970]) afirma que, ao mesmo tempo que a categoria de sujeito é constitutiva de

toda ideologia, o sujeito é, por sua vez, constituído pela ideologia (idem, p. 93). Assim como a

língua, a ideologia é a-histórica, ou seja, é um sistema que existe constantemente e do qual não

podemos escapar. O indivíduo concreto, segundo Althusser, é interpelado em sujeito pela ideologia

(ibidem) e levado, assim, a ocupar um lugar nas relações de produção vigentes de forma que isto lhe

pareça evidente. Nas palavras do autor:

Segue-se que, tanto para vocês como para mim, a categoria de sujeito é uma “evidência”
primeira  (as  evidências  são  sempre  primeiras):  está  claro  que  vocês,  como eu,  somos
sujeitos (livres, morais, etc.). Como todas as evidências, inclusive as que fazem com que
uma  palavra  “designe  uma  coisa”  ou  “possua  um  significado”  (portanto  inclusive  as
evidências da “transparência” da linguagem), a evidência de que você e eu somos sujeitos –
e até aí que não há problema – é um efeito ideológico, o efeito ideológico elementar. Este é
aliás o efeito característico da ideologia – impor (sem parecer  fazê-lo,  uma vez que se
tratam  de  “evidências”)  as  evidências  como  evidências,  que  não  podemos  deixar  de
reconhecer e diante das quais, inevitável e naturalmente, exclamamos (em voz alta, ou no
“silêncio da consciência”): “é evidente! é exatamente isso! é verdade!”. (ibidem, p. 94-95).

A ilusão de evidência do sentido é um ponto crucial para a teoria de Michel Pêcheux,

bem como a ilusão da univocidade do sujeito e de seu lugar como origem do dizer. Na ideologia

jurídica vigente no Estado democrático de direito, tal visão do sujeito como dono de si é um ponto-

chave  para  o  bom  funcionamento  da  reprodução  das  relações  de  produção,  uma  vez  que  é

necessário que o sujeito se entenda  como livre para vender a sua força de trabalho e capaz de

decidir conscientemente respeitar ou desrespeitar as leis e arcar com as consequências que advém

de sua ação. Conforme Pêcheux:

O futuro subjuntivo da lei jurídica “aquele que causar um dano...” (e a lei sempre encontra
“um jeito de agarrar alguém”, uma “singularidade” à qual  aplicar sua “universalidade”)
produz o sujeito sob a forma do sujeito de direito.  Quanto ao sujeito ideológico que o
reduplica,  ele  é  interpelado – constituído sob a evidência da constatação que veicula e
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mascara a “norma” identificadora: “um soldado francês não recua”, significa, portanto, “se
você é um verdadeiro soldado francês, o que, de fato, você é, então você não pode/deve
recuar”. Desse modo, é a ideologia que, através do “hábito” e do “uso”, está designando, ao
mesmo  tempo,  o  que  é  e  o  que  deve  ser,  e  isso,  às  vezes,  por  meio  de  “desvios”
linguisticamente  marcados  entre  a  constatação  e  a  norma  e  que  funcionam  como  um
dispositivo de “retomada do jogo”. É a ideologia que fornece as evidências pelas quais
“todo mundo sabe” o que é um soldado, um operário, um patrão, uma fábrica, uma greve,
etc., evidências que fazem com que uma palavra ou um enunciado “queiram dizer o que
realmente dizem” e que mascaram, assim, sob a “transparência da linguagem”, aquilo que
chamaremos o caráter material do sentido das palavras e dos enunciados. (1995 [1975], p.
159-160)

Para Pêcheux (idem), o reconhecimento do sujeito como um efeito da interpelação

ideológica é essencial para a constituição de uma “teoria materialista dos processos discursivos”,

que “não pode, para se constituir, contentar-se em reproduzir, como um de seus objetos teóricos, o

‘sujeito’ ideológico como ‘sempre-já dado’” (ibidem, p. 131). 

À teoria  da interpelação ideológica  de Althusser,  Pêcheux acrescentou a  noção de

inconsciente conforme desenvolvida por  Freud.  Mais  especificamente,  Pêcheux trouxe para sua

teoria  a  forma  como  Lacan  trabalhou  a  noção  do  inconsciente:  “o  discurso  do  Outro”  (apud

PÊCHEUX, 1995, p. 133), ou seja, do Sujeito absoluto e universal (idem) que determina como

devem ser os sujeitos regidos por uma dada formação ideológica.

As formações ideológicas comportam as posições de classe em jogo dentro da luta de

classes,  constituindo  “um  conjunto  complexo  de  atitudes  e  representações  que  não  são  nem

individuais, nem universais, mas relacionam-se mais ou menos diretamente com as posições de

classe  em  conflito  umas  com  as  outras”  (HAROCHE,  HENRY &  PÊCHEUX,  1971,  p.  102,

tradução  nossa3).  Referem-se  aos  Aparelhos  Ideológicos  de  Estados  (AIE)  identificados  por

Althusser (1987 [1970]): instituições que existem em concomitância com o Aparelho Repressivo de

Estado (ARE). Enquanto os AIE tem um funcionamento ideológico, o ARE funciona por meio de

sanções  e  da  violência,  “ao  menos  em  situações  limites  (pois  a  repressão  administrativa,  por

exemplo, pode revestir-se de formas não físicas)” (idem, p. 67-68). O ARE é formado pelo governo,

a administração, o exército, a polícia, os tribunais, as prisões etc. Já sob a sigla AIE estão “um certo

número  de  realidades  que  apresentam-se  ao  observador  imediato  sob  a  forma  de  instituições

distintas e especializadas” (ibidem, p. 68), nem sempre diretamente ligadas ao Estado, como é o

caso da família, aparelho ideológico listado por Althusser junto com a religião, a escola, o direito, a

política partidária, os sindicatos, a mídia e a cultura.

Ao mobilizar a teoria althusseriana com a lacaniana, Pêcheux aponta para uma ligação

entre  o assujeitamento  ideológico e  o conceito  de recalque (PÊCHEUX, 1995 [1975],  p.  134),

conexão que é desenvolvida na forma dos dois esquecimentos propostos pelo autor, que atuam na

produção de evidência para o sujeito. Os chamados esquecimento no 1 e esquecimento no 2 são

3 “(…) un ensemble complexe d’attitudes et de représentations que ne sont ni ‘individuelles’ ni ‘universelles’, mais
se rapportent plus ou moins directement à des positions de classes en conflit les unes par rapport aux autres.”
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baseados, segundo Pêcheux, na primeira tópica freudiana, que trata da divisão dos sistemas pré-

consciente/consciente e inconsciente. Conforme o autor:

Concordamos  em chamar  esquecimento  nº  2  ao  “esquecimento”  pelo qual  todo sujeito
falante “seleciona” no interior da formação discursiva que o domina, isto é, no sistema de
enunciados,  formas e  sequências  que  nela se encontram em relação de  paráfrase – um
enunciado, forma ou sequência, e não um outro, que, no entanto, está no campo daquilo que
poderia reformulá-lo na formação discursiva considerada.

Por outro lado, apelamos para a noção de “sistema inconsciente” para caracterizar um
outro esquecimento, o esquecimento nº 1, que dá conta do fato de que o sujeito falante não
pode, por definição, se encontrar no exterior da formação discursiva que o domina. (idem,
p. 173)

Ou seja, o sujeito se esquece de que o sentido sempre pode ser outro e de que ele não é

a fonte originária de todas as suas palavras e opiniões. Ainda segundo Pêcheux (ibidem), a ilusão do

sujeito de que seu discurso é um todo coeso fechado em si é uma

impressão  deflagrada  pela  abertura  constitutiva  da  qual  esse  sujeito  se  utiliza
constantemente através do retorno sobre si do fio de seu discurso, da antecipação de seu
efeito e da consideração da discrepância introduzida nesse discurso pelo discurso de um
outro (como próprio outro)  para  explicitar  e  se  explicitar  a  si  mesmo o  que  ele  diz  e
“aprofundar o que ele pensa”. (p. 174)

No caso de um jornalista, por exemplo, a ideia de um público-alvo, de um leitor ideal,

serve para antecipar os efeitos de sentido postos em funcionamento por uma determinada matéria.

Por sua vez, recursos como chamadas para um box ou uma outra reportagem e a inserção da voz do

especialista por meio de aspas ou do discurso indireto serviriam para tornar mais claro o texto e

aquilo que está sendo noticiado. A possibilidade de que alguém “não entenda” ou “interprete” a

matéria de uma forma distinta daquela que seria a intenção do repórter seria, então, atribuída a um

ruído: aquela pessoa não pertence ao público-alvo do veículo, não tem o conhecimento necessário

para compreender o que está sendo dito, ou o jornalista não se expressou da maneira correta. Para a

Análise  do  Discurso,  porém,  repórter  e  leitor  se  identificam  com  determinadas  formações

discursivas, o que faz com que alguns sentidos, e não outros, se apresentem como evidentes. Tais

sentidos,  por  sua  vez,  são  sempre  passíveis  de  deslizamento,  conceito  que  está,  também,

intimamente ligado à noção de formação discursiva.

O conceito de formação discursiva tem sua origem em Foucault (2008 [1969]), tendo

sido reterritorializado por Pêcheux (1995 [1975]), que o define como 

aquilo que, numa formação ideológica dada, isto é, a partir de uma posição dada numa
conjuntura dada, determinada pelo estado da luta de classes, determina o que pode e deve
ser dito (articulado sob a forma de uma arenga, de um sermão, de um panfleto, de uma
exposição, de um programa, etc.) (p. 160).

As formações discursivas representam na linguagem as formações ideológicas,  e é

através delas que o indivíduo é interpelado em sujeito-falante. Em seu funcionamento, as formações
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discursivas ocultam tudo aquilo que lhe é exterior e que as determina. Ou seja, parece natural ao

sujeito que ele fale determinadas coisas de uma determinada posição-sujeito (lugar que o sujeito

ideológico ocupa em seu dizer,  nem sempre coincidente com seu lugar empírico),  sem que ele

perceba os mecanismos ideológicos que o afetam.

Cada  formação  ideológica  pode  comportar  uma  ou  mais  formações  discursivas

interligadas (PÊCHEUX & FUCHS, 1997 [1975], p. 166), e é apenas com relação a elas que os

dizeres  se  tornam  dotados  de  sentido.  Como  vimos  anteriormente,  o  sentido  não  é  algo

intrinsecamente atrelado a uma palavra, evidente e inquestionável, como o acredita o sujeito, mas

algo que sempre pode ser diferente daquilo que era em um outro momento.  Ao passar de uma

formação discursiva para outra, uma palavra pode significar algo completamente distinto. Tomemos

como  exemplo  a  própria  palavra  ideologia.  Dentro  do  âmbito  desta  pesquisa,  filiada  a  uma

formação discursiva (doravante, FD) da Análise do Discurso pêcheutiana,  ideologia é aquilo que

produz evidências, a lente pela qual tomamos aquilo que sabemos sobre o mundo em que vivemos

como o óbvio, o único saber possível. Porém, no caso de um sujeito-falante identificado com uma

FD conservadora contemporânea,  a palavra  ideologia se apresenta exatamente como aquilo que

questiona as evidências: a atualmente tão comentada ideologia de gênero seria aquilo que critica e

procura desestabilizar o imaginário de gênero cristalizado em nossa formação social pela ideologia

dominante.

Um outro exemplo pode ser tirado da obra de Pêcheux. Em O discurso: estrutura e

acontecimento  (2015 [1988]), o autor trabalha a noção de acontecimento discursivo, que define

como aquilo que se dá “no ponto de encontro de uma atualidade e uma memória” (idem, p. 16).

Para isto, Pêcheux faz uma análise do grito que ouviu nas ruas e nos televisores da França quando

da eleição do socialista François Mitterrand para a presidência do país em 1981:  On a gagné!,

traduzido como Ganhamos!. A frase, tirada do campo dos esportes, onde é dita pelos torcedores de

um determinado time de futebol ao fim de uma partida, por exemplo, assume uma certa opacidade

quando usada no cenário político. Afirma o autor:

Esse acontecimento que aparece como ‘global’ da grande máquina televisiva, este resultado
de uma super-copa de futebol político ou de um jogo de repercussão mundial (F. Mitterrand
ganha o campeonato de Presidenciáveis  da França)  é  o acontecimento jornalístico e de
mass-media  que  remete  a  um  conteúdo  sócio-político  ao  mesmo  tempo  perfeitamente
transparente (o veredito das cifras, a evidência das tabelas) e profundamente opaco. (idem,
p. 19)

Isto porque quando se trata da vitória de um time de futebol, é claro quem ganhou: o

time e, indiretamente, aqueles que o apoiam. Já no caso de uma eleição presidencial, a questão se

torna mais complicada. É certo que as urnas mostram que Mitterrand foi o vencedor, que o Partido

Socialista ocupará a presidência, mas quem é o sujeito deste Ganhamos!? Os socialistas filiados ao
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partido? Os socialistas como um todo? O povo francês? A classe operária francesa? Quem pertence

a esse nós que ganhou as eleições?

Logo,  “[a]s  diferentes  FIs  [formações  ideológicas]4 materializam-se  nas  diferentes

FDs, pois a visão de mundo não existe desvinculada da linguagem. Assim, as FDs representam, na

ordem do discurso,  as FIs que lhes correspondem na ordem do interdiscurso” (GRIGOLETTO,

2005, p. 97).

A localização do dizer dentro de uma determinada FD é o que lhe atribui sentido,

porém, as FDs não são completamente fechadas, mas porosas. Se uma FD não é fechada em si

mesma, é possível para um mesmo enunciado remeta a diversas FDs, como no caso da sequência

discursiva abaixo, retirada de uma das reportagens que compõem o nosso corpus:

SD1: Quando o feto masculino se desenvolve dentro do útero da mãe, faz sentido dizer que as mulheres são
de Vênus e os homens são de Marte: é como se a mulher gerasse um alienígena dentro de si. ( Homens x
mulheres – Por que eles estão ficando para trás?, junho/2011)

Antes  de  tudo,  podemos  dizer  que  a  sequência  acima  se  inscreve  em  uma  FD

jornalística, e, mais ainda, da divulgação científica, uma vez que são estas as suas condições de

produção. Porém, para produzir sentidos, é necessário que esse dizer seja atravessado por sentidos

ligados a,  pelo menos, mais três FDs: uma médico-científica (“feto masculino” e “útero”), uma

mitológica (“Vênus” e “Marte”) e uma astronômica (também “Vênus” e “Marte” e “alienígena”).

Uma vez que as FDs são porosas, o deslizamento de sentidos não se dá apenas pela

inscrição de um dizer em uma FD qualquer. Do contrário, seria possível fazer uma leitura do sentido

como algo engessado, que poderia ser controlado pelo sujeito tão logo ele optasse por falar de

dentro de uma FD e não de outra.

Conforme mencionamos, o grito de On a gagné! (2015 [1988]) aponta para uma certa

opacidade a respeito de quem seria o seu sujeito – quem seria o vencedor. Nas palavras de Pêcheux

(idem):

A materialidade discursiva desse enunciado coletivo é absolutamente particular: ela não tem
nem o conteúdo nem a forma nem a estrutura enunciativa de uma palavra de ordem de uma
manifestação ou de um comício político. “On a gagné” [“Ganhamos”], cantado com um
ritmo e uma melodia determinados (on-a-gagné/dó-dó-sol-dó) constitui a retomada direta,
no  espaço  do  acontecimento  político,  do  grito  coletivo  dos  torcedores  de  uma  partida
esportiva cuja equipe acaba de ganhar. Este grito marca o momento em que a participação
passiva  do  espectador-torcedor  se  converte  em  atividade  coletiva  gestual  e  vocal,
materializando a festa da vitória da equipe, tanto mais intensamente quanto ela era mais
improvável. (p. 21)

Segundo o autor, se produz um jogo metafórico em torno do enunciado On a gagné!.

A metáfora, para a Análise do Discurso, não é a figura de linguagem tradicionalmente trabalhada na

4 Embora Grigoletto use FI como uma abreviação de formação ideológica, usaremos a mesa sigla mais à frente para
formações imaginárias, como também é comum em outros trabalhos da área.
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Literatura, mas a forma como os efeitos de sentido são produzidos com relação àquilo que foi dito

antes, em outro lugar5, em outra formação discursiva. Uma vez que as palavras não têm sentido em

si, Pêcheux (1995) coloca que os sentidos que são atribuídos a elas derivam desta relação entre uma

palavra e outras. Desta forma, o enunciado  On a gagné!  só pode produzir efeitos de sentido no

campo político porque já o fez antes, no campo esportivo, de onde também derivou seus sentidos

possíveis de outros dizeres que lhe antecediam.

Porém,  a  relação  do sentido  com a  metáfora  também implica  numa possibilidade

sempre presente de deslizamento de sentidos. Como vimos, a tomada de posição materialista da AD

parte da concepção de que existe um real no qual o sujeito é inscrito e pelo qual se constitui. Este

real, justamente por não ser totalmente apreensível e controlado, está sempre sujeito ao equívoco.

Assim, todo enunciado está, também, sempre exposto ao equívoco da língua, de forma que

todo enunciado é intrinsecamente suscetível de tornar-se outro, diferente de si mesmo, se
deslocar  discursivamente  de  seu  sentido  para  derivar  para  um outro  (a  não  ser  que  a
proibição  da  interpretação  própria  do  logicamente  estável  se  exerça  sobre  ele
explicitamente). Todo enunciado, toda sequência de enunciados é, pois, linguisticamente
descritível  como  uma  série  (léxico-sintaticamente  determinada)  de  pontos  de  deriva
possíveis, oferecendo lugar a interpretação. (PÊCHEUX, 2015 [1988], p. 53)

A existência do outro na sociedade e na história torna possível que os enunciados

estejam sujeitos  a  interpretações,  que,  por  sua  vez,  podem ser  sempre  diferentes  entre  si.  Do

contrário, não haveria sentido, uma vez que é a existência do outro que permite que as filiações

históricas  possam se “organizar  em memórias,  e  as  relações  sociais  em redes  de significantes”

(idem, p. 53).

Orlandi  (1998a),  em uma análise  das  possíveis  interpretações  de  um determinado

enunciado,  identifica  os  movimentos  de  paráfrase  e  polissemia  como  os  principais  eixos  no

funcionamento do discurso: ao passo que a paráfrase diz respeito a uma reiteração do mesmo, a

polissemia marca a produção da diferença no discurso. Segundo a autora,  “aí está posta a relação

entre o mesmo e o diferente, a produtividade e a criatividade na língua” (idem, p. 14). Na paráfrase,

“apesar  da  variedade  da  situação  e  dos  locutores,  há  um  retorno  ao  mesmo  espaço  dizível”,

enquanto na polissemia, “nas mesmas condições de produção imediatas (locutores e situação) há, no

entanto, um deslocamento, um deslizamento de sentidos” (ibidem, p. 15). Através de um trabalho da

memória relacionada com a ideologia, a polissemia é ressignificada, de forma que o sujeito tem a

ilusão de que diz algo diferente. Para compreender esses dois movimentos, é preciso ir além da

situação  específica  de  produção  do  discurso  e  entrar  no  campo da  historicidade.  É  assim que

Orlandi (ibidem) afirma que “o trabalho do analista de discurso em sua escuta é explicitar os gestos

5 A metáfora, em Pêcheux, é compreendida, a partir de Lacan, como um processo de substituição sem um sentido a
priori que provoca deslocamentos na ideologia (HERBERT, 1995 [1967]).
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de interpretação que se ligam aos processos de identificação dos sujeitos, suas filiações de sentidos:

descrever a relação do sujeito com sua memória” (p. 12).

A forma como o sujeito se relaciona por esta memória é através daquilo que Pêcheux

(1995  [1975])  chama  de  interdiscurso.  Nas  palavras  do  autor,  “[t]oda  formação  discursiva

dissimula, pela transparência do sentido que nela se constitui,  sua dependência com respeito ao

‘todo complexo com dominante’ das formações discursivas, intrincado no complexo das formações

ideológicas” (1995 [1975], p. 162). Este todo complexo com dominante – assim chamado por ser

constituído de relações de dominância e subordinação entre as FDs que o compõem – é o que o

autor chama de interdiscurso.

Lugar imaterial em que circulam todos os dizeres possíveis, o interdiscurso pode se

manifestar visivelmente no intradiscurso – também chamado fio do discurso, “o que eu digo agora,

com relação ao que eu disse antes e ao que eu direi depois” (idem, p. 166) – ou apenas aparecer

como  um  pré-construído,  um já-dito,  aquilo  que  já  se  sabe  desde  sempre  a  respeito  de  uma

determinada coisa. Como afirma Pêcheux (ibidem):

a forma-sujeito (pela qual o ‘sujeito do discurso’ se identifica com a formação discursiva
que  o  constitui)  tende  a  absorver-esquecer  o  interdiscurso  no  intradiscurso,  isto  é,  ela
simula o interdiscurso no intradiscurso, de modo que o interdiscurso aparece como o puro
‘já-dito’ do intradiscurso, no qual ele se articula por co-referência. (p. 167)

Assim, a forma-sujeito, neste movimento de absorção/esquecimento do interdiscurso,

faz parecer ao sujeito que ele é o centro do dizer e que tudo o que diz se refere a um conhecimento

evidente para todos. Em seu trabalho sobre a constituição de um espaço discursivo6 próprio da

Divulgação Científica, que surgiria no intervalo dos discursos do senso comum, da ciência e da

mídia, Grigoletto (2005) nos dá o seguinte exemplo: 

Ao tomarmos, por exemplo, o sujeito do discurso de Divulgação Científica, é via forma-
sujeito que ele ‘vai’ ao interdiscurso – lá onde circulam tanto os saberes da ciência quanto
do  senso  comum  –  recorta,  incorpora  o  que  lhe  interessa  desses  diferentes  saberes,
identificando-se  com  a  FD  do  discurso  midiático  de  Divulgação  Científica,  e  traz  os
enunciados pertencentes a esses saberes à ordem intradiscursiva, linearizando-os no fio do
discurso e materializando, assim, um discurso que pretende divulgar ao leitor – embora faça
todos esses movimentos inconscientemente, isto é, sem se dar conta disso. (p. 101)

No momento em que se identifica a uma determinada FD, o sujeito acessa uma região

do interdiscurso: a memória discursiva referente àquela FD. Ao passo que o interdiscurso constitui o

domínio de tudo aquilo que é possível de ser dito, a memória discursiva diz respeito aos “sentidos

autorizados pela Forma-Sujeito no âmbito de uma formação discursiva” (INDURSKY, 2011, p. 87).

Embora esteja relacionada com a memória social e ao interdiscurso, a memória discursiva difere

deles por seu caráter não saturado:

6 A noção de espaço discursivo será trabalhada mais a fundo na subseção 3.2 deste trabalho.
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uma FD é regulada por uma memória discursiva que faz aí ressoar os ecos de uma memória
coletiva, social. Por outro lado, a memória discursiva que se depreende de uma FD não é
plena,  não  é  saturada,  pois  nem todos os  sentidos estão  autorizados  ideologicamente  a
ressoar em uma FD. Essa é a diferença que se estabelece entre o  memorável,  que é da
ordem  do  ‘todos  sabem,  todos  lembram’,  e  a  memória  discursiva  que  é  de  ordem
ideológica. (idem, p. 87)

A memória discursiva representa a parte do interdiscurso que está disponível para o

sujeito  em uma  conjuntura  dada,  podendo  ser  identificada  no  fio  do  discurso.  Ao  trabalhar  o

dispositivo de análise da AD, Orlandi (2012) diz que é necessário de-superficializar o corpus que

está sendo examinado, ou seja, entender que, em todo e qualquer discurso, há um quem diz, para

quem diz, sobre o que diz e em que condições de produção diz. Por esse movimento, é possível dar

conta da ilusão produzida pelo esquecimento no 2, que faz com que o sujeito acredite que aquilo que

é  dito  só  poderia  ser  dito  daquela  forma:  “construímos,  a  partir  do  material  bruto,  um objeto

discursivo em que analisamos o que é dito nesse discurso e o que é dito em outros, em outras

condições, afetados por diferentes memórias discursivas” (idem, p. 65). Assim, seria o trabalho do

analista do discurso identificar as redes de memórias possíveis a que um determinado dizer pode se

filiar.

É importante fazer, aqui, um desvio para algo que foi dito no parágrafo acima para que

possamos desenvolver  mais  um conceito da AD: as  formações  imaginárias  (doravante,  FI).  Ao

afirmar que em todo e qualquer discurso há um quem diz, para quem diz, sobre o que diz e em que

condições de produção diz, não nos referimos a sujeitos empíricos falando de coisas que possuem

um sentido evidente. Não são os modelos organicistas e informacionais, baseados, respectivamente,

em uma relação estímulo-resposta e emissor-mensagem-receptor, que interessam à AD (PÊCHEUX,

1997 [1969]). Embora haja, é claro, dois ou mais sujeitos envolvidos na produção e na circulação de

um discurso e um lugar material onde eles se encontram, o lugar social desses sujeitos nem sempre

equivale  à  posição-sujeito  de  que  falam.  O  emissor  e  o  receptor,  no  caso,  ocupam  lugares

específicos  dentro  das  relações  de  poder  que  regem a  formação  social  em questão  e  possuem

determinadas imagens a respeito dos lugares ocupados por eles mesmos e pelos outros.

Ao  explicar  as  implicações  de  assumir  uma  posição  materialista  nos  estudos  do

discurso, Pêcheux (1995 [1975]) afirma que

o essencial da tese materialista consiste em colocar a independência do mundo exterior (e
do  conhecimento  objetivo  de  suas  leis,  que  chamaremos  daqui  para  frente  processo
científico-conceptual) em relação ao sujeito, colocando simultaneamente a dependência do
sujeito com respeito ao mundo exterior (de onde resulta o caráter necessário dos efeitos que
afetam  esse  sujeito,  chamados,  doravante,  processo  nocional-ideológico).  Em  outros
termos, a proposição materialista ‘a matéria é independente do espírito’ não poderia ser
convertida  em ‘o  espírito  é  independente  da  matéria’ sem abalar  as  próprias  bases  do
materialismo. (p. 76)
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Embora,  para  o  materialismo,  o  espírito  não  possa  existir  independentemente  da

matéria, é necessário para os sujeitos apreender de alguma maneira sua relação com o real, instância

inapreensível em sua totalidade e que não pode ser vista senão pelas lentes da ideologia. Conforme

Mariani (2003):

(…) para a Análise do Discurso interessam as posições discursivas ocupadas pelo sujeito
para ser  sujeito  do que diz  em condições histórico-ideológicas  determinadas.  Um dizer
inscrito na ideologia, isto é, nas representações imaginárias que os sujeitos constituem face
às suas condições materiais de existência, representações essas que vão se naturalizando na
história.  É  um  dizer  historicamente  circunscrito  às  redes  de  paráfrases,  substituições
metafóricas  e  encadeamentos  constitutivos  dos  processos  de  produção  dos  sentidos
inerentes  às  formações  discursivas  e  que  garantem  um  efeito  de  literalidade  para  as
representações imaginárias. (p. 60)

A percepção que o sujeito tem das posições que ocupa e daquelas ocupadas pelos

outros,  bem como daquilo  de  que  fala,  é  o  que  Pêcheux (1997a [1969])  chama de  formações

imaginárias. O conceito é primeiramente desenvolvido em Análise automática do discurso (AAD-

69), texto inaugural da AD pêcheutiana. Nele, Pêcheux afirma que diferentes lugares dentro de uma

esfera de produção econômica (do patrão,  do funcionário etc.)  são “marcados por propriedades

diferenciais determináveis” (idem, p. 82). Em suas palavras:

Nossa hipótese é a de que esses lugares estão representados nos processos discursivos em
que são colocados em jogo. Entretanto, seria ingênuo supor que o lugar como feixe de
traços objetivos funciona como tal no interior do processo discursivo; ele se encontra aí
representado, isto é,  presente, mas transformado; em outros termos, o que funciona nos
processos discursivos é uma série de formações imaginárias que designam o lugar que A e
B se atribuem cada um a si e ao outro, a imagem que eles se fazem de seu próprio lugar e
do lugar do outro. Se assim ocorre, existem nos mecanismos de qualquer formação social
regras  de  projeção,  que  estabelecem  as  relações  entre  as  situações  (objetivamente
definíveis) e as posições (representações dessas situações). Acrescentemos que é bastante
provável que esta correspondência não seja biunívoca, de modo que diferenças de situação
podem corresponder a uma mesma posição e uma situação pode ser representada como
várias  posições,  e  isto  não  ao  acaso,  mas  segundo  leis  que  apenas  uma  investigação
sociológica poderá revelar. (idem, p. 82-83)

Assim, de acordo com Pêcheux, todos os processos discursivos pressupõem a ação de

formações imaginárias (ibidem, p. 93). Ele as organiza da seguinte forma:

 Imagem que A faz de A (“Quem sou eu para lhe falar assim?”)

 Imagem que A faz de B (“Quem é ele para que lhe fale assim?”)

 Imagem que A faz de R7 (“De que lhe falo assim?”)

 Imagem que B faz de A (“Quem é ele para me falar assim?”)

 Imagem que B faz de B (“Quem sou eu para que ele me fale assim?”)

 Imagem que B faz de R (“De que ele me fala assim?”)

7 R representa o referente, que, no caso, é um objeto imaginário, não uma realidade empírica.
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Este jogo de imagens não termina aí, mas se estende para antecipações das formações

imaginárias do outro (imagem que B faz da imagem que A faz de B) e assim por diante. Ou seja,

não apenas A tem uma imagem de si mesmo e de B, como tem uma imagem daquilo que B pensa

dele e de si, bem como do que B pensa de R e do que B acredita que A pensa de R.

Pêcheux (1997a [1969]) aponta também que

as  diversas  formações  resultam,  elas  mesmas,  de  processos  discursivos  anteriores
(provenientes de outras condições de produção) que deixaram de funcionar mas que deram
nascimento a “tomadas de posição” implícitas que asseguram a possibilidade do processo
discursivo  em  foco.  Por  oposição  à  tese  “fenomenológica”  que  colocaria  a  apreensão
perceptiva do referente, do outro e de si mesmo como condição pré-discursiva do discurso,
supomos que a percepção é sempre atravessada pelo “já ouvido” e o “já dito”, através dos
quais se constitui a substância das formações imaginárias enunciadas. (p. 85-86)

Logo,  a  memória  discursiva  também  comparece  no  processo  de  produção  das

formações imaginárias, que não antecedem o discurso, mas se constituem no momento do processo

discursivo propriamente dito. Uma vez que o processo de produção de um determinado discurso

deriva da soma das condições de produção deste com um sistema linguístico dado, as antecipações

feitas pelos sujeitos a respeito das formações imaginárias do outro, por exemplo, afetam aquilo que

pode e/ou deve ser dito em uma determinada situação, bem como a forma como o interlocutor reage

àquilo que é dito.

Pêcheux (ibidem) chama atenção também para a possibilidade sempre presente de que

um dos elementos ocupe uma posição de dominância dentro do processo discursivo – posição esta

que  não  é  necessariamente  coincidente  com  a  posição  de  dominância  nas  relações  de  poder.

Pêcheux usa como exemplo diferentes discursos a respeito da noção de liberdade: em se tratando de

uma relação entre o psiquiatra e seu paciente, é a imagem que o paciente faz de si que é central para

o discurso; no caso de um professor de filosofia falando com seus alunos, é o próprio conceito de

liberdade que ocupa a posição dominante; já no caso de um diretor de prisão que se dirige a um

grupo de detentos, é a imagem que os prisioneiros fazem dele e de sua maleabilidade enquanto

figura de autoridade que está em jogo.

Nas seções seguintes deste trabalho, serão abordados, entre outros tópicos, a relação

de  formações  imaginárias  que  constitui  o  jornalismo  da  Superinteressante,  como  os  jogos  de

imagens  entre  jornalista  e  leitor  e  jornalista  e  cientista,  bem  como  as  imagens  evocadas  dos

referentes discursivos homem e mulher.

Como vimos até  aqui,  para a  Análise  do Discurso,  o  outro se  faz  constantemente

presente no discurso de um sujeito, seja pela forma de uma projeção, seja por meio dos dizeres

“acessados” na memória discursiva que possibilitam ao sujeito produzir efeitos de sentido. Aquilo

que é externo ao sujeito é também o que o constitui, ou, nas palavras de Authier-Revuz (1990),

“toda fala é determinada de fora da vontade do sujeito” (p. 26). 
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Tomaremos este gancho para concluir esta seção abordando um último conceito de AD

que será essencial para a nossa pesquisa: o de heterogeneidade. Segundo Maingueneau (1997), há

um  primado  do  interdiscurso  sobre  o  discurso,  de  forma  que  “um discurso  não  nasce,  como

geralmente  é  pretendido,  de  algum retorno às  próprias  coisas,  ao  bom senso,  etc.,  mas  de um

trabalho sobre outros discursos” (p. 120). Assim, conforme o autor:

toda  formulação  estaria  colocada,  de  alguma  forma,  na  intersecção  de  dois  eixos:  o
‘vertical’, do pré-construído, do domínio de memória e o ‘horizontal’, da linearidade do
discurso [o intradiscurso ou fio do discurso], que oculta o primeiro eixo, já que o sujeito
enunciador é produzido como se interiorizasse de forma ilusória o pré-construído que sua
formação discursiva impõe.” (idem, p. 115)

O  discurso  é,  portanto,  constitutivamente  heterogêneo.  Porém,  em  determinados

momentos, esta heterogeneidade não se trata apenas do interdiscurso que antecede todo dizer, mas

como uma representação dentro do próprio fio do discurso daquilo que o constitui. Trata-se, nestes

casos, da heterogeneidade mostrada, conceito introduzido por Authier-Revuz (1990). Ao retomar o

conceito, Maingueneau (1997) afirma que a heterogeneidade mostrada é aquela que “incide sobre as

manifestações explícitas, recuperáveis a partir de uma diversidade de fontes de enunciação” (p. 75).

Embora tal tipo de heterogeneidade tenha suas formas não-marcadas, como o retorno

de um slogan ou lugar-comum no dizer de um determinado sujeito (MAINGUENEAU, 1997), o

que  mais  nos  interessa  aqui  é  a  marcação  do  discurso  do  outro  no  intradiscurso.  São,  afinal,

ocorrências comuns no jornalismo como um todo as aspas, o discurso direto e indireto e as glosas.

Tais mecanismos comparecem como forma de conferir autoridade àquilo que é dito nas reportagens

ou  de  explicar  um determinado  ponto  para  os  leitores,  como  nos  dois  exemplos  que  seguem,

também retirados do nosso corpus:

SD2:  A mente  feminina  tanto  pode  bloquear  o  prazer  quanto  produzi-lo.  “Há casos  de  mulheres  que
chegam ao orgasmo só com o pensamento”, diz Sônia. (Viva Afrodite!, outubro/2000)

SD3:  (…) 57% dos homens  tinham negociado o valor  do salário  que receberiam (mas  apenas 7% das
mulheres fizeram o mesmo).  Ou seja,  tinham tido coragem de pedir  mais  dinheiro antes de começar a
trabalhar. (Homens x mulheres – Por que eles estão ficando para trás?, junho/2011)

No primeiro caso,  a  fala  da ginecologista  Sônia Penteado aparece como forma de

reafirmar  aquilo  que  é  dito  pela  revista,  enquanto  no  segundo,  o  “ou  seja”  introduz  uma

determinada interpretação de uma pesquisa consultada, que é explicada para o leitor. Em ambas as

sequências, marca-se, porém, a presença do discurso outro, como se a revista dissesse que não é ela

que está dizendo que “mulheres (…) chegam ao orgasmo só com o pensamento” ou que homens

ganham mais porque tiveram “coragem de pedir mais dinheiro”, mas alguém a quem é conferida

mais autoridade do que ao repórter.
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A heterogeneidade mostrada reforça a ilusória univocidade do sujeito e sua posição

como origem do dizer. “Face ao ‘isso fala’ da heterogeneidade constitutiva responde-se através dos

‘como diz o outro’ e ‘se eu posso dizer’ da heterogeneidade mostrada, um ‘eu sei o que eu digo’,

isto é, sei quem fala, eu ou um outro, e eu sei como eu falo, como utilizo as palavras” (AUTHIER-

REVUZ, 1990, p. 32). Representa um desconhecimento na medida em que o outro é reconhecido

justamente para apagar seu caráter constitutivo do discurso. Porém, tais marcas de heterogeneidade

também apontam para uma tentativa de distanciamento entre o sujeito e o seu discurso, como se ele

procurasse comentar aquilo que diz. Segundo Authier-Revuz (idem):

As formas marcadas de heterogeneidade mostrada representam uma negociação com as
forças centrífugas,  de desagregação, da heterogeneidade constitutiva: elas constroem, no
desconhecimento  desta,  uma representação  da enunciação,  que,  por  ser  ilusória,  é  uma
proteção necessária para que um discurso possa ser mantido. 

Assim  essa  representação  da  enunciação  é  igualmente  ‘constitutiva’,  em um outro
sentido: além do ‘eu’ que se coloca como sujeito de seu discurso, “por esse ato individual
da  apropriação  que  introduz  aquele  que  fala  em  sua  fala”,  as  formas  marcadas  da
heterogeneidade  marcada  reforçam,  confirmam,  asseguram  esse  “eu”  por  uma
especificação de identidade, dando corpo ao discurso – pela forma, pelo contorno, pelas
bordas, pelos limites que elas traçam – e dando forma ao sujeito enunciador – pela posição
e atividade metalinguística que encenam. (p. 33)

Porém, as citações também são feitas de acordo com a identificação com uma FD ou

outra. Conforme Maingueneau (1997), “[o] sujeito que enuncia a partir de um lugar definido não

cita quem deseja, como deseja, em função de seus objetivos conscientes, do público visado, etc. São

as imposições ligadas a este lugar discursivo que regulam a citação" (MAINGUENEAU, 1997, p.

86). Tomando este próprio trabalho como exemplo, citamos direta e indiretamente autores como

Pêcheux e Orlandi porque, assim como nós, eles estão inscritos no quadro teórico-metodológico da

Análise do Discurso, ou seja, compartilham conosco um mesmo lugar de dizer.

Ao longo desta seção, foram colocadas algumas considerações a respeito das noções

de  sujeito,  discurso  e  ideologia,  bem  como  a  forma  como  elas  se  relacionam,  bem  como

trabalhamos alguns tópicos da teoria que serão essenciais para a nossa análise. Vimos que o sujeito,

para a Análise do Discurso, se constitui como assujeitado pela ideologia e dividido entre consciente

e inconsciente. Por meio de esquecimentos daquilo que o determina e do que determina o seu dizer,

o  sujeito  se  acredita  unívoco  e  fonte  original  daquilo  que  diz,  dono  de  seus  sentidos.  Vimos,

também, que as palavras não estão intrinsecamente ligadas a um sentido único, mas que os efeitos

de  sentido  produzidos  por  um  determinado  dizer  estão  ligados  às  condições  de  produção  do

discurso: a(s) ideologia(s) em jogo, as posições ideológicas ocupadas pelos sujeitos, as relações

imaginárias entre eles e as filiações sócio-históricas do dizer. É claro que esta não é uma descrição

exaustiva de tudo o que foi produzido em cima das bases teóricas de Michel Pêcheux, apenas um

breve delineamento da teoria, ao qual serão feitos diversos retornos ao longo deste trabalho. Uma
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vez feito este panorama do quadro teórico-metodológico da AD, partimos para a seção 3 deste

trabalho, que trata do advento e das características do jornalismo científico.



30

3.  JORNALISMO  E  CIÊNCIA:  A  (ILUSÓRIA)  DEMOCRATIZAÇÃO  DO

CONHECIMENTO

Na introdução deste trabalho, mencionamos a forma como a ciência é entendida em

nossa formação social como desprovida de ideologia, capaz de estudar o mundo em que vivemos de

forma desinteressada  e  objetiva.  Recoberta  por  este  imaginário,  a  ciência  é  capaz  de  produzir

conhecimento com o efeito de verdades inquestionáveis sobre assuntos que vão desde as viagens

espaciais  às  relações  entre  grupos  sociais  diversos  –  no  caso  deste  trabalho,  as  relações  entre

homens e mulheres. 

As diferenciações fisiológicas e comportamentais entre os dois gêneros atualmente

aceitos em nossa formação social são temas de pesquisas em biologia, antropologia, sociologia e

diversas outras áreas,  e  o impacto que estudos do tipo têm sobre uma dada formação social  é

suficiente para causar alterações profundas na forma como se organizam a economia, as interações

familiares e outros aspectos da vida em sociedade. Um exemplo é a forma como estudos científicos

foram usados para incentivar o retorno das mulheres brancas ao lar nos Estados Unidos do pós-

Segunda Guerra,  fenômeno apontado por  Friedan (2001 [1963])  em  The feminine  mystique (A

mística  feminina),  livro  que  se  tornou  um clássico  da  chamada  segunda  onda  do  movimento

feminista. Ao longo da obra, a autora descreve a forma como pesquisas em sociologia, antropologia

e psicanálise, entre outras áreas, foram movimentadas em prol da recuperação de um imaginário de

feminilidade que havia perdido seu sentido durante a guerra,  quando as fábricas precisavam de

funcionários e os homens estavam no front, e explica o papel que jornais e revistas da época tiveram

na publicação de matérias e artigos sobre estudos ligando a felicidade feminina ao lar.

Assim  como  a  ciência,  a  imprensa  desfruta,  em  nossa  formação  social,  de  uma

imagem de objetividade e imparcialidade. Escutar todos os lados de uma história e relatá-la sem

tomar partido, deixando os fatos falarem por si, são preceitos básicos da empresa jornalística. Tal

posicionamento, porém, é impossível, se examinado pela ótica da Análise do Discurso. Assim como

os cientistas, os jornalistas são interpelados em sujeitos, identificando-se a determinadas FDs no

momento de seu dizer, de forma que tanto a sua interpretação dos chamados fatos quanto a forma

como os relatam são marcadas pelo ideológico. 

Ao longo desta seção, discutimos a formação da imprensa e da ciência moderna, bem

como algumas particularidades dos discursos das duas áreas. Trabalhamos tanto com o surgimento e

a evolução de ambas as instituições quanto com a criação de um imaginário que atribui a cientistas

e jornalistas a capacidade de falarem de fora da interpelação ideológica. Em uma segunda parte,

abordamos  o  surgimento  do  jornalismo  científico,  seu  crescimento  ao  longo  do  século  XX  e

discutiremos de forma crítica algumas questões acerca de seu funcionamento discursivo, como o
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entendimento do discurso de divulgação científica como uma tradução do discurso científico,  a

espetacularização da ciência e a adesão a um paradigma científico dominante (SANTOS, 2010), que

faz com que determinadas áreas sejam deixadas de fora das páginas de ciência dos jornais e de

revistas especializadas.

3.1. Modernidade, imprensa e ciência

Desde o seu nascimento, no século XVIII, a empresa jornalística tem como norte os

ideais iluministas que serviriam de base para a democracia capitalista moderna, que tinham entre

seus principais preceitos a produção e a disseminação de um conhecimento que ofereceria uma

compreensão do mundo natural  para que ele  pudesse ser melhor  dominado e tornaria  todos os

homens  iguais  por  partilharem do  mesmo  saber  empírico,  objetivo.  Os  ex-súditos  escapariam,

assim, da divisão entre monarcas, clero e povo do Antigo Regime e se tornariam cidadãos plenos de

uma nova ordem, não mais submetidos a um Deus e a um rei, mas capazes de pensar e responder

por si próprios.

 Embora tenham se consolidando apenas após movimentos como as Revoluções Americana

e Francesa, tais ideais iluministas vinham ganhando corpo desde meados da Idade Média, conforme

nos  mostra  Baalbaki  (2010),  ao  abordar  o  processo  de  construção  do  sujeito  de  direito

contemporâneo:

Se  até  o  século  XI  havia  uma  sujeição  pessoal  (relação  de  vassalagem),  nos  séculos
seguintes, deu lugar, progressivamente, a uma relação centrada nas relações econômicas.
Passava-se de uma economia agrícola de subsistência a uma economia de manufatura. Com
a  sedentarização  do  comércio  (instauração  do  corporativismo),  e  a  emancipação  dos
camponeses (reivindicações de direitos e deveres e liberdades) – decorrentes do processo de
urbanização, começa a haver uma intervenção cada vez maior do jurídico sobre o religioso.
Foi  o  início do processo  de  “autonomização” do sujeito.  Esse  sujeito  aparece  “aliando
obrigação econômica à liberdade jurídica; o sujeito torna-se, assim, livre para se obrigar”
(Haroche, 1992: 69)8. (BAALBAKI, 2010, p. 52)

Para  que  esse  sujeito  autônomo  possa  funcionar  plenamente  dentro  do  ideal  de

democracia  iluminista,  faz-se  necessário  que  haja  um  entendimento  comum  dos  saberes  em

circulação na sociedade, que devem, por sua vez, ser constituídos a partir de profundos exames do

mundo natural  e  social,  em vez  de  considerados  provenientes  de  uma ordem divina.  Assim,  a

linguagem jurídica  que  rege  a  vida  em sociedade sob esta  nova ideologia  dominante  deve  ser

objetiva e clara – mesmo que muitas vezes se torne, exatamente por isso, incompreensível –, e os

cidadãos devem ter pleno conhecimento não só de seus direitos e deveres, mas daquilo que acontece

ao seu redor – as atividades dos governantes, os movimentos políticos, a situação da economia etc.

– para que possam exercer suas plenas funções como sujeitos autônomos. 

8 HAROCHE, Claudine. Fazer dizer, querer dizer. São Paulo: Hucitec, 1992.
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É em suposta conformidade com esses parâmetros que regem a vida em sociedade que

é  instituída  a  empresa  jornalística.  Moretzsohn  (2007)  aponta  que  o  compromisso  com  o

esclarecimento do cidadão é, ainda hoje, a pedra fundamental da imprensa, ocultando as rotinas

industriais e os interesses nela envolvidos. Segundo a autora:

[O]ferecer informações confiáveis para que o público tire suas próprias conclusões (isto é,
para que possa pensar por si) é justamente um dos postulados clássicos que o jornalismo
preserva – embora, é claro, seja mais uma boa intenção permanentemente frustrada, o que
deveria sugerir o caráter ideológico oculto por trás dessa aparente imparcialidade. (idem, p.
29)

Embora Moretzsohn reconheça como ilusório o suposto caráter objetivo e imparcial da

imprensa, bem como a ideologia por trás da empresa jornalística, a autora se afasta da AD ao tomar

os postulados mencionados como uma “boa intenção”. O que fica sugerido é que ao menos parte do

problema seria solucionado se o jornalismo abraçasse seu caráter opinativo. 

Entretanto, o efeito de objetividade e imparcialidade é parte constitutiva da imprensa

como nós a conhecemos hoje. Segundo Mariani (1996), desde o seu surgimento, a imprensa foi

sujeita a censuras que a tornaram um espaço de reafirmação do sujeito ocidental. A autora explica

que,  ao passo que “os primeiros mestres impressores recebiam honrarias de cavaleiros da Casa

Real”, conforme a atividade gráfica ganhava popularidade, “tipógrafos e tipografias começaram a

ser  vistos  como elementos  perigosos  e  desestabilizadores,  pois  podiam difundir,  defender  e/ou

atacar idéias” (p. 81). Surgiram, assim, os tribunais censórios, que determinavam aquilo que podia

ou  não  ser  dito  nos  textos  impressos.  Tais  tribunais  só  foram  extintos  com  as  leis  que

regulamentavam a imprensa – em Portugal,  a primeira foi aprovada em 1821 (idem, p. 84); no

Brasil, em 1824 (ibidem, p. 86) –, que, ainda assim, tornavam os jornalistas e editores passíveis de

processo  jurídico  caso  atentassem contra  a  Igreja,  o  Estado,  a  propriedade  privada  e  os  bons

costumes. Desta forma, Mariani (1996) afirma que

em nome do desejo de liberdade para a escrita, a atividade jornalística foi, ao longo dos
séculos,  formando  uma jurisprudência  própria,  na  qual  o  poder  de  poder  dizer  algo  –
entendido como comunicar,  informar,  mas não opinar  –  ficou  inevitavelmente  ligado à
censura. Esta foi a forma encontrada: as leis de imprensa passam a prescrever o que pode e
o  que  não  pode  ser  dito.  E  como  opinar  ou  externar  idéias  contrárias  aos  interesses
dominantes  pertence  ao  campo do  'não  pode ser  dito',  nas  inúmeras  situações  em que
pudesse haver infração a regras estabelecidas, a lei previa sanções. (p. 83)

A imprensa, ao regular a sua própria liberdade, acabou por conceder a si mesma um

“selo de garantia de imparcialidade” (idem, p. 83), esquecendo-se de que “foi obrigada a fundar-se

com uma interpretação do mundo previamente assegurada” (ibidem, p. 88) como resultado de uma

memória  histórica  sobre  a  formação  do  discurso  jornalístico,  o  que  fez,  enfim,  com  que  se

estabelecesse uma ilusão de que os jornais são meras testemunhas dos acontecimentos.
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Mesmo  com  todas  as  mudanças  pelas  quais  passou  e  continua  passando,

principalmente com o advento de tecnologias como a televisão e a internet, a atividade jornalística

mantém sua imagem de uma instituição-chave para o bom funcionamento da democracia, sempre

buscando reafirmar seu compromisso com os ideais de imparcialidade e objetividade.  Afinal,  é

apenas através de um povo bem informado que o regime pode atingir todo o seu potencial. Como

foi dito, porém, a visão do jornalismo como uma atividade que trabalha apenas para que o povo

esteja informado o suficiente para tirar as suas próprias conclusões acaba por ocultar interesses de

outra ordem. 

A função informativa e, por que não, educativa atribuída à atividade jornalística é

também  um  dos  postulados  básicos  da  escola  em  todos  os  seus  níveis  e  da  produção  de

conhecimento científico, ao menos em teoria. Holanda (2008) coloca o jornalismo como parte da

chamada revolução científica que ocorreu na Europa a partir  do século XVI, que implicou não

somente em descobertas técnico-científicas como em alterações profundas no modo de pensamento

ocidental. “A partir de então a Ciência começa a dividir com o jornalismo a responsabilidade de

informar e formar leitores com senso crítico” (idem, p. 140).

Antecedida pelas  acta diurna instituídas por Júlio César em 59 a.C., que tornavam

públicas  as  deliberações  do  senado  romano,  e pelos  folhetos  que  circulavam na  Idade  Média,

repassando  informações  sobre  taxas  e  rotas  de  comércio,  a  empresa  jornalística  como  nós  a

conhecemos hoje – que faz circular textos sobre política, vida cotidiana, arte, esportes, economia

etc.  – só se estabeleceu no século XVIII, e, mesmo assim, com textos muito mais abertamente

opinativos do que suas sucessoras (MORETZSOHN, 2007), ainda que sujeitos às supracitadas leis

de imprensa, que buscavam conter críticas a determinadas instituições. É apenas no século XIX que

os  ideais  de  objetividade  e  imparcialidade  começaram a  tomar  conta  dos  jornais,  alinhados  às

diretrizes  do  positivismo  que  valorizavam  o  distanciamento  como  elemento  essencial  para  a

produção de conhecimento (ibidem). Gladstone (2011) atribui esta transição, ao menos na imprensa

americana, ao tabloide New York Sun:

Objectivity  emerges  as  a  selling  point  in  American  journalism… when  the  price  of  a
newspaper drops to a penny. When newspapers cost six cents, nearly all of their fundings
came from deep-pocketed political parties and a few thousand well-heeled subscribers. But
in 1833, the New York Sun tries a new business model: slash the price to sell on the street to
immigrants and workers,  multiply the readership – then deliver that  readership to eager
advertisers, who make the papers profitable. (…) Ads make the penny-paper magnates rich.
And  they  defend  them  all  by  arguing  that  the  ad  revenue  ensures  their  political
independence.9 (p. 96)

9 “A objetividade se torna vendável no jornalismo americano... quando o preço dos jornais cai para um centavo.
Enquanto os jornais custavam seis centavos, quase todo o seu financiamento vinha de partidos políticos ricos e de
alguns  assinantes  bem de  vida.  Mas,  em 1833,  o  New York  Sun resolveu  experimentar  um novo modelo  de
negócios: cortar os preços para vender para imigrantes e trabalhadores na ruas e multiplicar o público-leitor – então,
entregar  este  público-leitor  para  anunciantes  ávidos,  que  tornavam  os  jornais  lucrativos.  (...)  Os  anúncios
enriquecem os magnatas dos jornais a um centavo, que os defendem dizendo que a receita publicitária garante a
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Quando, em meados do século XIX, Charles-Louis Havas e Julius Reuter criaram as

primeiras agências de notícias, o jornalismo opinativo já se encontrava em decadência, o que serviu

bem aos dois empresários e àqueles que seguiram seus passos. Como vendem seus materiais para

jornais de diversas partes do mundo, com diferentes alinhamentos políticos, as agências de notícias

necessitam de textos enxutos e capazes de ressoar com os mais variados interesses, o que contribuiu

para o declínio de um estilo de jornalismo com afiliações políticas explícitas e para a consagração

do modelo de negócios lançado pelo New York Sun.

Porém,  a  imparcialidade  e  a  objetividade  são  princípios  impossíveis  de  serem

plenamente colocados em prática na opinião de muitos autores – inclusive na nossa, uma vez que,

como vimos, a Análise do Discurso não concebe a língua como transparente nem o discurso como

alheio às condições de produção em que é produzido, o que faz com que todo dizer esteja sempre

ideologicamente marcado. Para Moretzsohn (2007), a presunção de que o jornalista é capaz de falar

sem  colocar  visões  de  mundo  de  qualquer  tipo  no  texto  “[é]  o  que  contribui  para  encobrir,

convenientemente,  o  caráter  ideológico  da  atividade  jornalística,  juntamente  com a  confusão  a

respeito do seu papel de mediador, fundado na conceituação clássica (e idealista) de 'quarto poder',

como se a imprensa fosse uma instituição acima das contradições sociais” (ibidem, p. 107).

A noção de “quarto poder” é central para a pesquisa de Moretzsohn. Nessa visão da

mídia, o jornalismo é entendido como uma atividade essencial por ocupar a função de fiscal dos três

poderes em que estão divididos o Estado democrático de direito. A autora, porém, se questiona

acerca do lugar dos interesses privados nesta suposta atividade de controle dos abusos do governo

exercida pela imprensa. Em seus termos:

Não é difícil relacionar essa ideia à definição genérica do “Terceiro Estado” francês, força
propulsora da revolução, que representava de fato os interesses da burguesia emergente mas
dizia  atuar  em nome de  “todos”  os  excluídos  do  poder:  da  mesma forma,  a  imprensa
aparece  como  os  “olhos  e  ouvidos  da  sociedade”,  “voz  dos  que  não  tem  voz”.
(MORETZSOHN, 2007, p. 117)

Tal fenômeno é amplificado pela globalização econômica que vivemos a partir  da

segunda metade do século XX, em que o capital se espalhou pelo mundo, dando todo um novo

sentido  à  velha  afirmação  marxista  de  que  o  capital  não  tem pátria.  Conglomerados  de  mídia

comprometidos apenas com o lucro tem no jornalismo apenas um de seus muitos produtos. Como

exemplo, podemos tomar a News Corp., de Rupert Murdoch, que, com a notícia em seu nome,

lidava  com  a   produção  e  venda  de  filmes,  propagandas,  seriados,  programas  de  variedades,

merchandising e, claro, sites de notícia, publicações impressas e jornais televisivos. Dona de marcas

que iam desde o estúdio de cinema 20th Century Fox até o índice Dow Jones, a empresa se dividiu

independência política.”
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em duas em 2013 e vendeu parte de seus ativos para a Disney, em 2017, mas serve, aqui, como um

exemplo de grande empresa que tinha a produção de notícias como apenas um de seus negócios.

A dependência com relação a interesses econômicos, porém, não tem o mesmo peso

no imaginário social do que a dependência com relação ao Estado, condenada por ser teoricamente

corruptora,  muito  embora,  com  a  vitória  do  projeto  neoliberal,  o  papel  do  jornalismo  tenha

deslizado de uma missão de esclarecimento do leitor para uma de satisfação que gere mais lucro

para a empresa a que o veículo pertence. Apesar dos determinantes econômicos, a imagem que se

tem do jornalista como um profissional comprometido com a verdade e com o interesse público

permanece.

Pode parecer curioso, uma vez que se trata majoritariamente de empresas privadas,

que Althusser (1987 [1970]) inclua a imprensa entre seus Aparelhos Ideológicos de Estado. O autor

se debruça sobre a questão logo após identificar os diversos AIE, que existem em oposição a apenas

um ARE. Althusser nota que algumas instituições que entraram para a lista dos AIE são, na verdade,

de caráter privado e afirma que

[a] distinção entre o público e o privado é uma distinção intrínseca ao direito burguês, e
válida  nos  domínios  (subordinados)  aonde  o  direito  burguês  exerce  seus  “poderes”.  O
domínio do Estado lhe escapa, pois este está “além do Direito”: o Estado, que é o Estado da
classe dominante, não é nem público nem privado, ele é ao contrário a condição de toda a
distinção  entre  o  público  e  o  privado.  Digamos  a  mesma  coisa  partindo  dos  nossos
Aparelhos Ideológicos de Estado. Pouco importa se as instituições que os constituem sejam
“públicas”  ou  “privadas”.  O que  importa  é  o  seu  funcionamento.  Instituições  privadas
podem perfeitamente “funcionar” como Aparelhos Ideológicos de Estado. (idem, p. 69)

Embora  Althusser  não  entre  no  funcionamento  particular  de  cada  um dos  AIE,  a

inclusão do direito à expressão e à informação nas constituições e cartas de direito de praticamente

todas as democracias do mundo aponta para o papel que a imprensa desempenha na manutenção das

relações de produção. Em sua tese de doutorado sobre o discurso da divulgação científica na revista

Ciência  Hoje  das  Crianças,  Baalbaki  (2010)  cita  a  Declaração  dos  Direitos  do  Homem e  do

Cidadão, documento inaugural dos preceitos da democracia liberal, publicado em 1789, que, entre

outras  questões,  dispõe  sobre  a  livre  circulação  de  ideias,  bem como  a  responsabilização  dos

indivíduos que fizessem mau uso deste direito. A autora comenta um trecho da  Declaração que

aborda a liberdade de expressão:

“A livre  comunicação  das  idéias  e  das  opiniões  é  um  dos  mais  preciosos  direitos  do
homem; todo cidadão pode,  portanto,  falar,  escrever,  imprimir  livremente,  respondendo,
todavia, pelos abusos desta liberdade nos termos previstos na lei”. Este sujeito dono do que
diz e do que pensa tem como pressuposto o acesso à informação sem “maquiagem”, de
forma que possa tirar suas conclusões a partir de “fatos puros”. Assim, sendo a empresa
jornalística  fundada  com  base  na  e  concomitantemente  a  essa  instituição  jurídica,  a
informação neutra e objetiva se separa da opinião e torna-se um dos princípios basilares do
jornalismo. Esta noção de informação, porém, se baseia em uma concepção da língua como
referencial, instrumento de comunicação. (idem, p. 105)



36

Uma vez que a AD não entende a língua como um mero instrumento de comunicação,

Baalbaki  (ibidem) levanta  a  questão  da objetividade  jornalística para  a  teoria.  A autora retoma

Mariani (1996, p. 69), para quem “não se trata apenas da antiga discussão das diferenças entre um

jornalismo mais opinativo opondo-se a um mais informativo” (p. 105). A opinião é uma questão da

“ordem do funcionamento da língua” (idem), que, por sua vez, está relacionado à imagem que se

faz da língua como transparente. O que há são gestos de interpretação sobre os acontecimentos

cotidianos que os dividem, no discurso jornalístico, entre o que é narrado como informativo e o que

é opinativo. “Aferrar-se à língua como sendo ela o repositório dos sentidos literais e unívocos acaba

por criar a ilusão de que o que se diz é uma informação e não uma opinião” (BAALBAKI, 2010, p.

106).

Ainda de acordo com Baalbaki,  os gestos de interpretação realizados pela mídia a

respeito  do  que  deve  ser  relatado  em  um  texto  “informativo”  ou  “opinativo”  –  gestos  estes

realizados já nas reuniões de pauta que definem o que é digno de se tornar notícia e o que não o é –

ocultam o trabalho realizado pelo sujeito para que o texto constitua um todo coeso, fechado em si –

ou seja, dissimulam a função-autor.

Derivada dos dois esquecimentos, a autoria aparece no momento em que o sujeito se

coloca na origem do dizer, constituindo a ilusão de unidade dos sentidos. A função-autor é, portanto,

um efeito gerador de uma aparência de univocidade no texto que existe em oposição ao efeito-leitor

– ambos da ordem do imaginário. Segundo Orlandi (2001b):

de um lado, a função-autor como unidade de sentido formulado em função de uma imagem
de leitor virtual, temos, de outro, o efeito-leitor como unidade (imaginária) de um sentido
lido. Tanto a função-autor como o efeito-leitor atestam que no discurso o que existem são
efeitos  de  sentidos  variados,  dispersos,  descontínuos,  sendo  sua  unidade  construção
imaginária. (p. 66)

Uma vez  trabalhando de  acordo com a  ilusão  do sujeito  como centro  do  dizer,  a

função-autor está, segundo Baalbaki (2010), intimamente ligada ao aparato jurídico, que atribui aos

indivíduos as responsabilidades por suas ações, como bem pudemos testemunhar no trecho citado

da  Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Lunkes (2014) também aponta para uma

ligação entre a função-autor e a prevalência do sistema jurídico, e afirma que

[o] surgimento do autor constitui um momento de individualização: indivíduo inserido na
história das idéias, do conhecimento, da literatura, da filosofia e das ciências. O discurso
portador da função-autor aparece como objeto de apropriação,  ligado,  historicamente,  à
questão da apropriação penal – uma questão de instituição do sistema de propriedade. O
autor  torna-se  juridicamente  responsável  pelo  seu  texto  e  passível  de  penalidades  por
eventuais transgressões. É uma função ligada ao sistema jurídico e está sujeita às coerções
das instituições. (p. 33)

Se  a  diferença  entre  o  jornalismo  opinativo  e  o  informativo  está  nos  gestos  de

interpretação da própria imprensa, cabe perguntar qual é, então, a função do jornalismo sob uma
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perspectiva da AD. Para esta questão, Mariani (1996) oferece uma resposta que vai ao encontro da

inclusão da imprensa nos AIE althusserianos. Para a autora, “o discurso jornalístico, enquanto forma

de manutenção de poder, atua na ordem do cotidiano, pois além de agendar campos de assuntos

sobre os quais os leitores podem/devem pensar, organiza direções de leituras para tais assuntos”

(idem,  p.  106).  Assim,  a  imprensa  se  constitui  “como  uma  instituição  que,  apesar  de  ter  na

heterogeneidade  uma  característica  constitutiva,  funciona  desambiguizando  o  mundo,

homogeneizando os sentidos e instituindo ‘verdades’ que ela mesma coloca em circulação” (ibidem,

p. 237).

Apesar  de  incluir  “o  sistema  das  diferentes  ‘escolas’  públicas  e  privadas”

(ALTHUSSER, 1987 [1970], p. 68) e, portanto, as universidades como um todo em sua listagem,

Althusser não faz nenhuma menção a um AIE científico. Entretanto, como já foi dito, há uma certa

semelhança na forma como se constituem a imprensa e a ciência moderna, bem como uma relação

íntima entre as duas, podendo mesmo uma instituição acarretar mudanças na outra, como indica o

exemplo da transformação do jornalismo por meio da ascensão da filosofia positivista.

De maneira semelhante à imagem da imprensa na nossa formação social, a concepção

dominante é de que a ciência tem como objetivo principal a busca por verdades universais, devendo

ser sua atuação neutra e objetiva. A instituição científica veio substituir a religião como principal

forma de conhecer o mundo a partir do Renascimento. Ao contrário da religião, porém, a ciência se

estabelece como voltada para uma busca racional de conhecimento,  antropocêntrica,  dedicada a

fazer com que o homem – e, aqui, usamos esta palavra propositadamente, já que era o ser humano

do sexo masculino o centro do universo para o pensamento renascentista – possa compreender o

mundo em que vive.

Segundo Santos (2010), a ciência moderna surgida no século XVI é baseada em um

paradigma de racionalidade que cria uma oposição entre o conhecimento científico e o do senso

comum, com aquele sendo considerado superior a este. Tal paradigma se constitui, também, com

base na nova concepção do homem como capaz de conduzir  a  si  mesmo,  não mais  sujeito  ao

controle de reis absolutos ou de divindades.

O  modelo  de  racionalidade  que  preside  à  ciência  moderna  constituiu-se  a  partir  da
revolução científica do século XVI e foi desenvolvido nos séculos seguintes basicamente
no domínio das ciências naturais. Ainda que com alguns prenúncios no século XVIII, é só
no século XIX que este modelo de racionalidade se estende às ciências sociais emergentes.
A partir de então pode falar-se de um modelo global de racionalidade científica que admite
variedade  interna,  mas  que  se  distingue  e  defende,  por  via  de  fronteiras  ostensivas  e
ostensivamente policiadas,  de duas formas de conhecimento não científico (e,  portanto,
irracional)  potencialmente  perturbadoras  e  intrusas:  o  senso  comum  e  as  chamadas
humanidades  ou  estudos  humanísticos  (em  que  se  incluíram,  entre  outros,  os  estudos
históricos, filológicos, jurídicos, literários, filosóficos e teológicos). (idem, p. 21)



38

Assim, a ciência moderna se diferencia da ciência aristotélica por ter como um de seus

postulados básicos a desconfiança com relação à experiência humana imediata (ibidem, p. 24). Seu

objetivo principal  é,  para Santos  (2010),  dominar  e  controlar  a natureza,  o  que é  colocado em

prática através de medições, estatísticas e da primazia geral da matemática no método científico.

Deste  lugar  central  da  matemática  na  ciência  moderna  derivam  duas  consequências
principais.  Em primeiro lugar,  conhecer significa quantificar.  O rigor científico afere-se
pelo rigor das medições. (…) O que não é quantificável é cientificamente irrelevante. Em
segundo lugar,  o método científico assenta na redução da complexidade. (…) Conhecer
significa dividir e classificar para depois poder determinar as relações sistemáticas entre o
que se separou. (idem, p. 27-28)

Cabe, aqui, um retorno ao que foi dito sobre o jornalismo, uma vez que a questão do

lugar  privilegiado  dos  números  como  indicadores  de  conhecimento  também  aponta  para  uma

característica  da  imprensa.  Retomando  Pêcheux  (2015  [1988]),  Lunkes  (2014)  afirma  que

apresentação de uma estatística traz consigo o imaginário de um universo logicamente estabilizado,

sendo, portanto, um dos recursos mais utilizados pelos meios de comunicação em seus supostos

relatos objetivos dos acontecimentos.

A partir deste uso da matemática, continua Santos (2010), é possível para os cientistas

criar  leis  a  partir  das  quais  uma  determinada  coisa  deve  sempre  se  repetir  em  determinadas

condições – de temperatura, pressão, velocidade etc. –, o que se sabe, é claro, a partir da quantidade

de vezes que tais resultados puderam ser obtidos. O autor é crítico deste paradigma científico, que

chama de paradigma dominante e cuja substituição por uma nova concepção de ciência considera

necessária.

Um conhecimento baseado na formulação de leis tem como pressuposto metateórico a ideia
de ordem e estabilidade do mundo, a ideia de que o passado se repete no futuro. (…) Pode
parecer surpreendente e até paradoxal que uma forma de conhecimento, assente numa tal
visão de mundo, tenha vindo a constituir um dos pilares da ideia de progresso que ganha
corpo no pensamento europeu a partir do século XVIII e que é o grande sinal intelectual da
ascensão da burguesia. Mas a verdade é que a ordem e a estabilidade do mundo são a pré-
condição da transformação tecnológica do real. (idem, p. 30)

Este  “determinismo  mecanicista”  (ibidem,  p.  31)  é  adequado  a  uma  forma  de

conhecimento  voltada  para  o  utilitarismo  e  o  desenvolvimento  da  capacidade  de  dominação  e

controle  do  mundo.  Tal  visão  se  repete  no  plano das  ciências  sociais,  que,  de  acordo com os

interesses  da  burguesia,  procuram  –  e,  é  claro,  encontram  –  formas  de  entendimento  do

comportamento humano que visam um melhor controle das classes dominadas e uma manutenção

das relações de poder. Chalmers (1993 [1976]) traz uma crítica ao paradigma dominante e à forma

como ele é aplicado às ciências sociais:

a falsa suposição de que há um método científico universal a que devem se conformar todas
as formas de conhecimento desempenha um papel prejudicial em nossa sociedade, aqui e
agora, especialmente considerando-se o fato de que a versão do método científico a que
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geralmente  se  recorre  é  grosseiramente  empiricista  ou  indutivista.  Isto  é  especialmente
verdadeiro na área da teoria social, quando se defendem teorias que servem para manipular
aspectos  da  nossa  sociedade  num  nível  superficial  (pesquisa  de  mercado,  psicologia
behaviorista),  mas que,  para compreendê-la e  ajudar-nos a usá-la  em algum nível  mais
profundo, são defendidas em nome da ciência. (p. 183)

Da mesma  forma,  diversas  teorias  não  científicas  reivindicam para  si  o  título  de

ciência por causa do poder conferido à área, o que lhes permite manipular informações. Afinal, não

é apenas de uma imagem de objetividade que vive a ciência, mas também do efeito de verdade

gerado por ela, o que nos permite dizer que ela ocupou o lugar da religião não apenas como um

ponto de referência, mas como lugar de absolutos. Pêcheux (1995 [1973]) aponta para esta questão

ao falar de “um discurso da ciência, isto é, um discurso do sujeito da ciência, cuja característica

seria a de que esse sujeito está apagado nela, isto é, presente por sua ausência, exatamente como

Deus sobre esta terra no discurso religioso” (p. 198). 

Em uma análise de uma matéria sobre a teoria da evolução das espécies de Darwin e

sua inquestionabilidade, e outra que faz uma comparação entre a psicanálise e a religião, Grigoletto

(2005) nota que, ao mesmo tempo em que a religiosidade é usada para desmerecer alguma coisa, ela

também é invocada indiretamente por meio do caráter de verdade universal daquilo que produz a

ciência, gerando um efeito de equivalência entre as duas áreas:

Interessante  ainda  observar  que  aqui  a  ciência  é  associada  à  religião  de  uma  forma
pejorativa, mas, nas sequências anteriores, a ciência reivindica para si uma característica da
religião: a onipotência. Logo, como tema de pesquisa, como prova de seriedade, a religião
não pode ser associada à ciência, mas como lugar de autoridade e poder, que produz efeitos
de verdade universal, religião e ciência andam juntas. É a contradição, inerente ao discurso,
emergindo para que cheguemos aos efeitos de sentido produzidos pelo discurso em análise.
(idem, p. 146)

Entretanto, é também um dos pressupostos do pensamento científico a noção de que

todas as teorias são passíveis de questionamento e revisão.  Em  Knowledge and social imagery,

Bloor (1991) apresenta as visões de dois dos principais nomes da filosofia da ciência: Karl Popper e

Thomas Kunh, ambos ligados ao  paradigma dominante. Muito embora critique ambos os autores

por colocar a ciência como algo da ordem do sagrado, Bloor aponta para divergências entre as

visões de Popper e Kuhn, enxergando o primeiro como mais aberto a mudanças e o segundo como

mais  autoritário.  Mesmo  assim,  ambos  veem  as  teorias  científicas  como  passíveis  de

questionamento. “No que diz respeito à ciência, os objetos e processos do mundo não possuem uma

essência fixa que possa ser entendida de uma vez por todas. Assim, a ciência não é apenas uma

batalha  crítica,  mas  interminável”10,  escreve  Bloor  (idem,  p.  56,  tradução  nossa)  sobre  as

concepções de Popper. Já para Kuhn, a mudança só ocorre por meio de uma anomalia capaz de

10 “As far as science is concerned, the objects and processes of the world have no fixed essence that can be grasped
once and for all. Thus science is not only a critical struggle, it is an unending one.”
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romper com a tradição de um determinado campo, o que leva a uma “revolução”, ou seja, a opção

por um novo paradigma tomada por especialistas (ibidem, p. 58).

Nota-se, então, que, mesmo em visões opostas do que é ciência, e mesmo segundo o

paradigma dominante, a possibilidade de mudança é uma constante. Porém, Bloor (ibidem) critica o

entendimento de que tais questionamentos só poderiam ser feitos de dentro da própria ciência e

apenas  com  relação  àquilo  que  é  produzido  dentro  da  ordem  do  conhecimento  científico.

Pesquisador da área de sociologia da ciência, Bloor tece críticas a uma visão da ciência como acima

da  ou  externa  à  sociedade  e,  portanto,  inquestionável  enquanto  campo  em si.  Para  o  autor,  o

conhecimento dos cientistas tem base teórica, ou seja, é a teoria que dá sentido aos experimentos

realizados em campo ou nos laboratórios. Essa, por sua vez, só se constitui a partir da inserção do

cientista em uma sociedade com suas próprias visões de mundo.

Bloor  concebe  o  cientista  inserido  na  sociedade  como  um  indivíduo  plenamente

consciente, bem como enxerga a língua como instrumento comunicacional, em dissonância com os

preceitos da AD. Divergências teóricas à parte, estamos de acordo com o autor ao menos quando ele

afirma que é uma determinada visão de mundo partilhada pelos integrantes de uma sociedade que

dá sentido aos experimentos científicos,  fazendo com que seja impossível a execução plena de

qualquer ideal de neutralidade.

A  ideia  de  que  a  produção  dos  conhecimentos  consistiria  no  puro  e  simples
desenvolvimento  (empírico-dedutivo)  das  propriedades  dos  objetos  é,  pois,  um  mito
idealista, que identifica ciência e lógica e, ao colocar esta última como princípio de toda
ciência, concebe inelutavelmente a prática científica como uma atividade de triagem entre
enunciados verdadeiros e enunciados falsos, repelindo tudo o que diz respeito às condições
próprias de aparição desses enunciados, isto é, às questões que lhe são correspondentes no
interior  de  uma problemática  historicamente  determinada.  O processo  da  produção dos
conhecimentos está, pois, indissociavelmente ligado a uma luta a propósito de nomes e de
expressões para aquilo que eles designam (…) e a propósito da formulação de questões: o
mito da ‘neutralidade científica’,  da suposta indiferença como respeito às palavras e da
intertradutibilidade  das  questões  para  além  dos  confrontos  (reduzidos  a  polêmicas  ou
controvérsias) mascara, na verdade, o fato de que a objetividade é indissociável de uma
tomada  de  posição  materialista,  para  a  qual  não  há  jamais  equivalência  entre  várias
formulações,  e  que  não  espera  jamais  que  a  ‘experiência’  sirva  para  exibir  a  ‘boa’
problemática. (PÊCHEUX, 1995, p. 197)

Por meio da disputa pelos nomes e expressões que indicam as coisas pesquisadas pelas

ciências, Pêcheux aponta para a impossibilidade de uma linguagem teórico-científica mais objetiva

do que a linguagem subjetiva do dia a dia. Esta é uma questão cara para o jornalismo científico, que

muitos autores da área consideram ser um trabalho de tradução do conhecimento científico para o

seu  entendimento  pelo  público  leigo,  algo  que  discutiremos  mais  detalhadamente  na  próxima

subseção. Tal trabalho de tradução viria ao encontro de uma necessidade da democratização do

conhecimento, que, como vimos, é uma das bases do pensamento iluminista.
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Porém, uma vez persistindo a ilusão da ciência como uma área objetiva do saber e da

imprensa como uma espécie de juiz e professor, ambas com o objetivo de “iluminar” o público, a

relação entre os dois campos se constitui como um espaço em que prevalece um imaginário de

democratização plena do conhecimento.

[A] democracia só se tornaria possível pelo entendimento da ciência por toda sociedade. O
efeito que se cria é que a ciência – neutra, a-histórica – é a condição para concretização de
um  Estado  democrático,  no  qual  todos  terão  acesso  aos  bens  culturais.  A divulgação
científica teria o papel redentor de salvar a sociedade do obscurantismo de um regime não-
democrático; ela libertaria os cidadãos e os faria entender o mundo ao seu redor (mas o
transformaria?). Imerso na realidade “tangível”, que pode ser alcançada e melhorada pela
ciência, silencia-se a desigualdade social, ou melhor, silencia-se que “há desigualdade na
distribuição do conhecimento, não há partilha” (Orlandi, 1984: 13)11. (BAALBAKI, 2010,
p. 72)

Ocultam-se,  também,  os  interesses  estatais  e  empresariais  por  trás  de  pesquisas

científicas e matérias jornalísticas, de forma que aquilo que é estudado e divulgado nem sempre

coincide com o aquilo que seria realmente de interesse público, capaz de melhorar as condições

reais  de  existência  de  muitas  pessoas.  Não  apenas  não  há  uma  distribuição  democrática  do

conhecimento, como aponta Baalbaki (idem), como também não é todo conhecimento que pode ser

produzido e distribuído.

3.2. Jornalismo científico: história e funcionamento

Na subseção anterior, abordamos o surgimento da ciência e do jornalismo ao longo da

era moderna,  bem como o imaginário que cerca as duas áreas.  Nesta  subseção,  traçaremos um

panorama histórico do jornalismo científico, campo no qual se inscreve a revista Superinteressante,

cujas matérias compõem o nosso corpus. Discutiremos, também, alguns aspectos do funcionamento

discursivo  da  divulgação  científica  e  a  questão  da  imagem  de  ciência  presente  no  discurso

midiático.  Entendemos  que  estes  tópicos  são  essenciais  para  esta  dissertação  para  que  melhor

possamos compreender como  Superinteressante é capaz de produzir efeitos de sentidos sobre os

temas  abordados  em  suas  reportagens,  mobilizando  uma  determinada  memória  do  que  é  a

divulgação científica e do que é a ciência em si.

Segundo Grigoletto (2005), o jornalismo científico distingue-se de outros modos de

divulgação científica por ter como alvo um público universal. Ou seja, ao passo que a divulgação

científica como um todo engloba, por exemplo, complementos didáticos para escolas e exposições

em museus,  o jornalismo científico teria como premissa levar o conhecimento científico para a

sociedade como um todo, utilizando-se, para isto, de uma linguagem e de recursos que tornariam

11 ORLANDI, Eni. Segmentar ou recortar. In.: Lingüística: questões e controvérsias. Uberaba: FIUBE, 1984, p. 9-26.
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seu trabalho de divulgação ao mesmo tempo fiel aos textos originais de cientistas e instituições de

pesquisa e acessível para o grande público.

Tal missão teve origem, também, no Ocidente, nos primeiros séculos da era moderna.

Oliveira (2012) atribui o nascimento do jornalismo científico ao alemão Henry Oldenburg, que, na

Inglaterra  do século XVII,  iniciou um trabalho de circulação de cartas escritas por cientistas  a

respeito de suas ideias e descobertas. Nomeado secretário da Real Sociedade de Londres para o

Melhoramento do Conhecimento Natural – ou Real Sociedade Britânica –, Oldenburg passou a ser

pago por seu trabalho em 1666, quatro anos após tê-lo iniciado. Mais tarde, além de seu salário

anual,  Oldenburg também receberia  do conselho da  Real  Sociedade a  verba para contratar  um

redator.  Ainda  dentro  da  instituição,  Oldenburg  lançou,  em  1665,  o  periódico  Philosophical

Transactions, que circulou por mais de dois séculos e, segundo Oliveira (idem), “serviu de base

para  as  modernas  publicações  científicas”.  Para  ilustrar  a  importância  dada  ao  trabalho  de

Oldenburg, a autora cita o biólogo inglês Thomas Henry Huxley, um dos principais defensores da

teoria da evolução de Darwin na época de sua publicação, que, em 1866, afirmou que “[s]e todos os

livros do mundo fossem destruídos, à exceção dos Philosophical Transactions, é seguro dizer que

os fundamentos da ciência física permaneceriam inabaláveis e que o vasto progresso intelectual dos

últimos dois séculos estariam [sic.] amplamente, ainda que não completamente, registrados” (apud

OLIVEIRA, 2010, p. 19).

O  interesse  pela  ciência  iniciado  no  século  XVII  ganhou  corpo  com  os

desenvolvimentos tecnológicos dos séculos XVIII e XIX, principalmente no continente europeu, em

que a chamada Revolução Industrial começava a mudar o panorama das grandes cidades. Em um

artigo sobre os primeiros laboratórios de física e química, Crosland (2005) relata que, muito antes

de  serem  conduzidos  em  salas  especiais,  em  países  como  Itália,  França  e  Inglaterra,  os

experimentos de física ocorriam em salões de festas e teatros diante de uma plateia rica e influente.

Os efeitos produzidos pelos equipamentos eram uma grande fonte de entretenimento em uma época

em que a ciência começava a ocupar o imaginário popular. Outro exemplo disto é o grande número

de romances de ficção científica da época, sendo  Frankenstein, publicado por Mary Shelley em

1818, frequentemente considerado o primeiro livro do gênero.

Ao longo do século XIX e do século XX, a ciência ampliou o espaço que ocupava no

imaginário social, especialmente após o fim da 1a Guerra Mundial. Se antes o positivismo acenava

com a possibilidade de cura de todos os males da sociedade por meio do progresso científico, a

forma como os avanços tecnológicos eram percebidos pelo mundo ocidental como um todo sofreu

uma transformação drástica devido ao uso nos campos de batalha de aviões e armas químicas como

o gás mostarda.  Um exemplo disto é o que é apontado pelo documentário televisivo  Universal

Horror, lançado em 1998, que faz um paralelo entre as maquiagens dos monstros pelos quais o
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estúdio americano Universal foi conhecido dos anos 1920 aos 1950 e as feridas com que muitos

soldados  americanos  voltaram do  front  europeu.  Porém,  ao  mesmo tempo  em que  serviam de

inspirações para histórias de horror, as novas possibilidades bélicas tornaram a ciência assunto de

Estado e deram um novo fôlego ao interesse geral pela área. Em 1921, três anos após o fim da

guerra, E.W. Scripps criou a Science Service, primeira agência de notícias de cunho científico, que

permanece até hoje uma das principais da área nos Estados Unidos.

No Brasil, o governo só tomaria um verdadeiro interesse pela ciência após a 2a Guerra

Mundial. Em 1948, seria criada a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), e em

1951,  o  Conselho Nacional  de  Desenvolvimento  Científico  e  Tecnológico  (CNPq),  baseado  na

crença do governo da época de que era necessário para o Brasil desenvolver tecnologia nuclear por

uma questão de Segurança Nacional – concepção que nortearia o investimento público na área nos

anos seguintes, especialmente durante a ditadura militar, instaurada em 1964.

Tal interesse do governo pela ciência é essencial para o desenvolvimento da imprensa

especializada. Afinal, sendo a ciência ao menos em parte financiada pelo Estado, é necessário que o

conhecimento produzido na academia e nos laboratórios circule para que o público tenha acesso a

ele, de forma que o público receba um respaldo com relação àquilo em que o dinheiro público é

investido e, principalmente, que o público se convença da necessidade de se investir em ciência.

Assim, a ciência passa a receber ou não respaldo da sociedade em geral, ao passo que, antes, o

conhecimento que produzia não era considerado de interesse público.

Embora o interesse governamental pela ciência date de meados do século XX e o

subsequente avanço da divulgação na imprensa, o jornalismo científico brasileiro, segundo pesquisa

de Massarani (1998, apud OLIVEIRA, 2012, p. 32), deu seus primeiros passos ainda no século

XIX,  com  os  periódicos  Revista  Brazileira (1857),  Revista  do  Rio  de  Janeiro (1876),  O

Vulgarisador  (1877)  e  Revista  do  Observatório (1886),  esta  última  publicada  pelo  Imperial

Observatório do Rio de Janeiro, atual Observatório Nacional. Segundo Pavan (2006), a divulgação

científica encontrou um terreno propício para sua expansão no começo do século XX, no Brasil,

com o surgimento dos programas de vacinação em massa. O autor afirma que “o combate à febre

amarela provocou no Brasil o primeiro grande momento de comunicação de massa, tendo como

suporte de conteúdo, a divulgação científica. Os cientistas abriram diálogo com a população através

da imprensa” (idem, p. 73). É importante lembrar, é claro, do levante popular chamado Revolta da

Vacina, que ocorreu no Rio de Janeiro no mesmo período. Baalbaki (2010), porém, aponta que o

movimento foi silenciado por sentidos em circulação na imprensa, que tornavam aqueles que se

opunham às vacinas meros ignorantes, alheios ao que a ciência poderia lhes trazer de bom, sem

levar  em conta o papel  de  questões  sociais,  como a reforma urbanística de Pereira  Passos,  no

levante.
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Em  1947,  o  médico  virologista  José  Reis  escreveu  o  primeiro  artigo  da  coluna

Periscópio, no jornal Folha de São Paulo, a primeira das colunas e cadernos do gênero na grande

imprensa.  Em 1977,  Reis  criou  a  Associação  Brasileira  de  Jornalismo Científico  (OLIVEIRA,

2012). Foi nos anos 1980 e 1990, porém, que a divulgação científica ganhou força no Brasil, com o

lançamento  de  revistas  como  a  Ciência  Hoje,  Galileu e  a  própria  Superinteressante,  da  qual

retiramos  as  matérias  que  compõem  o  corpus  deste  trabalho.  Oliveira  (idem)  atribui  esse

crescimento a um maior interesse do público consumidor de jornais e revistas pelo tema devido a

eventos como a passagem do Cometa Halley, a proeminência de grupos de defesa do meio ambiente

e desastres como os de Chernobyl e a explosão do ônibus espacial Challenger. 

Baalbaki (2010), por sua vez, vê a atual demanda por ciência como um reflexo do

capitalismo em sua fase contemporânea:

No estágio atual do capitalismo, a constante formação de novos mercados consumidores é
uma exigência imposta pelo próprio sistema. Tal necessidade, construída historicamente,
proporciona cada vez mais intensamente uma demanda por ciência. Isso quer dizer que nos
submetemos  a  determinações  históricas:  acreditamos  não  poder  viver  sob  o  manto  da
ignorância e, por conseguinte, necessitamos (ou nos é posto que necessitamos?) obter mais
informações sobre novas descobertas. O conhecimento científico – tornado mercadoria, ou
melhor,  “marketing  científico”  (Orlandi,  2004b)12 -  é  considerado  um  instrumento
fundamental das sociedades atuais, ou melhor, é o responsável pelo futuro da humanidade.
(idem, p.74)

Assim, a ciência adquire um caráter de mercadoria com o avanço do capitalismo. Seu

conhecimento  já  é  produzido  para  ser  vendido,  e  não  segundo  a  curiosidade  e  os  desejos  de

cientistas desinteressados, como faz crer a imagem que comumente se tem da área. Tal vendagem

da ciência ocorre, ao menos em parte, através do jornalismo científico, que tem por objetivo tornar

acessíveis ao grande público o resultado de pesquisas realizadas na área. É por meio da divulgação

científica que a ciência se torna “uma mercadoria em busca de consumidores e/ou financiadores”

(GRIGOLETTO, 2005, p. 25), tanto no que diz respeito aos textos publicados, que impulsionam a

vendagem de anúncios e exemplares, quanto aos produtos desenvolvidos pelos pesquisadores, como

uma nova vacina, um novo aplicativo de celular, um novo creme antirrugas etc.

Uma vez que a divulgação científica segue a lógica de venda de uma mercadoria,

também é  regida  por  questões  como  a  escolha  de  qual  produto  parece  mais  vendável  e  qual

fornecedor  é  mais  adequado  aos  interesses  da  empresa.  Oliveira  (2012)  chama atenção  para  a

preferência dada a pesquisas realizadas nos países chamados desenvolvidos, vendidas como notícia

por agências estrangeiras. Ao lado da dificuldade de acesso às fontes, que nem sempre veem com

bons olhos a divulgação de ciência e tecnologia (doravante, C&T) por considerarem que ela não

12 ORLANDI, Eni. Linguagem, ciência, sociedade: o jornalismo científico. In: Cidade dos Sentidos. Campinas: 
Pontes, 2004, p. 129-147.
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reproduz com fidelidade os resultados de suas pesquisas, Oliveira afirma que uma das principais

barreiras para o jornalismo científico no Brasil

é a forte influência de fontes originárias dos países desenvolvidos no noticiário nacional,
facilmente  comprovada pelo amplo uso de  material  jornalístico produzido nas  agências
noticiosas e governamentais desses países. As informações de C&T chegam diariamente às
grandes redações, ricamente documentadas e ilustradas, exigindo pouco esforço editorial.
São exemplos claros  o material  dirigido  à imprensa  pelo setor  de C&T do Serviço  de
Informação dos Estados Unidos (USIS) e pelo Centro Franco-Brasileiro de Documentação
Técnica e Científica (Cendotec) da França. (ibidem, p. 40)

A partir do trabalho de Oliveira, é possível levantar diversas questões a respeito do

funcionamento discursivo do jornalismo científico, não apenas no que diz respeito à procedência do

material  transformado em notícia  que ela  aborda na  citação acima,  mas  também com base em

comentários feitos pela  autora logo nas primeiras páginas de seu livro.  Mais uma vez,  citamos

Oliveira:

Uma das questões que surgem com frequência em discussões e debates sobre divulgação e
jornalismo  científico  é  precisamente  a  validade  ou  não  de  divulgar  C&T.  Esse
questionamento  não  parte  apenas  de  leigos  e  pouco  iniciados  no  assunto,  mas  com
frequência  de jornalistas  defensores  da não  especialização e  de cientistas-pesquisadores
cépticos  quanto  à  capacidade  de  jornalistas  ou  demais  comunicólogos  de  traduzir  a
linguagem científica para o público. Aliada à primeira questão surge a segunda: para quem
divulgar  C&T? Dúvida pertinente,  dada a realidade  socioeconômica  e  cultural  do país.
(ibidem, p. 11)

Oliveira responde a estas perguntas da seguinte forma: quanto ao interesse por ciência,

a  autora  traz  dados  de  uma  pesquisa  do  Instituto  Gallup  de  1987,  segundo  a  qual  70%  dos

brasileiros  teriam  interesse  em  ciência;  ademais,  a  área  de  C&T é  de  importância  vital  para

diferentes setores, desde a economia até a saúde pública; por último, a tradução empreendida pela

divulgação científica funcionaria como uma forma de retorno para a sociedade do conhecimento

que é produzido por meio de investimentos públicos, e “[o]s governos em todos os níveis e os

pesquisadores de modo geral têm o dever de prestar contas à sociedade sobre as realizações na área,

contribuindo para a evolução educacional e cultural da população” (ibidem, p. 13-14).

Porém,  é  possível  dizer  que  a  divulgação  científica  consiste  em  um  trabalho  de

tradução? O jornalismo científico fala mesmo para esse público homogêneo composto por 70% da

população, cujos interesses o repórter é plenamente capaz de entender e atender? Aquilo que é

divulgado é empírica e objetivamente o que há de maior importância em C&T? Com base em tudo

o que foi dito até aqui, já é possível deduzir que, ao menos para nós, a resposta para todas estas

perguntas é não. Entretanto, faz-se necessário um maior desenvolvimento desta negativa, para que

seja possível compreender, afinal, como opera o discurso de divulgação científica.

Ao trazer em suas páginas a história da passagem do uso da expressão “vulgarização

científica” para a atual “divulgação científica”, Baalbaki (2010) apresenta uma definição de 1831



46

para o termo vulgarização, presente na 2a edição do Dicionário da Língua Portuguesa de António de

Morais Silva: “traduzir em vulgar” (idem, p. 65). Conforme a autora:

O efeito de sentido de vulgarização como tradução remete à questão da mediação: há um
primeiro momento de trabalho intelectual – de produção de conhecimento pelo cientista – e
um segundo, no qual  o conhecimento será “transmitido” em um outro “código” para o
público (o povo) que, por não ser conhecedor ou ter adquirido o “código da ciência” (ter
sido iniciado), não consegue compreender os conhecimentos geridos. (ibidem, p. 67)

Porém, em uma teoria como a AD, que toma a língua não como transparente, mas

como opaca, plena de sentidos sempre capazes de se tornarem outros, tal simples transferência de

códigos  não aparece como uma possibilidade.  A linguagem não é,  afinal,  mero instrumento de

comunicação que pode ser manejado ao bel prazer de seus falantes, mas constitutiva do sujeito e de

seu dizer. A partir do momento em que um dizer sai da ordem da ciência para entrar na FD da

divulgação científica, produzem-se alterações que impactam a forma como são produzidos efeitos

de sentido. É assim que cabe a este trabalho a pergunta feita acima a respeito do entendimento do

discurso da divulgação científica (doravante, DDC) como uma tradução do discurso científico.

Por fazer as vezes de intermediário entre um discurso originário e o seu interlocutor,

colocando o mundo como objeto e estabelecendo relações com determinados campos do saber de

forma a cristalizar uma determinada discursividade, Mariani (1996) classifica o discurso jornalístico

como um “discurso sobre”:

Os discursos sobre são discursos que atuam na institucionalização dos sentidos, portanto,
no efeito de linearidade e homogeneidade da memória. Os discursos sobre são discursos
intermediários, pois ao falarem sobre um discurso de (‘discurso-origem’), situam-se entre
este e o interlocutor, qualquer que seja. De modo geral, representam lugares de autoridade
em que se efetua algum tipo de transmissão de conhecimento, já que o falar sobre transita
na  co-relação  entre  o  narrar/descrever  um  acontecimento  singular,  estabelecendo  sua
relação com um campo de saberes já reconhecido pelo interlocutor. (idem, p. 21-22)

Baalbaki (2010), retomando Orlandi (2001b), desenvolve este tópico afirmando que o

processo  discursivo  é  constituído  por  três  momentos  no  que  diz  respeito  à  significação:  a

constituição,  a  formulação  e  a  circulação.  Embora  constitutivamente  diferentes,  os  discursos

científico e  jornalístico são postos em relação no ponto de realização da formulação.  Assim, o

jornalista toma um discurso constituído de uma determinada forma, sob determinadas condições de

produção, e o reformula, “mantendo, contudo, os efeitos de cientificidade”, de forma que a ciência

se transforma em informação, quando antes era conhecimento. “Informa-se o que a ciência faz, mas

não se faz ciência. ‘Não é o discurso ‘da’, é o discurso ‘sobre’’ (...) a ciência” (BAALBAKI, 2010,

p. 91). Executa-se um processo de transferência de sentidos, em que há um deslizamento do que

significava na ciência para produzir efeitos de sentidos outros na imprensa, o que ocorre em função

do efeito-leitor, ou seja, para que o leitor – ou o efeito imaginário por meio do qual o jornalista

acredita conhecer seu leitor – possa compreender o que diz a ciência.
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Uma vez  que  possui  a  necessidade  de  se  representar  de  alguma  forma,  a  ciência

“ocupa um lugar social e histórico no cotidiano da vida social” (BAALBAKI, 2010, p. 90), de onde

produz um efeito de exterioridade, que, segundo a autora, é reproduzido na instância da divulgação

científica.

Se a ciência (…) produz-se na sociedade e os sujeitos envolvidos em sua produção não são
jamais independentes das determinações sócio-históricas, podemos afirmar que não há um
exterior à atividade científica, mas, pelo modo como a ciência circula, cria-se um efeito de
exterioridade. (idem, p. 93)

Se o jornalismo científico trabalha de forma a criar este efeito de exterioridade, é no

mínimo  complicado  se  referir  ao  trabalho  de  divulgação  como  uma  tradução  da  linguagem

científica para uma linguagem cotidiana. Para Baalbaki (ibidem), tal concepção do DDC seria ainda

mais equivocada uma vez que os textos científicos são recortados pela imprensa – especializada ou

não – de forma que algumas interpretações passam a ter mais visibilidade na mídia do que outras.

Segundo Ormaneze (2013),  a  visão que se tem do jornalista  científico  como uma

espécie de tradutor 

é derivada, em parte,  da existência de um jargão, um vocabulário que seria próprio da
Ciência e que, por isso, inacessível ao grande público. Essa concepção já carrega [...] a
ideia  de  déficit:  o  não  cientista  é  praticamente  compreendido  como  um  incapaz  de
mergulhar no mundo da Ciência e precisa dessa “vulgarização”, outra forma de escalonar
os dizeres e demonstrar preconceitos linguísticos: há falas e falas. Há falas mais nobres,
outras menos. É como se se dissesse que a Ciência é nobre; o Jornalismo e a divulgação
científica, inferiores. (p. 126-127)

Grigoletto  (2005) aponta  para a  dificuldade de  se falar  em tradução ao abordar  o

DDC: a autora afirma que o problema não é só a diferença na linguagem utilizada na academia com

relação àquela que seria a do leitor, mas também um jogo de interesses entre veículo/jornalista e

instituição de pesquisa/cientista. A autora mobiliza Chaparro (1990), segundo o qual

temos,  de  um lado,  o  jornalista  interessado em apropriar-se  de  informações,  análises  e
opiniões que pertencem ao cientista, para usá-las em função do interesse de seu leitor, do
seu  jornal  ou  do  seu  próprio  interesse  profissional.  No  outro  lado  está  o  cientista
interessado em usar o jornalista e a media [sic.] para divulgar os inventos e o saber que
produz.  No  papel  de  fonte,  o  cientista  adota  normalmente  métodos  de  controle  e/ou
filtragem  da  informação,  para  salvar-se  do  entendimento  equivocado,  da  interpretação
tendenciosa  ou  das  concessões  sensacionalistas  tão  frequentes  no  jornalismo.  Pratica,
assim,  a  defesa  prudente  da  auto-imagem,  apoiado  numa  ética  de  extremo  zelo  pela
verdade, pela precisão e pela respeitabilidade social. (p. 130)

Ou seja, a partir do momento em que o cientista ou a agência para que trabalha se

tornam  fontes,  o  discurso  científico  já  passa  por  uma  reformulação  com  base  nas  formações

imaginárias do cientista com relação ao jornalista e ao leitor. O dizer do cientista, neste caso, já

apresenta marcas de uma tentativa de adequar o discurso científico a um formato de divulgação –
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marcas  estas  que  ressoam  nos  efeitos  de  sentido  produzidos  pelo  discurso  da  mídia

(GRIGOLETTO, 2005).

Sobre a questão da tradução, a autora apresenta duas posições embasadas na Análise

do Discurso: a de Authier (1982) e a de Orlandi (2001a), esta já mencionada na página anterior.

Para Authier, o discurso de divulgação científica consiste em uma reformulação de um discurso-

fonte que resulta em um discurso segundo, concepção que vem de encontro às teorias da autora

acerca  da  heterogeneidade  enunciativa.  Parte  de  uma  série  de  discursos  de  reformulação,  o

jornalismo científico, um tipo de discurso relatado, se destacaria por mencionar o discurso-fonte em

seu discurso segundo (AUTHIER, 1982, p. 36). A autora, porém, faz uma comparação entre o DDC

e o trabalho do tradutor, uma vez que a divulgação científica construiria uma imagem de tradução

do discurso da ciência. Segundo Authier-Revuz, “o divulgador é frequentemente representado como

um perito em tradução, a quem é necessário recorrer em virtude de uma ‘ruptura’ de comunicação

na sociedade” (1999, p. 12).

Já para Orlandi (2001a), o DDC não pode ser equivalente a uma tradução por consistir

na articulação de dois discursos produzidos em uma mesma língua.  Não consideramos, aqui,  é

claro, a constatação de Oliveira (2012) de que boa parte daquilo que é publicado nas revistas e

cadernos de ciência do Brasil é proveniente de agências de notícias estrangeiras – o trabalho de

tradução do texto em si, caso necessário, não é feito durante o processo de elaboração do DDC.

O jornalista  lê  em um discurso  e  diz  em outro.  Ou  seja,  há  um duplo  movimento  de
interpretação: interpretação de uma ordem de discurso que deve, ao produzir um lugar de
interpretação em outra ordem do discurso, constituir efeitos de sentidos que são próprios ao
que se denomina “jornalismo científico” que, ao se produzir como uma forma específica de
autoria,  desencadeará por sua vez novos gestos de interpretação, agora,  produzindo um
certo  efeito-leitor.  O discurso  de  divulgação  científica  é  a  textualização  jornalística  do
discurso científico. (ORLANDI, 2001, p. 23)

Ainda  segundo  Orlandi  (idem),  no  jornalismo  científico,  a  metalinguagem  é

substituída pela terminologia: não se fala de, mas sobre alguma coisa, sendo a voz do cientista

constantemente  invocada,  direta  ou  indiretamente.  Conforme visto  anteriormente,  este  processo

leva, de acordo com a autora, a uma transferência de sentidos, em que o dizer da ciência sofre um

deslizamento para produzir outros efeitos de sentido no jornalismo científico.

Grigoletto (2005), porém, também se distancia de Orlandi (2001a) no que diz respeito

à semelhança entre o discurso de divulgação científica e o trabalho de um tradutor. A autora afirma

que “dizer que se trata de uma transferência é admitir que se passa de um lugar para outro sem que

haja,  necessariamente,  uma  alteração  no  discurso,  como  se  estivéssemos  trabalhando  com

transmissão  de  informações”  (GRIGOLETTO,  2005,  p.  53).  Para  a  autora,  não  há  apenas

reformulação no DDC, mas também uma repetição daquilo que é dito antes, em outro lugar – o

discurso do cientista ou o do senso comum. Não seria o caso de afirmar, portanto, que, no DDC, se
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produz  uma  transferência  de  sentidos  por  meio  de  um  efeito  metafórico,  mas  um  “efeito  de

ressonância de significação, produzido por uma relação parafrástica, que pode trabalhar tanto na

ordem  da  repetição  quanto  na  ordem  da  (re)formulação”  (idem,  p.  53).  Conforme  visto

anteriormente neste trabalho, a paráfrase consiste em uma repetição, em um retorno daquilo dito

anteriormente num discurso gerado em condições de produção distintas, porém sempre passível de

produzir deslizamentos.

Em vez de tradução, a autora propõe que se fale em uma “(re)atualização do discurso

da ciência, através da presença do discurso cotidiano” (GRIGOLETTO, 2005, p. 39). Desta forma,

o jornalista faria um comentário sobre o discurso científico e o introduziria na ordem do senso

comum. Isto ocorreria por meio de um gesto interpretativo, o que é, para a autora, o ponto chave na

diferenciação entre tradução e divulgação científica. Conforme Grigoletto (ibidem):

podemos constatar que o jornalista produz gestos de interpretação, a partir das informações
científicas  que  ele  noticia,  tendo como foco  de  sua  preocupação  o  leitor.  Ainda que  o
jornalista não esteja autorizado socialmente a produzir “verdades”, novos saberes sobre o
que ele noticia da ciência, ao comentar as descobertas científicas, ele produz sim um gesto
de interpretação, induzindo seu leitor a determinadas conclusões (…) (ibidem, p. 36)

Embora nos distanciemos da autora na medida em que consideramos que o trabalho de

tradução também implica em um gesto interpretativo, de forma que isto não seria um ponto de

divergência entre o trabalho do tradutor e o do jornalista científico, concordamos que é importante

chamar  atenção para  o fato de que o repórter,  ao  falar  de  ciência,  não  trabalha apenas  com o

discurso fonte, mas também com outros discursos. Grigoletto (ibidem) propõe que o Discurso de

Divulgação Científica se caracteriza como um espaço discursivo intervalar – espaço discursivo que,

segundo Maingueneau (1997), é definido como “um subconjunto do campo discursivo, ligando pelo

menos duas formações discursivas que, supõe-se, mantêm relações privilegiadas, cruciais para a

compreensão dos discursos considerados” (p. 117). Isto se daria uma vez que o DDC se configuraria

no espaço entre as ordens da ciência, do senso comum e da mídia. “Trata-se de um espaço que,

apesar de dominado por determinadas condições de produção, nas quais intervêm as coerções tanto

da  mídia  quanto  da  ciência,  abriga  o  lacunar,  o  vazio,  a  falta,  a  falha,  o  múltiplo,  enfim,  o

heterogêneo” (GRIGOLETTO, 2005, p. 54). Assim, o DDC seria atravessado por diversas vozes: a

do repórter (“eu”), a do leitor (“você”) e a do cientista (“ele”), numa relação de fronteiras fluidas, o

que permitiria ao jornalista falar de uma forma distinta da do discurso científico, trazendo para

dentro de seu dizer as superstições, as crenças, as profecias e tudo mais que não encontra lugar nos

dizeres da ciência.

A compreensão corrente  do jornalismo científico  como uma forma de  tradução é,

portanto, um tema caro para os analistas do discurso, servindo de ponto de interesse para mais do

que apenas os três trabalhos apresentados nas páginas anteriores. Não nos cabe, porém, fazer aqui
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um panorama exaustivo de estudos sobre o assunto nem apontar para qual entendimento acerca do

DDC seria o mais correto. O essencial, para este trabalho, é que se perceba que é impossível falar

do DDC como uma forma de tradução pura do discurso científico para um público leigo, sem que

seja efetuada qualquer mudança na textualização e nos efeitos de sentidos por ela produzidos –

mesmo porque a tradução pura, sem um gesto interpretativo por parte do tradutor, é impossível na

compreensão da AD13. Entendemos que, mesmo que de acordo com determinadas escolas, o DDC

possa ser entendido como uma tradução do discurso científico, é necessário considerar que não é

apenas  com  um  discurso  originário  que  o  jornalismo  científico  trabalha,  mas  também com a

mobilização dos  discursos  midiático  e  do  senso  comum.  Não é  pela  substituição  de  frases  ou

expressões por outras supostamente mais simples que se constitui o DDC, mas por uma operação de

relação da ciência com uma memória midiática e com a vida cotidiana, gerando efeitos de sentido

não apenas a respeito do conhecimento noticiado, mas também sobre outros assuntos. Tomemos

como exemplo a SD a seguir:

SD4: Meninas falam mais cedo – e usam mais palavras para se comunicar, já a partir do primeiro ano de
idade. Também conversam com frases mais complexas (“Me dá boneca”, em vez de só “Bola”), o que
rendeu a elas a  fama de matracas – injustamente, como veremos. (Homens x mulheres – Por que eles
estão ficando para trás?, junho/2011)14

Na sequência recortada da matéria Homens x mulheres – Por que eles estão ficando

para trás?, não apenas se diz algo sobre a(s) pesquisa(s) que apontam que meninas falam mais cedo

e com frases mais complexas como também se diz algo sobre meninas e meninos como um todo:

elas brincam de boneca e têm fama de matracas; eles brincam de bola e não tem fama de matracas,

já que, uma vez que os gêneros têm uma existência relacional em que um é aquilo que o outro não

é, conforme veremos de forma mais aprofundada na sessão 4 da dissertação, se as mulheres falam

demais é porque os homens não o fazem. Além do mais, a reportagem também emite um juízo de

valor a respeito da fama feminina, chamando-a de injusta e prometendo uma explicação futura para

esta opinião. Como podemos ver, não é apenas o discurso da ciência que está em jogo.

Porém,  a  imagem predominante  do  DDC,  em nossa  formação  social,  é  a  de  um

discurso capaz de traduzir sem qualquer interferência o discurso da ciência. Uma vez que jornalista

de C&T entende o seu trabalho como aquele de um mediador entre os cientistas e/ou as instituições

de pesquisa e todo o resto da sociedade, cabe a pergunta: qual é o leitor ao qual ele se dirige? Seria

ele composto por aqueles 70% da população, tomados como indivíduos empíricos, dos quais fala

Oliveira (2012)?

13 Para alguns trabalhos em AD sobre a questão da tradução como um todo, não restrita ao DDC, indicamos as
pesquisadoras Solange Mittmann, Giovana Mello e Beatriz Caldas.

14 A SD aqui comentada também aparece na subseção 5.3.2 deste trabalho como SD21 para que possamos analisar
outro funcionamento.
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Segundo  Mariani  (1996),  o  jornalismo  depende  de  formações  imaginárias,

especialmente de seus leitores, para circular: “a instituição jornalística não funciona sem leitores, e

se  ela  busca  atraí-los  como  consumidores;  há  que  se  considerar  que  todo  jornal  noticia  para

segmentos  determinados  da  sociedade,  produzindo  para  uma  imagem  de  leitor  suposta  a  tal

segmento” (p. 58). Qual é a imagem que o jornalista faz deste leitor ou, pelo menos, que formações

imaginárias podemos depreender a partir de exemplos do que estamos chamando de discurso de

divulgação científica?

Voltamos  brevemente  à  questão  da  tradução  para  citar  Baalbaki  (2010),  que,

retomando Authier-Revuz (1998), aponta para uma divisão que atua no jornalismo científico entre

um povo que nada sabe e uma casta privilegiada de cientistas:

Ao  restringir  a  divulgação  científica  a  uma  questão  de  linguagem,  silenciam-se  os
processos  históricos  de  produção  de  conhecimento,  silencia-se  que  todos  são  parte  da
produção histórica do conhecimento. Evoca-se uma ruptura, divisão social da produção do
conhecimento,  a  qual  só  seria  supostamente  restabelecida  com  a  convocação  da
comunicação, da mediação. Dizer a divulgação científica como um problema de linguagem
implica dividir a sociedade entre os sábios, por conseguinte competentes, e os ignorantes.
(BAALBAKI, 2010, p. 71)

Logo, como foi dito no começo desta seção, o jornalismo – e, aqui, especificamente, o

jornalismo científico – atua como um mecanismo de nivelamento da sociedade, ao menos no nível

do imaginário. Seu efeito é o de uma instituição com capacidades educativas, capaz de levar a cabo

o ideal pleno da democracia liberal. A mídia ocuparia, inclusive, o lugar da divulgação de ciência e

tecnologia que falta à escola:

A educação estaria  ‘a reboque’ da ciência,  divulgação da ciência.  A pauta desse debate
remete  a  uma  incapacidade  das  funções  da  escola,  sobretudo,  na  ‘transmissão  dos
conhecimentos’ sistematizados. Dada sua suposta incapacidade de oferecer conhecimentos
científicos  atualizados,  a  mídia  assumiria  esse  papel  de  alfabetizar  cientificamente  a
sociedade. A divulgação científica seria, então, a tábua de salvação da educação, ou melhor,
ela teria a ‘tarefa de ocupar o lugar da falta’. (idem, p. 74-75)

Baalbaki (ibidem) tem como foco uma variação do DDC voltada para um público

infantil. Seu corpus de análise, recortado da revista Ciência Hoje das Crianças, traz, entre outros,

textos  que  procuram transmitir  conhecimento  científico  para  seus  leitores  através  de  pequenas

histórias de ficção. Nelas, Baalbaki vê a possibilidade de depreensão de uma posição antagônica à

do sujeito cientista. Ao passo que este seria colocado em uma posição privilegiada, o não-cientista é

desvalorizado e até mesmo ridicularizado, de forma que Baalbaki aponta para a construção de uma

relação de bem e mal na diferenciação entre o conhecimento científico e o popular. É o caso do

personagem Seu Juca, que, em uma historinha sobre cobras, quase mata uma coral antes de ser

interrompido pelas crianças, possuidoras de saberes de ordem científica sobre o mundo animal e,

potencialmente, leitoras da revista em questão.
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O outro antagônico é representado de forma lexical: histórias populares,  muita gente,  o
povo, seu Juca, homens, medos e crendices, termos generalizantes. Até mesmo seu Juca,
aparentemente um nome próprio, designa o homem do campo, humilde, sem instrução – o
Jeca-Tatu dos almanaques do Biotônico Fontoura – que mata a coral porque ela é muito
braba!  Constrói-se  o  outro  antagônico  desprovido  de  qualificação,  sem fundamentação
científica.  Um sujeito desacreditado, pois seu conhecimento está embasado em histórias
populares, medos e crendices. (ibidem, p. 172)

O  antagonismo  com  relação  ao  conhecimento  popular  também  se  dá  por  uma

aparência de seriedade mantida pela ciência. Baalbaki traz uma reflexão de Orlandi sobre o uso dos

termos  sério  e  seriedade no discurso científico,  na  qual  a  autora conclui  que  as  duas  palavras

colocam  em  funcionamento  “processos  de  exclusão  e  de  atribuição  de  prestígios  e  poderes”

(ORLANDI, 1987, p. 265).

Na conquista ou manutenção de poder, o sujeito ao se apresentar como sério, exclui o outro
como não-sério e silencia-o. Por outro lado, o sujeito, ao se dizer sério, não só se legitima,
como também todos aqueles que reproduzem o mesmo discurso. Em suma, para Orlandi, “o
discurso da seriedade realiza tanto o objetivo do silenciamento como o da injunção ao
dizer: de um lado, silencia e, de outro, obriga a reprodução do discurso instituído (o do
mesmo)” (…) O discurso da seriedade tem seu funcionamento pautado no reconhecimento,
por parte do outro, da seriedade do sujeito do discurso. (BAALBAKI, 2010, p. 30-31)

Assim, o discurso do Seu Juca não apenas é desvalorizado por não ter a seriedade do

discurso  científico,  como  a  ciência  determina  os  dizeres  possíveis  para  os  jovens  leitores

“esclarecidos”  de  Ciência  Hoje  das  Crianças,  e,  por  que  não,  para  o  leitor  adulto  de

Superinteressante,  que  entende  a  si  mesmo como bem informado  e  é  visto  pela  revista  como

interessado em saber cada vez mais sobre ciência  e outros assuntos.  Ele não chega a  ocupar a

mesma posição que o sujeito cientista, mas ocupa um lugar imaginário superior àqueles que não tem

acesso à educação formal e/ou não leem revistas de divulgação científica. A partir disto, podemos

inferir que não são os 70% empíricos da população brasileira, registrados na pesquisa citada por

Oliveira (2012), aqueles para quem fala o sujeito do DDC.

Em pesquisa realizada para o trabalho de conclusão de curso Homens e mulheres na

Superinteressante:  o  discurso  sobre  os  papéis  sociais  de  gênero  jornalismo  científico

(GUIMARÃES, 2013), recolhemos dados do portal Publiabril a respeito do público leitor da revista

Superinteressante,  segundo  pesquisa  de  mercado  realizada  pela  editora.  Citamos  os  resultados

divulgados no site:

Dos mais de dois milhões de leitores identificados pela Abril, 54% são do sexo masculino e
29% tem de 25 a 34 anos,  principal  faixa etária  atingida pela revista,  muito embora a
linguagem adotada, com frequentes gírias e referências a ícones da cultura pop, sugira um
público  mais  jovem, como os 20% de leitores  que tem de 20 a  24 anos.  O Publiabril
detalha,  ainda, a classe social  a qual  pertence seu público leitor: 58% são da classe B,
enquanto a classe A representa 24% dos leitores e a classe C, 18%. (GUIMARÃES, 2013,
p. 43)
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Retornamos ao portal ao longo desta pesquisa para conferir as informações coletadas

para o TCC, e constatamos que, segundo dados de 2016, o público da revista cresceu para pouco

mais de três milhões de leitores, sendo 57% deles do sexo masculino, 28,7% entre 20 e 29 anos

(faixa etária mais representativa) e 56,1% pertencentes à classe B. Retornaremos a estes dados na

quinta seção deste trabalho, mas, empiricamente, já seria possível dizer que Superinteressante não

tem como seus interlocutores os 70% da população mencionados anteriormente. Mais do que isto,

porém, Superinteressante tem uma imagem bem específica de quem é o seu leitor: homens jovens

de  classe  média,  média-alta  e  alta.  Assim  como  Ciência  Hoje  das  Crianças  e  Veja,  revistas

estudadas, respectivamente, por Baalbaki e Lunkes, duas autoras amplamente citadas neste trabalho,

Superinteressante  não fala  para  amplos  setores  da população,  como provavelmente  gostaria  de

parecer,  mas  para  um  pequeno  grupo  constituído  por  sujeitos  que  ocupam  lugares  muito

semelhantes aos dos repórteres nas relações de produção, com um certo poder aquisitivo, profissões

que exigem, no mínimo, o ensino médio completo, prestígio social etc.

Segundo Orlandi (2008 [1988]),

Há um leitor virtual inscrito no texto. Um leitor que é constituído no próprio ato da escrita.
Em termos do que denominamos ‘formações imaginárias’ em análise de discurso, trata-se
aqui do leitor imaginário, aquele que o autor imagina (destina) para seu texto e para quem
ele se dirige. Tanto pode ser um seu ‘cúmplice’ quanto um seu ‘adversário’.

Assim, quando o leitor real, aquele que lê o texto, se apropria do mesmo, já encontra
um leitor aí constituído com o qual ele tem de se relacionar necessariamente. (p. 9)

Não seria  um erro  dizer  que  o  leitor  de  Superinteressante é  entendido  como  um

cúmplice – alguém com quem o repórter é capaz de falar “de igual para igual”, conforme veremos

na quinta seção desta dissertação, ao trabalharmos as formações imaginárias. Dito isto, resta-nos

tentar dar alguma resposta à terceira pergunta que levantamos após os questionamentos de Oliveira

(2012) a respeito  de por que e  para quem divulgar  ciência:  o que,  afinal,  ocupa as páginas de

revistas, jornais, suplementos, sites de notícia etc. no tocante a C&T?

Segundo Grigoletto (2005), “a divulgação da ciência, a democratização do saber não

dependem  só  do  cientista  ou  do  jornalista,  mas  principalmente  da  mídia  enquanto  órgão

institucional,  que  prioriza  determinadas  notícias  em detrimento  de  outras,  definindo  o  que  da

ciência deve ser divulgado, isto é, deve se tornar público” (p. 33). Tal escolha do que é passível de

se tornar notícia se dá com base em critérios que escapam aos interesses de cientistas e instituições

de pesquisa, que têm critérios distintos dos da mídia para avaliar aquilo que é ou não importante.

No artigo O acontecimento para a grande mídia e a divulgação científica, Guimarães

(2001a) afirma que

o acontecimento para o jornal, aquilo que é enunciável como notícia, não se dá por si só,
como evidência, mas é constituído pela própria prática do discurso jornalístico. Enunciar na
mídia inclui uma memória da mídia pela mídia. Valendo-me de conceitos formulados pela



54

análise  de  discurso,  posso  dizer  que  enunciar  na  mídia  é  enunciar  segundo  a
interdiscursividade que determina as  formulações da mídia,  por mais que os  jornalistas
possam ainda afirmar que eles se pautam pela objetividade dos acontecimentos. (p. 15)

Ou seja, as “novidades” do campo científico só o são também para a mídia a partir do

momento que se relacionam com uma memória recuperável  pela  mídia,  seja  por meio de uma

notícia publicada ou de efeitos de sentido presentes no senso comum. Guimarães (2001a) usa como

exemplo da relação da mídia com os acontecimentos empíricos da área de C&T a reunião anual da

SBPC realizada em 1998, que não apareceu em nenhuma das três principais revistas de informação

semanais do Brasil – Época, Veja e IstoÉ –, muito embora todas as edições publicadas na época do

congresso contassem com matérias de divulgação científica. O autor contrasta a ausência na mídia

da reunião de 1998 com a ampla cobertura dispensada à ocorrida em 1970, em um momento de

turbulência política em que a reunião ocupava também um espaço contestatório.  A partir  disto,

Guimarães conclui que “a atividade do cientista não é notícia para a mídia” (ibidem, p. 16).

os  acontecimentos  do  desenvolvimento  científico  e  tecnológico  são  notícia  enquanto
relacionados, predominantemente, aos cuidados com a vida humana e na medida em que
aparecem como desenvolvimento tecnológico. Em outras palavras, o conhecimento não é
notícia para a grande imprensa, não é acontecimento para a grande imprensa. (ibidem, p.
19)

Ao discutir  a  forma como a  área  de  C&T aparece  nas  três  revistas  mencionadas,

porém, Guimarães (ibidem) vê uma diferença entre as duas que não possuem uma rubrica especial

para a divulgação científica (Veja  e  IstoÉ) e a que conta com uma seção voltada exclusivamente

para a área (Época). Segundo o autor, “as duas primeiras, ao não dedicarem seção específica para a

divulgação de conhecimento, não constituem a notícia a partir da posição de ciência, mas a partir da

posição genérica que constitui um fato para a imprensa” (ibidem, p. 166), ou seja, a ciência pode ser

incluída em qualquer matéria desde que ela seja considerada relevante para o que é noticiado. Já no

caso de Época, a presença de uma seção de C&T causa o efeito de serem aqueles acontecimentos

noticiados os mais importantes do campo científico.

A diferença se baseia naquilo que Guimarães (ibidem) chama de  cena enunciativa,

conceito que o autor explica por meio de uma comparação entre a forma como as três revistas

narram determinados acontecimentos da indústria farmacêutica: o lançamento de um remédio para

combater o alcoolismo, no caso de Época, e um escândalo de falsificação de remédios, em Veja e

IstoÉ.  O  importante  não  é  o  conteúdo  da  matéria,  mas  qual  é  o  seu  enfoque,  quem  são  os

entrevistados etc. É a cena enunciativa de cada uma das reportagens que nos permitiria dizer quais

poderiam ser chamadas de jornalismo científico. Enquanto na primeira matéria o ponto principal é o

remédio  e  sua ação no organismo humano,  com depoimentos  de médicos  e  pesquisadores,  e  a

presença de sujeitos alcoólatras apenas como aqueles que foram pesquisados, as outras duas têm o

escândalo  em  si  como  tema,  com  depoimentos  de  autoridades  do  governo,  representantes  do
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laboratório e consumidores. São, portanto, duas cenas enunciativas distintas, sendo que apenas em

uma a ciência e seus sujeitos produtores aparecem como figuras centrais. Sendo Superinteressante

uma revista  de divulgação científica – muito embora sua linha editorial  tenha se tornado mais

diversificada após o começo dos anos 2000, como veremos mais à frente –, é de se supor que as

matérias que publica tenham como cena enunciativa a mesma da seção de C&T de  Época:  nos

textos que tratam efetivamente de situações do campo da ciência,  são os cientistas de diversas

correntes que têm a maior voz.

Em  outro  artigo  publicado  na  mesma  coletânea  –  Produção  e  circulação  do

conhecimento –,  Guimarães  (2001b) aborda  a  questão  daquilo  que,  entre  os  diversos  trabalhos

existentes  no  campo científico,  é  destacado  não  apenas  pela  mídia  como pelas  instituições  de

fomento à pesquisa. Segundo o autor, tanto organismos governamentais, como o CNPq, quanto a

imprensa demonstram uma certa preferência pelas ciências exatas e da vida e pelo desenvolvimento

tecnológico. Em uma análise da página de C&T do extinto caderno Mais do jornal  Folha de São

Paulo,  Guimarães  encontra  apenas  duas  exceções  a  essa  preferência:  uma  matéria  da  área  de

psicologia e outra de arqueologia. Porém, o autor identifica outros motivos para o comparecimento

das matérias na página de C&T:

Penso  que  é  necessário  refletir  um pouco mais  para  ver  que  estas  ‘exceções’ não  são
exceções.  Vê-se que o que produz a inclusão destas matérias,  na página de divulgação
científica, mostra uma concepção empirista da ciência pela mídia. E é por este viés que as
Ciências  Humanas não são pensadas como ciência pela mídia,  salvo se elas  se deixam
reduzir às Ciências Exatas e da vida, ou se elas, para isto, podem produzir a tecnologia, ou
são ligadas a certos artefatos tecnológicos (…)

Desta maneira, há uma concepção empirista da ciência que sustenta o trabalho da mídia
e este empirismo está completamente de acordo com um pragmatismo que está também
presente na posição dos organismos de Estado que produzem políticas científicas enquanto
norma. (idem, p. 76)

A constatação de Guimarães vai de encontro ao que diz Bueno (1985), para quem o

jornalismo científico deveria dar espaço para diversas áreas do conhecimento, “desde o conjunto de

informações  sobre práticas  agrícolas  ou sobre as  reais  vantagens do aleitamento  materno até  a

descrição de complexos processos e técnicas utilizadas na medicina ou na física nuclear” (p. 1424).

Embora tal concepção seja comum entre os profissionais e estudiosos da área, na prática, há “uma

tendência  em  priorizar  a  divulgação  de  pesquisas  das  áreas,  sobretudo,  das  ciências  exatas,

tecnológicas e da vida, o que contribui para a manutenção de uma imagem dominante da ciência

como  autoridade  social,  que  busca  verdade,  respostas  para  questões  de  diferentes  ordens”

(GRIGOLETTO, 2005, p. 35).

Sobre a forma como se constitui tal divisão e a subsequente preferência pelas ciências

exatas  e  naturais,  Guimarães  (2001b)  cita  Foucault,  em  As palavras  e  as  coisas,  para  quem o

surgimento das ciências humanas se caracteriza “como uma redistribuição geral da episteme”:
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o homem tornava-se aquele a partir do que todo o conhecimento poderia ser constituído em
sua  evidência  imediata  e  não  problematizada;  tornava-se,  a  fortiori,  o  que  autoriza  o
questionamento  de  todo  o  conhecimento  do  homem.  Daí  esta  dupla  e  inevitável
contestação: a que forma o perpétuo debate entre as ciências do homem e as ciências tout
court, tendo as primeiras a pretensão invencível de fundar as segundas, que sem cessar são
obrigadas a procurar seu próprio fundamento, a justificação de seu método e a purificação
de sua história, contra o “psicologismo”, contra o “sociologismo”, contra o “historicismo”;
e  a  que  forma o  contínuo debate  entre  a  Filosofia  que  objeta  às  Ciências  Humanas  a
ingenuidade  com a  qual  elas  procuram fundar-se  a  si  mesmas,  Ciências  Humanas  que
reivindicam como seu próprio objeto o que teria outrora constituído o domínio da Filosofia.
(FOUCAULT, 1966, apud GUIMARÃES, 2001b, p. 77)

É possível fazer um paralelo entre este trecho de Foucault e o que diz Santos (2010) a

respeito da forma como as ciências sociais, em seus primeiros anos, tomaram para si o caráter

mecanicista das disciplinas já estabelecidas das ciências naturais. Santos faz uma distinção entre

duas manifestações desse mecanicismo: a primeira,  identificada como a dominante,  privilegia a

aplicação dos métodos das ciências naturais às ciências humanas; a segunda, que se tornou mais

popular atualmente, consiste em “reivindicar para as ciências sociais um estatuto epistemológico e

metodológico próprio, com base na especificidade do ser humano e sua distinção polar em relação à

natureza” (idem, p. 34).

Uma vez que a redução das ciências sociais ao  paradigma dominante nas ciências

exatas e da natureza se mostra insuficiente – não é possível, nas ciências sociais, abstrair o real na

formulação de teorias ou ignorar a determinação histórica dos fenômenos sociais, por exemplo,

como exigido pelo paradigma científico –, a área acaba por ser considerada atrasada com relação a

outros campos do saber científico. É o caso, por exemplo, da forma como Thomas Kuhn vê as

ciências sociais em sua filosofia da ciência:

Na teoria das revoluções científicas de Thomas Kuhn o atraso das ciências sociais é dado
pelo carácter pré-paradigmático destas ciências, ao contrário das ciências naturais, essas
sim, paradigmáticas. Enquanto, nas ciências naturais, o desenvolvimento do conhecimento
tornou possível a formulação de um conjunto de princípios e de teorias sobre a estrutura da
matéria que são aceitos sem discussão por toda a comunidade científica, conjunto esse que
designa por paradigma, nas ciências sociais não há consenso paradigmático, pelo que o
debate tende a atravessar  verticalmente toda a espessura do conhecimento adquirido. O
esforço e o desperdício que isso acarreta é simultaneamente causa e efeito do atraso das
ciências sociais. (ibidem, p. 37-38)

Existe, portanto, uma discussão dentro da área a respeito do grau de cientificidade das

ciências sociais e das capacidades explicativas de suas teorias e pesquisas. Tal divisão, segundo

Guimarães (2001b), comparece também nas páginas de divulgação científica da grande imprensa.

Afirma o autor:

Se o discurso da ciência trabalha um debate entre campos diferentes de conhecimento e se
isto é apropriado pela mídia, esta apropriação atribui a esta distinção um funcionamento
diferente. Ela adquire um papel argumentativo para o público: ela funciona para dizer ao
público o que é importante e o que não é.  (idem, p. 78)
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Para  Ormaneze  (2013),  há  uma  diminuição  do  valor  de  áreas  como  sociologia,

psicologia,  linguística  e  geografia,  entre  outras,  na  forma  como  elas  comparecem  na  grande

imprensa. Segundo o autor, isto ocorre quando “uma nova teoria sobre o estresse ou um estudo

sobre as classes sociais aparece sob as siglas de ‘Comportamento’ ou ‘Sociedade’” (idem, p. 57),

em vez de compartilhar a editoria de Ciência com, por exemplo, uma matéria sobre a descoberta de

propriedades de um determinado alimento.

Voltando ao trabalho de Baalbaki (2010) sobre a revista  Ciência Hoje das Crianças,

encontramos mais um traço da forma como a ciência é abordada na imprensa: o apagamento de sua

historicidade e de suas condições de produção. A autora cita Henry (1992), para quem o sujeito da

ciência é um fenômeno ideológico particular resultante de um desdobramento da forma-sujeito,

ligado a formas de reprodução, qualificação e divisão do trabalho. Porém, tal categoria produz um

efeito de universalidade, apagando as condições de produção, o lugar na história e o assujeitamento

ideológico que perpassam a prática científica,  produzindo evidências de verdade e  objetividade

científicas (BAALBAKI, 2010, p. 168). Assim, não é devido a uma necessidade de saber natural do

ser humano que o conhecimento científico é desenvolvido, mas, conforme Henry, “são produzidos

apenas conhecimentos científicos necessários que são prática e concretamente necessários numa

certa conjuntura e essa necessidade histórica não tem nada de universal” (apud BAALBAKI, 2010,

p. 169).

Este  apagamento  gera,  também,  uma ilusão  da  ciência  como uma voz  unânime  e

inquestionável, capaz de dar respostas para todos os males que afligem a humanidade e de ditar

normas de comportamento. Balbaaki cita Japiassu (1991), que “adverte que tudo se passa como se a

ciência  pudesse legislar  sobre como deveríamos pensar  sobre as  coisas”.  “Vivemos,  segundo o

autor,  sob o slogan  Scientia locuta, causa finita (Ciência falou, caso encerrado)” (BAALBAKI,

2010,  p.  209),  efeito  que  se  torna  ainda  mais  forte  quando  levamos  em  consideração  que  o

jornalismo científico tampouco traz em suas páginas uma memória da própria ciência: tudo aquilo

que noticia  é  tratado como descoberta  e  solução imediata,  em vez  de  pesquisas  resultantes  de

debates diversos e capazes de gerar controvérsia dentro de seus próprios campos de estudo. Mais

uma vez, citamos Guimarães (2001a):

A imprensa  opera,  assim,  por  um  efeito  de  memória  zero.  A grande  mídia  toma  um
conhecimento produzido por uma longa história como se ele fosse um acontecimento do
presente. A distorção que isso provoca sobre a ciência é tanto mais importante na medida
em que isto faz com que a sociedade, pelo viés da mídia, passe a tomar a produção de
conhecimento de modo imediatista. (p. 20)

Vemos, assim, que o jornalismo científico faz escolhas a respeito daquilo que divulga

em suas páginas com base não no interesse empírico de seus leitores ou na contribuição de uma

determinada pesquisa ou teoria  para  a  área  em que ela  se  insere.  A mídia e  as  instituições  de
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pesquisa, embora possam partilhar de um determinado imaginário de cientificidade, tem concepções

distintas a respeito daquilo que é importante.  A imprensa,  especializada ou não, faz divulgação

científica  a  partir  de  noções  do  que  seria  importante  para  a  vida  cotidiana  ou  de  uma  certa

espetacularização do conhecimento científico, “perceptível em reportagens que supervalorizam as

imagens feitas em laboratórios, apresentam como certezas absolutas constatações que, na verdade,

só são válidas para determinados grupos em dadas situações” (ORMANEZE, 2013, p.  56).  Tal

espetacularização  trabalha  de  forma  a  garantir  um  interesse  do  público,  visando  a  venda  de

exemplares, e não o processo educativo idealizado na fundação da imprensa moderna. Da mesma

forma,  vemos que,  em lugar  de aprofundar  a  compreensão do que é  ciência  e  de questionar  o

funcionamento do setor, em uma variação da função de quarto poder que a imprensa atribuiu a si

mesma, o jornalismo científico reproduz disputas presentes nas instituições de pesquisa e reafirma

concepções de cientificidade enraizadas no senso comum. Tal entendimento do funcionamento do

discurso de divulgação científica e da imagem de ciência por ele privilegiada faz-se essencial para

nossa análise das reportagens de Superinteressante. Na seção seguinte, trabalharemos a construção

de uma imagem de gênero que também se faz presente no discurso da revista.
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4. O MASCULINO E O FEMININO NA MODERNIDADE: A CONSTRUÇÃO DE UMA 

MEMÓRIA

Quando falamos em gênero, em nossa formação social,  evocamos uma série de já-

ditos que vão desde os questionamentos e as reivindicações feitos pelos movimentos feminista e do

LGBT até a reação conservadora de determinados setores que falam em uma suposta desvirtuação

da natureza humana por meio da propagação de uma “ideologia de gênero”. Antes disto, porém, é a

imagem de uma oposição binária entre masculino e feminino que vem à mente dos sujeitos. Afinal,

apesar dos debates acerca de um espectro de gênero e de possibilidades de identificação outras, é

essa dicotomia que nos é colocada pela ideologia dominante.

A partir desta oposição entre masculino e feminino, pensamos em homens e mulheres

como pertencentes a duas categorias que se contrapõe, cada uma com suas funções biológicas e

sociais bem definidas. Os sentidos possíveis das palavras homem e mulher, masculino e feminino,

estão atrelados a essa construção binária. Segundo Bourdieu (2010 [1998]):

Tendo apenas uma existência relacional, cada um dos dois gêneros é produto do trabalho de
construção diacrítica, ao mesmo tempo teórica e prática, que é necessário à sua produção
como corpo  socialmente  diferenciado  do  gênero  oposto  (sob  todos  os  pontos  de  vista
culturalmente pertinentes), isto é, como habitus viril, e portanto não feminino, ou feminino,
e portanto não masculino. (p.34)

Assim, quando falamos em gênero, evocamos uma série de imagens do que significa

pertencer a cada um dos dois gêneros amplamente reconhecidos em nossa formação social. Em vez

de  baseada  na  natureza,  como  pregam algumas  abordagens,  tal  imagem é  informada  por  uma

memória construída ao longo de séculos e não tem relação com os sujeitos empíricos, mas com o

retorno de discursos postos em circulação a respeito de como é ou deve ser um homem ou uma

mulher. São discursos produzidos a partir de formações discursivas específicas – cristã, médica,

científica, colonialista –, que se superpõe aos discursos de grupos minoritários na medida em que

estes  têm suas  vidas,  territórios  e  culturas  afetados  pelo  imperialismo.  Da  mesma  forma,  são

também  os  dizeres  da  classe  dominante  que  normalmente  se  inscrevem  na  memória  social  e

discursiva, produzindo um apagamento das experiências das camadas populares, que, muitas vezes,

divergem em muito das dos setores mais privilegiados.

Nesta  seção,  procuraremos fazer  uma breve explanação a  respeito  da forma como

foram  construídas  as  imagens  de  masculino  e  feminino  presentes  em  nossa  formação  social.

Abordaremos com destaque a questão da formação das identidades dos sujeitos homem e mulher na

modernidade, período associado com a solidificação do capitalismo e a ascensão da burguesia como

classe dominante no Ocidente. Entendemos que é essa visão de gênero que ainda forma em grande

parte o imaginário corrente em nossa formação social, portanto, veremos como a ideologia burguesa
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moderna afetou a vida dos sujeitos na Europa e nos Estados Unidos – lugar de onde foi exportada

para outras regiões do mundo – e no Brasil. Trabalharemos, também, com algumas teorias gerais

sobre a relação entre masculino e feminino, como as de Bourdieu (2010 [1998]) e Beauvoir (2009

[1949]). Guardadas as devidas divergências teóricas, acreditamos que, com a ajuda destes autores, é

possível ter uma compreensão mais abrangente de como se formou o imaginário de gênero burguês

e quais foram os seus impactos nos séculos que se seguiram às revoluções francesa e americana –

dois eventos considerados marcos iniciais da era moderna.

Tanto  Bourdieu  (2010  [1998])  quanto  Beauvoir  (2009  [1949])  apontam para  uma

mitologia  que  naturaliza  as  funções  biológicas  e  sociais  atribuídas  a  homens  e  mulheres  em

diferentes sociedades ao longo da história e em localizações geográficas diversas,  colocando as

segundas em posição de desvantagem. Embora isto não seja uma constante – Davis (2017 [1981])

traz como exemplo de sociedade em que mulheres e homens desfrutam do mesmo prestígio social,

embora não exerçam os mesmos papéis, a etnia masai, na Tanzânia –, indica uma regularidade na

forma como se deu aquilo que Bourdieu (2010 [1998]) chama de dominação masculina. Isto não

significa, entretanto, que esta é uma hierarquização natural, nem que este processo ocorreu a partir

de uma espécie de complô. Segundo Beauvoir (2009 [1949]), as atividades atribuídas a homens e

mulheres não eram valoradas de maneiras distintas, a princípio. Mas, com o tempo – ou, segundo

Davis (2017 [1981]), com o advento da propriedade privada –, os homens passaram a ser associados

a  uma  imagem de  conquista  e  controle  da  natureza,  ao  passo  que  as  mulheres  tornaram-se  a

personificação da própria natureza, representando todos os temores e mistérios associados a ela.

Com esta  diferenciação de  valores  entre  o  masculino  e  o  feminino,  o  homem foi

colocado como a norma, o sujeito por excelência, ao passo que à mulher caberia o lugar do outro –

o estrangeiro, o inimigo ou o desconhecido.

A força da ordem masculina se evidencia no fato de que ela dispensa justificação: a visão
androcêntrica impõe-se como neutra e não tem necessidade de se enunciar em discursos
que visem legitimá-la. A ordem social funciona como uma imensa máquina simbólica que
tende a ratificar a dominação masculina sobre a qual  se alicerça:  é a divisão social  do
trabalho, distribuição bastante estrita das atividades atribuídas a cada um dos dois sexos, de
seu local,  seu momento, seus instrumentos;  é a estrutura do espaço, opondo o lugar de
assembleia ou de mercado, reservado aos homens, e a casa, reservada às mulheres; ou, no
interior desta, entre a parte masculina, com o salão, e a parte feminina, com o estábulo, a
água e os vegetais; é a estrutura do tempo, a jornada, o ano agrário, ou o ciclo de vida, com
momentos de ruptura, masculinos, e longos períodos de gestação, femininos. (BOURDIEU,
2010 [1998], p. 18)

Ao contrário de uma minoria étnica ou sexual, porém, a mulher se apresenta como

uma alteridade que não pode ser escondida ou eliminada. Afinal, homens e mulheres dependem uns

dos outros para a reprodução da espécie. Movimentos ultraconservadores ou ultranacionalistas não

advogam a aniquilação do sexo feminino,  mas procuram glorificá-lo através  de uma ênfase na
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função materna,  na capacidade reprodutiva da mulher,  atribuindo-lhe o papel  de mãe da nação

(BASSANEZI, 1997) ou da raça (DAVIS, 2017 [1981]).

É nesta tensão entre o lugar do outro ameaçador e da mãe que se constitui o discurso

cristão sobre a mulher. A formação ideológica cristã é a que exerce maior poder em nossa formação

social, dentre as formações ideológicas religiosas. Em seu discurso, a feminilidade é personificada

ora pela figura de Nossa Senhora, mãe e virgem ao mesmo tempo, ora pela de Eva ou de Salomé,

que, ao manifestarem sua sexualidade, levam os homens à perdição. Uma destas representações do

feminino é recompensada – a da mãe de família, a mulher dócil que serve a seu marido, seus filhos

e Deus –, ao passo que a outra corresponde exatamente àquilo que o cristianismo, especialmente em

sua variante católica, mais condena: a carne, o sexo, o pecado original. Nas palavras de Beauvoir

(2009 [1949]), “[o] Mal é uma realidade absoluta e a carne, um pecado. E, naturalmente, como

nunca a mulher deixa de ser o Outro, não se considera que homem e mulher sejam reciprocamente

carne: a carne, que é para o cristão o Outro inimigo, não se distingue da mulher”15 (p. 241).

Ao lado da monarquia, a Igreja deteve poder quase absoluto nas sociedades europeias

do Antigo Regime. Os próprios reis só ocupavam tal posição de poder devido a um direito divino

corroborado pelo alto clero e o povo levava uma vida regida por sua submissão a Deus e ao senhor

feudal ou monarca. Com a ascensão da burguesia como classe dominante, porém, a forma de ser

sujeito sofreu profundas alterações, como vimos na terceira seção deste trabalho. Principalmente a

partir do século XVIII – embora este movimento já viesse ganhando força nos séculos anteriores –,

ganhou força uma concepção do sujeito como equivalente ao indivíduo livre, dono de si mesmo,

plenamente consciente de seus atos e pensamentos. Não devia mais explicação à Igreja ou ao rei,

mas a uma justiça que se formava baseada na proposição da igualdade entre todos os cidadãos de

um determinado Estado. As relações sociais passavam a ser regidas pela ordem econômica, o campo

perdeu sua importância para a indústria dos grandes centros urbanos e os sujeitos passam a ser

responsáveis por construir para si mesmos o seu próprio lugar no mundo em vez de terem posições

pré-definidas com base em seu nascimento. Retomando Haroche (1984)16, Payer (2005) explica nos

seguintes termos a mudança de poder ocorrida na passagem para a modernidade:

Na Idade Média, a forma de estrutura social era toda ela organizada segundo a obediência
às leis divinas, de tal modo que era em nome de Deus que se legitimava a divisão social
entre  súditos,  senhores  e  nobreza.  Já  na  Modernidade,  com  a  Revolução  Francesa,
transferiu-se o Poder de organização social ao Estado. Não mais as leis divinas, mas as leis
jurídicas é que se tornaram base da obediência que torna possível a organização social na
forma do Estado. Por estas leis jurídicas, os indivíduos deixam de ter o estatuto de escravos,

15 Uma vez que este é um trabalho inserido no campo teórico-metodológico da Análise do Discurso, é importante
lembrar que o Outro,  com O maiúsculo, a que se refere Beauvoir – a alteridade absoluta que se mostra como
estranha e inimiga – não deve ser confundido com o Outro de Lacan trabalhado por Pêcheux como o Sujeito
absoluto e universal que determina como devem pensar e se portar os sujeitos em uma formação ideológica dada
(PÊCHEUX, 1995 [1973]).

16 HAROCHE, Claudine. Fazer dizer, querer dizer. São Paulo: Hucitec, 1984.
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de propriedade alheia (de objetos, portanto) para se tornarem cidadãos concebendo-se como
sujeitos, senhores de si, livres para circular pela cidade e decidir sobre suas ações. (p. 13-
14)

Tal mudança na estrutura social  é  acompanhada,  ainda segundo Payer  (idem),  por

“uma  transferência  de  poder  entre  enunciados”.  Isto  significa  que  há  uma  transformação  nos

enunciados fundamentais – “máximas capazes de condensar o conteúdo que exerce a ‘interpelação

ideológica dos indivíduos em sujeitos’” (p. 14). Se, na Idade Média, era a Bíblia que fazia circular

estes enunciados fundamentais, prometendo a salvação da alma para aqueles que se tornassem bons

sujeitos e ameaçando com a perdição os maus, na modernidade, é a Constituição nacional que toma

o lugar do texto sagrado, tendo a liberdade e a privação de liberdade como recompensa e castigo,

respectivamente.

Segundo Kehl  (2008),  a era  moderna inaugurou um primado da personalidade: “o

sujeito torna-se responsável por tudo o que ele aparenta, pois sua imagem pública seria reveladora

da verdade sobre ele” (p. 43). Reflexo da autoconsciência individual, a personalidade não pode ser

controlada apenas no campo das ações. É preciso que o sujeito controle também seus pensamentos e

sentimentos, uma vez que eles também constituem a imagem de indivíduo livre e unívoco, de forma

a se adequar às convenções sociais. Segundo a autora:

A autoconsciência de ser um indivíduo, diferenciado de todos os outros, não favoreceu a
espontaneidade  de  expressão  do  eu;  pelo  contrário,  a  inibiu.  O sentimento  espontâneo
facilmente era classificado como fora do normal. O domínio público, espaço das transações
comerciais,  sociais  e  políticas  das  grandes  cidades  do  século  XIX,  era  o  espaço  de
convivência entre uma multidão de desconhecidos, formada por uma diversidade de tipos
sociais sem precedentes na história do Ocidente. Era preciso aprender a decifrar, com a
maior precisão possível, os sinais emitidos voluntária ou involuntariamente pelo outro, para
saber com que tipo de pessoa se estava lidando. (idem, p. 43)

Tais mudanças econômicas, políticas, sociais e subjetivas – palavra que usamos aqui

para descrever as mudanças na forma de ser sujeito – tiveram um grande impacto sobre as formas

de pensar o masculino e o feminino. Associados desde antes à esfera pública, os homens deixaram

de ser definidos pelas relações familiares do Antigo Regime e passaram a ser reconhecidos pelo

espaço que conseguiam abrir  nas  esferas  política,  social  e  econômica por meio de seu espírito

empreendedor. O foco da expressão do masculino não era mais a força física: “O Sr. Gladstone não

duelava  nem liderava  exércitos”17 (CONNEL,  2000,  p.  609,  tradução  nossa).  A violência  dos

combates  corpo a  corpo da era  feudal  deu lugar  a  um novo tipo  de  masculinidade,  calculista,

racional e regulada, que institucionalizou a violência como especialidade de exércitos profissionais. 

Da mesma forma, a era moderna no Ocidente viu a instituição da heterossexualidade

como uma obrigação.  De  uma  formação  social  em que  alguma  negociação  a  respeito  do  que

constituía masculinidade era permitida (idem, p. 607) – ao menos entre a nobreza, e apesar das

17 “Mr. Gladstone did not fight duels, nor lead armies.”
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regulações da Igreja –, passava-se para uma outra em que o homossexual era descrito como um tipo

social indesejável, ora doente, ora criminoso. Além de sujeito empreendedor, violento apenas na

medida  em  que  sua  profissão  assim  requeresse,  com  um  temperamento  controlado  em  suas

interações  sociais,  o  homem  também  deveria  conter  qualquer  afeto  que  sentisse  por  outros

pertencentes ao seu sexo, devotando toda a sua energia amorosa e sexual para a mulher. Instituiu-se

um medo da homossexualidade que fez com que demonstrações de carinho entre homens, mesmo

quando desprovidas de interesse sexual, se tornassem suspeitas, sendo desencorajadas como um

todo.

A mudança drástica na posição dos homens provocou uma série de alterações também

nos  discursos  a  respeito  de  como são  ou  deveriam ser  as  mulheres.  O próprio  modo  de  vida

introduzido pela ascensão da burguesia levou a estas transformações, de forma que a masculinidade

passa a “ser sustentada pelo trabalho ativo de produção da passividade feminina” (KEHL, 2008, p.

175). 

A questão da feminilidade foi muito mais abordada pela literatura dos séculos XVIII e

XIX do que  a  da  masculinidade.  Afinal,  o  homem era  colocado como a  norma,  suas  ações  e

sentimentos tidos como a medida de tudo o que é humano, ao passo que a mulher era colocada na

posição de um outro ainda pouco compreendido. Ainda segundo Kehl (idem):

Embora homens e mulheres sejam vários, diversificados quanto aos modos de inclusão nos
universos ditos “masculino” e “feminino”, o conjunto dos homens raramente esteve em
questão quanto ao que os identifica. Por sua vez, o conjunto das mulheres, ao deslocar-se de
uma posição construída de modo a complementar e sustentar a posição masculina, motivou
uma  produção  de  discursos  e  saberes  extremamente  prolixa,  na  proporção  direta  da
perplexidade que este deslocamento produziu. (p. 29)

Em seu estudo sobre os discursos sobre a feminilidade na França pós-revolucionária e

o  romance  Madame  Bovary,  de  Gustave  Flaubert,  a  autora  afirma  que  mesmo  os  mais

revolucionários  dos  homens  tiveram  dificuldades  em  aceitar  a  saída  das  mulheres  do  lar  em

decorrência  dos  movimentos  revolucionários  de  1789  e  1848  (ibidem,  p.  54).  A ascensão  da

natureza como elemento central de interesse da ciência nascente foi de grande importância para a

onda reacionária que se seguiu, pregando o retorno da mulher ao lar:

Se o conceito de natureza como explicador universal tem um valor emancipador cm
sua  conexão  com  o  desencantamento,  por  deslocar  o  homem  do  centro  de  um
universo  projetado  por  Deus  e  eliminar  toda  causa  metafísica  para  as  ações
humanas,  por  outro  lado,  quando  se  trata  da  mulher,  toma-se  um  argumento
poderoso para escravizá-la às vicissitudes de seu corpo. (ibidem, p. 54)

Ao passo que os homens eram associados com a racionalidade e o controle emocional

necessários para circular em sociedade, as mulheres ficavam relegadas à imanência, à natureza, aos

impulsos incontroláveis. Ao mesmo tempo, elas eram também descritas como frágeis, carentes da
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proteção masculina e mais suscetíveis a crises emocionais e doenças – profecia autorrealizável, uma

vez que a alimentação “mais leve” e a restrição a exercícios físicos, luz do sol e ar puro em nome da

fragilidade  feminina  aumentaram as  taxas  de  mortalidade  entre  mulheres  e  meninas,  na  época

(ibidem). 

A suposta  carência  de  proteção  das  mulheres  serviu  para  ampliar  a  sensação  de

virilidade dos homens. Em um momento em que a esfera doméstica, tradicionalmente feminina,

crescia  em importância  por  ser  o  lugar  em que os  sujeitos  poderiam deixar  cair  as  “máscaras

sociais” usadas na vida pública, a mulher tornava-se responsável por criar um espaço de intimidade

plena,  em  que  o  homem  pudesse  finalmente  ser  quem  ele  realmente  era,  revelando  uma

personalidade oculta daqueles com quem ele se relacionava na esfera pública.

Além da privacidade do lar, a maternidade também ganhou mais importância com a

ascensão da ideologia burguesa. Fortaleceu-se a família nuclear, que previa um casamento entre a

mulher e o lar (KEHL, 2008), e os filhos foram colocados no centro da vida feminina. O maior

desejo de toda mulher e o objetivo principal de todo casamento era ter filhos, diziam os pensadores

da época, e os cuidados com as crianças tornaram-se parte das obrigações das donas de casa. Tal

fenômeno se deu principalmente no século XIX: antes disto, “[a] maternidade não era (...) um valor

supremo; os filhos não tinham para suas mães o valor narcísico a que estamos hoje acostumados,

como se a supervalorização da criança fizesse parte da natureza das relações da fêmea humana com

sua cria” (idem, p. 71). Era comum que filhos fossem criados longe de seus pais, por amas que

cuidavam de diversas crianças ao mesmo tempo, muitas das quais morriam ainda na infância sem

que suas mães soubessem (ibidem). Assim, ao mesmo tempo que a ascensão do capitalismo e da

ideologia  burguesa  levou  à  criação  da  infância  enquanto  conceito  (BAALBAKI,  2010),  criou

também a maternidade como a conhecemos hoje.

Entretanto, o confinamento das mulheres ao lar vinha acompanhado por uma rápida

mudança no escopo do trabalho doméstico. Com a crescente industrialização, as mulheres perderam

muitas das atividades produtivas que realizavam dentro de casa, uma vez que itens como tecidos e

velas, e mesmo alimentos como pães e manteiga, passaram a ser produzidos em fábricas. Segundo

Davis (2017 [1981]), tal mudança levou a uma desvalorização do trabalho doméstico:

À  medida  que  o  capitalismo  industrial  se  aproximava  de  sua  consolidação,  a
clivagem entre a nova esfera econômica e a velha economia familiar se tornava mais
rigorosa. A realocação física da produção econômica provocada pela expansão do
sistema fabril  foi,  sem dúvida, uma transformação drástica.  Contudo, ainda mais
radical  foi  a  revalorização generalizada  da  produção necessária  ao  novo sistema
econômico.  Enquanto  os  bens  produzidos  em  casa  tinham  valor  principalmente
porque  satisfaziam  às  necessidades  básicas  da  família,  a  importância  das
mercadorias  produzidas  em fábricas  residia  predominantemente  em seu  valor  de
troca – em seu poder de satisfazer as demandas por lucro dos empregadores. Essa
revalorização da produção econômica revelou, para além da separação física entre
casa  e  fábrica,  uma  fundamental  separação  estrutural  entre  a  economia  familiar
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doméstica  e  a  economia  voltada  ao  lucro  do  capitalismo.  Como  as  tarefas
domésticas não geram lucro, o trabalho doméstico foi naturalmente definido como
uma  forma  inferior  de  trabalho,  em  comparação  com  a  atividade  assalariada
capitalista. (p. 230)

Desprovido de valor de troca, o trabalho doméstico foi transferido para o “plano da

espiritualidade,  da  moral  e  do  sentimento”  (BOURDIEU,  2010 [1998],  p.  116-117).  A mulher

deveria  executá-lo por amor e devoção, seguindo uma suposta  vocação natural para cuidar dos

homens e de sua prole. Ao mesmo tempo, porém, médicos, pedagogos e jornalistas advogavam a

educação da mulher “para o seu papel de guardiã do lar e da família” (D'INCAO, 1997, p. 230). A

medicina “combatia severamente o ócio e sugeria que as mulheres se ocupassem ao máximo dos

afazeres domésticos” (idem). A natureza não bastava para tornar uma mulher uma verdadeira dona

de casa burguesa.

D’Incao (ibidem) aponta, ainda, que era dever da mulher, ao menos nas classes mais

altas, adotar um comportamento casto e vigiar a castidade das filhas. A sexualidade feminina era

vista como subserviente ao prazer masculino e havia uma grande ênfase no pudor e no recato no

discurso sobre a mulher. Impôs-se a ela um desconhecimento e uma vergonha de seu corpo, além de

uma associação de seu valor como ser humano à ausência ou presença do homem, representadas,

respectivamente, pela virgindade e pelo casamento (SOIHET, 1997):

Esses  sentimentos,  por sua vez,  seriam acionados e reforçados através  de uma rede de
informações sobre o corpo que se caracterizaria pela transmissão de informações de caráter
restritivo (“não pode”) e punitivo (“se fizer isto acontece aquilo”). A identidade sexual e
social  da  mulher  através  de  tais  informações  molda-se  para  atender  a  um  sistema  de
dominação familiar e social. O medo, a insegurança, a vergonha, por sua vez, extravasam
do sexual para a atuação no social, num sistema de realimentação constante. (p. 389-390)

A ênfase no pudor e no recato para além da castidade já propagada pela Igreja veio no

encalço de uma série de transformações na forma como o amor e sexo eram vistos. Se, até o século

XVIII, amor e desejo sexual caminhavam lado a lado, o século XIX é marcado por uma separação

entre corpo e espírito no que diz respeito ao amor. Nesta época, começou a se espalhar, no Ocidente,

a ideia do casamento por amor, e o matrimônio era a conclusão lógica para todo relacionamento

amoroso. Porém, o lugar do sexo dentro do casamento era o de uma obrigação, principalmente para

a mulher. Assim, o amor que levava ao casamento deveria ser da ordem do espírito, nunca da ordem

do desejo: a esposa e mãe se tornou uma entidade quase sagrada, divorciada de sua sexualidade.

A literatura foi um instrumento essencial para a popularização da imagem burguesa do

amor entre as mulheres. Muito embora médicos e pedagogos recomendassem a ocupação constante,

era restrito o número de atividade que as mulheres podiam realizar dentro de casa.  O ócio e o

aumento do letramento femininos, especialmente nas classes mais altas, levou a um crescimento na

leitura de romances que traziam em suas páginas uma visão idealizada do amor e do casamento e
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abriam “vias fantasiosas de gratificação (…) dando voz às experiências isoladas das filhas e esposas

das famílias oitocentistas” (KEHL, 2008, p. 79). Junto aos romances, popularizava-se também uma

imprensa feminina que ajudou a formar o imaginário moderno de mulher. Nas palavras de Kehl

(idem):

Os romances escritos para mulheres (freqüentemente de autoria de outras mulheres) e as
revistas femininas que começaram a surgir e a se expandir rapidamente nas décadas de
1860-70, criando os códigos burgueses do cultivo de si e do lar, compuseram o imaginário
feminino sobre o casamento. A literatura moldou as expectativas românticas de realização
do amor-paixão, enquanto as revistas e suplementos femininos, cada vez mais populares,
formataram o uso do tempo cotidiano  com a criação  de uma enorme teia  de tarefas  e
gratificações que dessem alguma grandeza à vida prática da dona-de-casa. (p. 87-88)

Originadas na sociedade europeia, as mudanças descritas até aqui chegaram ao Brasil

com força total com a fuga da família real portuguesa para o Rio de Janeiro, em 1822. 

Enquanto colônia, o Brasil era quase que inteiramente voltado para o campo, com uma

vida urbana praticamente inexistente. Os moradores das grandes cidade eram ou os membros da

administração colonial e o pequeno grupo de profissionais liberais que os atendia, ou uma massa de

trabalhadores  pobres  que  eram considerados  um estorvo  pela  elite.  As  interações  sociais  eram

regidas pela ideologia aristocrática, patriarcal e escravocrata do sistema colonial. No século XIX,

porém, as cidades brasileiras começaram a se expandir, e a chegada de Dom João VI e sua corte deu

início a uma série de reformas urbanas, principalmente na capital, o Rio de Janeiro. Se antes as

casas tinham as praças públicas como extensão de seu território, o novo modelo de cidade aumentou

a separação entre as ruas e os lares, instituindo regras que delimitavam a separação entre uma casa e

outra e que removiam os abates de animais e as fontes de lavagem de roupas da zona central, entre

outras medidas. Tal processo de “modernização”, que persistiu até a tentativa de Pereira Passos de

transformar  o  Rio  em  uma  Paris  tropical,  passou  também  por  uma  mudança  de  hábitos  da

população.

Ao mesmo tempo em que a vida doméstica foi interiorizada, as famílias mais ricas

começaram a abrir suas casas para bailes e saraus, bem como a circular por determinados eventos

públicos como forma de socialização. Segundo D’Incao (1997):

Nesses  lugares,  a  ideia  de  intimidade  se  ampliava  e  a  família,  em especial  a  mulher,
submetia-se à avaliação e opinião dos “outros”. A mulher de elite passou a marcar presença
em cafés, bailes, teatros e certos acontecimentos da vida social. Se agora era mais livre – “a
convivência social dá maior liberdade às emoções” –, não só o marido ou o pai vigiavam
seus passos, sua conduta era também submetida aos olhares atentos da sociedade. Essas
mulheres tiveram de aprender a comportar-se em público, a conviver de maneira educada.
(p. 228)

Apesar  da  nascente  literatura  nacional  também  refletir  os  preceitos  do  amor

romântico,  os  casamentos  ainda  eram  feitos  com  base  em  um  pragmatismo  que  visava  a

manutenção das riquezas dentro dos mesmos grupos familiares ou a ascensão social, principalmente
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entre a elite e a incipiente classe média. Isto dava às mulheres da elite uma nova função social:

“contribuir para o projeto familiar de mobilidade social através de sua postura nos salões como

anfitriãs e na vida cotidiana, em geral, como esposas modelares e boas mães” (D'INCAO, 1997, p.

229).

Entretanto, o maior impacto das propostas de “modernização” se deu sobre as classes

mais baixas, cujo modelo de família diferia do das elites. As mulheres pobres trabalhavam fora de

casa – normalmente, em serviços como babás, lavadeiras e faxineiras – e raramente se casavam

devido aos altos custos envolvidos no processo e à falta de interesse patrimonial. Muitas eram mães

solteiras ou viviam em regime de concubinato. “A liberdade sexual das mulheres populares parece

confirmar a ideia de que o controle intenso da sexualidade feminina estava vinculado ao regime de

propriedade privada” (SOIHET, 1997, p. 368). Ainda conforme Soihet (idem):

A organização  familiar  dos  populares  assumia  uma  multiplicidade  de  formas,  sendo
inúmeras as famílias chefiadas por mulheres sós. Isso se devia não apenas às dificuldades
econômicas, mas igualmente às normas e valores diversos, próprios da cultura popular. A
implantação dos moldes da família  burguesa  entre  os  trabalhadores  era encarada como
essencial,  visto  que  no regime capitalista  que então se instaurava,  com a supressão do
escravismo, o custo de reprodução do trabalho era calculado considerando como certa a
contribuição invisível, não remunerada, do trabalho doméstico das mulheres. Além disso, as
concepções de honra e de casamento das mulheres pobres eram consideradas perigosas à
moralidade da nova sociedade que se formava. (p. 362-363)

Os papéis atribuídos a homens e mulheres na ordem burguesa eram respaldados pela

cultura científica, que substituía os dogmas religiosos como forma de explicar o mundo. Porém,

resquícios do pensamento medieval e renascentista ainda retornavam no discurso dos cientistas da

época, a começar pela forma como eram descritos os órgãos sexuais. 

Até o século XVIII, o pensamento ocidental seguia um modelo de monismo sexual,

segundo o qual o útero, os ovários e a vagina seriam apenas versões invertidas do escroto e do

pênis. A mulher seria, portanto, um homem incompleto ou invertido, e, portanto, inferior. Como

exemplo, citamos Beauvoir (2009 [1949]):

Lineu, em seu tratado da Natureza, deixa de lado, como “abominável”, o estudo dos órgãos
genitais  da  mulher.  O  médico  francês  des  Laurens  pergunta  escandalizado como “esse
animal divino cheio de razão e juízo que chamam homem pode ser atraído por essas partes
obscenas  da  mulher,  maculadas  de  humores e  situadas  vergonhosamente  na  parte  mais
baixa do tronco”. (p. 242)

Os pesquisadores do exemplo acima falavam, respectivamente, da Suécia do século

XVIII e da França do XVI, mas a associação entre a vagina e uma suposta inferioridade feminina

também comparece no discurso dos médicos e cientistas oitocentistas, e mesmo dos do começo do

século XX. O estudo anatômico funcionava de forma a respaldar a posição feminina na sociedade.

Segundo Bourdieu (2010 [1998]):
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Por isso [por ser o homem considerado superior, e a mulher, inferior] (…) os anatomistas de
princípios do século XIX (…), ampliando o discurso dos moralistas, tentam encontrar no
corpo  da  mulher  a  justificativa  do  estatuto  social  que  lhes  é  imposto,  apelando  para
oposições tradicionais entre o interior e o exterior, a sensibilidade e a razão, a passividade e
a atividade. Bastaria seguir a história da “descoberta” do clitóris, tal como a relata Thomas
Laqueur,  prolongando-a  até  a  teoria  freudiana  da  ligação  da  sexualidade  feminina  do
clitóris  para  a  vagina,  para  acabar  de  demonstrar  que,  longe  de  desempenhar  o  papel
fundante que lhes é atribuído, as diferenças visíveis entre os órgãos sexuais masculino e
feminino são uma construção social que encontra seu princípio nos princípios de divisão da
razão androcêntrica, ela própria fundamentada na divisão dos estatutos sociais atribuídos ao
homem e à mulher. (p. 24)

Assim, invertia-se a ordem dos fatores, de forma que o status da mulher era usado

como evidência de sua natureza inferior enquanto dizia-se que a biologia determinava a posição

social feminina. A ciência oitocentista, com o apoio da escola e da imprensa – principalmente da

recém-criada  imprensa  feminina  –,  instituiu  que  as  mulheres  tinham  como  traços  naturais  “a

fragilidade, o recato, o predomínio das faculdades afetivas sobre as intelectuais, a subordinação da

sexualidade à vocação maternal” (SOIHET, 1997, p. 363). Já os homens aliavam “à sua força física

uma natureza autoritária, empreendedora, racional e uma sexualidade sem freios” (idem).

Atrelada  a  uma  natureza  imutável,  a  um  “eterno  feminino”  (BEAUVOIR,  2009

[1949]),  a  mulher  deveria  corresponder  completamente à  imagem que lhe era  apresentada.  Isto

causava um problema diante das novas formas de subjetivação da era moderna. A necessidade de

encontrar  seu próprio lugar  no mundo,  de não saber  a  sua própria  posição,  levava  a  crises  de

identificação. No caso das mulheres, para quem a felicidade pregada só podia ser alcançada através

de terceiros – do casamento ou da maternidade –, o problema era agravado. Ainda assim, as formas

de alienação típicas do homem moderno (KEHL, 2008) – as insatisfações, a crença no livre-arbítrio,

a ilusão de ser um outro etc. – eram tidas como patologias quando apresentadas pelas mulheres, que

deveriam se contentar com o papel de mãe de família. A própria leitura de romances era motivo de

preocupação,  uma  vez  que,  através  dela,  as  mulheres  eram  capazes  de  sonhar  com  outras

possibilidades de vida, além da casa do pai ou do marido.

A questão da natureza feminina (e, consequentemente, da masculina) era evocada para

a redação e a leitura de leis.  Na virada do século XIX para o XX, a legislação brasileira,  por

exemplo, sofreu grande impacto do médico Cesare Lombroso no que dizia respeito ao adultério e a

crimes passionais. Segundo Soihet (1997), o positivista italiano

apontava na mulher inúmeras deficiências, além de atribuir-lhes fortes traços de perfídia e
dissimulação. Ele afirmava que a mulher era menos inteligente que o homem, explicando
que  a  presença  da  genialidade  nesse  sexo,  por  uma  confusão  de  caracteres  sexuais
secundários, faria a mulher parecer um homem disfarçado. Era a mulher dotada de menos
sensibilidade nos mais diversos âmbitos, especialmente na sexualidade. Dentre as razões
que  apresentava  para  comprovar  tal  afirmação,  enumerava  a  raridade  das  psicopatias
sexuais nesse sexo e a sua capacidade de manter a castidade, por longo tempo; atitude
impossível de exigir-se dos homens. Assim, justificava que as leis contra o adultério só
atingissem a mulher, cuja natureza não a predispunha a esse tipo de transgressão. Apesar de
considerar a existência de uma categoria especial de mulheres – as criminosas por paixão –,
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dizia Lombroso que o tipo puro de criminoso passional seria sempre masculino, pois nunca
a explosão de paixão na mulher poderia ser tão violenta quanto no homem. (p. 381)

Porém, Lombroso também aceitava a existência de mulheres que desvirtuassem do

padrão  imposto  da  donzela  virginal  e  da casta  mãe de  família.  Estas  seriam as  criminosas,  as

prostitutas  e  as  loucas,  que  deveriam ser  removidas  do  convívio  social.  A sexualidade  estava,

portanto, intimamente ligada ao caráter, quando se tratava da mulher.

A questão do destino biológico era colocada em xeque somente quando se pregava a

necessidade  de educar  meninas  e  mulheres  para  que  elas  cumprissem funções  que  lhes  seriam

supostamente  instintivas.  A sociedade  era  entendida  como  uma  força  corruptora  da  natureza

feminina, o que deveria ser corrigido pela ciência e a pedagogia da época. Era um dever da mulher

voltar à sua função natural de servir os homens e, “sendo este um dever de todas as mulheres, em

todos os tempos, situa-se automaticamente fora da história e fora da cultura” (KEHL, 2008, p. 53).

Segundo  Kehl  (idem),  a  recomendação  de  se  educar  as  meninas  para  o  seu  papel  natural  era

resultado da influência de Rousseau e seu Emílio. Ao contrário de muitos pensadores do começo da

era  moderna,  o  filósofo  da  França  pós-revolucionária  não  via  a  mulher  como  dona  de  uma

sexualidade naturalmente mais contida do que a do homem, mas, nas palavras de Kehl (ibidem),

afirmava que

[a] mulher, que em seu puro “estado de natureza” pode ser reduzida à força de seu sexo,
deve ser  especialmente domesticada para que seus “desejos  ilimitados” não destruam a
ordem social e familiar. Assim, as qualidades do recato, do pudor e da vergonha não são
inatas às mulheres, mas devem ser cuidadosamente cultivadas para servirem de freio a seus
desejos que, à diferença das fêmeas animais, não se reduzem ao ciclo biológico. (p. 60)

As recomendações dos cientistas, médicos e educadores foram vendidas pela imprensa

como verdades absolutas para mulheres que não se sentiam capazes de questionar aquilo que era

dito a seu respeito. Afinal, não apenas a ciência se apresenta como impossível de ser questionada

sem aqueles que não possuem o arsenal próprio da área, como a última descoberta científica sempre

aparece como o ponto mais alto do conhecimento, surgido para solapar a ignorância do passado e

servir de base para o futuro. Conforme explica Cunha (1989),

esta representação polarizada da condição feminina entre a santidade e a imoralidade não
poderia  ter  sido imposta sem o  concurso  ou  a  adesão  entusiástica  de  uma parcela  das
próprias  mulheres.  Esta  adesão  foi  possibilitada  por  uma  fala  médica,  coroada  de
cientificidade,  capaz  de  ao  mesmo  tempo  naturalizar  a  opressão  e  a  inferioridade,  e
valorizar a “natureza” e o papel social a ser desempenhado por estas mulheres na gestão da
“celula mater” da sociedade, enobrecendo uma condição de subordinação e dependência.
(p.137)

Ao longo do século XX, os discursos sobre a natureza masculina e feminina tiveram

seu ponto alto no movimento que se seguiu ao fim da Segunda Guerra Mundial visando o retorno

das mulheres para o lar.  Sempre houve mulheres trabalhando, especialmente na indústria e nos
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serviços domésticos, porém, o esforço de guerra, nos Estados Unidos e, em menor escala, no Brasil,

levou um grande contingente de mulheres a postos de trabalho antes ocupados por homens. Após a

guerra, os postos abertos para elas continuaram a crescer, mas o trabalho feminino ainda era visto

como secundário ao do homem, na melhor das hipóteses, e uma ferramenta para a destruição da

família tradicional, na pior. 

Mais do que as publicações das décadas imediatamente anteriores (FRIEDAN, 1997

[1963]),  as  revistas  femininas  dos  anos  1950  traziam  diversos  artigos  que  naturalizavam  as

características  e papéis sociais  de homens e  mulheres  da época.  Diversos exemplos podem ser

encontrados em Bassanezi (1997), como, por exemplo, este resultado de um teste publicado pelo

Jornal das Moças, em 1952: “Qual mulher inteligente que deixa o marido só porque sabe de uma

infidelidade? O temperamento poligâmico do homem é uma verdade; portanto, é inútil combatê-lo.

Trata-se de um fato biológico que para ele não tem importância” (p. 607).

Vemos, assim, que as mudanças na vida urbana que ocorreram ao longo do século – as

reformas  urbanas,  as  transformações  dos  costumes,  os  desenvolvimentos  tecnológicos  das  duas

grandes guerras, as curas para diversas doenças que se proliferavam nas grandes cidades – pouco

afetaram as relações entre homens e mulheres. Conforme Bassanezi (idem):

As distinções entre os papéis femininos e masculinos, entretanto, continuaram nítidas; a
moral sexual diferenciada permanecia forte e o trabalho da mulher, ainda que cada vez mais
comum, era cercado de preconceitos e visto como subsidiário ao trabalho do homem, o
“chefe da casa”. Se o Brasil acompanhou, à sua maneira, as tendências internacionais de
modernização e emancipação feminina – impulsionadas com a participação das mulheres
no  esforço  de  guerra  e  reforçadas  pelo  desenvolvimento  econômico  –,  também  foi
influenciado pelas campanhas estrangeiras que, com o fim da guerra, passaram a pregar a
volta das mulheres ao lar e aos valores tradicionais da sociedade. (p. 608)

No Brasil, o casamento arranjado havia, enfim, caído em desuso, e era esperado um

período de namoro entre os jovens antes do casamento. Isto causou uma preocupação ainda maior

com a “moral” feminina. Porém, os mecanismos de controle tornaram-se mais discretos: “[o]s pais

já não poderiam ser tão rígidos e as jovens deveriam aprender a controlar-se a si mesmas, distinguir

o certo do errado de forma a conservar suas virtudes e a conter sua sexualidade em limites bem

estreitos: dando-se ao respeito” (ibidem, p. 610).

A castidade  não  era  o  único  elemento  a  preocupar  os  moralistas.  O  aumento  da

educação feminina, tanto a formal quanto a adquirida pela maior inserção no mundo fora do lar,

também era uma questão que precisava ser contornada:

Para manter as hierarquias entre masculino e feminino, as possíveis ameaças da “mulher
culta” às relações tradicionais teriam de ser neutralizadas por ideias como: um certo nível
cultural é necessário à jovem para que “saiba conversar” e agradar os rapazes assim
como é útil para o governo de uma casa e a educação dos filhos, entretanto os rapazes
evitam as garotas muito inteligentes e a “mulher culta” tem menos chances de se casar e
de ser feliz no casamento. Se as mulheres de inteligência e cultura superior considerarem o
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casamento como sua vocação primordial, não perderão a sua batalha na conquista do
amor e da felicidade. [Jornal das Moças, 1959]” (BASSANEZI, 1997, p. 626)

A mulher devia se mostrar uma boa companhia: inteligente, mas não o suficiente para

desafiar a dominância do marido. Devia, também, ser habilidosa nas prendas domésticas. O sexo,

embora fosse uma obrigação conjugal – até mesmo para gerar filhos para a nação (BASSANEZI,

1997)  –,  era  secundário.  Ao  contrário  das  revistas  femininas  contemporâneas,  as  da  época

praticamente não tocavam na questão do sexo, uma vez que o prazer da mulher não importava e o

homem era livre para buscar outros relacionamentos fora do lar. O importante no casamento era a

felicidade masculina, que servia de medida para a felicidade conjugal. Tal fenômeno ainda pode ser

observado hoje em dia, uma vez que, embora as revistas femininas tenham passado a abordar com

mais frequência a questão da sexualidade,  costumam fazê-lo apontando para formas como uma

mulher pode satisfazer seu parceiro e garantir que ele não “procurará na rua aquilo que não encontra

em casa”. Citamos como exemplo o trabalho de Ana Cecília Rebelo (2017), que, ao analisar a seção

Como lidar, Felipe? – uma espécie de “consultório sentimental” – da revista Nova entre os anos de

2014 e 2015,  aponta para o funcionamento de um imaginário da mulher  como constantemente

insegura, buscando sempre satisfazer seu parceiro sexual para que ele não a abandone por uma outra

mais bonita ou mais interessante. Nas palavras de Rebelo (idem):

Teríamos uma antecipação da imagem que a revista constrói  da imagem daquilo que a
mulher gostaria ou não, do que ela sentiria ciúmes, como, por exemplo, de jogadoras de
vôlei da Suécia18 (…), que representariam um imaginário de beleza feminina (…) Assim,
teríamos um jogo com a autoconfiança da mulher, minando-a. Em um movimento cíclico
(ou espiral), o que estaria no campo do não-dito é que talvez ela não seja bonita (ou boa) o
suficiente para garantir a fidelidade do homem, mais uma vez necessitando da ajuda da
revista para resolver este problema. (p. 109)

A diferença entre a Nova do terceiro milênio e as revistas dos anos 1950 fica por conta

da forma como é abordada a questão da satisfação sexual da mulher. Se a revista dos anos 2010

incentiva a mulher a buscar também o próprio prazer, as do pós-Segunda Guerra falavam do sexo

como nada mais do que uma obrigação conjugal. Ainda assim, era com base no comportamento

sexual das mulheres que os homens dos anos 1950 escolhiam suas esposas, bem como na imagem

que elas lhes dariam perante a sociedade. Cabia à mulher se manter virgem, antes do casamento, e

casta, depois, o que significava não ter amantes nem se desquitar. As mulheres deveriam ter a força

moral para resistir aos avanços masculinos, mas o homem era entendido como sexualmente mais

fraco – termo que remete a uma formação discursiva cristã, às fraquezas da carne.

18 Referência a umas das sequências discursivas analisadas pela autora: “#4 LEGENDAS do Instagram que NÃO são 
o que parecem... ‘#SobreOntemàNoite – A noite foi uma droga, mas ele quer que você pense que foi demais. (Foto 
de bebida ou do Sol nascendo.) ‘Foi épico’ – Fique achando que ele estava numa orgia com a seleção de vôlei da 
Suécia. Mas na real era só um churrasco composto de 85% de homens. (Legenda válida somente quando a maioria 
masculina do evento não é evidenciada na foto.)” (REBELO, 2017, p. 110)
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O  suposto  dever  de  se  manter  virgem  e  casta  da  mulher  e  a  “fraqueza  sexual”

masculina ainda se mantém no imaginário popular – incluindo o imaginário das classes média e alta

das áreas  urbanas – mesmo depois  da chamada “revolução sexual” dos anos 1960 e de toda a

mudança de costumes subsequente. A “fraqueza sexual” do homem, por exemplo, é retomada por

um dos entrevistados de Machado (1998), em sua pesquisa com estupradores na Prisão da Papuda,

no Distrito Federal, como forma de justificar o crime cometido. Uma vez que, ao homem, cabe

também a força física e a razão, a autora se pergunta:

Como “fraqueza sexual” pode rimar com macheza? É como se o impensado da sexualidade
masculina, aquilo que ela tivesse de mais natural, fosse exatamente a fraqueza, isto é, a
disponibilidade absoluta, a prontidão permanente para ter a mulher como objeto de relação
sexual. Assim, macho mesmo, do ponto de vista sexual é fraco, ou seja, não se segura. A
virilidade supõe no mais profundo do impensado, isto é, do que é vivido como natural, a
disponibilidade total  para a  realização  da atividade  sexual.  Virilidade  está  associada  ao
lugar simbólico do masculino como lugar da iniciativa sexual. (idem, p. 236)

Ainda segundo Machado (ibidem), “[o] impensado da sexualidade, o fundamento mais

naturalizado é de que à mulher não cabe a iniciativa, nem o apoderamento do corpo do outro, mas

apenas a sedução, assim o seu ‘não’ pode ser tão somente uma forma de sedução” (p. 240). Assim, a

imagem da sexualidade feminina vem carregada de passividade, de demonstrações de indiferença e

de submissão, caminhando lado a lado com a imagem do macho conquistador. Ao mesmo tempo

que se espera a castidade da mulher, espera-se também que ela ceda a qualquer avanço, uma vez

que sua recusa é entendida como um jogo de sedução.

Os parâmetros de masculinidade e feminilidade que vigoraram no século XIX e na

primeira metade do XX foram aos poucos se transformando: já no final dos anos 1950, era mais

comum ver mulheres ocupando postos de trabalho e jovens se beijando nas ruas das grandes cidades

sem que isto levantasse grandes questões morais (BASSANEZI, 1997). Porém, como é possível ver

na pesquisa de Machado (1998), os dizeres que circularam ao longo dessa etapa da era moderna

ainda  circulam  em  nossa  memória  discursiva,  retornando  não  apenas  na  fala  de  estupradores

condenados, mas em frases consideradas lugares-comuns em nossa formação social: “mulher gosta

é de dinheiro, quem gosta de homem é homossexual”, que remonta ao pragmatismo do casamento

arranjado, quando a mulher dependia exclusivamente do marido; “prende as suas cabras que o meu

cabrito eu crio solto”,  que atualiza um discurso sobre a contenção da sexualidade feminina em

oposição a uma excessiva liberdade masculina; “Fulano é tão burro que é difícil acreditar que ele foi

o espermatozoide vencedor”,  remontando a uma memória do masculino como princípio ativo e

gerador, e do feminino como passivo, da mulher como mera receptora do esperma; entre outros

exemplos.

Segundo Achard (1999), “a estruturação do discursivo vai constituir a materialidade

de uma certa memória social” (p. 11). Assim, não é através da repetição exaustiva de um mesmo
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dizer  que  se  constitui  a  memória,  mas  por  uma regularização  regida  por  paráfrases  e  práticas

sociais. Portanto, a memória se situa “em uma oscilação entre o histórico e o linguístico” (idem, p.

15-16). Conforme Indursky (2011):

encontramos uma característica essencial da noção de memória tal como ela é convocada
pela AD: o sujeito, ao produzir seu discurso, o realiza sob o regime da repetibilidade, mas o
faz afetado pelo esquecimento, na crença de ser a origem daquele saber. Por conseguinte, a
memória  de  que  se  ocupa  a  AD  não  é  de  natureza  cognitiva,  nem  psicologizante.  A
memória, neste domínio de conhecimento, é social. E é a noção de regularização que dá
conta desta memória. (p. 70-71)

Ao falar sobre gênero, os sujeitos – os cientistas e os jornalistas de Superinteressante,

no caso deste trabalho – acreditam falar de uma perspectiva única, porém, atualizam uma memória

do que é gênero que os precede e os constitui, e que tem um alcance muito maior do que um único

indivíduo consciente de si. Assim, fala-se de gênero como uma oposição binária entre masculino e

feminino, estruturada hierarquicamente e regida pela heteronormatividade. Bourdieu (2010 [1998])

afirma  que  “o  eterno,  na  história,  não  pode  ser  senão  produto  de  um  trabalho  histórico  de

eternização”,  e é  a  atualização desta  memória nos discursos em circulação em nossa formação

social que produz esta eternização.

A memória, porém, não é imutável e a possibilidade de sentidos outros está sempre

presente  (PÊCHEUX,  1995  [1978]).  Conforme  Indursky  (2011),  as  redes  de  memórias  são

atualizadas  quando  novas  formulações  fazem  ecoar  pré-construídos,  porém,  ao  longo  deste

processo, os sentidos correm constantemente o risco de se transformarem. Nas palavras da autora:

Os sentidos, à força de se repetirem, podem acabar por se modificar, de modo que as redes
discursivas de formulação, formadas a partir de um regime de repetibilidade, vão recebendo
novas formulações que, ao mesmo tempo em que vão se reunindo às já existentes, vão
atualizando as redes de memória. (idem, p. 76)

Portanto, o surgimento de novas possibilidades de dizer de dentro de novas formações

discursivas – a FD do movimento feminista, a FD do movimento LGBT – faz com que os sentidos

passem por uma transformação, de forma que aquilo que é possível de ser dito, hoje, em nossa

formação  social  pode  não  o  ser  no  futuro.  Tal  processo,  porém,  é  lento,  e  seus  efeitos  na

materialidade histórica podem demorar  ainda mais:  mesmo com o deslocamento da posição da

virgindade feminina no imaginário social brasileiro entre as décadas de 1960 e 1990, apenas em

2003, na reforma do Código Civil, foi abolida a possibilidade de anulação do casamento caso o

marido descobrisse que a esposa não era mais virgem.

Ao longo desta seção, vimos como foi construído um imaginário do que significa ser

homem ou mulher a partir da passagem do Antigo Regime para a sociedade burguesa e o modo de

produção capitalista. Constituídos de maneira dicotômica, os gêneros masculino e feminino foram e

ainda  são representados,  respectivamente,  como associados à  esfera  pública e  à  privada.  Desta
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forma,  enquanto  aos  homens  caberiam  a  razão,  o  espírito  empreendedor  e  de  conquista  e  a

agressividade, as mulheres seriam naturalmente mais emotivas, passivas e contidas. Tal discurso,

porém, se confunde com um a respeito de como homens e mulheres deveriam ser, representado

nesta seção pela menção a Rousseau (KEHL, 2008) e à necessidade de educar as mulheres para que

elas cumprissem suas funções “naturais”.

Este imaginário é parte constitutiva de uma memória que é resgatada e atualizada no

momento em que novos dizeres sobre masculino e feminino são postos em circulação. Na seção

seguinte,  veremos como  Superinteressante mobiliza esta  rede de memória,  produzindo sentidos

sobre gênero.
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5. GÊNERO É SUPERINTERESSANTE: EFEITOS DE SENTIDO SOBRE O MASCULINO

E O FEMININO NO JORNALISMO CIENTÍFICO

Lançada em 1987, a revista Superinteressante teve como sua primeira capa a matéria

A revolução dos supercondutores,  que abordava o surgimento do  maglev,  um tipo de trem cuja

velocidade é capaz de competir com o avião e cuja única linha comercial existente, hoje em dia,

funciona  em Xangai,  na China.  Antes  desta  edição  chegar  às  bancas,  um número 0 da  revista

chegou a  ser  lançado  como suplemento  de  outras  publicações  da  editora  Abril.  Na capa  deste

exemplar, um robô segurava uma Superinteressante de capa idêntica à que ele mesmo estampava,

com a chamada A era do robô sapiens.

Ao longo de seus primeiros anos, Superinteressante teve como seus principais temas o

desenvolvimento tecnológico e as ciências naturais, como a física, a astronomia e a biologia, entre

outras. Embora algumas capas fizessem referência à cultura pop (A fantástica ciência dos super-

heróis,  setembro/1993)  ou  mesmo a  pseudociências  como a  ufologia  (De onde vêm os  discos

voadores, janeiro/1988), poucas eram as que fugiam do padrão das ciências naturais e tecnológicas.

Entre  as  revistas  disponibilizadas  pela  editora  Abril  na  seção  Superarquivo do  site  de

Superinteressante, apenas quatro capas dos cinco primeiros anos da revista tratam de assuntos não

relacionados às máquinas, à história natural, ao corpo humano, à zoologia, à física como um todo ou

à  astronomia:  Cavaleiros  andantes  –  A  lei  da  espada  (dezembro/1988),  O  golfo  em  chamas

(setembro/1991), Pesquisa – O brasileiro condena o Brasil (novembro/1991) e Bonecas – História

da brincadeira (agosto/1992).

Na segunda metade dos anos 90 e no começo dos anos 2000, porém, matérias sobre

comportamento começaram a aparecer com mais frequência nas capas da revista. A primeira a tratar

de questões diretamente relacionadas a sexo e gênero foi publicada em 1998. Aprendendo no útero

foi a chamada escolhida para a matéria O feto aprende, de julho daquele ano, que falava sobre como

“a personalidade, a inteligência e os traumas” de uma criança teriam sua origem ainda na gestação.

A matéria é parte do corpus de 14 reportagens que analisamos neste trabalho. A princípio, havíamos

proposto trabalhar apenas com matérias sobre gênero e sexualidade. Porém, conforme o trabalho se

delineava,  fomos  percebendo  o  comparecimento  de  um  discurso  sobre  gênero  também  em

reportagens  sobre  o  comportamento  humano  como um todo  e  mesmo em reportagens  sobre  o

mundo animal. É o caso da reportagem Humanos, de novembro de 2014, que relaciona a mente e os

hábitos de outros primatas com os de seres humanos.

Na tabela a seguir, reproduzimos os títulos e as chamadas de capa das matérias que

serão analisadas nesta seção. Em nota de rodapé, informamos as páginas em que as matérias podem

ser lidas. Recentemente, a Abril colocou um limite no número de matérias que podem ser acessadas
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por  não  assinantes,  porém,  quando  do  início  desta  pesquisa,  todas  as  reportagens  estavam

disponíveis de forma irrestrita.

TÍTULO CHAMADA DE CAPA MÊS/ANO DE PUBLICAÇÃO
O feto aprende Aprendendo no útero Julho/199819

Farmácia do prazer Muito mais prazer Setembro/199820

Viva Afrodite! A libido feminina Outubro/200021

Inocência roubada Pedofilia Maio/200222

O Brasil e os homossexuais: Sim Casamento gay Julho/200423

Padres: pecados santos Sexo na igreja Dezembro/200724

Amor – O início Amor Maio/201025

Amor – O meio Amor Maio/201026

Amor – O fim Amor27 Maio/201028

O que sabem os bebês? Como pensam os bebês? Agosto/201029

Por que fazemos amigos? Amizade – Por que é
impossível ser feliz sozinho?

Fevereiro/201130

Homens x mulheres – Por que
eles estão ficando para trás?

Homens x mulheres – Por
que eles estão ficando para

trás?

Junho/201131

Humanos Humanos Novembro/201432

Como silenciamos o estupro Estupro – O mais acobertado
dos crimes

Julho/201533

Antes de começar as análises propriamente ditas, faz-se necessário entender quais são

as  formações  imaginárias  em  jogo  na  produção  de  matérias  pela  revista:  a  imagem  que

Superinteressante tem  de  seu  leitor,  de  si  mesma  e  dos  assuntos  que  transforma  em  notícia.

Procuraremos,  também,  entender  como as  mudanças  pelas  quais  passou a  revista  em suas  três

décadas  de  existência  afetam  a  forma  como  produzem  sentido  os  dizeres  que  ela  coloca  em

circulação. Tal discussão será apresentada na subseção 5.1.

Na subseção 5.2, imediatamente antes da análise, será feita uma explanação a respeito

de como foi selecionado o corpus que analisamos. Uma vez que, como é o caso de muitos corpora

19 Disponível em: https://super.abril.com.br/ciencia/o-feto-aprende/
20 Disponível em: https://super.abril.com.br/ciencia/farmacia-do-prazer/
21 Disponível em: https://super.abril.com.br/historia/viva-afrodite/
22 Disponível em: http://super.abril.com.br/historia/inocencia-roubada/
23 Disponível em: https://super.abril.com.br/comportamento/o-brasil-e-os-homossexuais-sim/
24 Disponível em: http://super.abril.com.br/ciencia/padrespecados-santos/
25 Disponível em: https://super.abril.com.br/ciencia/amor-o-inicio/
26 Disponível em: https://super.abril.com.br/comportamento/amor-o-meio/
27 A chamada Amor foi usada para representar uma série de três reportagens dentro de uma mesma edição. Optamos, 

aqui, por fazer referência a cada uma das matérias separadamente em vez de identificá-las pela chamada única.
28 Disponível em: https://super.abril.com.br/ciencia/amor-o-fim/
29 Disponível em: http://super.abril.com.br/ciencia/nasce-sabendo/
30 Disponível em: https://super.abril.com.br/comportamento/por-que-fazemos-amigos/
31 Disponível em: https://super.abril.com.br/comportamento/homens-x-mulheres-por-que-eles-estao-ficando-para-tras/
32 Disponível em: https://super.abril.com.br/comportamento/humanos/
33 Disponível em: https://super.abril.com.br/comportamento/como-silenciamos-o-estupro/
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na  AD,  nosso  material  de  análise  foi  retirado  de  um  arquivo  –  o  arquivo  on-line  da  revista

Superinteressante, denominado Superarquivo –, será necessário abordar a importância do conceito

de arquivo para a Análise do Discurso pêcheutiana. Por meio de Pêcheux (1994), Romão, Leandro-

Ferreira e Dela-Silva (2011) e Orlandi (1998b), comentaremos os processos de constituição e de

leitura de um arquivo, segundo o quadro teórico-metodológico da AD, e suas implicações para a

memória e o sujeito.

Após  este  percurso,  iniciaremos  a  análise  de  nossa  materialidade  discursiva,  na

subseção 5.3.  Nela,  apontamos os  possíveis  efeitos  de sentido produzidos  pelas  reportagens de

Superinteressante não  apenas  no que  diz  respeito  ao masculino  e  ao  feminino,  mas  também à

própria ciência. Conforme apontamos na introdução deste trabalho, nosso objetivo é empreender um

gesto de leitura a respeito de como o discurso científico é mobilizado por Superinteressante – bem

como o discurso midiático e o do senso comum – para a produção de um discurso sobre gênero.

Para isto, é preciso que analisemos o discurso de  Superinteressante sobre a própria ciência. Em

seguida,  procuramos  depreender  as  formações  imaginárias  de  homem  e  mulher  presentes  no

discurso  da  revista.  Na última  parte  desta  seção,  apontamos  para  as  formas  como a  ciência  é

mobilizada  para  reiterar  uma determinada concepção de  masculino  e  feminino e  levantamos  a

questão da forma como o feminismo e a possibilidade de igualdade entre os sexos se apresenta em

Superinteressante, encerrando, assim, a nossa pesquisa. 

5.1. Darwin e a esposa do bispo de Worcester:  Superinteressante, suas fontes e seus leitores

Conforme mencionado na seção 3.2 deste trabalho, Oliveira (2012) aponta a década de

1980 como uma época propícia para o nascimento de revistas de divulgação científica, no Brasil.

Fatores  como  a  passagem do Cometa  Halley,  em fevereiro  de  1986,  o  lançamento  dos  ônibus

espaciais Columbia, Challenger, Discovery, Atlantis e Endeavour, entre 1981 e 1992, e a recém-

surgida preocupação com o meio ambiente são citados  pela  autora como as razões por trás do

interesse  do  público  geral  por  ciência,  o  que  teria  impulsionado  o  surgimento  de  publicações

voltadas para o assunto. Podemos acrescentar à lista o  boom da preocupação com saúde e forma

física, a inauguração, em 1986, das duas primeiras usinas nucleares brasileiras em Angra dos Reis, a

popularização dos microcomputadores e incidentes como os ocorridos na usina de Chernobyl, na

ex-União Soviética, e em Goiânia, onde centenas de pessoas foram contaminadas pelo elemento

radioativo césio-137.

Embora seja impossível dizer ao certo se todos os acontecimentos descritos acima

realmente motivaram um maior interesse por C&T por parte da classe média urbana brasileira,

diversos títulos de divulgação científica chegaram às bancas de jornal do país nos anos 1980 ou no
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começo dos  1990.  Conforme mencionamos  na introdução e  na  terceira  seção deste  trabalho,  a

Galileu e  a  Ciência  Hoje foram  algumas  das  revistas  lançadas  no  período,  bem  como  a

Superinteressante.  Surgida como uma versão brasileira da espanhola  Muy Interesante,  publicada

pela primeira vez em 1981, Superinteressante ocupou o lugar deixado nas bancas por outra revista

da  editora  Abril,  a  Ciência  Ilustrada,  que  deixou  de  ser  publicada  em 1972 e  foi  brevemente

relançada entre 1981 e 1984.

Em sua primeira  capa,  além da  já  citada  matéria  sobre  o  maglev,  a  revista  trazia

também as chamadas  Viva o coração,  Engenharia genética:  o oitavo dia da criação,  Existiu o

cavalo de Troia?, Uma viagem imaginária à velocidade da luz e Leonardo da Vinci: o homem de

todos os instrumentos34.  Dentro, um texto intitulado  Carta ao leitor,  assinado por Victor Civita,

então presidente da Abril, apresentava a proposta da revista.  Propomos, aqui, uma breve análise

desta  carta  para  compreender  as  formações  imaginárias  em  funcionamento  no  discurso  de

Superinteressante quando de seu lançamento. Para isto, reproduzimos, a seguir, o texto conforme

disponibilizado no site da revista.

Carta ao leitor
Numa tarde qualquer de  junho de 1860, consternada ao ouvir dizer que pelas novas

teorias  postas  a  circular  por  Charles  Darwin o homem era um simples  descendente do
macaco, a mulher do bispo anglicano35 de Worcester, Inglaterra, exclamou: “Barbaridade!
Esperemos  que  não  seja  verdade  mas,  se  for,  rezemos para  que  isso  não  se  torne
amplamente  conhecido”.  Nós,  da  Editora  Abril,  não  partilhamos  desta  opinião.  Por
acreditarmos tanto no valor da descoberta e da acumulação do conhecimento científico e
tecnológico quanto na importância de sua divulgação ao maior número de pessoas, estamos
apresentando ao público brasileiro uma nova revista mensal.

É um novo desafio editorial que enfrentamos certos de que, com ele, damos mais uma
contribuição  à  divulgação  do  conhecimento  e  também  uma  resposta  otimista  aos
pessimistas  que  falam  em  crise  e  recessão.  Não  por  acaso  ela  se  chama
SUPERINTERESSANTE, pois oferecerá aos leitores uma visão ampla do que se fez, do
que se faz e – por que não? – do que se fará em termos de pesquisa e realização científica e
tecnológica. Sua pauta de assuntos não terá limites, cobrindo, por exemplo, da Física à
Pré-História, da Astronomia à Ecologia, da Informática à Psicologia ou à Religião.

De forma clara, direta, acessível ao mais leigo dos leitores, SUPERINTERESSANTE
mostrará o conhecimento científico não como um tesouro a que só alguns privilegiados
têm  acesso,  por  sua  cultura,  mas  como  algo  que  passa  pelo  cotidiano  de  todos  nós,
influenciando e modificando até mesmo os momentos mais simples de nossa vida. E sem
descuidar da precisão, o que significa dizer que em suas páginas não haverá lugar para as
meias-verdades, o saber por ouvir dizer, a hipótese sem evidência que a legitime . São
elas que fazem florescer aquelas opiniões preconceituosas de que não partilhamos. Estamos
certos de que se fosse nossa contemporânea e leitora de SUPERINTERESSANTE, aquela
assustada matrona da  Inglaterra vitoriana, mulher do bispo de  Worcester,  saberia que
nós  não  descendemos  do  macaco,  embora  tenhamos  com  ele  um ancestral  comum.  E
poderia, quem sabe, dormir mais tranquila. (CIVITA, 2012 [1987])

Antes  de  tudo,  Superinteressante se  apresenta  como  uma  revista  diametralmente

oposta ao conservadorismo, associado ao passado, à religião e, também, à mulher. O passado se

34 A capa da primeira edição de Superinteressante pode ser vista no anexo 2 desta dissertação.
35 Optamos por destacar os trechos mais importantes para nossa análise em negrito. Porém, há momentos em que dois 

funcionamentos discursivos distintos se apresentam no mesmo recorte. Nestes casos, optamos por usar duas 
marcações como forma de aponta para ambos os movimentos de análise.
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marca pela data mencionada logo no começo da Carta ao leitor – junho de 1860 –, na referência à

Inglaterra vitoriana e na possível anulação das preocupações da esposa do bispo de Worcester, caso

ela fosse uma mulher do século XX. A religião, por sua vez, se marca não apenas na referência ao

bispo anglicano, mas na utilização do verbo rezar pela personagem da anedota. Por fim, da mesma

forma que não é  uma mulher  qualquer,  mas  a  esposa de  um bispo que fala,  também não é  o

sacerdote em si  que é apresentado como horrorizado pelos desenvolvimentos científicos de sua

época, mas a “matrona (…) vitoriana”. É ela que, junto com o passado e a Igreja, representa o lugar

em que estão guardadas as “opiniões preconceituosas” que a revista procura combater, embasadas

em “meias-verdades,  [n]o  saber  por  ouvir  dizer,  [n]a  hipótese  sem evidência  que  a  legitime”.

Superinteressante  retoma,  assim,  uma  memória  da  ciência  como  progresso  inquestionável,  da

religião como obscurantismo e da mulher como ser místico, associada às forças da natureza e alheia

à razão, da ordem do masculino.

Entretanto, não é com agressividade que a revista se posiciona diante destes rivais,

mas com a intenção de tranquilizá-los. A matrona inglesa é chamada de “assustada”, nervosa apenas

porque não sabe a verdade sobre a teoria da evolução das espécies. Se soubesse, poderia “dormir

mais tranquila”, e é esta função de acalmar que Superinteressante pretende cumprir.

Além do passado e do conservadorismo, a revista apresenta como problemas a serem

resolvidos uma visão da ciência como um “tesouro a que só alguns privilegiados têm acesso” e o

pessimismo daqueles que “falam em crise e recessão”. Superinteressante se coloca em uma posição

de rompedora de paradigmas por enfrentar o “desafio” de não apenas divulgar o conhecimento, mas

de levar  notícias consideradas mais animadoras para leitores que,  na época de seu lançamento,

enfrentavam a hiperinflação do governo Sarney. A revista se apresenta, assim, não apenas como um

meio  pelo  qual  a  ciência  pode  se  tornar  mais  acessível,  mas  como  uma  voz  de  esperança,

demarcando também um posicionamento no cenário político da época. Os que falam em crise e

recessão são recebidos pela revista com uma reação mais agressiva do que a dispensada à matrona

inglesa: não merecem a tranquilização, mas uma resposta; não são assustados, mas pessimistas. 

Ao afirmar que traz “uma resposta otimista”,  Superinteressante valora a ciência de

maneira positiva, colocando-a como uma boa nova por si só. A revista também apresenta a pesquisa

e a realização científica e tecnológica como tópicos que são  – ou deveriam ser – assuntos de grande

interesse para seus leitores ao trazer uma justificativa para o nome Superinteressante. Aqui, faz-se

presente um não-dito que aponta para aquilo que a revista não considera de grande interesse para os

seus leitores: ao dizer que, “não por acaso”, a revista se chama Superinteressante, após afirmar que

ela serve de resposta ao pessimismo dos “que falam em crise e recessão”,  a revista indica que

assuntos como o estado da economia do país não são assim de tanto interesse.



80

Mesmo rechaçando as questões econômicas, a  Carta ao leitor promete uma revista

com uma pauta “sem limites”.  Superinteressante se coloca em uma posição de conhecedora de

todos os tópicos relativos às ciências em geral, além da religiosidade, área normalmente tida como

oposta ao conhecimento científico, inclusive na própria Carta ao leitor. Ao cobrir a religião na sua

lista de assuntos em pauta, Superinteressante se posiciona como uma autoridade até mesmo naquilo

que poderia se opôr ao que pretende representar.

A proposta  da  revista  para  seus  leitores,  portanto,  é  a  de  apresentar,  de  forma

simplificada, um conhecimento que, até aquele momento, era reservado a uma classe privilegiada,

fazendo ligações entre a ciência e vida cotidiana. Trata-se da constituição do discurso de divulgação

científica como um todo, articulando discurso jornalístico, científico e do senso comum. Porém, isto

deve ser feito, segundo a revista, “sem descuidar da precisão”. Afinal, afirma Superinteressante, é a

falta de compromisso com a verdade científica que faz florescer opiniões preconceituosas, correntes

no senso comum – posicionamento que retoma os ideais iluministas segundo os quais o homem

bem informado seria capaz de formar suas próprias opiniões e agir conscientemente. A necessidade

de  informar  o  público  como  forma  de  combater  os  preconceitos  causados  por  uma  falta  de

conhecimento é a mesma que Baalbaki (idem) identifica como o fio condutor da revista  Ciência

Hoje das Crianças:

O leitor (...) é marcado pela falta: não saber ciência. Nesta condição, a falta funda um dos
sentidos da divulgação. Por isso é possível falar, por exemplo, em alfabetização científica,
pois  a  população  está  fadada  a  ser  cientificamente  analfabeta:  sempre  haverá  um
conhecimento novo que foi produzido pelo cientista X, no laboratório/universidade Y e que
“necessita”  ser  divulgado.  O  cientista  é  o  pesquisador  incansável  que,  por  meio  de
observações empíricas,  produz conhecimento.  É uma imagem historicamente construída
daquele que ocupa o lugar da autoridade e do poder, uma construção fundada pelo efeito de
verdade científica. (p. 247)

Como representante dos preconceitos que Superinteressante procura combater, está a

mulher do bispo de Worcester, a quem a revista procura reconfortar, mostrando que a ciência não é

assim tão  ameaçadora.  Ao mesmo tempo que isto  aponta  para  uma desmistificação  da  ciência

proposta  pela  revista,  implica  também em uma manutenção  do senso  comum,  que  precisa  ser

tranquilizado a respeito de sua autoridade, mesmo que um outro campo do conhecimento ameace

destituí-lo dela.

Disponibilizada no site da revista, a Carta ao leitor de 1987 vem acompanhada de um

link para uma nova carta,  assinada pelos  jornalistas Sérgio Gwercman e Rodrigo Rezende,  por

ocasião dos 25 anos de Superinteressante, comemorados em 2012. O aniversário foi marcado por

uma mudança no projeto gráfico da revista e, segundo Gwercman e Rezende, por alterações na

forma de se pensar  ciência.  Propomos, neste  ponto,  uma análise  da nova carta como forma de

melhor compreender as mudanças pelas quais passou a revista e seu entendimento de ciência ao
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longo  de  suas,  agora,  três  décadas  de  existência.  Reproduzimos,  a  seguir,  o  texto  conforme

disponibilizado no site da revista.

Para que serve ler a SUPER?
A revista que completa 25 anos neste mês mudou bastante ao longo do tempo. Mas os

tempos mudaram ainda mais do que ela, e fizeram da sua mente o bem mais valioso que
você tem.

“As  pessoas  poderão  deslizar  acima  de  um tapete  mágico.” A  profecia de  um
entrevistado na primeira matéria de capa da SUPER, em 1987, não se concretizou. Mas a
edição fez história. Pudera.  Há 25 anos, saciar a fome de conhecimento era osso duro
de roer. Ou a informação vinha crua, escrita no tecniquês dos centros de pesquisa, ou
em forma de prato gourmet para poucos, sintetizada em enciclopédias que não cabiam
em qualquer bolso nem biblioteca. Quem viveu o tempo das vacas magras do acesso ao
conhecimento  tirou  a  barriga  da  miséria.  A  SUPER  era  um  verdadeiro  PF  do
conhecimento: bom, barato e acessível a todos.

E assim continuou sendo. Porque na essência há muito em comum entre aquela revista
e esta. Principalmente o fato de ser feita por e para quem ama o conhecimento. Algumas
coisas  mudaram, porém.  O formato,  por exemplo,  é  um bocado diferente – há mais
infográficos, mais ciências humanas. Mas isso é um detalhe. Importante mesmo foi outra
transformação que aconteceu nesses 25 anos: a transformação do mundo. E do nosso
mundo, em especial: dos anos 1980 até hoje, o espaço que o saber ocupa na sociedade
foi radicalmente alterado.

Quem  eram  as  pessoas  apaixonadas  por conhecimento  em  1987?  Os  nerds,  os
estranhos, os impopulares da escola.  Ter conhecimento não era descolado – era coisa
de cientista e intelectual. Quem são as pessoas apaixonadas por conhecimento hoje? Os
sujeitos mais criativos e ricos do mundo. Aqueles que estão fazendo as coisas mais
transformadoras  e  geniais  do  nosso  tempo.  Os  malucos.  Os  inquietos.  Os  que
enxergam as coisas diferentes.

Por  trás  deste  movimento  está  a  revolução  em  um  conceito-chave:  a  figura  do
intelectual. Na época da enciclopédia de papel, os grandes cérebros eram catalogados por
área de conhecimento: historiadores, geógrafos, matemáticos, físicos. E havia uma espécie
de muro de Berlim mental que separava as ciências humanas das exatas e biológicas. É que
o termo intelectual,  como o conhecemos hoje,  nasceu no final  do século 19,  quando o
oficial do exército francês Alfred Dreyfus foi condenado injustamente por crime de alta
traição. Como a punição era fruto da perseguição antissemita que Dreyfus sofria, escritores
e humanistas se reuniram para defendê-lo – Émile Zola entre eles. E foi esse o primeiro
grupo a ser chamado de “os intelectuais”.

Para esses pensadores, a ciência fazia parte de outro universo de interesse. Havia até
uma guerra fria clara entre eles, um desprezo mútuo. O cientista e romancista britânico
Charles P. Snow relatou o combate em “As Duas Culturas”, onde narra um evento no qual
humanistas manifestavam espanto com o analfabetismo literário de cientistas. Snow, então,
perguntou para eles: “Alguém aqui conhece a Segunda Lei da Termodinâmica?”. Resposta:
silêncio.  “Isso  equivale a  perguntar  ‘você  leu Shakespeare?’ para  um físico”,  concluiu.
Snow acreditava que cientistas devem conhecer “Hamlet” e escritores, Newton. Assim, foi
dos primeiros a defender a existência da  Terceira  Cultura,  uma síntese entre humanas e
ciência  tradicional  da  qual  sairiam  os  intelectuais  do  futuro.  Pensadores  atuais
importantes,  como  Steven  Pinker  e  Daniel  Dennett,  assinaram  esse  pacto  de  não
agressão do conhecimento. Da mesma maneira, a genialidade de Steve Jobs nasceu da sua
capacidade de unir a engenharia com o humanismo.

A queda da bipolaridade do conhecimento foi só o começo. A transformação envolveu
também a produção do saber. Vivemos na era da autoria universal: hoje, praticamente todas
as pessoas podem publicar suas ideias para o mundo ler – no Twitter, no Facebook, num
blog. Mesmo que seja uma ideia qualquer, um tuíte dizendo #chatapacasessaSuper já é uma
baita transformação: até outro dia na história, só um punhado de privilegiados podia contar
ao público seus pensamentos. Assim, a dispersão do conhecimento ficava restrita a eles –
não é de se admirar que esse privilégio valia tanto dinheiro e poder. O mesmo acontece com
o processo de produção científica, que se beneficia da possibilidade de trabalho conjunto
nas redes de cientistas. É o que acontece no maior experimento da Terra, o LHC.

E  isso tudo não tem a ver apenas com ficar mais inteligente, mas também com
ficar mais rico. Na maior parte da história da humanidade, para lucrar você precisava ter
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acesso a  recursos  e  enorme domínio de  alguma técnica.  E assim você  poderia  ter  seu
comércio, plantar alimentos ou tirar petróleo do solo. Nos últimos anos as coisas mudaram.
Boa parte das empresas mais valiosas do mundo tem seu negócio baseado no cérebro
dos  seus  funcionários e  na  capacidade  que  eles  têm  de  criar  produtos  novos  e
surpreendentes. Não é que a velha economia não exigia conhecimento – é que  na nova
economia existem empresas que vivem quase que exclusivamente de conhecimento. E
elas ganham fortunas.

Nessa transformação sem paralelo, os cérebros têm um papel cada vez mais importante.
Tanto que muitos pensadores acreditam em uma aceleração exponencial na integração de
mentes: é o fenômeno da singularidade. Essa explosão de inteligência pode ocorrer de um
jeito bem semelhante a um trecho da primeira reportagem da SUPER: “Os elétrons brincam
de dominós”. A matéria falava de supercondutores. Mas traduz nosso espírito: queremos
brincar  de  dominó  com  os  elétrons  –  do  seu  cérebro.  E  nos  transformar  em
supercondutor –  de  conhecimento.  Não podemos  garantir  que  seu  corpo  flutue.  Mas
tentaremos fazer sua mente voar bem alto. (GWERCMAN & REZENDE, 2012)

Em uma tentativa de produção de uma memória sobre si, Superinteressante se coloca

em uma posição de pioneira da divulgação científica no Brasil. A revista se desloca da história do

jornalismo científico brasileiro, apagando até mesmo a existência de sua antecessora na mesma

editora, para apresentar a si mesma como referencial principal na área. Antes de seu surgimento,

afirma, a ciência não era acessível, era cara e, quando chegava ao público, vinha em uma qualidade

inferior.  Este  passado  se  opõe  ao  surgimento  de  Superinteressante,  que se  autoproclama  um

“verdadeiro PF do conhecimento: bom, barato e acessível a todos”.

A revista também se descreve por meio de um resgate da memória do supercondutor e

do trem flutuante de sua primeira reportagem de capa. No caso de Superinteressante, é a mente de

seus leitores que a revista deseja tirar do chão por meio de uma supercondução de conhecimento.

Não à toa, aliás, a revista é chamada diversas vezes apenas de Super: o superlativo que não vem

mais associado a nenhum adjetivo, alçando a revista a uma posição de superioridade generalizada.

Não são mais os tópicos abordados pela revista que são mais interessantes que os de outros veículos

– como o caderno de economia de um jornal –, mas a revista como um todo que é maior e melhor

do que o resto.

Superinteressante localiza as alterações pelas quais passou – o novo projeto gráfico, a

entrada das ciências humanas – dentro de um panorama de mudança geral na forma como é vista a

ciência.  Segundo a  revista,  o  conhecimento  científico  deixou de  ser  coisa  de  gente  estranha  e

impopular  para  se  tornar  algo  rentável,  capaz  de  gerar  lucro  para  grandes  empresas.

Superinteressante considera  esta  uma  transformação  positiva:  palavras  como  “geniais”  e

“genialidades” são usadas para descrever empresários do ramo tecnológico, como Steve Jobs, e há a

construção de um paralelo entre inteligência e riqueza, procurando direcionar seus leitores para um

entendimento da revista como um instrumento de ascensão social. Ora, uma vez inseridos em uma

formação social regida pela ideologia dominante capitalista, tanto  Superinteressante quanto seus

leitores  entendem  a  riqueza  material  como  algo  desejável.  Assim,  se  o  leitor  ideal  de

Superinteressante continua amando o conhecimento, tal qual o leitor a quem se dirigia a Carta de
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1987, ele agora tem um motivo ainda maior para comprar a revista: ganhar dinheiro para si mesmo

ou para terceiros. Aqui, convém citar Santos (2010), que afirma que

não restam dúvidas  de  que  o  que  a  ciência  ganhou em rigor  nos  últimos  quarenta  ou
cinquenta anos perdeu em capacidade de auto-regulação. As ideias da autonomia da ciência
e  do  desinteresse  do  conhecimento  científico,  que  durante  muito  tempo constituíram a
ideologia  espontânea  dos  cientistas,  colapsaram  perante  o  fenómeno  global  da
industrialização da ciência a partir sobretudo das décadas de trinta e quarenta. Tanto nas
sociedades  capitalistas  como  nas  sociedades  socialistas  de  Estado  do  leste  europeu,  a
industrialização  da  ciência  acarretou  o  compromisso  desta  com  os  centros  de  poder
económico, social e político, os quais passaram a ter um papel decisivo na definição das
prioridades científicas. (p. 56-57)

Assim, o conhecimento só é considerado válido na medida em que é capaz de gerar

lucro. E, no estabelecimento desta relação, Superinteressante constrói uma oposição entre passado e

futuro que comparece na relação parafrástica entre “[o]s nerds, os estranhos, os impopulares da

escola” – os sujeitos cientistas e intelectuais – e “[o]s sujeitos mais criativos e ricos do mundo”, que

fazem coisas “transformadoras e geniais”, “[o]s malucos”, “[o]s inquietos”, “[o]s que enxergam as

coisas diferentes”. Cientistas e intelectuais, segundo Superinteressante, não são inovadores, e muito

menos “descolados” – tais características positivas são reservadas para a um novo grupo social que

surge a partir de uma suposta queda da barreira que separava as humanidades das ciências naturais.

Os integrantes deste grupo são “pensadores” ou “intelectuais do futuro”, mas não cientistas e nem

simplesmente intelectuais.

É interessante notar dois pontos que emergem a partir do “pacto de não agressão”

mencionado  por  Superinteressante:  em  primeiro  lugar,  a  clara  distinção  entre  cientistas  e

intelectuais; em segundo, o tratamento dado às ciências humanas. Descritas como não tradicionais,

as ciências humanas têm seu pertencimento ao campo científico condicionado à capacidade de se

adequarem às normas do que Santos (2010) chama de paradigma dominante. Os dois “pensadores

atuais  importantes”  citados  pela  revista  –  Pinker  e  Dennet  –  não à  toa  são  grandes  nomes do

cognitivismo, que entendem a mente como tendo funcionamento análogo ao de um computador.

Vale notar, também, a forma como algo dito por um dos entrevistados da revista é

chamado de “profecia”,  palavra que remete a  um campo semântico místico,  religioso.  O termo

produz um efeito de sentido da ciência como análoga ao divino, com os cientistas – ou, pelo menos,

os cientistas que aparecem na mídia – como seus profetas.

Além das  duas  cartas  reproduzidas,  apresentamos,  também,  a  descrição  da  revista

disponível no portal Publiabril, que tem como finalidade a venda de anúncios para as publicações da

Editora Abril:

Com uma linguagem clara e direta,  SUPER enxerga tendências, faz análises detalhadas,
inova nas abordagens e enfrenta polêmicas para que o leitor debata, reflita e forme uma
opinião sobre o assunto.
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É a revista essencial para entender o mundo em que vivemos, ajudando a separar:
 o NOVO do velho. 
 o IMPORTANTE do irrelevante. 
 a VERDADE do mito. 
Tudo  de  forma  SURPREENDENTE,  PROVOCATIVA e  OUSADA.  (PUBLIABRIL,
2017)

Superinteressante torna a se apresentar como uma revista inovadora, capaz de abordar

assuntos complexos, sem medo de polêmicas. A revista também se posiciona de acordo com os

ideais  iluministas  que norteiam a empresa jornalística até  os  dias  de hoje,  segundo os  quais  o

jornalismo deveria oferecer informações confiáveis para que o público pudesse tirar suas próprias

conclusões.

A revista entende a si mesma não apenas como corajosa – “ousada”, “provocativa”,

capaz de enfrentar polêmicas –, mas também como uma revista que vai além daquilo que é esperado

– uma revista “surpreendente”, ou simplesmente super – e “essencial para entender o mundo em

que vivemos”. O que a torna necessária é sua capacidade de separar “o importante do irrelevante”,

“a  verdade  do mito”  e  “o novo do velho”.  É  a  mesma missão  de  noticiar  o  desenvolvimento

científico, e não a crise econômica, e de aplacar as dúvidas da mulher do bispo de Worcester.

Aqui,  por  uma  relação  parafrástica,  o  novo  é  colocado  como  equivalente  ao

importante e à verdade, enquanto o velho é o irrelevante e o mito. O moderno é superior ao antigo,

o que tornaria a revista contrária a posições tradicionalistas. O apagamento das contradições dentro

da própria comunidade científica, bem como o processo de produção da ciência e sua relação com a

formação social em que ela se insere, também comparecem aqui, uma vez que o velho é sempre

deixado de lado em benefício do novo, como se a ciência fosse uma progressão constante, e o mito

é  colocado  como  inteiramente  oposto  à  verdade,  e  não  como  parte  constituinte  de  dizeres  de

pesquisadores assujeitados ideologicamente.

Para entendermos a imagem que Superinteressante faz de seus leitores, apresentamos

as pesquisas de público disponibilizadas também no portal Publiabril. Segundo dados de julho de

2017, as edições impressa e digital da revista têm uma circulação líquida de 233.402 exemplares

que  atingem  3.094.000  leitores.  Já  o  site  é  acessado  por,  em  média,  6.943.250  pessoas  em

plataformas distintas. Destes leitores, a maior parte é do sexo masculino: embora a porcentagem de

acessos  ao site  seja  dividida igualmente  entre  homens e  mulheres,  57% dos leitores  da edição

impressa são homens36. Ainda na edição impressa, a faixa etária da maioria dos leitores vai dos 20

aos 29 anos (28,7%), seguida pela que vai dos 30 aos 39 (24%) e pela chamada de 50+ (18%). Já no

site, os acessos são de usuários mais jovens: 36,1% têm entre 25 e 34 anos, e 32,6% entre 15 e 24.

Quanto à classe social dos leitores, a grande maioria pertence à classe B: são 56,1% contra 21,8%

36  Não existem dados disponibilizados sobre os leitores da edição digital. O percentual de acessos ao site é feito com 
base apenas nos acessos via desktop ou laptop.
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da classe C, 18,8% da classe A e apenas 3,3% das classes D e E37. Embora a revista circule por todo

o  país,  a  pesquisa  de  público  diz  respeito  apenas  a  nove  praças  referentes  a  nove  capitais,

discriminadas  no  portal  da  seguinte  forma:  Belo  Horizonte,  Brasília,  Curitiba,  Fortaleza,  Porto

Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Salvador, São Paulo. 

Podemos inferir,  com base  nessas  informações,  que o leitor  que  Superinteressante

acredita ter pertence à classe média e vive em um dos principais centros do país. O sexo não parece

fazer uma diferença tão grande, uma vez que o percentual de leitores do sexo masculino apontado

pela pesquisa não é muito maior do que o de mulheres. De qualquer forma, uma vez que a maior

parte dos jovens com formação universitária, no Brasil, são também oriundos da classe média e dos

grandes  centro  urbanos,  inferimos  que  o  repórter  de  Superinteressante,  ao  menos  em  termos

socioeconômicos, acredita estar falando com um igual – ou um igual em potencial, no caso dos

adolescentes – que apenas não teria o mesmo conhecimento que ele sobre determinados assuntos.

O motivo pelo qual dizemos que o leitor de  Superinteressante não teria o mesmo

conhecimento que o repórter a respeito de alguns tópicos e não apenas de C&T é a diversificação

pela qual Superinteressante passou ao longo de sua história. Isto pôde ser visto brevemente no texto

publicado por ocasião dos 25 anos da revista, que reproduzimos anteriormente, mas ganha outras

proporções na descrição do site de Superinteressante disponível no portal Publiabril: 

O SITE PARA QUEM AMA CONHECIMENTO E DIVERSÃO: Um mix completo de
ideias, ciência, tecnologia, cultura pop, comportamento e história. Tudo com uma pegada
Super de enxergar as coisas.

A descrição do site se distingue da primeira Carta ao leitor, e mesmo de Para que ler

a  Super?,  principalmente  em  um  ponto:  embora,  em  sua  primeira  edição,  Superinteressante

afirmasse que sua pauta não teria limites, deixava também claro que tinha como foco as diversas

áreas do conhecimento científico. Até mesmo a Religião pode ser interpretada desta forma, seja por

meio da teologia, seja por meio de estudos históricos, sociológicos e antropológicos sobre figuras de

grande importância religiosa ou sobre a instituição em si. Já no texto do Publiabril, são incluídas as

categorias comportamento e cultura pop.

Ao analisar a forma como a revista  Veja aborda a depressão, Lunkes (2014) aponta

para os efeitos gerados pela inserção de matérias sobre o assunto nas páginas de Comportamento, o

que faz com que “a revista [fique] desresponsabilizada de trazer um discurso médico-científico,

porque os modos de dizer se ancoram sobretudo em como o sujeito age, pensa e sente” (idem, p.

166). A inclusão das rubricas de comportamento e cultura pop, portanto, pode causar um efeito de

desresponsabilização também em Superinteressante, que não precisaria ter o mesmo rigor científico

37 Os dados a respeito dos leitores são de 2016.
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de antes quando coloca, por exemplo, a matéria Homens x mulheres – Por que eles estão ficando

para trás? na seção de Comportamento.

As  formações  imaginárias  em jogo  também podem ser  depreendidas  a  partir  das

reportagens de  Superinteressante.  Na seção 5.3,  veremos quais são as imagens de ciência  e  de

masculino e feminino que comparecem no discurso da revista. Porém, a própria Superinteressante

se marca em seu discurso, ora em uma representação do ato da enunciação (AUTHIER, 1982) – ex.:

“a aluna de geografia Aline, por exemplo, que contou à SUPER como foi estuprada em uma festa da

Faculdade de Arquitetura...” (Como silenciamos o estupro, setembro/2015) –, ora em relação aos

seus leitores. Nestes casos, Authier (idem, p. 38) afirma que o discurso de divulgação científica

apresenta o divulgador como parte de uma coletividade formada por não cientistas – ou seja, o

divulgador como um igual do leitor – ou como parte de um todo social do qual tanto leitores quanto

cientistas  também  fariam  parte.  Nas  duas  SDs  reproduzidas  a  seguir,  vemos  como  este

funcionamento pode ser observado em Superinteressante:

SD5: Apesar de entendermos o estupro como um dos piores crimes que podem acontecer a alguém – segundo
pesquisas sobre percepção de crueldade, ele só perde para o assassinato -, somos estranhamente incrédulos
para acreditar que ele realmente acontece. (Como silenciamos o estupro, setembro/2015)

SD6: O difícil mesmo é saber quais animais não seriam dignos de serem tratados como humanos. Dá para
estender os direitos animais a todas as espécies? Juridicamente, até dá. (Humanos, novembro/2014)

Na SD5, repórter, leitor e cientista são apresentados como iguais: a partir do uso da

primeira pessoa do plural (“somos”), indica-se que todos pertencem a uma sociedade que entende o

estupro como um crime terrível, mas que também custa a levá-lo a sério. Já na SD6, o jornalista se

afasta momentaneamente do cientista para perguntar, ao lado de seu leitor imaginário, se é possível

estender  os  direitos  animais  a  todas  as  espécies.  Em seguida,  retorna  à  posição  de  divulgador

científico, afastando-se do leitor e explicando que sim, é possível. Tal movimento de afastamento e

aproximação entre repórter, cientista e leitor, como vimos, não é exclusivo de  Superinteressante,

mas comparece no discurso da revista gerando efeitos de sentido a respeito da posição ocupada

pelos leitores – a saber, pessoas com quem a revista e os cientistas compartilham uma certa noção

de moral e ética, mas de quem se distanciam por uma diferença de grau de conhecimento.

Vimos,  ao longo desta  seção,  como  Superinteressante constrói  uma imagem de si

mesma,  de  seus  leitores  e  dos  assuntos  que  noticia,  ao  menos  em  parte.  Na  subseção  5.3.1,

desenvolveremos a forma como  Superinteressante percebe a ciência e alguns de seus objetos de

pesquisa.  Tomando a si  própria como uma revista  jovem e com um compromisso sério com o

conhecimento “novo”, “importante” e “verdadeiro”, a revista vê seu público como pertencente à

classe média e parte da faixa etária ampla, que vai dos 15 aos 40 anos.  São estas as formações

imaginárias que integram as condições de produção do discurso de Superinteressante. Na próxima
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subseção,  discutiremos  o  conceito  de  arquivo  para  a  AD  e  apresentaremos  o  processo  de

constituição do corpus a ser analisado.

5.2. Superarquivo: a noção de arquivo para a Análise do Discurso e a constituição do corpus

Em Ler o arquivo hoje, Pêcheux (1997a [1969]) define arquivo como um “campo de

documentos pertinentes e disponíveis sobre uma questão” (p.  57).  O autor aborda a questão da

formação e da leitura do arquivo, identificando uma separação entre aqueles que são autorizados a

interpretá-lo  e  aqueles  a  quem  caberia  apenas  o  serviço  de  catalogação  dos  documentos,

supostamente sem interferência de opiniões ou sentimentos a respeito da questão a qual diz respeito

o arquivo. Conforme Pêcheux:

trata-se  deste  enorme  trabalho  anônimo,  fastidioso  mas  necessário,  através  do  qual  os
aparelhos do poder de nossas sociedades gerem a memória coletiva. Desde a Idade Média a
divisão começou no meio dos clérigos, entre alguns deles, autorizados a ler, falar e escrever
em seus nomes (logo, portadores de uma leitura e de uma obra própria) e o conjunto de
todos os outros, cujos gestos incansavelmente repetidos (de cópia,  transcrição, extração,
classificação, indexação, codificação etc.) constituem também uma leitura, mas uma leitura
impondo ao sujeito-leitor  seu apagamento atrás da instituição que o emprega: o grande
número de escrivães, copistas e “contínuos”, particulares e públicos, se constituiu, através
da Era Clássica e até nossos dias, sobre esta renúncia a toda pretensão de “originalidade”,
sobre este apagamento de si na prática silenciosa de uma leitura consagrada ao serviço de
uma Igreja, de um rei, de um Estado ou de uma empresa. (idem, p. 57)

Tais métodos de tratamento do arquivo podem ter fins estatais ou comerciais. Por meio

da classificação e da indexação supostamente sem interferência ideológica, o arquivo tem como

objetivo esgotar tudo aquilo que é possível conhecer a respeito de uma determinada questão. Isto, é

claro, é uma ilusão. Afinal, o arquivo sempre passa por uma operação de recorte, de seleção daquilo

que deve fazer parte dele e do que deve ficar de fora. Nas palavras de Romão, Leandro-Ferreira e

Dela-Silva (2011):

O arquivo configura-se como começo e comando ao modo do que Derrida (2001, p. 8) 38

coloca como sendo a operação topográfica de uma técnica de consignação e constituição de
uma instância e de um lugar de autoridade (o arconte, o arkheîon...). Tal autoridade tem
relação com o modo como o arquivo inscreve efeitos de saturação de certos sentidos a
partir de certas instâncias de poder, quais sejam, poder dizer, poder ordenar, poder fazer
circular e poder produzir ressonâncias a partir de uma instituição tida como oficial. Ou seja,
a inscrição do político fervilha no e pelo arquivo já que o campo de documentos sobre dada
questão  (…) é  selecionado,  recortado,  ordenado  por  uma instituição  antes  de  se  dar  a
conhecer ao sujeito-leitor. (p. 11)

Para Orlandi  (2002),  tal  processo de seleção,  tratamento e disponibilização de um

determinado corpo de documentos constitui um tipo de memória: a memória de arquivo, que se

distingue da memória discursiva e da memória metálica. Praticada pelas instituições, a memória de

38 DERRIDA, Jacques. Mal de arquivo: uma impressão freudiana. Trad.: Claudia de Moraes Rego. Rio de Janeiro: 
Relume Dumará, 2001 [1995].
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arquivo visa uma estabilização plena dos sentidos e uma impossibilidade do esquecimento – muito

embora haja sempre sentidos deixados de fora de seu processo de constituição. É nesta tensão entre

aquilo que integra a memória institucional e o que foi deixado de fora, “esquecido”, que é possível

compreender o funcionamento dos discursos.

Por  sua  vez,  a  memória  metálica  é  instituída  pela  informatização  dos  arquivos,

processo que tem como efeito a ilusão de uma quantidade infinita de informações distribuídas de

maneira  objetiva,  de  forma  que  seria  possível  uma  equivalência  ideológica  entre  todos  os

documentos apresentados. Segundo Orlandi (1998):

A memória metálica (formal) ‘lineariza’, por assim dizer, o interdiscurso, reduzindo o saber
discursivo  a  um  pacote  de  informações,  ideologicamente  equivalentes,  sem  distinguir
posições. O que produz o efeito da onipotência do autor e o deslimite dos seus meios (a
memória metálica, a infinidade de informações). (p. 15-16)

É importante chamar atenção para o fato de que Orlandi, à época da publicação de seu

artigo sobre a memória metálica,  falava sobre a televisão.  Atualmente,  outros pesquisadores da

Análise  do  Discurso  têm  se  voltado  a  uma  leitura  da  noção  de  memória  metálica  após  a

popularização da internet. É o caso de Grigoletto e Gallo (2015), que apontam para a interpretação

prévia dos dados “por sujeitos que os postaram na rede, constituindo-se num ‘já buscado’” (p. 308).

No  caso  do  arquivo  on-line  de  Superinteressante,  acreditamos  ser  necessário  mobilizar,

concomitantemente, as noções de memória de arquivo e memória metálica. Ao mesmo tempo em

que a revista  busca  construir  uma memória  institucionalizada  de  sua história  enquanto  revista,

contribuindo, ao mesmo tempo, para a cristalização de uma memória a respeito da ciência e de

outros tópicos abordados, o chamado Superarquivo também se insere em um campo de documentos

muito mais amplo: o da internet.

Para Romão, Leandro-Ferreira e Dela-Silva (2011), a internet representa uma nova

forma de se relacionar com o arquivo. As autoras afirmam que, “para pensar o arquivo, é necessário

considerar  a  relação entre  o desejo do  sujeito  de  ter  acesso  a  tudo e  o  freio  institucional  que

determina o que será possível de ler do arquivo e o que não será” e que, com o surgimento da

internet como a conhecemos hoje – permeando quase todos os aspectos da vida em sociedade, e não

apenas  uma  ferramenta  militar/governamental  –,  arquivos  que  antes  seriam  silenciados  são

disponibilizados para o público, “permitindo a emergência de outras posições sujeitos” (idem, p.

12).  Assim,  é  possível  entrar  em contato  com muito  mais  facilidade  com dizeres  que  seriam

silenciados  pela  memória  institucional.  Um  exemplo  recente  é  o  da  página  de  Facebook  Eu

empregada doméstica39, em que mulheres que trabalharam ou ainda trabalham como empregadas

domésticas  compartilham histórias  de  vida,  com foco  nos  abusos  cometidos  por  seus  patrões.

39  https://www.facebook.com/euempregadadomestica/
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Membros de um grupo social  marginalizado – são,  afinal,  além de mulheres,  pobres e, em sua

maioria, negras –; é por meio da internet que essas empregadas domésticas encontram uma forma

de tornar suas histórias conhecidas por pessoas fora de seu convívio imediato e/ou que não têm as

mesmas vivências.

Se a ilusão de completude do arquivo já era uma preocupação para a AD bem antes

dos anos 2000, com a popularização da internet e das ferramentas de busca das quais o Google é o

maior exemplo, tornou-se ainda mais difícil perceber o grau de seletividade em jogo na construção

de um arquivo. A internet causa uma ilusão de que tudo está disponível em suas páginas, de que não

há limites para o imenso arquivo acessado por meio de buscadores e links enviados ou disponíveis

em páginas específicas. Segundo Romão, Leandro-Ferreira e Dela-Silva (2011):

ao mesmo tempo em que a internet, de fato, abre novos espaços, permite aos sujeitos sem
voz  um  novo  espaço  de  dizer,  ela  também  se  constitui  como  este  lugar  onde
imaginariamente “tudo cabe”,  “tudo pode”,  onde “qualquer um pode”.  E esta formação
imaginária da internet como possível/permitida “a qualquer um” permanece produzindo os
seus efeitos sobre a legitimação dos arquivos: alguns são considerados ‘mais’ legítimos e
respeitáveis  porque  são  constituídos  a  partir  de  instâncias  de  poder  na  sociedade  (por
exemplo, um site de notícias é considerado mais ou menos “confiável” se mantido com o
selo  de  uma  mídia  tradicional),  enquanto  outros  são  ridicularizados  ou  não  são
considerados “sérios” sob o argumento de que tem origem desconhecida. (p. 14)

Pode-se,  assim,  questionar  um  aspecto  do  efeito  ilusório  da  memória  metálica,

segundo o qual,  repetimos,  “o saber discursivo” estaria reduzido “a um pacote de informações,

ideologicamente  equivalentes,  sem distinguir  posições”  (ORLANDI,  1998b,  p.  15-16).  Romão,

Leandro-Ferreira  e  Dela-Silva  (2011)  abordam  o  arquivo  da  Veja,  também  da  Editora  Abril,

frequentemente  comentado  por  sua  extensão,  disponibilizando  em  seu  site  todas  as  matérias

publicadas desde a primeira edição da revista. Porém, não é apenas o seu tamanho que faz com que

o arquivo de Veja seja tão respeitado, mas também o fato de pertencer a uma grande publicação da

mídia tradicional. Um jornal universitário que disponibilizasse um arquivo tão grande quanto o de

Veja on-line,  por  exemplo,  dificilmente  receberia  as  mesmas  críticas  positivas  ou  a  mesma

quantidade de acessos. Conforme Romão, Leandro-Ferreira e Dela-Silva (2011):

O acervo digital da revista reúne a íntegra das edições que circularam em mais de 40 anos
de publicação semanal (desde setembro de 1968), sob o slogan: “Os fatos mais importantes
do país e do mundo nas páginas de Veja”. 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 do 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.  A prática  de
constituição de arquivos, como nos aponta o próprio Pêcheux, costumeiramente apaga esta
reflexão, apresentando-se sob o efeito de evidência, que faz com que o gesto de consolidar
um certo saber sobre uma questão seja tomado como aquilo que há para saber sobre ela. (p.
13-14)
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A incompletude  é,  assim,  característica  fundamental  de  todo  e  qualquer  arquivo,

mesmo daqueles louvados por sua abrangência.

No caso do Superarquivo, além daquilo que ficou de fora das publicações originais, há

ainda a questão do que foi deixado de lado na constituição do próprio arquivo. Diferentemente de

Veja,  Superinteressante disponibiliza em seu site apenas algumas partes de suas edições passadas.

No geral, as matérias presentes no arquivo são as que tiveram maior destaque na capa, além de

alguns  textos  que  variam entre  seções  de  perguntas  e  respostas,  colunas  de  opinião,  pequenas

notinhas, reportagens extensas etc. A maioria – principalmente quando se trata de números mais

antigos – tem apenas sua materialidade verbal disponibilizada, com, no máximo, uma linha ou uma

caixa de texto delimitando aquilo que, na versão impressa, foi um box ou parte de um infográfico.

Mesmo assim, optamos por trabalhar com o arquivo on-line de Superinteressante por

três motivos, que desenvolveremos a seguir. Para nos auxiliar em nossa explicação, citamos Lunkes

(2014), que, em uma nota de rodapé, se aprofunda nas razões para o uso do arquivo on-line de Veja

em seu trabalho:

Essa questão da disposição online do arquivo da revista Veja é de extrema relevância à
medida que aponta para uma divulgação de suas edições para além da versão impressa.
Sodré  (1983)  explica  que  isso  se  dá  pelas  condições  políticas  e  materiais  das  quais  a
imprensa  dispõe  e  que  “as  inovações  técnicas,  em  busca  da  mais  ampla  divulgação,
acompanham e influem na tendência à uniformização” (idem, p. 02). Ou seja, no caso desta
pesquisa que demandava um espaço físico para pesquisar as edições do período pesquisado,
como uma biblioteca, a internet vem substituindo esse espaço por um outro, virtual, e que
funciona produzindo efeitos de informações ilimitadas. (LUNKES, 2014, p. 48)

Em primeiro lugar,  portanto,  está  o efeito causado pelo arquivo on-line de que as

informações  estarão  sempre  ao  alcance  de  todos,  por  um  período  indeterminado  –  quiçá

eternamente. Tal efeito é colocado em questão quando sites de notícia – normalmente vinculados à

mídia tradicional  –  colocam seus  textos por trás de uma  pay wall ou limitam a quantidade de

acessos gratuitos que podem ser feitos de um computador. Esta última é a estratégia utilizada, por

exemplo, pela versão on-line do jornal  Folha de São Paulo,  tendo sido adotada, em 2017, pela

Editora Abril, que a aplicou em suas páginas na internet, incluindo o site da Superinteressante. 

Uma vez inseridas em um arquivo on-line pago ou gratuito, porém, as matérias são

colocadas  em posição  de  equivalência  com os  textos  mais  recentes,  uma  vez  que  podem ser

acessadas pelos mesmos mecanismos de busca sem que seja feita qualquer diferenciação imediata

entre  datas  de  publicação  ou  refutabilidade  do  que  foi  publicado  anteriormente.  É  o  efeito  da

memória metálica de Orlandi (1998), que mencionamos algumas páginas atrás. 

Em  segundo  lugar,  a  constituição  de  um  arquivo  como  o  de  Superinteressante

representa, também, a construção de uma memória da revista pela própria revista. Uma vez que, ao

contrário do arquivo de Veja, o Superarquivo conta com apenas uma seleção de matérias e artigos
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de edições passadas, podemos inferir que o que foi colocado no site é aquilo que Superinteressante

considera as partes mais importantes de sua história enquanto publicação – ou, pelo menos, as mais

representativas. É importante notar que isto é válido quando nos referimos somente às edições que

não podem mais ser encontradas em bancas de jornal e que dificilmente podem ser encomendadas

por outros meios – serviço de atendimento ao cliente, sites de livrarias etc. No caso dos números

mais recentes, nem sempre as matérias consideradas mais importantes são as que entram para o

arquivo: muitas vezes, estas tem apenas uma chamada ou uma pequena parte de seu texto on-line

para que o leitor se sinta impelido a comprar a edição física ou digital. O arquivo on-line, portanto,

também pode funcionar como uma forma de publicidade. Em ambas as situações, Superinteressante

executa um gesto de interpretação acerca de si mesma e de seus leitores quando opta por colocar

uma determinada matéria no site em vez de outra.

Por fim, há também a questão da facilidade de acesso representada por um arquivo on-

line. Enquanto uma pesquisa por edições físicas antigas de Superinteressante teria de passar não só

por diversas bibliotecas, mas também por coleções particulares, sem nenhuma garantia de que todas

seriam encontradas, o Superarquivo permite que o trabalho de pesquisa seja realizado com menos

obstáculos. Porém, uma vez que o Superarquivo não conta com as revistas na íntegra, deixando de

lado ilustrações, gráficos e, muitas vezes, matérias inteiras, foi necessário pensar em uma forma

específica de pesquisa dentro do arquivo. Relatamos, a seguir, como se deu este processo, de forma

a auxiliar na compreensão da constituição do corpus deste trabalho.

Ainda na fase de pré-projeto, foi feito um levantamento de quantas matérias sobre

gênero, reprodução e sexualidade haviam sido publicadas na Superinteressante em um período de

dez  anos  –  ou,  pelo  menos,  quantas  estavam  disponíveis  no  site.  Entre  2005  e  2015,  151

reportagens,  notas,  artigos,  crônicas  e  infográficos  sobre  os  três  assuntos  mencionados  foram

publicados  em  120  edições  regulares  de  Superinteressante. Devido  à  amplitude  do  corpus,  à

possível ausência de matérias do arquivo e à arbitrariedade de um período de tempo de dez anos,

optamos por uma outra abordagem. Ao escolhermos as reportagens de capa como nosso corpus, não

apenas resolvemos os problemas práticos mencionados como também focamos nossa pesquisa nas

matérias consideradas de mais importância por Superinteressante. Afinal, é a chamada de capa que

é pensada para atrair o leitor para a revista e que, portanto, diz respeito aos assuntos que seriam os

de maior interesse dentre os publicados naquela edição.

Ao nos depararmos com as  capas  de  Superinteressante em sua totalidade,  porém,

percebemos que o discurso sobre gênero não comparece com intensidade apenas em matérias que

tratam diretamente do assunto. São muitos os dizeres sobre masculino e feminino em textos sobre a

criação  de  uma  pílula  semelhante  ao  Viagra  voltada  para  mulheres  ou  sobre  a  pedofilia,  mas

também há uma memória de gênero que retorna em reportagens sobre as origens da amizade ou até
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mesmo sobre o comportamento dos animais. Há mais dizeres sobre a mulher em algumas destas

matérias, inclusive, do que na reportagem Quando começa a vida?, de novembro de 2005. Nela, há

um apagamento  da  mulher  como  figura  central  no  debate  sobre  o  direito  ao  aborto,  que  fica

relegado a opiniões de especialistas,  título que,  neste  caso,  a  revista  concede tanto a  cientistas

quanto a religiosos. Assim, o corpus empírico do qual depreendemos nosso corpus discursivo ficou

sendo constituído das  seguintes  reportagens:  O feto aprende  (julho/1998),  Farmácia do prazer

(setembro/1998),  Viva Afrodite!  (outubro/2000),  Inocência  roubada  (maio/2002),  O Brasil  e  os

homossexuais:  Sim  (julho/2004),  Padres:  Pecados  santos  (dezembro/2007),  Amor  –  O  início

(maio/2010),  Amor – O meio  (maio/2010),  Amor – O fim  (maio/2010),  O que sabem os bebês?

(agosto/2010), Por que fazemos amigos? (fevereiro/2011), Homens x mulheres – Por que eles estão

ficando  para  trás? (junho/2011),  Humanos  (novembro/2014)  e  Como  silenciamos  o  estupro

(julho/2015).

Na seção seguinte, serão realizadas as análises das 14 reportagens que compõem o

corpus deste trabalho. Conforme vimos até este ponto, elas fazem parte de uma seleção daquilo que

foi  considerado importante  ou representativo o suficiente  pela  revista  para ser incluído em um

arquivo on-line. Mais do que matérias publicadas ao longo de 28 anos, elas são indicativos daquilo

que uma determinada instituição considera digno de preservação e divulgação. Ademais, indexadas

no  mesmo  mecanismo  de  busca  que  apresenta  como  resultados  textos  recentes,  sem qualquer

diferenciação além da data original de publicação, apresentada em letras pequenas e de cor clara

contra um fundo branco, as matérias são investidas também de um efeito de atemporalidade. Afinal,

como bem podemos ver em nossos  feeds de notícia das redes sociais, é comum matérias antigas

serem tomadas por novas quando encontradas na internet.

5.3. Cromossomos X e Y: efeitos de sentido sobre gênero e ciência em Superinteressante

Assim como muitos outros trabalhos inseridos no quadro da AD, optamos por dividir

nossa análise em sequências discursivas (SDs),  definidas por Mariani (1998) como “sequências

linguísticas nucleares, cujas realizações representam, no fio do discurso (ou intradiscurso), o retorno

da memória (a repetibilidade que sustenta o interdiscurso)” (p. 53). Trata-se, portanto, de recortes

das 14 reportagens selecionadas em que comparece uma determinada memória sobre gênero, sobre

ciência  ou  sobre  ambos.  Uma  vez  que  estamos  trabalhando  com um  corpus amplo,  optamos,

também, por deixar a totalidade das sequências discursivas recortadas em tabelas que podem ser

encontradas  no  Anexo  1  desta  dissertação.  No  corpo  do  texto,  incluiremos  aquelas  que

consideramos mais representativas do funcionamento discursivo da revista. As considerações que

serão apresentadas nesta subseção e ao fim deste trabalho não foram feitas, portanto,  com base
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apenas nas SDs apresentas nas próximas páginas. Para uma maior compreensão do funcionamento

discursivo da revista, faz-se necessário um retorno constante às tabelas.

Como sugerido no título desta subseção, não são apenas os efeitos de sentido sobre

gênero que interessam a esta pesquisa. É necessário, também, entender como a ciência comparece

em  Superinteressante. Afinal,  em muitos  casos,  os  dizeres  sobre  ciência  aparecem de  forma a

reiterar dizeres sobre masculino e feminino. Portanto,  dividimos as tabelas com base em cinco

questionamentos que nos fizemos ao longo deste trabalho e que também servirão para nortear as

subdivisões que serão feitas nesta seção. 

A primeira  pergunta,  correspondente  à  primeira  subseção  5.3.1  e  à  tabela  1,  diz

respeito  a  como  Superinteressante representa  a  ciência  em suas  páginas.  Procuramos  entender,

principalmente, se o conhecimento científico é, em algum momento, questionado ou se tem o status

de todo-poderoso.  Além do mais,  buscamos também compreender  se o debate está presente no

discurso de Superinteressante ou se os cientistas são apresentados como um todo coeso, onde não

cabe a discordância.

A tabela 2, correspondente à subseção 5.3.2, reúne dizeres sobre homens e mulheres, e

a  questão  das  formações  imaginárias  sobre  os  dois  sexos  é  também abordada  em  uma  única

subseção. Esta escolha se dá porque, na ideologia dominante em nossa formação social, o gênero é

entendido como binário: o masculino existe em oposição ao feminino, não havendo espaço para

outras identidades que são hoje reclamadas por diversos setores dentro do movimento LGBT. Ao

menos  dentro  do  material  analisado,  a  revista  não  questiona  este  paradigma,  mas  afirma,  em

diversos pontos, uma linha divisória clara entre o masculino e o feminino, como na SD7:

SD7: O que se dizia – Assexuados: As identidades masculina e feminina são construções culturais. No que
tange a gênero, viemos ao mundo como um papel em branco, preenchido pela sociedade.
O que se  sabe – Macho e fêmea:  Desde a  gestação o cérebro dos meninos é  inundado de hormônios
masculinos.  Isso  influi  em comportamentos  diversos  mais  adiante,  como  a  preferência  do  homem por
desafios e conflitos. (O que sabem os bebês?, agosto/2010)

Faz-se  necessário  lembrar  a  relação  parafrástica  entre  novo/verdade/importante  e

velho/mito/irrelevante  presente  na  descrição  do  portal  Publiabril  para  que  possamos  analisar  a

oposição entre passado e presente em “o que se dizia” e “o que se sabe”. Aquilo que está no passado

e que é, portanto, mito e irrelevante, é o caráter social/cultural das identidades de gênero. O caráter

de crendice desta teoria também é um dos efeitos de sentido possíveis de “dizia”: afinal, o que se

diz é o que está na boca do povo, podendo ser apenas um boato sem qualquer relação com a

realidade. Já “o que se sabe” – aquilo que já foi provado, que não deve ser questionado – é a

existência de apenas dois gêneros, de ordem inteiramente natural: para Superinteressante, é possível

apenas ser macho ou fêmea. E, uma vez que, em nossa formação social, ser homem significa não
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ser mulher e ser mulher significa não ser homem, quando fala sobre o masculino, Superinteressante

fala também sobre o feminino, e vice-versa.

Em seguida, na subseção 5.3.3, abordamos a tabela 3, na qual indagamos acerca da

origem das diferenças entre homens e mulheres para Superinteressante. Razões metafísicas não são

encontradas no discurso da revista, mas há uma oposição entre o biológico e o social/cultural no que

diz respeito às funções sociais e características associadas a cada gênero. Na análise empreendida,

procuramos  identificar  qual  das  duas  abordagens  é  considerada  a  mais  acertada  por

Superinteressante.

Na  quarta  e  última  subseção,  referente  à  tabela  4,  levantamos  a  questão  da

possibilidade de uma igualdade entre os sexos. Aqui, vemos entrar em jogo, também, dizeres sobre

o feminismo enquanto movimento que busca esta igualdade, bem como a libertação da mulher.

Através  da  divisão  descrita  acima,  acreditamos  poder  tornar  mais  simples  a

compreensão do processo analítico  que fez  com que chegássemos  aos  resultados  apresentados.

Reiteramos que não é nossa intenção esgotar todas as análises possíveis do corpus selecionado nem

do discurso de Superinteressante como um todo. Porém, nas páginas a seguir, esperamos contribuir

para uma maior compreensão do funcionamento do jornalismo científico e da forma como a ciência

e a mídia podem atuar na estabilização de sentidos já em circulação, em vez de servirem como a

força questionadora que representam no imaginário social.

5.3.1. O lugar da ciência: entre o debate contínuo e a verdade absoluta

Ao discutir a heterogeneidade marcada no discurso de divulgação científica, Authier-

Revuz (1999) afirma que as marcas do discurso outro no jornalismo científico – as aspas, o discurso

indireto,  as  glosas  –,  em  lugar  de  questionar  a  suposta  homogeneidade  do  dizer  da  ciência,

trabalham de forma a reafirmá-la.  O discurso de divulgação científica representaria a si mesmo

como “imperfeito”, uma “degradação de um discurso primeiro”, que seria o discurso da ciência.

Conforme a autora:

o  discurso  científico,  transmitido mas  ao  mesmo  tempo  perdido na  operação  de
“divulgação”,  ocupa  facilmente  no  discurso  de  D.C.  [divulgação  científica]  o  lugar
fantasmático do pensamento uno, absoluto, perfeito, anterior à fala, e que se degradaria nos
tateamentos e eventos dos atos de comunicação, fantasma tenaz dos locutores em ação nas
marcas de retoque, reserva, reticência… com que acompanham seu dizer. (idem, p. 14)

Ao longo de nossa análise, foram recortadas 27 SDs em que  Superinteressante  fala

sobre a ciência ou aqueles que a praticam. As sequências foram separadas de acordo com a forma

como o conhecimento científico é representado e podem ser vistas em sua totalidade na tabela 1.

Em sua grande maioria – 20 das SDs recortadas –, elas apontam para uma representação da ciência
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semelhante à identificada por Authier-Revuz na citação acima,  conforme demonstraremos nesta

subseção. Também apontaremos para momentos em que outros dizeres sobre a ciência comparecem,

ora colocando-a como incompleta ou insuficiente, ora apontando para o debate contínuo inerente ao

campo científico, frequentemente apagado no discurso de divulgação científica.

A imagem da  ciência  como  una,  absoluta,  perfeita,  anterior  à fala  – e,  portanto,

anterior ao sujeito – remete à citação de Pêcheux (1995 [1973]) feita na seção 2 desta dissertação,

segundo a qual a ciência ocuparia uma posição semelhante à de Deus no pensamento religioso. Nas

matérias analisadas para este trabalho, tal visão da ciência enquanto divina – ou quase – comparece

com mais força na reportagem Viva Afrodite! (outubro/2000), em que uma história bíblica é evocada

a título de explicação da forma como alguns cientistas estão coletando evidências que vão contra

uma memória de gênero bem estabelecida em nossa formação social: a de que “o homem é o motor

sexual da espécie” e “a mulher vai a reboque” (Viva Afrodite!, outubro/2000).

SD8: Só que as muralhas de Jericó estão prestes a ruir. (Viva Afrodite!, outubro/2000)

SD9: O biólogo Tim Birkhead, da Universidade de Sheffield, Inglaterra, é um dos cientistas que estão  se
insurgindo contra Jericó. (Viva Afrodite!, outubro/2000)

A mais antiga cidade ainda em existência, Jericó é mencionada no Antigo Testamento,

no Livro de Josué, como um obstáculo para a tomada da Terra Prometida pelos judeus. Fortificada,

a cidade foi sitiada por sete dias antes que suas muralhas sucumbissem ao exército israelita, apoiado

por  Deus.  Falar  de  Jericó,  aqui,  é  o  mesmo  que  dizer  que  as  concepções  sobre  sexualidade

masculina e feminina descritas pela matéria são antigas e aparentemente eternas, impossíveis de

serem derrubadas. Para alcançar este objetivo, é necessária a ajuda divina. Projeta-se para o leitor a

imagem de alguém que sabe de antemão a história de Jericó, ou seja, de alguém familiarizado com

o discurso religioso judaico-cristão, e para ciência, que serve de embasamento para a insurgência de

pesquisadores como o biólogo Tim Birkhead, a imagem de mão de Deus.

A imagem da ciência como uma espécie de divindade faz com que não seja necessário

explicar com detalhes as pesquisas científicas mencionadas na revista. Às vezes, são deixadas de

fora até mesmo informações sobre quem as realizou ou em qual instituição. A simples menção à

ciência é suficiente para dar respaldo a qualquer informação, como no caso das SDs 10 e 11:

SD10: “A sexualidade da mulher tem foco amplo. Inclui romance, lençóis bonitos, dançar, jantar, perfumes.
A do  homem é  concentrada  no  orgasmo”,  diz  Helen,  a  mais  destacada  autora  deste  movimento  “pós-
feminista”, que baseia seus argumentos em pesquisas científicas. (Viva Afrodite!, outubro/2000)40

SD11:  Sabe  quando  as  pessoas  dizem que  “bateu  uma  coisa  de  pele”?  Isso  realmente  existe.  E  tem
fundamento científico. (Amor – O início, julho/2010)

40 A SD aqui comentada também aparece na subseção 5.3.2 deste trabalho como SD33 para que possamos analisar
outro funcionamento.
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Ao longo da reportagem Viva Afrodite!, não são especificadas quais são as pesquisas a

que  se  refere  a  ginecologista  Helen  O’Connell.  Basta  dizer  que  a  entrevistada baseia  seus

argumentos em pesquisas científicas para conferir  autoridade ao seu dizer.  O mesmo ocorre na

SD11, em que a menção ao “fundamento científico” é suficiente para confirmar a existência da tal

“coisa de pele”. Neste caso, até mesmo os dados dos autores da pesquisa em questão são omitidos.

A matéria apenas prossegue afirmando que nosso sistema imunológico influencia na escolha de

parceiros sexuais. A autoridade de tal dizer não emana de nenhum especialista ou instituição, como

costuma ocorrer no discurso jornalístico como um todo, mas da ciência enquanto entidade.

Na medida em que as conclusões de pesquisas científicas podem ser apresentadas sem

qualquer referência aos seus sujeitos produtores ou às suas condições de produção, a palavra da

ciência torna-se inquestionável,  bem como a palavra divina que ordenou o ataque a Jericó.  Da

mesma forma, a associação de verbos como saber, comprovar, explicar, descobrir, provar, implodir

(um argumento)  e  desmontar (uma tese)  conferem ao conhecimento científico atual  um caráter

definitivo. Dizemos atual porque, em Superinteressante, são sempre as pesquisas mais recentes que

provam um determinado ponto ou desmontam aquilo que se dizia antes. Afinal, é parte da missão

que a revista se coloca separar o novo do velho – novo que é, também, importante e verdadeiro.

Desta  forma,  torna-se  impossível,  segundo  o  discurso  de  Superinteressante,  questionar  uma

pesquisa  científica  qualquer,  desde  que  ela  esteja  publicada  em  suas  páginas.  Tal

inquestionabilidade é explicitada na SD12:

SD12:  Por  um lado,  a  origem desse  sentimento  é  inegavelmente sexual.  (Por  que  fazemos  amigos?,
março/2011)

O  caráter  sexual  da  amizade  é  apresentado  como  inegável,  mas  aquilo  que  o

comprovaria não é mencionado pela revista.  Porém, devido às menções recorrentes a pesquisas

científicas, produz-se um direcionamento de sentidos por meio do qual o leitor pode ser levado a

pensar que a irrefutabilidade da origem sexual da amizade tem bases científicas, mesmo que estas

bases não se apresentem de forma marcada.

Na  SD12,  produz-se,  também,  um  outro  efeito  de  sentido:  se  “a  origem  desse

sentimento  é  inegavelmente sexual”,  nada  poderia  negá-lo,  nem  mesmo  uma  outra  pesquisa

científica. A revista produz um apagamento do movimento de debate existente em diversas áreas e

linhas de pesquisa, tornando a ciência uma voz homogênea, muito embora faça opções por publicar

estudos  de  determinadas  áreas  e  instituições  em  lugar  de  outras.  O  silenciamento  de  vozes

discordantes dentro da própria comunidade científica ocorre em diversos momentos e que podemos

ver repetido na SD13, em que a biologia não apenas dá a resposta definitiva para uma questão como
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é apresentada como um todo coeso, sem dissonâncias, em vez de uma área da ciência com diversas

abordagens possíveis:

SD13: A biologia explica que, quanto mais jovem uma mulher, maiores são as chances de ocorrer uma
fecundação bem-sucedida. (Inocência roubada, maio/2002)

Inerente ao discurso, porém, a contradição se marca em momentos em que irrompe um

outro discurso sobre a ciência, em que ela deixa de ser una e indivisível e em que mesmo sua

infalibilidade pode ser questionada. São momentos em que cientistas sugerem e especulam em vez

de  provar e em que a revista se refere a  teses em vez de  descobertas, de forma que a ciência é

apresentada como um lugar de debate. Vejamos esta oposição nas SDs 14 a 16:

SD14: Recentemente, alguns antropólogos físicos sugeriram que as fêmeas de nossa espécie vivem décadas
produtivas após a menopausa pois há milênios isso serviria para manter a taxa de natalidade alta.  (Viva
Afrodite!, outubro/2000)

SD15:  Os  pesquisadores especulam que  esse  mecanismo  ajuda  os  meninos  a  desenvolver  uma
personalidade, em média, mais aventureira e exploradora, importante para vencer no mundo masculino. (O
que sabem os bebês?, agosto/2010)

SD16: Novas evidências sobre o clitóris e pesquisas de comportamento animal  provaram que a mulher
nasceu, sim, para ter prazer no sexo e que sua propagada vocação para a monogamia não passa de imposição
cultural, sem nada a ver com sua programação natural. (Viva Afrodite!, outubro/2000)

Apesar da SD15 apontar para uma unanimidade ao trazer como sujeito da frase um

conjunto  de  pesquisadores  não  especificados,  os  efeitos  de  sentido  produzidos  pelos  verbos

especular e sugerir, usados na SD14, são distintos dos de provar (SD16) e explicar (SD13). Aquilo

que é dito pela ciência não é mais explícito e inegável, mas uma possibilidade levantada sem a

mesma convicção. Embora tal imagem da ciência como um lugar de dúvidas e debates internos seja

rara no discurso da revista, ela comparece em alguns momentos, podendo até mesmo apontar para

uma  insuficiência  das  pesquisas  e  dos  desenvolvimentos  científicos  como  formas  de  explicar

fenômenos ou resolver problemas:

SD17: Mas todos esses estudos  ignoram um aspecto importante:  as pessoas não esperam que mulheres
sejam agressivas e competitivas. Outras pesquisas mostram que, quando elas são gananciosas e começam a
subir de cargo, as pessoas deixam de gostar delas. (Homens x mulheres – Por que eles estão ficando para
trás?, junho/2011)

SD18: Mas  droga alguma vai livrar a sociedade dessa estranha predileção que acomete muitas pessoas.
(Inocência roubada, maio/2002)

Na SD17, os estudos apresentados pela revista “ignoram” um determinado aspecto.

Porém,  cabe  à  própria  ciência  tapar  este  vazio  por  meio  de  pesquisas  realizadas  por  outros

pesquisadores. Apenas a ciência é capaz de questionar ou corrigir a ciência. Já na SD18, o poder da

ciência  é  colocado em xeque através  da afirmação de que “droga alguma” é capaz de livrar  a
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sociedade da pedofilia. Mais do que isto, o uso do verbo ser no futuro – “droga alguma vai” em vez

de “droga alguma pode” ou mesmo “droga alguma é capaz” –, coloca a ciência numa posição de

impotência eterna, uma vez que mesmo as drogas que podem vir a ser criadas no futuro jamais

serão capazes de resolver esta questão.

Na análise, realizada nesta subseção, das sequências discursivas reunidas na tabela 1,

identificamos, em Superinteressante, três formas de apresentar a ciência. Em alguns momentos, o

conhecimento  científico  aparece  como  duvidoso  e  sujeito  a  erros,  usado  como  ferramenta  de

controle ou incapaz de responder satisfatoriamente aos questionamentos que lhe são colocados. Em

outros, a ciência aparece como um constante debate entre áreas e teorias que se contradizem ou se

complementam. Na grande maioria das sequências recortadas, porém, o discurso sobre ciência da

revista  se  assemelha  ao  tratamento  da  ciência  como  notícia  descrito  por  Guimarães  (2001a),

segundo o qual a mídia, “ao tomar a ciência como acontecimento e não como processo de produção

de conhecimento, coloca a ciência como um lugar que pudesse dar respostas presentes, bastando,

para isso,  mobilizar  a ciência” (p.  20).  Conforme vimos na breve análise  da  Carta ao leitor,  a

ciência, para Superinteressante, cumpre a função de tranquilizar e de oferecer uma resposta otimista

para indivíduos que representam uma certa ansiedade social. É, portanto, uma imagem de ciência

una, absoluta, perfeita (AUTHIER-REVUZ, 1999, p. 14) que se faz presente. Afinal, apenas sem

limites  e  sem discussões  internas  a  ciência  poderia  ocupar  a  função  tranquilizadora  que  lhe  é

atribuída por Superinteressante.

5.3.2.  “Meninas sentadas cercadas por bandos de meninos correndo ao redor”: formações

imaginárias de masculino e feminino em Superinteressante

A frase  que  dá  título  a  esta  subseção  foi  retirada  de  uma  das  123  sequências

discursivas reunidas na tabela 2, disponível nos anexos desta dissertação. Nela, reunimos SDs nas

quais comparecem traços das formações imaginárias de homem e mulher presentes no discurso de

Superinteressante. A referência a “meninas sentadas cercadas por bandos de meninos correndo ao

redor foi retirada da matéria Homens x mulheres – Por que eles estão ficando para trás?, de junho

de 2011, e aponta para duas das imagens em jogo no discurso de  Superinteressante:  a do sexo

masculino como princípio ativo e a do feminino como passivo ou imóvel. Tal caracterização dialoga

com uma memória daquilo que significa ser homem ou mulher,  questão que perpassa todos os

aspectos da vida dos membros de cada gênero. Nas SDs analisadas nesta subseção, vemos como

Superinteressante mobiliza essa diferenciação entre masculino e feminino, que vai desde os papéis

assumidos por cada gênero nas relações familiares até as cores, os traços físicos e os brinquedos
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tidos como adequados para meninos e meninas, como podemos ver nas sequências reproduzidas a

seguir:

SD19: A pedido da Super, especialistas prepararam uma lista com diferenças entre um casal heterossexual e
um casal gay que mantenha relação estável. Chegaram a pelo menos 37 direitos que o país nega para aqueles
que têm duas escovas de dentes azuis – ou duas rosas – no banheiro de casa. (O Brasil e os homossexuais:
Sim, julho/2004)

SD20: Pesquisadores da Universidade de Stirling, na Escócia, apresentaram uma série de fotos de homens
para 4.791 mulheres de 30 países, entre eles o Brasil. E descobriram o seguinte: quanto melhor o sistema de
saúde de um país, mais as mulheres preferem homens com   traços femininos. Isso acontece porque, existindo
menos doenças, as mulheres não dependem tanto de genes superfortes (presentes nos machões) para gerar
descendentes saudáveis. E passam a preferir homens com   rosto delicado. (Amor – O Início, julho/2010)

SD21: Meninas falam mais cedo – e usam mais palavras para se comunicar, já a partir do primeiro ano de
idade. Também conversam com frases mais complexas (“Me dá  boneca”,  em vez de só “Bola”),  o que
rendeu a elas a fama de matracas – injustamente, como veremos.  (Homens x mulheres – Por que eles estão
ficando para trás?, junho/2011)

Na  SD19,  Superinteressante  mobiliza  um  já-dito  –  um  sentido  institucionalizado

admitido por todos como natural (ORLANDI, 1998b) – segundo o qual meninos gostam de azul e

meninas,  de  rosa.  Trata-se  uma  memória  que  volta  a  comparecer,  por  exemplo,  quando,  em

Farmácia do prazer  (setembro/1998), é feita uma menção a uma possível “versão cor-de-rosa da

pílula azul”. É este já-dito que faz com que os leitores saibam a quem pertencem as escovas de

dentes azuis e rosas sem que isto precise ser dito de maneira explícita: o que se diz é que existem

“pelo menos 37 direitos que o país nega a homens gays – ou a mulheres lésbicas”. Há também o

resgate de uma memória da divisão do banheiro como algo íntimo, familiar, como na expressão

popular “juntar as escovas de dentes”, normalmente usada para descrever casais que decidem morar

juntos sem um casamento formal.

Aquilo que aparece somente como já-dito na SD19 é explicitado na SD20, em que é

feita uma relação direta entre os genes superfortes e os machões, e entre os traços femininos e os

homens de rosto delicado. É mobilizada uma memória do homem como sexo forte e da mulher

como sexo frágil, uma vez que esta força também pode ser entendida como indo muito além da

genética. A associação entre a delicadeza e o feminino se dá por meio da relação parafrástica entre

“preferem homens com traços femininos” e “preferir homens com rosto delicado”. Pêcheux (1995

[1975])  chama de  paráfrase  a  relação  entre  dois  enunciados,  frases  ou  sequências  que  podem

substituir uns aos outros em uma formação discursiva dada. Trata-se, portanto, de uma substituição

que se torna possível a partir do momento de filiação de um dizer a uma FD. Citamos, também,

Maingueneau (1997), segundo o qual

[a] parafrasagem aparece em AD como uma tentativa para controlar em pontos nevrálgicos
a  polissemia  aberta  pela  língua  e  pelo  interdiscurso.  Fingindo  dizer  diferentemente  a
“mesma coisa” para restituir uma equivalência preexistente, a paráfrase abre, na realidade,
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o bem-estar que pretende absorver, ela define uma rede de desvios cuja figura desenha a
identidade de uma formação discursiva. (p. 96)

Assim,  a  substituição  de  “traços  femininos”  por  “rosto  delicado”  produz  um

direcionamento de sentidos por meio do qual a delicadeza está atrelada ao feminino e vice-versa,

produzindo efeitos de sentido que não estão restritos às características físicas.

Já os parênteses, na SD20, cumprem a função de uma relativa explicativa, ou seja, de

uma “evocação lateral daquilo que se sabe a partir de outro lugar e que serve para pensar o objeto

proposição de base” (PÊCHEUX, 1995 [1975], p. 111). Os parênteses equivalem a uma construção

do tipo “os genes superfortes, que estão presentes nos machões”, servindo para explicar a quem

pertenceriam os genes em questão, estabelecendo uma ligação entre a força e a masculinidade. 

No caso da SD21, os parênteses servem não para explicar um ponto, determinando a

quem pertence uma determinada característica apontada pela revista, mas para exemplificar o que é

dito anteriormente: que meninas usam frases mais complexas do que os meninos no primeiro ano de

vida. A distinção, aqui, é feita por meio da escolha do objeto de desejo de cada criança. A frase mais

complexa, com verbo e pronome em vez de apenas um substantivo, é a que pede por uma boneca,

enquanto a mais simples diz respeito a uma bola. Tal oposição não produz os mesmos efeitos de

sentido que um exemplo hipotético em que as meninas diriam “Me dá bola” e os meninos, “Bola”,

ou em que fosse usado um outro brinquedo qualquer, como chocalho, associado a bebês como um

todo, e não a um determinado gênero.

A associação entre meninas e bonecas comparece em outros momentos, em que se fala

de uma distinção entre “carrinhos e bonecas” (Homens x mulheres – Por que eles estão ficando

para  trás?,  junho/2011)  e  da  brincadeira  de  “chá  com  bonecas”  (O  que  sabem  os  bebês?,

agosto/2010), e faz com que voltemos para a memória do feminino como lugar de passividade.

Afinal, enquanto aos meninos são reservados brinquedos que remetem a algum tipo de movimento

–  carrinhos,  bolas,  “objetos  curiosos  e  brinquedos  que  se  mexem”  (O  que  sabem  os  bebês?,

agosto/2010)  –,  às  meninas  cabem  aqueles  usados  normalmente  em  brincadeiras  bem  menos

movimentadas  e  cujo  apelo  comercial  se  baseia  na  imitação  de  rituais  de  embelezamento  de

mulheres adultas e dos cuidados com o bebê.

A memória do feminino como passivo tem como base principal  uma redução dos

homens e das mulheres aos gametas sexuais, conforme nos mostra Beauvoir (2009 [1949]):

Com o advento do patriarcado, o macho reivindica acremente sua posteridade; ainda se é
forçado a concordar em atribuir um papel à mulher na procriação, mas admite-se que ela
não faz senão carregar  e alimentar  a semente viva:  o pai  é o único criador.  Aristóteles
imagina que o feto é produzido pelo encontro do esperma com o mênstruo, nessa simbiose
a mulher fornece apenas uma matéria passiva, sendo o princípio masculino força, atividade,
movimento, vida. (…) Hegel estima que os dois sexos devem ser diferentes: um será ativo e
o outro, passivo, e naturalmente a passividade caberá à fêmea. “O homem é assim, em
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consequência  dessa  diferenciação,  o  princípio  ativo,  enquanto  a  mulher  é  o  princípio
passivo porque permanece dentro da sua unidade não desenvolvida.” (p. 40-41)

É possível ver, em Superinteressante, um retorno destas formações imaginárias. É o

caso das SDs 22 e 23, uma delas a que traz a frase que dá título a esta subseção.

SD22: Voltemos à mesma cena de crianças brincando. Pequenos grupos de meninas sentadas cercadas por
bandos de meninos correndo ao redor.  (Homens x mulheres – Por que eles estão ficando para trás?,
junho/2011)

SD23: (...) um espermatozoide tem de disputar uma corrida com outros 280 milhões de concorrentes e
atravessar útero e trompas de falópio, tudo para alcançar seu alvo – um óvulo grande e preguiçoso que
espera apenas 24 horas por sua chegada. (Homens x mulheres – Por que eles estão ficando para trás?,
junho/2011)

Como verbo ou como substantivo, a ideia da corrida se faz presente em ambas as SDs,

ora  associada  aos  meninos,  ora  aos  espermatozoides.  Estes  são  ágeis  (“corrida”,  “atravessar”),

competitivos  (“disputa”,  “concorrentes”),  focados  (“alvo”)  –  todas  características  tidas  como

masculinas,  segundo  a  ideologia  que  rege  nossa  formação  social.  Já  o  óvulo  apenas  espera,

preguiçosamente,  pela  chegada  do  espermatozoide.  Assim  como  as  meninas  da  SD22,  ele

permanece  em um  mesmo  lugar.  A cena  das  crianças  brincando,  aliás,  remete  inteiramente  à

fecundação humana: assim como o óvulo é cercado pelos espermatozoides, as meninas são cercadas

pelos meninos que correm ao seu redor.

As crianças brincando na SD22 são parte de uma cena maior construída ao longo da

reportagem Homens x mulheres – Por que eles estão ficando para trás?. Nela, é descrita uma escola

hipotética,  com alunos – meninos e meninas – e professoras. Presume-se que os leitores sejam

capazes de se identificar com a escola criada para a matéria, uma vez que, supostamente, teriam

estudado em instituições idênticas a esta. Retomamos, aqui, uma citação de Pêcheux (1995 [1975])

feita na segunda seção desta dissertação, segundo a qual “é a ideologia que fornece as evidências

pelas quais 'todo mundo sabe' o que é um soldado, um operário, um patrão, uma fábrica, uma greve,

etc.” (p. 160). É esta mesma ideologia que produz um efeito de evidência por meio do qual acredita-

se que todos – repórteres, editores e leitores – saibam o que é uma escola. Apresentada como um

dado na vida de todos os sujeitos, a cena descrita por Superinteressante serve para explicar parte das

diferenças entre meninos e meninas apontadas pela matéria, e que aparecem também em todas as

reportagens que integram o nosso corpus.

A principal  distinção  apontada  pela  revista  é  entre  o  grau  de  agressividade  e  de

inteligência emocional que seria inerente a homens e mulheres. Vejamos alguns exemplos:

SD24: “Quando meu filho tinha 3 anos, comprei uma Barbie para ele. Achei que ia ser bom vê-lo brincar em
situações cooperativas e não agressivas. A primeira coisa que ele fez foi pegar a Barbie pela cabeça e dar
um golpe no ar com as perninhas compridas dela,  como se fosse uma  espada,  e gritar  ‘Éééé!!!  Toma
isso!!!’”, lembra Brizendine. (O que sabem os bebês?, agosto/2010)
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SD25: Os chimpanzés comuns são de Marte e os bonobos, de Vênus. É que as comunidades dos primeiros
são dominadas por machos que não hesitam em descer o sarrafo uns nos outros. A pancadaria é constante.
No caso dos bonobos,  o clima é outro.  Quem manda são as  fêmeas,  bem menos violentas.  (Humanos,
novembro/2014)

SD26: Em média as meninas são mais interessadas em interações sociais, enquanto os garotos concentram
sua atenção em objetos curiosos e brinquedos, em especial os que se mexem. “Com 6 meses, as  meninas
olham mais tempo para rostos e buscam interagir mais. Já os  meninos tendem a desviar o olhar  de
outras pessoas com muito mais frequência”, diz Brizendine. (O que sabem os bebês?, agosto/2010)

É por meio de códigos normalmente associados a homens e mulheres que podemos

compreender a que gênero são atribuídas cada uma das características postas nas SDs 24 e 25: é às

meninas que cabem bonecas como a Barbie, conforme visto na análise da SD21; já a correlação

homens/Marte e mulheres/Vênus tornou-se parte do senso comum depois do lançamento do livro

Homens  são  de  Marte,  mulheres  são  de  Vênus,  de  John  Gray,  em  1992.  No  discurso  de

Superinteressante,  porém, a  relação ora se refere aos  planetas  do nosso Sistema Solar,  ora  aos

deuses da mitologia romana, conforme podemos ver nas SDs a seguir:

SD27: Viva Afrodite! (Viva Afrodite!, outubro/2000)

SD28: Quando o feto masculino se desenvolve dentro do útero da mãe, faz sentido dizer que as mulheres
são de Vênus e os homens são de Marte: é como se a mulher gerasse um alienígena dentro de si. (Homens
x mulheres – Por que eles estão ficando para trás?, junho/2011)

O  título  da  reportagem  Viva  Afrodite!,  presente  na  SD27,  faz  referência  à  deusa

equivalente  a  Vênus no panteão  grego,  ao passo que a  SD28 trata  a  oposição  entre  homens e

mulheres como uma questão interplanetária ao evocar a figura de um feto masculino “alienígena”.

Ao passo que, no caso dos planetas, é apenas uma diferença que é marcada entre os

sexos, sem qualquer definição extra, quando Marte, o deus da guerra, e Vênus, a deusa do amor e da

beleza, entram na roda, produz-se um efeito de sentido da mulher como objeto de desejo sexual e do

homem como  destinado  à  guerra.  Nos  aprofundaremos  no  primeiro  caso  mais  adiante,  mas  a

agressividade masculina já aparece posta em duas das três SDs acima, em oposição a uma maior

sociabilidade feminina. Enquanto meninas “são mais interessadas em interações sociais” e brincam

“em situações cooperativas e não agressivas”, os meninos “tendem a desviar o olhar” de outras

pessoas  e  têm  uma  agressividade  tão  forte  que,  mesmo  com  um  brinquedo  tradicionalmente

feminino nas mãos, não podem fazer nada além de agir como se estivessem em um combate. Já no

caso da matéria  Humanos, é feito um paralelo entre o comportamento dos seres humanos e o de

outros primatas. Neste caso, se “os chimpanzés comuns são de Marte e os bonobos, de Vênus”,

produz-se um deslizamento de sentidos  segundo o qual  os  chimpanzés/homens seriam dados a

“descer o sarrafo”, ao passo que as bonobos/mulheres seriam “bem menos violentas”.
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Da  mesma  forma  que  a  violência  masculina  é  demonstrada  pela  história  da

neuropsiquiatra Louann Brizendine na SD24, a impossibilidade das mulheres de sair de seu papel

de cuidadora comparece em uma outra anedota da mesma especialista.  Desta vez, porém, ela é

chamada de neurobióloga, e o personagem principal não é seu filho de três anos, mas a filha de três

anos de uma paciente:

SD29: “Certo dia ela entrou no quarto da menina de 3 anos e a flagrou brincando.  No colo estava um
caminhãozinho  de  brinquedo que  a  menina  ninava de  um lado  para  o  outro  dizendo:  ‘Não  chore,
carrinho.  Vai  ficar tudo bem’.”  A história  é  de uma paciente  de Louann Brizendine,  neurobióloga de
Harvard. (Homens x mulheres – Por que eles estão ficando para trás?, junho/2011)

À  mulher,  portanto,  cabem  não  apenas  as  interações  sociais  não-violentas  como

também o papel de cuidadora: mesmo com um brinquedo tradicionalmente masculino e sem traços

humanos, é inevitável para a menina tratá-lo como um bebê. Ignora-se, aqui, o grau de interpelação

ideológica  da  criança,  que  se  constitui  enquanto  sujeito  desde  o  momento  do  seu  nascimento,

afetada  pelos  dizeres  não apenas  de  seus  pais,  mas  de avós,  professores,  pediatras,  amigos da

família etc.

Embora  a  mulher  seja  apresentada  como  tendo  mais  interesse  em  relações

interpessoais, a emotividade feminina também pode ter como resultado uma certa inaptidão social,

como podemos ver na SD abaixo:

SD30: É por isso que as mulheres têm, sim, amizades  mais intensas do que os homens. Mas,  por isso
mesmo, elas também são menos tolerantes – e suas amizades duram menos. (Por que fazemos amigos?,
março/2011)

A imagem  de  mulher  presente  na  SD30  parece  entrar  em  conflito  com  a  que

comparece em outras sequências analisadas até aqui, como a SD29 e a SD24. Se, antes, a mulher

era apresentada como naturalmente mais carinhosa e menos competitiva, ela agora é retratada como

menos tolerante para com os outros. Porém, conforme vimos na seção 2 deste trabalho, o sentido

não é único, podendo sempre se tornar outro dependendo das posições-sujeito daquele que fala e de

seus interlocutores. Desta forma, a ambiguidade e a contradição se tornam partes integrantes da

língua. Conforme Pêcheux (1998 [1982]):

é necessário reconhecer que qualquer língua natural é também, e antes de mais nada, a
condição de existência de universos discursivos não-estabilizados logicamente, próprios ao
espaço sócio-histórico dos rituais  ideológicos,  dos discursos filosóficos,  dos enunciados
políticos, da expressão cultural e estetética. Nesta (...) categoria de universos discursivos, a
ambiguidade  e  o  equívoco  constituem  um  fato  estrutural  incontornável:  o  jogo  das
diferenças, alterações, contradições não pode ser aí concebido como o amolecimento de um
núcleo duro lógico (...) (p. 24)

Embora, em todas as sequências discursivas mencionadas, Superinteressante se filie a

uma mesma FD que enxerga  a  mulher  como pertencente  ao  campo do emocional,  enquanto  o
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homem seria um ser mais lógico, os sentidos dessa suposta emotividade feminina encontram-se em

disputa.  Se  ora  eles  apontam  para  a  figura  de  uma  cuidadora  natural,  gentil,  carinhosa  e

compreensiva, ora é a imagem de um ser irracional, completamente dominado por suas emoções,

que emerge. Tal contradição é constitutiva de uma imagem de mulher construída desde o começo da

era moderna, conforme vimos na seção 4 deste trabalho, numa constante tensão entre a “guardiã do

lar e da família” (D’INCAO, 1997, p. 230) e a dona de “desejos ilimitados” capazes de destruir “a

ordem social e familiar” (KEHL, 2008, p. 53, p. 60).

Entretanto,  a  emotividade  não  é  a  única  característica  apresentada  como

marcadamente feminina, e também não é apenas a agressividade que é associada ao masculino. Nas

SDs 31 a 33, vemos que a questão da obediência, da coragem e da capacidade de liderança também

entram em jogo em Superinteressante:

SD31:  De  fato,  uma  pesquisa  do  Centro  Psicobiológico  de  Pittsburgh  mediu  os  níveis  de  cortisol  (o
hormônio liberado em situações de estresse) no sangue de crianças entre 7 e 16 anos e concluiu:  eles se
estressam muito mais com autoridade do que elas. (Homens x mulheres – Por que eles estão ficando para
trás?, junho/2011)

SD32: Os pesquisadores especulam que esse mecanismo ajuda os meninos a desenvolver uma personalidade,
em média, mais aventureira e exploradora, importante para vencer no mundo masculino. (O que sabem
os bebês?, agosto/2010)

SD33: Para Zimbardo, eles precisam fugir da realidade para encontrar estímulos e se afastam da vida em
sociedade. O resultado? Homens que não sabem levar uma vida adulta e que deixam as mulheres assumir o
papel de provedoras e líderes. (Homens x mulheres – Por que eles estão ficando para trás?, junho/2011)

A suposta inaptidão do homem para as interações sociais volta a aparecer na SD33. É

devido a ela que eles “deixam”, atualmente, que as mulheres assumam o papel de “provedoras e

líderes”. Retorna, aqui, uma formação imaginária do homem como detentor do poder de liderança e

da capacidade de prover para sua família,  afinal,  para que eles tenham a capacidade de deixar

alguém assumir um papel, é porque este lhes pertenceria por direito. Na SD32, vemos uma menção

ao “mundo masculino”, que pode remeter tanto à ideia de um espaço específico para homens em

oposição a um para mulheres quanto a um pertencimento de todo o mundo aos homens. Quando

colocada em relação com a SD33, porém, há um direcionamento para um destes sentidos.

A posição dos homens como líderes do mundo se justificaria por sua personalidade

desafiadora, aventureira e exploradora, ao passo que a mulher seria, por oposição, mais obediente e

recatada.  Para  Superinteressante,  porém,  as  mulheres  deveriam  almejar  o  mesmo  tipo  de

comportamento, ao menos em parte. Afinal, não apenas a revista atribui traços de personalidade

diferentes a homens e mulheres como também dá um valor maior para as características tidas como

masculinas, como na SD abaixo:
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SD34:  “A descarga  hormonal  pode aguçar  a  competitividade”,  afirma  Sônia.  Ou  seja:  as  mulheres
perceberam que a TPM traz  coisas boas – não é apenas  um  momento de fragilidade.  (Viva Afrodite!,
outubro/2000)

Conforme vimos  na  SD24,  a  cooperatividade  é  entendida  pela  revista  como  uma

característica  feminina,  que seria  de difícil  compreensão para  os  homens.  Uma vez que,  como

vimos  na  terceira  seção  deste  trabalho,  os  gêneros  masculino  e  feminino  têm uma  existência

relacional  (BOURDIEU,  2010  [1998]),  ao  homem,  caberia  a  competitividade.  Desta  forma,  a

fragilidade  –  associada,  no  imaginário  dominante  em nossa  formação  social,  à  mulher  –  seria

compensada pela intensificação de um traço de personalidade tido como marcadamente masculino.

Ao aguçar a competitividade, a TPM também reduziria a cooperatividade, uma vez que as duas

características são apresentadas como opostas uma a outra. Naturaliza-se, assim, a valorização dos

traços tidos como masculinos pela ideologia dominante.

Apesar do foco dado por Superinteressante à emotividade e ao interesse por relações

interpessoais da mulher, não é como alguém que deseja o outro que ela é apresentada quando a

revista fala de sua sexualidade. O interesse primordial da mulher, para a revista, é pelos aspectos

materiais envolvidos nos relacionamentos românticos ou sexuais. É comum ver nas reportagens que

abordam o  sexo  e  a  reprodução  humana  a  figura  da  mulher  como  interessada  nos  “melhores

provedores” (Amor – O Início, julho/2010) ou em “curso[s] de sexualidade, de dança do ventre, de

strip-tease” (Viva Afrodite!, outubro/2000). 

Em oposição  a  esta  memória  de  um desejo  consumista  feminino,  comparece  um

interesse do homem pela própria mulher41 como um outro que lhe desperta desejo ou pelo prazer em

si: eles “valoriza[m] muito a beleza” (Amor – O Início, julho/2010) e possuem um “desejo mais

constante”, ao passo que o da mulher seria “mais intenso” (Viva Afrodite!, outubro/2000) – assim

como as amizades femininas da SD30. Vejamos:

SD35:  “A sexualidade  da  mulher  tem  foco  amplo.  Inclui  romance,  lençóis  bonitos,  dançar,  jantar,
perfumes. A do homem é concentrada no orgasmo”, diz Helen, a mais destacada autora deste movimento
“pós-feminista”, que baseia seus argumentos em pesquisas científicas. (Viva Afrodite!, outubro/2000)

SD36: Na dança do acasalamento humano, os homens dão mais valor à beleza e à juventude – e as mulheres
estão mais preocupadas com o nível socioeconômico do parceiro (sim, isso inclui dinheiro). (Amor – O
início, julho/2010)

SD37:  Ou seja:  os  machões não são bons pares.  E parecem estar  saindo de moda.  (Amor – O início,
julho/2010)

Assim como nos exemplos mencionados no parágrafo anterior, nas três SDs o objeto

de desejo da mulher não é o parceiro sexual em potencial, mas aquilo que ele pode lhe oferecer

41 Com exceção da reportagem O Brasil e os homossexuais: Sim (julho/2004), todos os relacionamentos românticos e
sexuais abordados por Superinteressante são heterossexuais.
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(“nível  socioeconômico”,  “dinheiro”)  ou  simplesmente  aquilo  que,  dentro  dos  relacionamentos

românticos  e  sexuais,  em nossa  formação  social,  está  diretamente  ligado à  esfera  do  consumo

(“lençóis bonitos, dançar, jantar, perfumes”). Mesmo quando a revista faz menção ao desejo da

mulher pelo homem, utiliza-se de uma expressão da ordem do consumo para fazê-lo: os machões

estão  “saindo  de  moda”,  assim como um restaurante  famoso  ou  um vestido  com determinada

estampa. 

Aqui,  é  mobilizada  uma  memória  da  mulher  como  obcecada  por  compras,  muito

frequente em obras de ficção contemporâneas como comédias românticas e sitcoms: a mulher que

estoura o cartão de crédito (do marido), que sai com as amigas para fazer compras como método

terapêutico, que, apesar de não ter dinheiro, simplesmente precisa comprar um novo par de botas de

grife. Comparece, também, uma memória da mulher como sustentada pelo homem, que ainda se faz

presente em nossa formação social, apesar da inserção feminina massiva no mercado de trabalho, no

século XX. É como se a dependência financeira da mulher resultasse de alguma característica inata,

e não de uma determinada estrutura social.

Mesmo  reduzido  ao  nível  econômico,  o  desejo  sexual  feminino  comparece

frequentemente  como  um mistério  a  ser  solucionado,  ou  simplesmente  como  um problema.  A

matéria  Farmácia  do  prazer  (setembro/1998)  conta  com o  intertítulo  O  mistério  feminino no

começo de uma seção que se propõe a abordar as particularidades do orgasmo da mulher. Nas SDs a

seguir, vemos mais algumas ocorrências do tipo:

SD38: Os mecanismos do orgasmo feminino são  tão complicados que os médicos ainda estão longe de
entendê-los. (Viva Afrodite!, outubro/2000)

SD39: Mas cuidado com a pílula anticoncepcional: ela pode distorcer essa comunicação olfativa, fazendo a
mulher perder a capacidade de reconhecer o que a atrai. (Amor – O início, julho/2010)

SD40: A chave para  reabilitar o desejo sexual feminino – quem diria – é um  hormônio masculino,  a
testosterona. (Farmácia do prazer, setembro/1998)

Embora  a  mulher  também  produza  testosterona,  tanto  nos  ovários  quanto  nas

glândulas suprarrenais, no imaginário social, a testosterona é um hormônio masculino, produzido

somente nos testículos. Logo, é, novamente, um traço masculino que surge como possibilidade de

salvação para a mulher – neste caso, de um desejo sexual que se constitui como um problema que

precisa ser reabilitado.

Nas SDs 38 e 39, a sexualidade feminina surge como um mistério tão complexo que

não  apenas  os  médicos  não  conseguem  entendê-la  como  a  própria  mulher  pode  “perder  a

capacidade de reconhecer o que a atrai”. A mulher, para  Superinteressante, é, portanto, confusa,

alguém que não sabe direito o que deseja, podendo perder esta noção devido a uma mudança em sua

produção hormonal. Não se trata, aqui, daquilo que a mulher realmente quer, mas daquilo que a
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ciência – ou, pelo menos, a ciência levada em conta por Superinteressante – diz que ela deve querer.

Em vez de construído socialmente ou mesmo mutável em um nível  químico-biológico – como

sugerido  pela  própria  revista  quando esta  diz  que  os  machões  estão  saindo de  moda devido a

mudanças evolutivas –, o desejo feminino é apresentado como uma determinação categórica, que

corre o risco de ser ofuscado pelos contraceptivos.

Por  sua  vez,  o  desejo  sexual  masculino  é  apresentado  como  aquele  que  é

verdadeiramente essencial para a sexualidade humana como um todo:

SD41: Os médicos  alegam que sem a ereção masculina não há penetração sexual, daí a atenção sobre
esse mecanismo. (Farmácia do prazer, setembro/1998)

SD42: Foi essa a conclusão de um estudo da Universidade Harvard, que analisou os níveis hormonais de 58
homens. Sem testosterona, os casais vão perdendo a vontade de sexo. (Amor – O meio, julho/2010)

A justificativa dos médicos citados por  Superinteressante ecoa na SD42, em que o

nível de testosterona do homem é associado diretamente com a falta de vontade de sexo dos casais.

Não  é  levantada  a  possibilidade  da  mulher  dentro  do  casal  ainda  desejar  sexo,  apesar  do

desequilíbrio  hormonal  de  seu  parceiro.  É  o  desejo  masculino  que  importa:  sem  ele,  não  há

penetração sexual; sem ele, o casal como um todo perde a vontade de sexo. Retornamos, aqui, para

a importância dada à felicidade do marido como indicador da felicidade conjugal nos anos 1950,

apontada por Bassanezi (1997): “De maneira não muito explícita, mas contundente, o bem-estar do

marido era tomado como ponto de referência para a medida da felicidade conjugal, a felicidade da

esposa viria como consequência de um marido satisfeito” (p. 627).

Se é o desejo masculino que serve de medida para o nível de atividade sexual da

espécie  humana  como  um  todo,  aquilo  que  o  homem  deseja  deve  se  fazer  constantemente

disponível  para  ele.  Conforme  vimos  na  seção  2  deste  trabalho,  é  através  de  uma  formação

discursiva que um indivíduo é interpelado em sujeito. Para que seus dizeres produzam efeitos de

sentido, é preciso que eles se filiem a uma determinada FD, que, por sua vez, está ligada a uma

formação  ideológica  dada.  Identificada  à  ideologia  dominante  em  nossa  formação  social,

Superinteressante se identifica com uma FD heteronormativa e apresenta a mulher  como único

objeto de desejo masculino possível. As SDs a seguir trazem alguns dizeres sobre o corpo feminino

presentes em Superinteressante:

SD43: Novas pesquisas revelam aquilo que durante muito tempo homens e mulheres não conseguiram - ou
não quiseram - ver: o corpo feminino foi feito para o prazer. (Viva Afrodite!, outubro/2000)

SD44: “Já os órgãos genitais  femininos estão  sempre prontos para a relação”,  diz Euzimar Coutinho.
(Farmácia do prazer, setembro/1998)
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A matéria  Viva Afrodite!  se propõe a questionar a ideia de que a mulher não sentiria

prazer sexual, ou de que seu prazer não teria a mesma importância que o do homem. É algo que

comparece em diversos dizeres correntes em nossa formação social, muitas vezes associado à já

mencionada imagem da  mulher  como interessada  apenas  em bens materiais,  como no caso  da

expressão “mulher gosta é de dinheiro, quem gosta de homem é homossexual”. Assim, a frase “o

corpo feminino foi feito para o prazer” produz um duplo efeito de sentido. Com relação apenas à

matéria em que se encontra, aponta para uma crítica à negação do prazer feminino, sentido que se

apresenta como evidente para o sujeito-autor da matéria. Porém, a partir de sua filiação a uma FD, o

sujeito “se esquece” que o sentido sempre pode ser outro (PÊCHEUX, 1995 [1975]), e que o seu

dizer, se colocado em relação a um funcionamento discursivo mais amplo, como o constatado por

esta pesquisa,  também pode apontar para uma disponibilidade do corpo feminino para o prazer

alheio. Tal efeito de sentido marca-se mais notadamente quando colocamos a frase ao lado, por

exemplo,  da  citação  do ginecologista  Euzimar  Coutinho,  na  SD44,  que  afirma que  “os  órgãos

genitais femininos estão sempre prontos para a relação”, deixando de lado mecanismos fisiológicos

como  o  de  lubrificação  da  vagina  e  produzindo  um efeito  de  sentido  de  uma  disponibilidade

constante para o sexo.

Embora Superinteressante não contemple, em suas matérias de capa – pelo menos até o fim

desta pesquisa –, a existência de sujeitos transexuais, a afirmação de Euzimar Coutinho, na SD44

produz efeitos de sentido também no que diz respeito a mulheres trans: frequentemente empurradas

para a  prostituição e  percebidas  socialmente  como homens  vivendo um fetiche constante,  seus

corpos são também entendidos como constantemente disponíveis e preparados para o ato sexual.

Outra  área em que esta  imagem do corpo feminino produz efeitos  de sentido é o

discurso sobre a pedofilia. A seguir, trazemos duas sequências retiradas da reportagem Inocência

roubada:

SD45: Grande parte das mulheres casava durante a puberdade. (Inocência roubada, maio/2002)

SD46: Em 1977, o cineasta polonês Roman Polanski teve que picar a mula dos Estados Unidos depois de
admitir ter feito sexo com uma garota de 13 anos. Na década de 90, o cantor Michael Jackson foi acusado
de abusar de um menino de 12 anos. (Inocência roubada, maio/2002)

Enquanto  a  SD45  associa  a  puberdade  a  mulheres  adultas,  e  não  a  meninas  em

formação, a SD46 traz uma diferenciação entre aquilo que acontece a duas crianças mais ou menos

da mesma idade, dependendo do seu gênero. Há uma relação parafrástica entre “admitir ter feito

sexo com uma garota de 13 anos” e “foi acusado de abusar de um menino de 12 anos”, que dialoga

com a SD anterior e com a imagem da mulher como sempre disponível sexualmente. Enquanto

Michael Jackson comete um crime, Roman Polanski revela uma indiscrição. É como se aquilo que é
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considerado abuso no caso de um menino – quando cometido por um homem, revelando, também,

traços de uma filiação a uma formação discursiva heteronormativa – não o é quando se trata de uma

menina, pois esta já ocupa desde sempre uma posição de mulher (e de disponível).

Em seu funcionamento discursivo, Superinteressante acaba por produzir um efeito de

justificação de comportamentos que procura condenar explicitamente em outros momentos. Ainda

no caso da pedofilia, façamos um paralelo entre as SDs 47 e 48:

SD47: Quando ela resolveu pedir ajuda à avó, ouviu que a culpa havia sido dela. “Você saiu do banho de
toalha  na  frente  do  seu  avô,  que  não  sabe  controlar  os  instintos.”  (Como  silenciamos  o  estupro,
setembro/2015)

SD48:  O romance  Lolita,  do  russo Vladimir  Nabokov (1899-1977),  escandalizou o mundo ao  contar  a
história do padrasto europeu da adolescente americana Dolores Haze, cujo apelido (Lolita) logo serviu para
designar  aquelas  meninas que  hipnotizam  homens  bem  mais  velhos,  tratando-os  com  estudada
displicência. (Inocência roubada, maio/2002)

A avó da SD47 ocupa a função de outro antagônico, cujo modo de pensar arcaico deve

ser combatido pelas ideias modernas e científicas. Na matéria  Como silenciamos o estupro,  são

atitudes como a da avó da menina de 14 anos estuprada pelo avô que são apresentadas como o

problema  a  ser  resolvido.  Porém,  na  SD48,  Superinteressante  se  filia  a  uma  determinada

interpretação  do  romance  Lolita para  produzir  sentidos  sobre  crianças  e  adolescentes  do  sexo

feminino que apontam para uma culpabilização da vítima bem próxima à do dizer da avó.

Há  uma  disputa  de  sentidos  envolvendo  duas  interpretações  possíveis  de  Lolita:

enquanto alguns enxergam o livro de Nabokov como o relato de um pedófilo cuja vítima só seria

sexualmente  atraente  por  ser  descrita  pela  ótica  de  seu  abusador,  outros  se  identificam com o

protagonista Humbert Humbert e entendem a jovem Dolores Haze como uma espécie de  femme

fatale pré-adolescente.  Muito  embora  o  termo ninfeta  seja  usado no romance para  se  referir  a

meninas entre os 9 e os 14 anos, é frequente, hoje em dia, a sua utilização para falar de adolescentes

mais velhas ou mesmo de mulheres no início da vida adulta. Foi comum o uso do termo ninfeta, por

exemplo, para descrever a personagem da atriz Mel Lisboa, na época com 19 anos, na minissérie

Presença de Anita, exibida pela Rede Globo em 2001. Em ambas as adaptações de  Lolita  para o

cinema, a personagem-título,  que, no livro,  tem 12 anos,  foi  envelhecida: na versão de Stanley

Kubrick, de 1962, Lolita tem 14 anos de idade, e, na de Adrian Lyne, lançada em 1997, 16. Produz-

se, assim, um efeito de equivalência entre a infância, a adolescência e a idade adulta da mulher, que

comparece  no  discurso  de  Superinteressante  em  momentos  como  o  paralelo  entre  mulher  e

puberdade da SD45.

Na SD47, evoca-se uma imagem que Superinteressante acredita ser de conhecimento

de seu leitor, que entende como um cúmplice. É esperado do leitor que ele saiba de imediato quem

são “aquelas meninas”. Irrompe, no dizer da revista, um pré-construído, “uma construção anterior,



110

exterior, mas sempre independente, em oposição ao que é construído pelo enunciado” (PÊCHEUX,

1995 [1975], p. 98). Ao fazer referência a este elemento, que surge como se pensado “antes, em

outro lugar, independentemente” (idem, p. 155), a revista lhes chama à existência, estas crianças e

adolescentes  capazes  de  provocar  desejo  sexual  de  maneira  deliberada,  filiando-se  a  uma

determinada formação discursiva sobre a pedofilia cujos traços podem ser vistos na fala da avó da

SD47 ou em comentários como “a culpa da pedofilia é dessa molecada gostosa”, um dos muitos

tweets que circularam em 2015 sobre uma participante de 12 anos do  reality show Master Chef

Júnior, exibido pela Band42. Vale mencionar que apenas em uma das SDs recortadas nesta pesquisa

um  menino  é  apresentado  como  responsável  pelo  desejo  de  um  adulto:  também  na  matéria

Inocência roubada, em uma referência ao romance Morte em Veneza, de Thomas Mann, fala-se da

“pureza  arrebatadora  de  um  jovem  polonês”.  É  algo  que  não  retorna  no  discurso  da  revista,

condicionando a identificação com este discurso sobre a pedofilia ao feminino.

Mas a imagem da mulher como vítima de violências sexuais também aparece nas

páginas de Superinteressante:

SD49: Isso acontece com quem foi  estuprado o tempo todo.  Mulheres relatam como são recebidas com
desconfiança  quando  resolvem  contar  suas  histórias  para  alguém.  (Como  silenciamos  o  estupro,
setembro/2015)

SD50:  Poucas mulheres são fisicamente incapazes de ter orgasmo. Tal incapacidade em geral é fruto de
condições psicológicas, como traumas decorrentes de um abuso sexual, de uma educação rígida ou de
opressão social e religiosa. (Viva Afrodite!, outubro/2000)

Na SD49, a princípio, é uma generalização das vítimas de estupro que é apresentada,

sem uma definição de gênero, o que se dá pelo uso do substantivo masculino em vez do feminino.

Porém, logo em seguida, são as mulheres que relatam o que acontece com as vítimas. Quem é

estuprado, segundo Superinteressante, é a mulher43. Já na SD50, produz-se um efeito de sentido de

que são poucas as mulheres traumatizadas por abusos sexuais ou por uma educação rígida ou uma

opressão social e religiosa. Afinal, se estes são os motivos para uma mulher não conseguir chegar ao

orgasmo, e se são poucas as mulheres “fisicamente incapazes de ter um orgasmo”, é porque são

poucas, também, as que lidam com esses traumas. A opressão não é tratada como um problema

estrutural: não é adjetivada como sendo mais intensa do que o normal. É apenas a mulher oprimida

que não chega ao orgasmo, e é apenas com poucas que isto acontece.

42 A  história  do  assédio  sofrido  pela  participante  pode  ser  lida  em:
http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2015/10/1698271-assedio-virtual-apos-programa-surpreendeu-diz-mae-de-
chef-mirim.shtml?cmpid=fb-uolnot.

43 Até 2009, o mesmo era verdade para o Código Penal brasileiro: o artigo 213 tipificava o crime de estupro como
“[c]onstranger  mulher à  conjunção  carnal,  mediante  violência  ou  grave  ameaça”.  A redação  da  lei  foi,  então,
alterada para “[c]onstranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal ou a praticar ou
permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso” (BRASIL, 2009), porém, o texto anterior aponta para uma
memória da vítima de estupro como sendo sempre uma mulher.
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Embora  a  vitimização  da  mulher  se  faça  presente,  ela  também é  frequentemente

apresentada como alguém com poder de agência tanto sobre o que acontece consigo mesma quanto

com os homens. Por sua vez, o homem aparece desresponsabilizado por suas ações, que resultam,

em muitos casos, do comportamento feminino:

SD51: Um estudo feito com bebês de 11 meses mostra como os pais tratam de maneiras diferentes filhos e
filhas. Nesse experimento, os bebês tinham de descer uma rampa inclinada engatinhando. Menininhos e
menininhas conseguiram descê-la sem diferenças. Mas, quando o grau de inclinação da rampa era definido
pelas  mães,  elas  sempre  expunham  os  filhos  a  inclinações  maiores  e  poupavam  as  filhas,  como  se
assumissem que elas não completariam o trajeto. Ou seja, a ideia de que mulheres são frágeis e homens
são audaciosos pode ser apresentada aos meninos pelas próprias mães. (Homens x mulheres – Por que
eles estão ficando para trás?, junho/2011)

Num primeiro momento, Superinteressante se propõe a falar sobre o papel dos pais de

ambos os sexos na forma como práticas machistas são reproduzidas  na criação dos filhos.  Em

seguida,  porém,  são  as  mães  que  são  apontadas  como  responsáveis  tanto  pelo  que  ocorre  no

experimento quando por apresentar determinadas noções de masculino e feminino para os meninos.

Notamos que o pai é apagado da relação familiar, bem como as filhas, que não são afetadas pelas

ações da mãe: o importante é forma como estas impactam os filhos do sexo masculino. 

Nas SDs a seguir, é possível ver outras ocorrências desse funcionamento:

SD52: Instigados pela cultura (universitária e generalizada) de pegar o maior número de mulheres possível
e não perder nenhuma chance de fazer sexo, acabam ignorando consentimentos não dados ou resistências.
(Como silenciamos o estupro, setembro/2015)

SD53: As professoras permitem que os meninos as interrompam mais. (Homens x mulheres – Por que eles
estão ficando para trás?, junho/2011)

A reportagem Homens x mulheres – Por que eles estão ficando para trás trata, entre

outras coisas, do comportamento escolar de crianças e adolescentes nas faixas etárias dos “3 aos 13

anos” e dos “7 aos 16”. Seu alcance vai além do período da educação básica em que as profissionais

do ensino são, em sua esmagadora maioria, mulheres. Assim, o fato de que são as  professoras as

responsáveis pelo comportamento dos meninos, não os professores, aponta para uma culpabilização

da figura feminina no que diz respeito ao comportamento masculino. Já na SD52, é a cultura como

um todo que faz com que os homens ajam de determinada forma. Mesmo em se tratando de um

crime, suas ações são caracterizadas quase como um acidente. Não é comum dizermos que alguém

acabou roubando um banco: o verbo acabar, nestes casos, costuma ser reservado para aquilo que

ocorre mesmo quanto tentamos evitar, como perder um ônibus ou esquecer as chaves de casa.

Vimos, ao longo desta seção, que Superinteressante traz em suas páginas imagens bem

distintas de homens e mulheres, que se constituem numa relação de constante oposição: aquilo que

um é corresponde exatamente ao que o outro não é. A mulher é descrita como passiva, cooperativa,
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voltada  para  os  cuidados  e  as  interações  interpessoais,  emotiva,  temperamental,  consumista,

complicada,  objeto  de  desejo  constantemente  disponível,  dissimulada  e  responsável  por  seus

problemas  e  pelos  dos  homens.  Em  alguns  momentos,  é  apontada,  também,  como  vítima  de

violência sexual ou de uma forte opressão de ordem social, mas estas são instâncias pontuais. Já o

homem é, para a revista, ativo, agressivo, violento, ousado, líder, pouco complexo e aquele cujo

desejo sexual é o que realmente importa. Por outro lado, também é mostrado como incapaz de lidar

com ameaças à sua posição de domínio e inimputável por não ter controle sobre suas ações.

Não pretendemos, aqui, dizer que Superinteressante age como um panfleto machista

ou sexista. Muitos dizeres correntes em nossa formação social são questionados pela revista em

seus textos, como, por exemplo, que “[é] feminina a tendência monogâmica de escolher o melhor

parceiro possível para gerar a prole de melhor qualidade” ou mesmo que “o homem é o motor

sexual  da  espécie”  (Viva  Afrodite!,  outubro/2000).  Entretanto,  no  funcionamento  discursivo  da

revista,  mesmo  enunciados  que  são  questionados  em  um  nível  superficial  são  reiterados  pela

irrupção de uma memória de gênero com relação à qual se constitui o sujeito jornalista e o seu

discurso.

5.3.3. Robôs biológicos: a tensão entre o biológico e o ideológico e a possibilidade de igualdade

entre os sexos

Há uma memória de gênero em jogo na constituição do discurso de Superinteressante

segundo a qual a mulher e o homem apresentariam características distintas, opostas umas às outras.

Trata-se de uma visão de gênero como uma dicotomia que é parte da ideologia dominante em nossa

formação social. Porém, em se tratando de uma revista de divulgação científica, Superinteressante

não está interessada apenas em apontar para a existência de uma diferença, mas em explicar suas

razões, valendo-se, para isto, das pesquisas e dos especialistas consultados.

Conforme vimos na segunda seção desta dissertação, a mídia tem uma tendência a não

tratar  as  chamadas  ciências  humanas  com a  mesma  seriedade  dispensada  às  ciências  naturais.

Segundo Guimarães (2001, p. 76), as ciências humanas, em muitos casos, não são sequer entendidas

como ciências pela grande mídia. Dentro do escopo deste trabalho, então, nos indagamos qual seria

o papel do social, do cultural ou mesmo do psicológico – enfim, do ideológico44, de acordo com o

quadro teórico-metodológico da AD – nas funções e características atribuídas a cada gênero em

oposição  a  um  determinismo  genético/evolutivo  ou  a  constatação  de  determinados  padrões

comportamentais por meio de estatísticas.

44 Embora  Superinteressante  não utilize  o  termo ideológico,  é  assim que optamos  por  classificar  referências  ao
cultural, social, psicológico ou econômico, uma vez que este termo está mais de acordo com o quadro teórico-
metodológico da Análise do Discurso pêcheutiana.
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Nesta subseção, empreendemos uma análise do corpus selecionado com foco na forma

como as ciências humanas e naturais são usadas como base para o que se diz a respeito do que é ser

homem ou mulher. Como nas subseções anteriores, a análise será exemplificada por SDs recortadas

de um total de 58 sequências disponíveis na tabela 3.

Na SD45 apresentada na subseção 5.3.2, conta-se parte do relato de uma adolescente

que foi estuprada pelo avô. Conforme explicamos, a história tem como objetivo apresentar uma

posição-sujeito outra, com a qual Superinteressante se contraidentifica (PÊCHEUX, 1995 [1973], p.

215): aquela da esposa do bispo de Worcester, ou seja, uma posição inteiramente identificada com

uma formação discursiva tradicionalista, que, entre outras coisas, enxerga o corpo da mulher como

propriedade do homem e a sexualidade feminina como subordinada ao desejo masculino. É um

posicionamento que é reforçado no texto disponibilizado no site de publicidade da Editora Abril,

quando se diz que Superinteressante tem como missão separar o novo (equivalente ao verdadeiro e

importante) do velho (equivalente ao mito e irrelevante), como apontamos na subseção 5.1.

A posição da mulher como submissa e restrita ao lar é considerada ultrapassada por

Superinteressante, que, como podemos ver nas SDs que seguem, entende haver uma movimentação

em direção à igualdade entre homens e mulheres:

SD54: O que ainda sustenta os homens é seu comportamento – mais agressivo e competitivo. Se, como os
estudos indicam, eles também estiverem perdendo isso, a balança deve se equilibrar em breve. (Homens x
mulheres – Por que eles estão ficando para trás?, junho/2011)

SD55: Só que os tempos mudaram.  A mulher  não admite mais confinar  sua sexualidade à  procriação.
(Farmácia do prazer, setembro/1998)

A possibilidade da igualdade entre homens e mulheres nas SDs acima advém ora de

uma perda que afeta todos os homens por igual, ora de uma opção individual – afinal, mesmo que

“a mulher”, na SD55, seja usada como uma forma de designar todas as mulheres, é necessário que

toda e cada mulher não admita mais confinar sua sexualidade à procriação, revertendo uma situação

passada  que  comparece  pelo  não-dito,  na  qual  as  mulheres  admitiam  ter  seu  desejo  sexual

silenciado  de  tal  maneira.  Da  mesma  forma,  é  necessário  que  todo  e  cada  homem  perca  o

comportamento mais agressivo e competitivo para que a balança mencionada na SD54 se equilibre. 

Estando o papel social de cada gênero associado a comportamentos aprendidos ou a

uma escolha, as diferenças entre os sexos apontadas por  Superinteressante deveriam ser de uma

ordem outra que não a natural.  E,  de fato,  o social,  o cultural  e o psicológico comparecem no

discurso de Superinteressante como elementos causadores da diferença entre homens e mulheres:

SD56: (…) a mulher nasceu, sim, para ter prazer no sexo e que sua propagada vocação para a monogamia
não  passa  de  imposição  cultural,  sem  nada  a  ver  com  sua  programação  natural.  (Viva  Afrodite!,
outubro/2000)
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SD57: A fala, como tantas outras coisas, é definida pelo status social – e o dos homens continua mais alto.
(Homens x mulheres – Por que eles estão ficando para trás?, junho/2011)

SD58: A conclusão de Jurkewicz é que as práticas ilegais masculinas são toleradas pelas comunidades e
pronto. (Padres: pecados santos, dezembro/2007)

SD59: É claro que muitas mulheres (e homens também) optam por ser fiéis. Mas isso é uma escolha,  não
uma imposição biológica. (Viva Afrodite!, outubro/2000)

A menção à “imposição cultural” (SD56), ao “status social” (SD57) e às “práticas (…)

toleradas pelas comunidades” (SD58), e mesmo o apelo à ideia do sujeito de direito que escolhe,

opta por ser fiel (SD53), ressoam com a negação da “imposição biológica” na SD59. Porém, ao

afirmar que a monogamia não é parte da “programação natural” da mulher, Superinteressante diz,

também, que  há uma programação natural, nós apenas estaríamos mal-informados a respeito de

qual seria ela.

A  palavra  “programação”  remete  a  um  campo  semântico  da  informática.  A

comparação entre  o cérebro humano e um computador  é  corrente em nossa formação social  e

retorna em diversos momentos nas reportagens analisadas por meio de termos e expressões como

mecanismo cerebral,  circuitos  relacionados  a  memória  e  [parte  do  cérebro]  programada  para

desligar. Em um dado momento, a associação do organismo humano com a máquina aparece como

algo a ser refutado:

SD60: Nós não somos robôs biológicos. (Amor – O Fim, julho/2010)

Mas,  no  funcionamento  discursivo  de  Superinteressante,  persiste  a  noção  de  uma

programação natural. Podemos não ser robôs biológicos, mas talvez sejamos ciborgues: da mesma

forma que estes seriam parte humanos, parte máquina, nós seríamos divididos entre a determinação

biológica, quase computacional,  e a vida em sociedade. Tal correlação pode ser vista na SD61,

reproduzida  a  seguir,  em que  um suposto  caráter  matemático  dos  comportamentos  humanos  é

negado, prevalecendo uma mistura do biológico – os “neurotransmissores” e os “hormônios” – com

o social e o psicológico – as “experiências”:

SD61:  Afinal,  as  pessoas  não  são  equações.  São  uma  pilha  de  neurotransmissores,  hormônios  –  e
experiências. (Amor – O Início, julho/2010)

Mesmo reconhecido como um fator relevante, o social e o psicológico são colocados

em  um  lugar  secundário  pela  revista.  A  meia  risca  que  separa  as  “experiências”  dos

“neurotransmissores”  e  “hormônios”  gera  efeitos  de  sentido  distintos  dos  produzidos  por  uma

vírgula. As “experiências” não são tão importantes quanto os outros dois elementos, mas um adendo

que  possibilita  dois  gestos  de  leitura  distintos:  por  um  lado,  a  construção  aponta  para  um
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reconhecimento  da  menção  ao  social  como um elemento  surpreendente  dentro  do  discurso  da

revista, algo que não costuma ser levado em conta e que, portanto, quebraria com a lógica biologista

já  esperada  pelo  leitor;  por  outro,  a  opção  pela  meia  risca  também  pode  apontar  para  uma

subordinação das experiências ao biológico. Tal hierarquização comparece em outros momentos no

discurso de Superinteressante, como nas SDs a seguir:

SD62: O aumento da infidelidade tem a ver com a independência delas, que já são quase metade da força de
trabalho e estão  diminuindo rapidamente a distância financeira para os homens (nos EUA, 22% das
esposas já ganham mais do que os maridos). Mas as raízes disso estão dentro do cérebro. (Amor – O Fim,
julho/2010)

SD63: Outro exemplo é o do caranguejo do gênero Ocypoda, habitante do litoral brasileiro. Os ocypodas
machos produzem uma  substância que endurece em contato com o ar.  Essa  argamassa é  usada para
bloquear o canal em que as fêmeas guardam o esperma recebido e impedir que outros parceiros a fecundem.
Se as fêmeas fossem tão castas, por que o caranguejo ia se preocupar tanto? (Você está pensando no cinto
de castidade? Bingo.) Depois da Idade Média, os machos humanos passaram a preferir táticas mais sutis
para garantir que os seu genes – e não os dos outros – se propaguem.  Criaram teorias científicas para
convencê-las de que ter mais de um parceiro não é natural. (Viva Afrodite!, outubro/2000)

SD64: Por exemplo: em aproximadamente 450 culturas tradicionais, a idade ideal para contrair matrimônio
está entre 12 e 15 anos. A beleza juvenil, ainda em desenvolvimento, seria o maior atrativo para os machos.
(Inocência roubada, maio/2002)

Na  SD62,  embora  o  termo  “infidelidade”  seja  usado  de  forma  genérica,  é  a

infidelidade feminina que se discute: são a independência e os salários das esposas que estão em

jogo. A infidelidade masculina já é esperada e não carece de explicação, mas a feminina causa

estranheza e advém de uma questão social, que comparece nas expressões “força de trabalho” e

“distância financeira”. Nas SDs 63 e 64, o ideológico se faz presente pelo cinto de castidade, pela

criação de teorias científicas e pela menção a culturas tradicionais. Porém, nos três casos acima,

bem como em outros encontrados ao longo da análise, há um retorno para um imperativo biológico:

a raiz da infidelidade feminina está “dentro do cérebro”; o cinto de castidade e as teorias científicas,

embora criados pelos homens, são equivalentes a uma secreção natural emitida por um caranguejo;

as culturas tradicionais apenas refletem um desejo do macho – termo que remete a um dizer da

zoologia, uma vez que costuma ser usado para descrever espécies outras que não o ser humano.

As  palavras,  expressões  e  frases  usadas  em  Superinteressante  para  indicar  as

motivações do comportamento de homens e mulheres podem ser separadas nas duas grandes áreas

que viemos delineando até  agora:  o  biológico e  o ideológico.  Dentro destas  duas  áreas,  outras

divisões podem ser feitas. De um lado, são feitas referências à natureza e/ou à evolução, a uma

equiparação do organismo humano com uma máquina,  à  genética,  a  níveis  hormonais  e  a  um

instinto e uma animalidade que persistiriam no ser humano; do outro, questões financeiras, opções

pessoais  e  imposições  sociais  ou  culturais  são  evocadas.  A  seguir,  apresentamos  uma

esquematização das palavras, expressões e frases encontradas em nossa análise das SDs da tabela 3,



116

separadas de acordo com a sua relação com uma formação discursiva que privilegia o biológico ou

o ideológico como fator central para a diferenciação entre gêneros:

 BIOLÓGICO

◦ biologia, biológicas, vantagens biológicas, vantagem inata

◦ cérebro,  lado  esquerdo  do  cérebro,  explicação  cerebral,  atividade  cerebral,

amadurecimento cerebral,  mecanismo cerebral,  circuitos,  amígdala,  hipotálamo, sulco

temporal  posterior  superior,  área  fusiforme,  corpo  do  núcleo  caudato,  septo,

neurotransmissores, controle de inibição, neurologista, neurobióloga, neuropsiquiatra

◦ sistema imunológico, órgão exclusivamente planejado

◦ genes,  genes  superfortes,  genes  de  boa  qualidade,  genética,  plano  B  genético,

geneticamente predestinados, cromossomo X, cromossomo Y

◦ hormônios,  hormônios  masculinos,  testosterona,  dopamina,  ocitocina,  vasopressina,

cortisol

◦ estratégia de reprodução, produção de espermatozoides, fecundação, ventre, fase fetal,

descendentes saudáveis

◦ reino  animal,  caranguejo,  macacos,  fêmea,  macho,  filhotes,  habitat,  perpetuação  da

espécie,  dança  do  acasalamento,  acasalam,  instintivamente  atraentes,  instinto  de

proteção, odor, comunicação olfativa

◦ evolução, evolução da espécie, estratégias evolutivas, mecanismo criado pela evolução

◦ natureza,  mãe natureza,  plano B da  natureza,  projetadas  pela  natureza,  programação

natural

 IDEOLÓGICO

◦ história

◦ renda  do  marido,  tipo  de  casamento,  independência,  distância  financeira,  força  de

trabalho, sistema de saúde de um país

◦ leis, práticas ilegais

◦ teorias científicas

◦ educou, aprendem

◦ culturas,  culturas  tradicionais,  culturais,  sistema  cultural,  face  cultural,  imposição

cultural, bandos primitivos, comunidades, sociedades, status social, expectativas sociais

◦ psicológicas, inseguranças psicológicas, experiências, optam, escolha
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No total, foram encontradas 47 SDs, na tabela 3, que fazem menção ao biológico e 23

àquilo que aqui chamamos de ideológico.  Assim como nas SDs 62 a 64,  isto aponta para uma

preferência de Superinteressante pela biologia em detrimento do aprendido na vida em sociedade e

dos modos de pensar ao mesmo tempo responsáveis e motivados por tais experiências. Portanto, a

revista nega, também, a constituição do gênero como um efeito ideológico:

SD65:  Afinal de contas, esse negócio de diferença entre os sexos é só uma convenção da nossa cultura
machista judaico-cristã ocidental, certo? (O que sabem os bebês?, agosto/2010)

SD66: Não é invenção do capitalismo para vender brinquedos: meninos gostam mais de objetos curiosos e
brinquedos que se mexem, enquanto meninas são mais atraídas por brincadeiras que envolvem interações
sociais – mesmo que simuladas, como “chá com as bonecas”. (O que sabem os bebês?, agosto/2010)

A negação se dá de duas formas distintas nas sequências acima. Se na SD66 ela é feita

de maneira explícita, na SD65 ela é deixada em suspenso, para ser revelada durante o resto da

reportagem, ou mesmo inferida prontamente pelo leitor.  A locução adverbial  “afinal de contas”

aponta para uma conclusão de um determinado argumento. Porém, a inclusão da pergunta no fim do

enunciado lança dúvida sobre o que ele diz em seu início. Da mesma forma que se espera uma

confirmação, introduz a possibilidade do erro: aquilo que antes era uma conclusão lógica adquire

caráter  de  questionamento,  e,  justamente  porque a  resposta  esperada  é  a  afirmativa,  o  leitor  é

direcionado para uma negativa. A conclusão apontada no enunciado – de que as diferenças entre

sexos são uma convenção cultural – é apresentada como sendo a opinião do leitor: é justamente

nisso que ele acredita, ou que Superinteressante acha que ele acredita. O efeito esperado é o de uma

incerteza, como se o leitor dissesse “Certo... Ou não?”. Ao inserir a pergunta no fim do enunciado, a

revista executa uma tentativa de direcionamento de sentidos, procurando fazer com que o leitor

coloque em xeque o que seria sua opinião e se torne mais receptivo às evidências científicas que lhe

apontarão o caminho da verdade.

Mas  quais  são  as  evidências  científicas  às  quais  nos  referimos?  Como

Superinteressante produz um efeito de sentido dos papéis sociais e características atribuídos a cada

sexo como naturais? Para responder a estas perguntas, retornamos à esquematização anterior. Há

uma  constante  evocação  do  funcionamento  cerebral,  da  genética,  da  produção  hormonal  e  do

mundo animal  como provas  de que  homens e  mulheres  são como são e  ocupam determinadas

funções sociais por uma questão de inatismo atrelado ao sexo. Também se faz presente uma imagem

da natureza e da evolução como entidades capazes de decidir conscientemente sobre o destino da

humanidade.

Em  Superinteressante,  a  atividade  cerebral  é  sempre  um  forte  indicativo  do

comportamento baseado no gênero. Termos e expressões comuns entre leigos, como lado esquerdo

do cérebro, ou usados quase que exclusivamente por especialistas (sulco temporal posterior, núcleo
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caudato) dividem espaço em explicações sobre as origens neurológicas do masculino e do feminino.

As SDs a seguir trazem alguns exemplos deste retorno constante ao cérebro pela revista:

SD67: Homens héteros têm predomínio do lado esquerdo do cérebro. Mulheres, do direito. Entre gays, a
relação seria invertida. (O Brasil e os homossexuais: Sim, julho/2004)

SD68:  Em 2006,  o  neurologista japonês  Hidehiko  Takahashi  fez  exames  de  ressonância  magnética  no
cérebro de homens e mulheres que  comprovaram essas diferenças. Quando sente ciúmes, o homem usa
partes do cérebro ligadas a comportamentos agressivos e sexuais, como a amígdala e o hipotálamo. Já nas
mulheres, a área mais ativada durante as crises de ciúme é o sulco temporal posterior superior, associado à
percepção de emoções nas outras pessoas. (Amor – O Fim, julho/2010)

SD69: O que você não sabe é que essa diferença não é um clichê sexista – tem uma explicação cerebral.
Quando o homem olha uma foto de sua mulher ou namorada, sua atividade cerebral se concentra nas áreas
de processamento visual – como a área fusiforme, que processa as imagens de rostos. Já quando a mulher
vê o homem, aciona circuitos relacionados a memória, atenção e motivação – como o corpo do núcleo
caudato e do septo. (Amor – O Início, julho/2010)

Na SD67,  vemos  o  estabelecimento  de  uma correlação entre  o  desejo  sexual  e  o

funcionamento  cerebral.  A  feminilidade,  associada  ao  lado  direito  do  cérebro,  estaria

intrinsecamente ligada ao interesse romântico e sexual por homens. Desta forma, a masculinidade é

negada aos homens homossexuais, tornando-se uma característica de mulheres homossexuais, que

teriam, assim como os  homens heterossexuais,  “predomínio do lado esquerdo do cérebro”.  Tal

masculinidade está associada a comportamentos agressivos, à quase ausência de emotividade e a um

interesse na mulher baseado apenas na aparência física, ao passo que a feminilidade se constituiria

exatamente de maneira contrária.

Tais distinções, porém, não são “um clichê sexista”, segundo Superinteressante, mas

teriam  raízes  neurológicas.  A medição  da  atividade  cerebral  é  usada  não  apenas  como  uma

demonstração das respostas fisiológicas  a uma determinada situação. Não se trata  de apontar a

forma como o cérebro funciona quando uma pessoa sente determinada emoção, que, por sua vez,

pode  ter  origens  outras  que  não  biológicas.  A representação  da  atividade  cerebral  serve  como

comprovação e explicação do comportamento diferenciado por gênero, e a evocação constante de

termos como “hipotálamo”, “amígdala” e “área fusiforme” empresta maior cientificidade ao que é

dito, uma vez que se tratam de palavras e expressões usadas por médicos e pesquisadores da área

biológica, mas pouco conhecidas pelo público geral.

A atividade cerebral difere dos homens para as mulheres, segundo Superinteressante,

por uma questão hormonal: 

SD70:  As mulheres  produzem mais  ocitocina do que os  homens.  E isso faz  com que seu  cérebro se
organize para ter amizades profundas. (Por que fazemos amigos?, março/2011)
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SD71: “Desde a fase fetal,  o cérebro dos meninos é banhado por  hormônios masculinos, o que faz com
que eles  desenvolvam padrões de comportamento diferentes  dos das meninas”,  explica  ela.  (O que
sabem os bebês?, agosto/2010)

Dentro  do  nosso  imaginário  social,  são  os  hormônios  liberados  no  organismo  a

principal diferença entre corpos masculinos e femininos. Esta noção pode ser percebida tanto em

comportamentos empíricos, como o uso de hormônios por pessoas trans para melhor adequar seus

corpos ao gênero com que se identificam, quanto em mitos como a irracionalidade supostamente

causada pela carga hormonal da mulher no período próximo à menstruação. Em Superinteressante,

os comportamentos que teriam suas raízes no cérebro têm uma motivação ainda mais profunda: são

os “hormônios masculinos” que banham os cérebros dos meninos que fazem com que eles tenham

comportamentos diferentes das meninas e é a “ocitocina” produzida pela mulher que permite o

surgimento de “amizades profundas”. Comparece, aqui, um não-dito pelo qual uma amizade entre

um homem e uma mulher, se possível, jamais estaria em pé de igualdade, uma vez que a carga

hormonal de cada um impediria o desenvolvimento de sentimentos análogos.

Reduzido ao funcionamento cerebral e hormonal, o comportamento humano resultaria,

senão totalmente, em grande parte de uma determinação biológica. Isto, para Superinteressante, não

é acidental. Há uma tendência encontrada em algumas matérias analisadas de atribuir à natureza e à

evolução características de sujeitos:

SD72: (…) desde o início a  mãe natureza cuida de tratar cada gênero de maneira diferente. (Homens x
mulheres – Por que eles estão ficando para trás?, junho/2011)

SD73:  A capacidade  de  ter  prazer  do  corpo feminino  existe  porque  tem uma  função.  A  evolução não
costuma dar ponto sem nó. (Viva Afrodite!, outubro/2000)

A natureza, na SD72, é apresentada como um sujeito que ocupa uma posição de mãe.

Isto se dá não apenas pela expressão “mãe natureza”, mas também pela associação com o verbo

cuidar. Afinal, é esperado de uma mãe que ela cuide de seus filhos, algo que a mãe natureza faz com

um  certo  grau  de  diferenciação  –  talvez  até  de  favoritismo.  Logo,  a  natureza,  para

Superinteressante, não é um espaço ou uma ordem imaterial dentro da qual os seres vivos existem,

mas um sujeito com vontades e responsabilidades. O mesmo pode ser dito da evolução. Processo

aleatório identificado por Charles Darwin, ela, na SD73, age de maneira consciente para que todas

as características de cada espécie tenham sua função, para não “dar ponto sem nó”.

Enquanto sujeitos, porém, a natureza e a evolução não ocupam a mesma posição que

os sujeitos ideologicamente interpelados. Criadoras e determinadoras do comportamento humano,

com desígnios infalíveis e funções maternais, elas ocupam uma posição semelhante à de Deus no

discurso religioso. Trata-se, então, do Outro Sujeito Único identificado por Althusser (1987, p. 100).

Segundo o autor, “[a] interpelação dos indivíduos como sujeitos supõe a ‘existência’ de um Outro
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Sujeito Único, e central, em Nome do qual a ideologia religiosa interpela todos os indivíduos como

sujeitos” (idem, p. 101). Ainda conforme o autor: 

Constatamos que a estrutura de toda ideologia, ao interpelar os indivíduos enquanto sujeitos
em nome de um Sujeito Único e absoluto é especular, isto é, funciona como um espelho, e
duplamente especular: este desdobramento especular é constitutivo da ideologia e assegura
o  seu  funcionamento.  O  que  significa  que  toda  ideologia  tem um centro,  lugar  único
ocupado pelo Sujeito Absoluto, que interpela, à sua volta, a infinidade de indivíduos como
sujeitos, numa dupla relação especular que submete os sujeitos só Sujeito, dando-lhes no
Sujeito, onde qualquer sujeito pode contemplar sua própria imagem (presente e futura), a
garantia de que certamente trata-se deles e Dele, e de que se passando tudo em Família (a
Santa Família: a Família é, por sua essência, Santa), “Deus aí reconhecerá os seus”, ou seja,
aqueles que tiverem reconhecido Deus e se tiverem reconhecido nele serão salvos. (ibidem,
p. 102)

Em seu discurso, Superinteressante não apenas se identifica com uma FD cientificista,

mas com uma FD sexista que tem suas bases numa suposta natureza humana. É a natureza/evolução

que interpela os sujeitos enquanto homens e mulheres, de forma que só há “salvação” – só se é um

bom sujeito  –  quando se  está  de  acordo com as  determinações  naturais/evolutivas.  Da mesma

forma, o sujeito deve olhar para a natureza – que seria descrita pela ciência – em busca de sua

própria  imagem.  Neste  caso,  a  natureza/evolução  seria  uma  espécie  de  divindade,  e  a  ciência

operaria como um profeta, revelando a verdadeira mensagem deixada em código nos corpos dos

sujeitos.

Isto, é claro, não apaga o caráter “divino” do discurso da ciência, apontado diversas

vezes ao longo deste trabalho, especialmente na seção 2. A observação de Pêcheux (1995 [1973]) de

que o sujeito da ciência seria “presente por sua ausência”, assim como Deus no discurso religioso,

diz respeito ao discurso da ciência e à sua circulação em nossa formação social. Nos parágrafos

acima, tratamos de um funcionamento discursivo dentro do discurso de Superinteressante, no qual o

biológico/natural/evolutivo aparece como o grande Sujeito que coloca aos sujeitos aquilo que eles

devem ser para serem bons sujeitos, sem (aparentemente) deixar qualquer brecha para o desvio.

A prova  cabal  de  que  o  comportamento  humano  tem origem na  natureza  seria  a

comparação com outras espécies, regidas somente pelo instinto. Normalmente, são primatas como

chimpanzés e bonobos que são postos em relação com o ser humano pela revista, mas, como vimos

anteriormente, na SD63, até mesmo não-mamíferos, como o caranguejo, servem de evidência de

uma natureza humana:

SD74: Entre os bonobos – os primatas mais parecidos com o homem – mais da metade da prole de uma
mãe é composta de filhos que não foram concebidos pelo seu parceiro habitual. Isso implode o argumento
de que as fêmeas são projetadas pela natureza para serem fiéis. (Viva Afrodite!, outubro/2000)

O comportamento sexual de uma espécie de primatas “implode o argumento” de que

as  fêmeas  de  qualquer  espécie  são  naturalmente  monogâmicas.  Isto,  é  claro,  diz  respeito
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principalmente à espécie humana: afinal, não é à toa que a revista chama atenção para o fato de que

os bonobos são “os primatas mais parecidos com o homem”. A forma de agir dos animais seria uma

espécie  de  Pedra  de  Roseta  que  permitiria  à  humanidade  decifrar  aquilo  que  a  natureza  tem

projetado para ela.  Na reportagem  Homens x  mulheres – Por que eles  estão ficando para trás

(junho/2011), diz-se que “eles vão para a engenharia, elas vão para a psicologia,  como se fossem

geneticamente predestinados para isso”. A matéria deixa em aberto se a predestinação genética é ou

não  real.  Porém,  com  base  no  que  vimos  nesta  subseção,  podemos  inferir  que,  para

Superinteressante, a resposta a essa questão seria afirmativa.

5.3.4. (Des)Igualdade irreversível: a questão do feminismo

Ao  longo  do  século  XX,  o  movimento  feminista  cresceu  e  se  desenvolveu  em

inúmeras correntes que discutem diferentes formas de tapar o abismo que separa a mulher do poder

econômico e social. Ainda existe um longo caminho a ser percorrido, especialmente em países do

chamado Terceiro Mundo, como o Brasil, e o avanço do movimento é tornado ainda mais difícil

pelo crescimento de movimentos conservadores, que enxergam a mulher como nascida para o lar e

para atender os desejos masculinos. Porém, muito mudou desde o advento do feminismo, tanto no

campo jurídico-legal  quanto no imaginário social.  Atualmente,  pelo menos nos grandes  centros

urbanos,  não  se  espera  que  uma  mulher  mantenha  um  casamento  a  qualquer  custo  nem  que

permaneça virgem para o marido, por exemplo.

Como vimos nas subseções anteriores, tal mudança comportamental é reconhecida por

Superinteressante.  É  a  mulher  que  alcançou  sua  independência  financeira  (Amor  –  O  Fim,

julho/2010), apesar de ainda ganhar menos do que o homem, e que “não admite mais confinar sua

sexualidade à procriação” (Farmácia do prazer, setembro/1998), muito embora ainda seja julgada

caso tenha muitos parceiros sexuais. A tensão entre os direitos conquistados e a persistência de uma

determinada estrutura opressiva comparece em  Superinteressante, como nas duas SDs postas em

relação a seguir. Elas integram o conjunto de 18 SDs reunidas na tabela 4, disponível nos anexos

desta dissertação, por meio das quais procuramos depreender o posicionamento da revista no que

diz respeito à possibilidade de igualdade entre os sexos.

SD75: A igualdade dos direitos sexuais é irreversível. (Farmácia do prazer, setembro/1998)

SD76: Meninas muito bêbadas para consentir ou rapazes que insistem em sexo mesmo depois de a moça
dizer que não está a fim existem desde que o mundo é mundo. Antigamente, atos assim eram descartados
como “sexo ruim” ou “uma noite para esquecer” ou “ressaca moral”. A diferença é que  agora as meninas
estão sabendo dar nome à violência que viveram: estupro. (Como silenciamos o estupro, setembro/2015)
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A oposição entre um antigamente – um passado não tão distante, uma vez que fala de

uma época em que as mulheres teriam liberdade o suficiente para fazer sexo antes do casamento – e

um agora está no centro da SD76. Ela, porém, não diz respeito a um período em que mulheres eram

estupradas e outro em que não são mais, mas a um saber e não saber dar nome à violência, tão

antiga quanto o próprio mundo. Produz-se um efeito de continuidade segundo o qual o estupro

sempre existiu  e,  portanto  sempre  existirá.  O que muda é apenas  a  capacidade das  vítimas de

reconhecê-lo. Tal ponto – a permanência de uma violência de ordem sexual perpetrada, em sua

maioria,  por  homens  contra  mulheres  –  vai  de  encontro  ao  que  é  dito  na  SD75:  que  há  uma

igualdade irreversível entre homens e mulheres no campo sexual.

Tal igualdade, além de ser única e exclusivamente no que diz respeito ao sexo, é da

ordem do direito, não do desejo, e esta é uma distinção de grande importância quando falamos sobre

gênero. Afinal, não é porque a mulher pode, segundo Superinteressante, inquestionavelmente, ter o

mesmo comportamento sexual que o homem que ela o deseja ou deve desejar. Conforme a análise

empreendida na subseção 5.3.3, há uma delimitação natural daquilo que é masculino e feminino.

Portanto, assim como a lei divina e a lei dos homens seriam distintas no discurso religioso, o que é

permitido pelo direito não se confunde com as vontades da natureza. E, segundo Superinteressante,

não há qualquer possibilidade de igualdade aos olhos do Deus da determinação biológica:

SD77: Assim, logo de cara vão por água abaixo todas as esperanças de igualdade entre os sexos: desde o
início a mãe natureza cuida de tratar cada gênero de maneira diferente. (Homens x mulheres – Por que eles
estão ficando para trás?, junho/2011)

Na SD77, vemos um recorte mais amplo do mesmo trecho usado na SD75. Porém, se

antes o que nos interessava era a presença de uma “mãe natureza” que “cuida” de seus filhotes,

aqui, o que importa são as consequências dessa relação maternal. A partir do momento em que cada

gênero é tratado de maneira diferente, “vão por água abaixo todas as esperanças de igualdade entre

os sexos”. Marca-se, aqui, novamente a contradição no discurso da revista: os “direitos sexuais”

aludidos  na  SD75  tornam-se  insignificantes,  uma  vez  que  não  têm  qualquer  poder  contra  os

desígnios da mãe natureza.

O  mesmo  vale  para  outros  esforços  igualitários,  que  vão  além  do  campo  da

sexualidade.  Citada  em duas  reportagens  selecionadas  para o nosso  corpus –  O que sabem os

bebês? (agosto/2010) e Homens e mulheres – Por que eles estão ficando para trás? (junho/2011) –,

a psicóloga Louann Brizendine diz, na primeira delas, ter dado bonecas para o filho pequeno com o

objetivo de abolir noções de gênero. No presente trabalho, a história aparece, em parte, na SD24.

Pouco mais à frente, na mesma matéria, há um julgamento de valor a respeito do comportamento de

especialista:
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SD78:  Autora  de  Como  as  Mulheres  Pensam e  The  Male  Brain  (“O Cérebro  Masculino”,  sem edição
brasileira),  Brizendine  hoje  reconhece  que  não deveria  ter  sido  tão  ingênua.  (O que  sabem os bebês?,
agosto/2010)

Não é possível saber se tal julgamento parte, inicialmente, da revista ou da própria

Brizendine, que, como vimos em outras instâncias em que sua fala aparece, também se filia a uma

formação discursiva que chamaremos de biologizante.  O que aparece para nós é a  inclusão da

palavra “ingênua” no fio do discurso de Superinteressante, de forma que o efeito de sentido gerado

é de que a revista considera ingenuidade a atitude de Brizendine com relação a seu filho.

O  mesmo  efeito  de  sentido  torna  a  comparecer  em  outros  momentos  em  que

Superinteressante aborda a questão do feminismo e da igualdade entre os sexos:

SD79: Quem cresceu sob o impacto de ideias liberais e feministas talvez tenha tentado educar seus bebês,
desde o berço, para que eles  não vissem distinção entre homens e mulheres. Pais mais  revolucionários
podem até ter dado carrinhos às meninas e bonecas aos meninos. (O que sabem os bebês?, agosto/2010)

SD80:  Nos anos 60, as feministas  saíram por aí gritando que homens e mulheres são iguais e, portanto,
elas têm tanto direito ao prazer quanto eles. A tese feminista  acerta na conclusão mas erra no argumento:
homens e mulheres não são iguais. (Viva Afrodite!, outubro/2000)

Apesar de revolucionário e liberal, o feminismo é apresentado como uma espécie de

histeria coletiva. As militantes do movimento, afinal, não fazem propostas nem levantam bandeiras,

segundo a revista, mas saem “por aí gritando”. Também se trata de um movimento do passado: foi

nos anos 60 que “as feministas saíram por aí gritando que homens e mulheres são iguais”; hoje em

dia, isto não acontece mais. Partindo da relação estabelecida por Superinteressante em seu site de

publicidade, o feminismo, por ser velho, seria também da ordem do mito e do irrelevante. 

Ademais, trata-se de uma tentativa frustrada: ao dizer que os pais identificados com as

ideias feministas  tentaram educar seus filhos para que “eles não vissem distinção entre homens e

mulheres”,  Superinteressante diz,  também,  que  existe  uma  distinção,  ela  apenas  seria  tornada

invisível pela criação das crianças. A diferença entre os sexos é colocada de forma mais incisiva na

SD80, na qual a revista afirma categoricamente que “homens e mulheres não são iguais”.

Na SD80, vemos, também, o retorno da noção de igualdade de direitos sexuais. É ao

prazer que a mulher tem tanto direito quanto o homem, não a autonomia corporal, salários dignos

ou qualquer outro ponto reivindicado pelas feministas. Estes são apagados em nome daquela que

seria a única conclusão do movimento. Tal igualdade de direitos sexuais aparece no discurso da

revista como vantajosa para ambos os sexos:

SD81: Cada vez mais os cientistas entendem como o desejo se manifesta nas mulheres, o que é ótimo. Para
elas, porque ter consciência das potencialidades do próprio corpo é um grande passo para sentir mais prazer
e ser mais feliz. Para os homens, bem, para os homens porque a possibilidade de o horizonte deste século
estar  repleto  de  mulheres  bem-resolvidas,  desejosas  e  felizes  é  uma  grande  notícia.  (Viva  Afrodite!,
outubro/2000)
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Na SD75, temos que é não apenas na medida em que pode tornar a mulher mais feliz,

mas também devido à possibilidade de aumento do prazer masculino, que o desejo feminino deve se

tornar objeto de estudo para a ciência. Tal dizer aponta para um posicionamento que vai além da

diferenciação entre os sexos, chegando mesmo a uma hierarquização: o que é bom para a mulher só

é válido e verdadeiro na medida em que também traz vantagens para o homem. O contrário não é

dito.

Com esta constatação, nos encaminhamos para o encerramento de nosso percurso de

análise. Ao longo do trabalho aqui empreendido, vimos que Superinteressante enxerga a si mesma

como uma revista que tem a missão de levar o conhecimento científico para os seus leitores. O

objetivo é fazer com que a ciência – normalmente produzida fora do alcance do público geral –

chegue a um determinado setor da população interessado em saber mais sobre os estudos realizados

em instituições de pesquisa de todo o mundo. Apesar da mudança editorial  pela qual passou a

revista, a ciência continua sendo o mote central de Superinteressante, que vê aquilo que é novidade

como mais importante e mais verdadeiro do que o que é antigo.

Em seu trabalho de divulgação científica, porém,  Superinteressante demonstra uma

preferência pelas ciências naturais em detrimento das ciências humanas, bem como apaga o debate

inerente ao campo científico em prol de uma suposta homogeneidade. Inseridos em uma formação

social regida por uma ideologia dominante que tem a ciência como lugar da verdade, os repórteres e

editores de  Superinteressante,  em sua interpelação enquanto sujeitos, “aceitam” tal descrição da

ciência e se identificam com a posição de mensageiros da ciência inquestionável, verdadeira apenas

na medida em que pode ser representada por meio de cálculos e medições.

A ideologia  dominante  em nossa  formação  social  tem também como um de  seus

pilares o binarismo de gênero e a diferenciação entre homens e mulheres, com papéis sociais bem

definidos  atribuídos  a  cada  um  dos  dois  grupos.  Embora,  por  vezes,  vejamos  traços  de  uma

formação discursiva outra, que coloca em xeque as delimitações da ideologia dominante, o discurso

de  Superinteressante se filia,  no geral,  a  uma formação discursiva sexista,  dentro da qual  só é

possível  falar  de  masculino  e  feminino  como  diametralmente  opostos,  sendo  cada  um  deles

constituído a partir daquilo que o outro não é.

É  a  partir  dos  cálculos  e  medições  da  ciência  que  Superinteressante afirma  que

homens e mulheres são ou deixam de ser de determinadas maneiras e que devem ou não ocupar tais

e tais funções em nossa formação social. É também mobilizando o discurso científico que a revista

naturaliza a estrutura hierárquica na qual os dois gêneros são colocados e apaga as possibilidades de

mudança dessa relação. Segundo o discurso de  Superinteressante, o masculino e o feminino são

categorias naturais que não podem ser tocadas por mãos humanas, uma vez que a natureza e a
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evolução teriam um poder divino sobre a humanidade. Se, na seção 2 deste trabalho, vimos que a

ciência e a imprensa foram instituídas, ao longo da era moderna, como formas de tornar iguais todos

os sujeitos por meio da obtenção e da divulgação do conhecimento, vemos, agora, que nem sempre

elas apontam para uma igualdade.

Nos perguntamos, por fim, se, caso considerasse possível o questionamento dos papéis

sociais  de  gênero,  Superinteressante advogaria  pela  igualdade  entre  os  sexos.  A respeito  disto,

trazemos a seguir a última SD deste trabalho:

SD82: Infelizmente nem todas as distinções são tão óbvias quanto carrinhos e bonecas. (Homens x mulheres
– Por que eles estão ficando para trás?, junho/2011)

Já  estabelecemos,  na  subseção  5.3.2,  que  carrinhos  e  bonecas  correspondem,  no

discurso  de  Superinteressante,  a  meninos  e  meninas,  respectivamente.  Observa-se,  aqui,  o

funcionamento  de  um  universo  logicamente  estabilizado,  “construído  por  um  conjunto

relativamente simples de argumentos, de predicados e de relações” (PÊCHEUX, 2015 [1988], p.

22), em que 

supõe-se que todo sujeito falante sabe do que se fala, porque todo enunciado produzido
nesses  espaços  reflete  propriedades  estruturais  independentes  de  sua  enunciação:  essas
propriedades se inscrevem, transparentemente, em uma descrição adequada do universo (tal
qual este universo é tomado discursivamente nesses espaços. (idem, p. 31)

A ideia de um universo logicamente estabilizado é ilusória: o equívoco é inerente à

língua e o sentido está sempre passível de tornar-se outro.  Porém, a aparente estabilização dos

sentidos faz com que eles se apresentem aos sujeitos  como evidentes.  Logo, mesmo sem ler a

matéria  –  sem  nem  mesmo  saber  o  seu  título  –,  é  possível  saber  entre  quais  grupos

Superinteressante aponta uma distinção. Porém, neste caso, a revista não apenas indica a existência

de uma separação, mas lamenta que ela não seja mais óbvia. Para Superinteressante, a diferenciação

entre gêneros não é apenas inevitável, mas também desejável.
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Durante a realização desta pesquisa, em agosto de 2017, as discussões sobre o abismo

salarial entre homens e mulheres e a representatividade feminina na área de tecnologia ganharam

mais uma vez as páginas tanto da mídia tradicional quanto da internet. O motivo foi a publicação,

em um fórum interno de funcionários da Google, de um memorando redigido pelo engenheiro de

software James Damore. Intitulado  Google’s Ideological Echo Chamber, o documento acusava a

gigante do Vale do Silício de ter tendências esquerdistas e de causar problemas para si mesma com

sua  política  de  promoção  da  diversidade.  O  principal  problema,  segundo  o  engenheiro,  era  a

inserção de mulheres em áreas nas quais elas não teriam capacidade de atuação. Para Damore,

mulheres são ansiosas demais para lidar com trabalhos estressantes,  não se sentem atraídas por

engenharia e programação devido à sua natureza mais emotiva e não costumam alcançar posições

de poder por serem pouco competitivas em comparação os homens.45

Para embasar seus argumentos, Damore não busca respaldo em discursos religiosos ou

nos bons costumes de outrora. O engenheiro faz referências a pesquisas da chamada psicologia

evolucionista e a reportagens publicadas por jornais e revistas americanos como  The Wall Street

Journal,  The  Atlantic e  The  New  Yorker.  Uma  delas  –  The  War  Against  Boys (The  Atlantic,

maio/2000)46 – faz referência a um assunto também abordado por  Superinteressante na matéria

Homens x mulheres – Por que eles estão ficando para trás? (junho/2011): a defasagem dos meninos

em idade escolar em comparação às meninas. Aliás, muitos dos argumentos usados por Damore

lembram temas recorrentes nas reportagens analisadas.

O motivo pelo qual citamos o memorando de Damore nestas considerações finais é

porque o engenheiro da Google fala de um lugar muito peculiar, que dialoga com a pesquisa que

realizamos ao longo dos últimos dois anos. Ao mesmo tempo em que é produtor de C&T, Damore

não produz conhecimento científico  sobre gênero.  Informa-se pela  mídia e,  por  meio do saber

adquirido, reproduz determinados discursos dentro de seu espaço de trabalho, impactando a forma

como o gênero é pensado no ambiente produtor de C&T. Interpelado ideologicamente, o autor do

memorando  se  identifica  com  uma  formação  discursiva  sexista  no  momento  do  seu  dizer,

estabelecendo claros limites para aquilo que cabe a um homem ou uma mulher.

Na introdução deste trabalho, propusemos uma análise do discurso sobre gênero na

revista  Superinteressante com  base  em  quatro  perguntas  centrais:  1)  qual  imagem  de  ciência

comparece em  Superinteressante?; 2) quais imagens de masculino e  feminino/homem e mulher

45 O  documento  foi  disponibilizado  pelo  site  Motherboard,  da  revista  Vice,  e  pode  ser  lido  em:
https://motherboard.vice.com/en_us/article/evzjww/here-are-the-citations-for-the-anti-diversity-manifesto-
circulating-at-google  .

46 A  reportagem  está  disponível  em:  https://www.theatlantic.com/magazine/archive/2000/05/the-war-against-
boys/304659/  .

https://www.theatlantic.com/magazine/archive/2000/05/the-war-against-boys/304659/
https://www.theatlantic.com/magazine/archive/2000/05/the-war-against-boys/304659/
https://motherboard.vice.com/en_us/article/evzjww/here-are-the-citations-for-the-anti-diversity-manifesto-circulating-at-google
https://motherboard.vice.com/en_us/article/evzjww/here-are-the-citations-for-the-anti-diversity-manifesto-circulating-at-google
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comparecem  em  Superinteressante?;  3)  para  Superinteressante,  as  diferenças  entre  homens  e

mulheres se dão devido a fatores biológicos ou ideológicos?; e 4) como Superinteressante leva em

conta a questão do feminismo e da possibilidade de igualdade entre os sexos?. Embora em muitos

momentos o discurso da revista traga consigo traços semelhantes aos do discurso de Damore, as

formações discursivas a que se filia  Superinteressante são mais complexas de serem delimitadas.

Primeiramente, cabe lembrar que não se trata da posição-sujeito de um ou outro repórter que está

em jogo aqui. Não é do nosso interesse como cada jornalista se posiciona diante de assuntos como

gênero e sexualidade, mas como um discurso institucional, afetado por repórteres, editores, uma

linha editorial e uma lógica de mercado, se constitui e produz efeitos de sentido. Destas condições

de produção, o discurso que emerge é, em muitos momentos, contraditório.

Dentro de uma perspectiva do jornalismo enquanto disciplina que estuda seus próprios

métodos de trabalho, a imprensa como um todo tem como objetivo levar ao público aquilo que

ocorre em outras esferas sociais, oferecendo informações e pontos de vista suficientes para que eles

formem suas próprias opiniões. Tal perspectiva perpassa também a divulgação científica: segundo

Oliveira (2012), o que importa para o jornalismo científico “é tratar da necessidade de as pessoas, o

maior número possível delas dentro de uma sociedade, terem acesso a informações científicas. Em

particular as que lhes afetam diretamente a vida, que têm efeitos políticos, econômicos e sociais

imperceptíveis às pessoas não informadas” (p. 11).

Entretanto, da perspectiva da Análise do Discurso, “[o] jornalista, ao interpretar os

fatos da ciência, conforme o seu conhecimento da realidade, e tentando simplificar a compreensão

de termos técnicos ao leitor, produz diferentes efeitos de interpretação” (GRIGOLETTO, 2005, p.

40). O jornalismo científico exerce a função de dizer para seus leitores o que é importante e o que

não é, o que é ciência e o que não é, bem como de direcionar a leitura para certas interpretações.

Aquilo que é entendido como tendo relevância social acaba passando por aquilo que os veículos de

divulgação  científica  apontam  como  sendo  relevantes.  E,  embora  pautados  supostamente  pelo

interesse público,  os veículos de divulgação científica obedecem a uma lógica de mercado que

muitas vezes leva à espetacularização dos temas abordados em suas matérias (HOLANDA, 2008).

Uma chamada fazendo referência à “partícula de Deus”, por exemplo, chama muito mais atenção e

convida a um número maior de vendas ou cliques do que uma sobre o “bóson de Higgs”. Da mesma

forma, a lógica de mercado faz com que determinados pré-construídos não sejam questionados de

forma a não desagradar o leitor, ou as imagens de um leitor ideal construídas pelos veículos de

jornalismo científico.

Porém, os princípios da objetividade, da imparcialidade e do atendimento ao interesse

público  não  são  desmentidos  apenas  por  uma  questão  de  lucro,  mas  devido  à  interpelação

ideológica  pelas  quais  passam os  sujeitos  produtores  dos  discursos  científicos  e  de  divulgação
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científica. É desta forma que podemos ver, ao mesmo tempo, no discurso de  Superinteressante,

momentos de aparente adesão a uma FD feminista, nos momentos em que é reivindicada a liberdade

sexual da mulher, e outros de filiação a uma FD mais conversadora, que atualiza já-ditos que vêm,

pelo menos, desde o século XIX sobre a falta de interesse da mulher por sexo, por exemplo.

Superinteressante não se insere em uma formação social do começo da era moderna.

Seus dizeres se constituem, são produzidos e circulam em outras condições de produção, em uma

outra época, distinta na forma como se dão as relações sociais e os meios materiais de divulgação

do conhecimento. Embora questões relativas a gênero ainda sejam alvos de polêmicas no Brasil

contemporâneo, elas são, em grande parte, de ordens distintas das de outras épocas. A ideologia

dominante não é mais oposta à entrada da mulher no mercado de trabalho em posições também

ocupadas por homens – salvo em posições de poder e em determinadas áreas, como a de tecnologia,

como demonstra o memorando de Damore –, nem nega a existência do prazer sexual feminino. Em

sua grande maioria jovens e adultos da classe média urbana, tanto os repórteres quanto os leitores

de  Superinteressante veem  tais  posicionamentos  com  estranheza,  e  no  mínimo  achariam

surpreendente se encontrassem tais discursos reproduzidos no dizer da revista.

Entretanto, os discursos sobre gênero que circularam em outros momentos ainda se

fazem presentes por meio da memória, comparecendo nos discursos dos sujeitos contemporâneos.

Nas matérias analisadas ao longo deste trabalho, vimos que, em alguns momentos, a forma como

esta memória do masculino e do feminino comparece é como algo a ser questionado ou combatido.

Em outros, porém, é possível ver um retorno de já-ditos mais conservadores. Por vezes, isto se dá

em um movimento de contradição visível já em uma análise preliminar de conteúdo: aquilo que é

apresentado como negativo em uma reportagem, ou mesmo em uma SD, surge como o óbvio em

outra – se ora a visão do homem como incapaz de controlar os seus instintos é apresentada como

arcaica, coisa de uma avó que não apoia sua neta após um estupro, ora ela é evidente e inegável,

coisa de homens hipnotizados por meninas de 12 anos.

O discurso sobre gênero de Superinteressante se constitui, assim como muitos outros

discursos correntes em nossa formação social, entre um reconhecimento da mulher enquanto sujeito

associado a uma oposição a formas de pensar tidas como antiquadas e um retorno constante do

homem enquanto sujeito por excelência e da mulher como secundária, passiva e misteriosa. Porém,

o estado atual das coisas, segundo apresentado por Superinteressante, mostra-se como o ponto alto

de um conhecimento científico que respalda formas de pensar como a ideia de que as mulheres são

naturalmente mais obedientes ao passo que homens são mais agressivos. Produz-se um trabalho de

eternização (BOURDIEU, 2010) segundo o qual as relações de gênero tais quais as conhecemos são

o ápice do desenvolvimento humano, faltando apenas solucionar alguns poucos problemas, como a
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questão da violência sexual. Movimentos como o feminismo são apontados como mal-informados

pela revista, uma vez que a ciência, segundo ela, não considera possível a igualdade entre os sexos.

Tal impossibilidade se dá a partir da própria natureza, que “cuida de tratar cada gênero

de maneira diferente” desde a barriga materna (Homens x mulheres – Por que eles estão ficando

para trás?, junho/2011). Porém, no lugar de se impôr por meio do instinto animal, a natureza é

apresentada como um Outro que dita  como homens e  mulheres  devem pensar  e  agir  enquanto

sujeitos.  Suas  normas  seriam  deturpadas  pela  sociedade,  cabendo  à  ciência  revelar  qual  é  a

verdadeira natureza humana. Mesmo aqueles comportamentos a que normalmente são atribuídos

um caráter social, diz Superinteressante, têm sua origem na biologia, na genética, no evolucionismo

– áreas associadas ao paradigma dominante (SANTOS, 2010), que desfrutam de uma posição mais

elevada no imaginário social e são privilegiadas pela revista em detrimento das ciências humanas e

sociais.

Na introdução desta dissertação, trouxemos uma citação de um artigo de Lima e Souza

(2011) que nos ajudou a levantar alguns dos questionamentos iniciais desta pesquisa e da que a

antecedeu, um Trabalho de Conclusão de Curso em Jornalismo, apresentado em 2014:  “enquanto

avança o conhecimento científico, estranhamente se reinventam as explicações biológicas sobre as

diferenças  entre  mulheres  e  homens,  conferindo  valor  diferenciado  às  características  ditas

masculinas e femininas, sempre hierarquizando essas diferenças com prejuízo das mulheres” (p.

25). A questão que levantamos é como se dá esta reinvenção. 

Não analisamos, aqui, o discurso científico e, conforme apontamos algumas vezes ao

longo  deste  trabalho,  não  é  nossa  intenção  esgotar  todas  as  análises  possíveis  do  corpus

apresentado.   Porém,  a  partir  da  pesquisa  empreendida,  vimos como o  discurso de  divulgação

científica pode trabalhar de forma a reproduzir determinados pré-construídos. Uma vez que a mídia

é parte dos Aparelhos Ideológicos de Estado (1987), seu discurso tem um grande impacto na forma

como se reproduzem as relações de produção em nossa formação social.  Assim, ao mesmo tempo

que os sujeitos produtores do discurso de  Superinteressante são interpelados ideologicamente por

um complexo de formações ideológicas regido por uma ideologia dominante, também contribuem

para a constituição e atualização de tal ideologia.

O discurso sobre gênero de Superinteressante não é novo. Tampouco é completamente

velho. Ele atualiza uma memória do que significa ser homem ou mulher, e, embora a revista pareça,

ou mesmo tente, em alguns momentos, se opôr a esta memória, reforça antigos dizeres relativos a

gênero que ainda produzem seus efeitos na contemporaneidade. 

Em um momento em que o Brasil  passa por  um grande avanço conservador,  que

ameaça direitos tidos como consolidados, como a interrupção da gravidez em caso de estupro, e

ataca artistas, professores, jornalistas e outros profissionais por adotarem uma posição crítica com
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relação  à  rigidez  dos  papéis  de  gênero  em nossa  formação  social,  acreditamos  ser  necessário

compreender como se dá, na mídia, o retorno de pré-construídos sobre o que significa ser homem

ou mulher. Tal necessidade se torna ainda mais urgente quando falamos do discurso de divulgação

científica, que teria a responsabilidade de informar o público sobre o conhecimento supostamente

objetivo, imparcial e definitivo produzido por cientistas. Muito embora a religião ainda ocupe um

espaço proeminente no imaginário dominante em nossa formação social como lugar da repressão

sexual e de gênero – quer na figura de um deputado da bancada evangélica, quer na de um membro

do Estado Islâmico –, é importante que nos lembremos que não é apenas o discurso religioso que

reproduz dizeres que reforçam uma divisão profunda entre o masculino e o feminino, normalmente

em detrimento deste último. Uma vez que é a ciência a instituição autorizada a produzir verdades

pela  ideologia  dominante,  é  importante  que  estejamos  atentos  para  o  que  dizem as  pesquisas

científicas, e uma vez que é a mídia a responsável por levar tais verdades ao público, é ainda mais

importante ficar de olhos abertos para o que se diz sobre a ciência.

É como contribuição para esta discussão acerca do lugar da ciência e do jornalismo na

manutenção de determinados papéis sociais que concebemos esta pesquisa. Lembramos, mais uma

vez, que trabalhamos com um recorte que não representa a totalidade do discurso de divulgação

científica,  nem  do  discurso  da  própria  Superinteressante.  Novas  análises,  que  levem  em

consideração as mesmas questões que abordamos aqui, podem ser realizadas, tendo como  corpus

empírico outras matérias da revista ou de outras publicações de divulgação de C&T. Cabem ainda

investigações a respeito da representação homossexualidade e a transexualidade no DDC – questões

que  tangenciamos  neste  trabalho,  mas  sobre  as  quais  não  chegamos  a  nos  deter.  Por  fim,

acreditamos ser necessária, também, uma pesquisa que aborde o discurso da ciência sobre gênero.

Afinal, como pudemos vez a partir das próprias reportagens analisadas neste trabalho, muito ainda

se pesquisa sobre uma suposta natureza masculina ou feminina e sobre os papéis sociais de homens

e mulheres – e, arriscamos, muito ainda se pesquisará.
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ANEXOS

ANEXO 1

Tabelas

Tabela 1

Qual imagem de ciência comparece em   Superinteressante  ?

Nas sequências separadas nesta tabela, identificamos três formas de apresentar a ciência: 1) como

falha, sujeita a erros, usada como ferramenta de controle ou mesmo insuficiente para responder a

todos os questionamentos que lhe são postos; 2) como um debate constante entre áreas e teorias que

se contradizem ou se complementam; 3) como uma entidade unívoca e todo-poderosa, detentora de

respostas  definitivas  e  inquestionáveis,  funcionando não por meio de um diálogo,  mas de uma

progressão.  Neste  último  caso,  agrupamos,  também,  sequências  discursivas  em  que  a  ciência

comparece por si só como forma de dar credibilidade a um determinado dizer.

CASO 1 CASO 2 CASO 3 REPORTAGEM

Segundo  estudos  recentes,
filhos indesejados pela mãe
têm maior chance de nascer
esquizofrênicos ou autistas.

O feto aprende (julho/1998)

Nos últimos anos, a Ciência
“dissecou”  a  anatomia  e  a
fisiologia sexual do homem
mas quase ignorou o prazer
da  mulher.  Os  médicos
alegam  que  sem  a  ereção
masculina  não  há
penetração  sexual,  daí  a
atenção  sobre  esse
mecanismo.

Farmácia  do  prazer
(setembro/1998)

Recentemente,  alguns
antropólogos  físicos
sugeriram que as fêmeas de
nossa  espécie  vivem
décadas  produtivas  após  a
menopausa pois há milênios
isso  serviria  para  manter  a
taxa de natalidade alta.

Viva  Afrodite!
(outubro/2000)

Depois  da Idade Média,  os
machos  humanos  passaram
a preferir  táticas mais sutis
para  garantir  que  os  seu
genes – e não os dos outros
–  se  propaguem.  Criaram
teorias  científicas para
convencê-las  de  que  ter
mais de um parceiro não é
natural.

Viva  Afrodite!
(outubro/2000)
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A pesquisa sobre o orgasmo
feminino  também  sofreu
com  muitos  anos  de
confusão e conclusões
apressadas.

Viva  Afrodite!
(outubro/2000)

Apesar  do  engano fatal de
Galeno,  atualmente  os
médicos  estão  encontrando
evidências  de  que  o
orgasmo,  se  não  é
necessário  para  engravidar,
pode facilitar a fecundação.

Apesar  do  engano  fatal  de
Galeno,  atualmente  os
médicos  estão
encontrando evidências de
que  o  orgasmo,  se  não  é
necessário  para  engravidar,
pode facilitar a fecundação.

Viva  Afrodite!
(outubro/2000)

Só  que  as  muralhas  de
Jericó estão prestes a ruir.

Viva  Afrodite!
(outubro/2000)

O biólogo Tim Birkhead, da
Universidade  de  Sheffield,
Inglaterra,  é  um  dos
cientistas  que  estão  se
insurgindo contra Jericó.

Viva  Afrodite!
(outubro/2000)

Isso  implode o  argumento
de  que  as  fêmeas  são
projetadas  pela  natureza
para serem fiéis.

Viva  Afrodite!
(outubro/2000)

O que  desmonta  a tese de
que a busca do prazer  seja
assunto  exclusivamente
masculino.

Viva  Afrodite!
(outubro/2000)

A curiosa pesquisa de Baker
e  Bellis  prova que  o
orgasmo  feminino  é
fundamental  para  a
reprodução. 

Viva  Afrodite!
(outubro/2000)

“A  sexualidade  da  mulher
tem  foco  amplo.  Inclui
romance,  lençóis  bonitos,
dançar,  jantar,  perfumes.  A
do homem é concentrada no
orgasmo”, diz Helen, a mais
destacada  autora  deste
movimento “pós-feminista”,
que  baseia seus
argumentos  em pesquisas
científicas.

Viva  Afrodite!
(outubro/2000)

Novas  pesquisas revelam
aquilo  que  durante  muito
tempo  homens  e  mulheres
não  conseguiram  -  ou  não
quiseram  -  ver:  o  corpo
feminino  foi  feito  para  o
prazer.

Viva  Afrodite!
(outubro/2000)

Novas evidências sobre  o
clitóris  e  pesquisas  de
comportamento  animal
provaram que  a  mulher
nasceu, sim, para ter prazer
no sexo e que sua propagada
vocação para a  monogamia

Viva  Afrodite!
(outubro/2000)
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não  passa  de  imposição
cultural,  sem  nada  a  ver
com  sua  programação
natural. 

Mas  droga  alguma vai
livrar  a  sociedade  dessa
estranha  predileção  que
acomete muitas pessoas.

Inocência  roubada
(maio/2002)

A  biologia  explica que,
quanto  mais  jovem  uma
mulher,  maiores  são  as
chances  de  ocorrer  uma
fecundação bem-sucedida.

A  tese é  que,  como  o
homem está recebendo algo
que  valoriza  muito,  a
beleza,  ele  dá  duro  para
manter o relacionamento – o
que  acaba  melhorando  seu
convívio com a mulher. 

Amor  –  O  Início
(julho/2010)

Mas,  se  você  achou  essas
condições meio  sem
sentido,  ou  no  mínimo
difíceis  de  seguir,  acertou.
As  conclusões  são
puramente  estatísticas,  ou
seja,  projetam um cenário
ideal e não levam em conta
as decisões que as pessoas
realmente tomam (...)

Amor  –  O  Início
(julho/2010)

Sabe  quando  as  pessoas
dizem que “bateu uma coisa
de  pele”?  Isso  realmente
existe.  E  tem  fundamento
científico.

Amor  –  O  Início
(julho/2010)

Um estudo da Universidade
de  Michigan  comprovou
que, quando estão cogitando
ficar  ou  ter  um  caso
passageiro,  as  mulheres
costumam  preferir  homens
de  traços  bem  marcados,
masculinos.

Amor  –  O  Início
(julho/2010)

Pesquisadores  da
Universidade de Stirling, na
Escócia,  apresentaram  uma
série  de  fotos  de  homens
para 4 791 mulheres  de 30
países, entre eles o Brasil. E
descobriram o  seguinte:
quanto melhor o sistema de
saúde  de  um país,  mais  as
mulheres  preferem  homens
com traços femininos.

Amor  –  O  Início
(julho/2010)

O que você não sabe é que
essa  diferença  não  é  um
clichê sexista  –  tem  uma
explicação cerebral.

Amor  –  O  Início
(julho/2010)
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Em  2006,  o  neurologista
japonês Hidehiko Takahashi
fez  exames  de  ressonância
magnética  no  cérebro  de
homens  e  mulheres  que
comprovaram essas
diferenças.

Amor – O Fim (julho/2010)

Os  pesquisadores
especulam que  esse
mecanismo  ajuda  os
meninos  a  desenvolver
uma  personalidade,  em
média, mais aventureira e
exploradora,  importante
para  vencer  no  mundo
masculino.

Os  pesquisadores
especulam  que  esse
mecanismo  ajuda  os
meninos  a  desenvolver
uma  personalidade,  em
média, mais aventureira e
exploradora,  importante
para  vencer  no  mundo
masculino.

O  que  sabem  os  bebês?
(agosto/2010)

O  que  se  dizia –
Assexuados / As identidades
masculina  e  feminina  são
construções  culturais.  No
que tange a gênero, viemos
ao  mundo  como  um  papel
em branco, preenchido pela
sociedade.
O que  se  sabe –  Macho  e
fêmea / Desde a gestação o
cérebro  dos  meninos  é
inundado  de  hormônios
masculinos.  Isso  influi  em
comportamentos  diversos
mais  adiante,  como  a
preferência  do  homem  por
desafios e conflitos.

O  que  sabem  os  bebês?
(agosto/2010)

Por um lado, a origem desse
sentimento é inegavelmente
sexual.

Por  que  fazemos  amigos?
(março/2011)

Mas  todos  esses  estudos
ignoram um  aspecto
importante:  as  pessoas  não
esperam  que  mulheres
sejam  agressivas  e
competitivas.  Outras
pesquisas mostram  que,
quando elas são gananciosas
e começam a subir de cargo,
as pessoas deixam de gostar
delas. 

Homens  x  mulheres  –  Por
que  eles  estão  ficando  para
trás? (junho/2011)

 Tabela 2

Quais imagens de masculino e feminino/homem e mulher comparecem em   Superinteressante  ?

Nas sequências separadas nesta tabela, apresentamos sequências discursivas em que podemos ver os

traços da formação imaginária de  Superinteressante no que diz respeito aos gêneros masculino e
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feminino. Em muitos casos, as mesmas SDs se repetem em lados distintos da tabela, uma vez que

falar do masculino implica em falar do feminino, e vice-versa.

MASCULINO FEMININO REPORTAGEM

Desde  o  começo  da  gestação,  os
sentimentos e os humores maternos
afetam o filho,  que está exposto aos
mesmos  hormônios  que  ela.  Fetos
rejeitados  são  candidatos  sérios  a
distúrbios de comportamento.

O feto aprende (julho/1998)

Segundo  estudos  recentes,  filhos
indesejados  pela  mãe têm  maior
chance  de  nascer  esquizofrênicos  ou
autistas.

O feto aprende (julho/1998)

Mas  quando a  gestante passa  o
tempo  todo  deprimida  por  não
querer  a  criança,  culpando-a pela
guinada do destino que uma gravidez
pode representar,  aí  o feto sentirá o
golpe, como se soubesse de tudo.

O feto aprende (julho/1998)

Mas, mesmo que ele se mostre eficaz,
a versão cor-de-rosa da pílula azul só
estará  disponível,  com  a  devida
orientação  médica,  dentro  de  pelo
menos dois anos.

Farmácia do prazer (setembro/1998)

O mistério feminino Farmácia do prazer (setembro/1998)

Só que os tempos mudaram. A mulher
não  admite  mais  confinar  sua
sexualidade à procriação.

Farmácia do prazer (setembro/1998)

A  esperança  é  que  ela  reduza  a
dificuldade  feminina  de  chegar  ao
orgasmo.

Farmácia do prazer (setembro/1998)

A  testosterona,  um  hormônio
masculino  usado  por  mulheres  na
menopausa, é indicada para a frigidez
feminina.

Farmácia do prazer (setembro/1998)

Nos  últimos  anos,  a  Ciência
“dissecou”  a  anatomia  e  a  fisiologia
sexual do homem mas quase ignorou
o  prazer  da  mulher.  Os  médicos
alegam que  sem a ereção masculina
não  há  penetração  sexual,  daí  a
atenção sobre esse mecanismo.

Nos  últimos  anos,  a  Ciência
“dissecou”  a  anatomia  e  a  fisiologia
sexual do homem mas quase ignorou
o  prazer  da  mulher.  Os  médicos
alegam que  sem  a  ereção  masculina
não  há  penetração  sexual,  daí  a
atenção sobre esse mecanismo. “Já os
órgãos  genitais  femininos  estão
sempre prontos para a relação”, diz
Euzimar  Coutinho.  Além  disso,  são
mais  difíceis  de  se  conhecer,
parcialmente embutidos no corpo. 

Farmácia do prazer (setembro/1998)

Essa  nova  geração  de  medicamentos
também poderá reabilitar o orgasmo
feminino – e para isso o Viagra e o
Vasomax estão sendo minuciosamente
testados  nos  Estados  Unidos  e  na
Inglaterra.

Farmácia do prazer (setembro/1998)
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A  chave  para  reabilitar o  desejo
sexual feminino – quem diria – é um
hormônio masculino, a testosterona. 

Farmácia do prazer (setembro/1998)

Viva Afrodite! Viva Afrodite! (outubro/2000)

Novas  pesquisas  revelam aquilo  que
durante  muito  tempo  homens  e
mulheres não conseguiram - ou não
quiseram - ver: o corpo feminino foi
feito para o prazer

Viva Afrodite! (outubro/2000)

Para  os  homens,  bem,  para  os
homens porque  a possibilidade de o
horizonte deste século estar repleto
de  mulheres  bem-resolvidas,
desejosas  e  felizes  é  uma  grande
notícia. 

Cada  vez  mais  os  cientistas
entendem  como  o  desejo  se
manifesta  nas  mulheres,  o  que  é
ótimo.  Para  elas,  porque  ter
consciência  das  potencialidades  do
próprio corpo é um grande passo para
sentir mais prazer e ser mais feliz.
Para  os  homens,  bem,  para  os
homens  porque  a  possibilidade  de  o
horizonte deste século estar repleto de
mulheres bem-resolvidas, desejosas e
felizes é uma grande notícia.

Viva Afrodite! (outubro/2000)

Está  no  cinema,  nos  livros,  na
educação  dos  filhos,  na  postura  dos
homens  escorados  na  esquina,  no
olhar  das  meninas  no  shopping:  o
homem é o motor sexual da espécie.
A mulher vai a reboque.*

Está  no  cinema,  nos  livros,  na
educação  dos  filhos,  na  postura  dos
homens  escorados  na  esquina,  no
olhar  das  meninas  no  shopping:  o
homem é o motor sexual da espécie. A
mulher vai a reboque.*

Viva Afrodite! (outubro/2000)

Essa  sutileza  psicológica feminina
impede  soluções  fisiológicas  simples
àquelas  que  sofrem  de  distúrbios
sexuais. 

Viva Afrodite! (outubro/2000)

“A descarga hormonal pode aguçar
a competitividade”, afirma Sônia. Ou
seja:  as  mulheres  perceberam  que  a
TPM traz coisas boas – não é apenas
um momento de fragilidade.

Viva Afrodite! (outubro/2000)

Uma  série  de  descobertas  sobre  a
sexualidade  feminina  estão
questionando  convicções  há  muito
estabelecidas, como a idéia de que os
homens gostam mais de sexo que as
mulheres ou  de  que  os  hormônios
masculinos  são  uma  bênção
enquanto  que  os  femininos  são  uma
desgraça.

Uma  série  de  descobertas  sobre  a
sexualidade  feminina  estão
questionando  convicções  há  muito
estabelecidas, como a idéia de que os
homens gostam mais de sexo que as
mulheres ou  de  que  os  hormônios
masculinos são uma bênção enquanto
que os femininos são uma desgraça.

Viva Afrodite! (outubro/2000)

Novas  evidências  sobre  o  clitóris  e
pesquisas  de  comportamento  animal
provaram que a mulher nasceu, sim,
para  ter prazer  no  sexo e  que  sua
propagada  vocação  para  a
monogamia não passa de  imposição
cultural,  sem  nada  a  ver  com  sua
programação natural.

Viva Afrodite! (outubro/2000)

“A concepção de que  só os  homens
são poligâmicos  é o maior mito da
sexualidade”,  afirmou  à  Super  a
antropóloga  Helen  Fisher,  da

“A concepção de que  só os  homens
são poligâmicos  é o maior mito da
sexualidade”,  afirmou  à  Super  a
antropóloga  Helen  Fisher,  da

Viva Afrodite! (outubro/2000)
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Universidade Rutgers, de Nova Jérsei,
Estados Unidos. 

Universidade Rutgers, de Nova Jérsei,
Estados Unidos.

O  desejo dos  homens  seria  mais
constante;  o  das  mulheres,  mais
intenso. O que desmonta a tese de que
a busca  do  prazer  seja  assunto
exclusivamente masculino.

O  desejo dos  homens  seria  mais
constante;  o  das  mulheres,  mais
intenso. O que desmonta a tese de que
a  busca  do  prazer  seja  assunto
exclusivamente  masculino.  Se  fosse
assim,  como  explicar  que  são  as
mulheres,  e não os homens, que têm
um órgão exclusivamente planejado
para o deleite sexual?

Viva Afrodite! (outubro/2000)

“A sexualidade  da  mulher  tem  foco
amplo.  Inclui  romance,  lençóis
bonitos, dançar, jantar, perfumes. A do
homem é concentrada no orgasmo”,
diz  Helen,  a  mais  destacada  autora
deste movimento “pós-feminista”, que
baseia seus argumentos em pesquisas
científicas. 

“A sexualidade da mulher tem foco
amplo.  Inclui romance,  lençóis
bonitos, dançar, jantar, perfumes. A
do  homem  é  concentrada  no
orgasmo”, diz Helen, a mais destacada
autora  deste  movimento  “pós-
feminista”,  que  baseia  seus
argumentos em pesquisas científicas. 

Viva Afrodite! (outubro/2000)

É  claro  que  muitas  mulheres  (e
homens também) optam por ser fiéis.

É  claro  que  muitas  mulheres (e
homens também) optam por ser fiéis.

Viva Afrodite! (outubro/2000)

Elas  tendem a  ser  bem melhores  na
hora  de  manifestar  seu  desejo.  “A
mulher  faz  curso  de  sexualidade,  de
dança  do  ventre,  de  strip-tease…  O
homem  só  está  preocupado  em  se
manter firme”, diz Monesi.

Elas tendem a ser bem melhores na
hora  de  manifestar  seu  desejo.  “A
mulher faz curso de sexualidade, de
dança do ventre, de strip-tease… O
homem  só  está  preocupado  em  se
manter firme”, diz Monesi.

Viva Afrodite! (outubro/2000)

Mesmo assim, na menopausa, quando
a eficiência da circulação pélvica cai
bastante, muitas mulheres não perdem
a capacidade  de  sentir  prazer,  o  que
indica o quanto a mente é importante
na libido feminina.

Viva Afrodite! (outubro/2000)

Os mecanismos do orgasmo feminino
são tão complicados que os médicos
ainda estão longe de entendê-los.

Viva Afrodite! (outubro/2000)

A variedade orgástica feminina não
pára  aí.  Há  também  os  orgasmos
múltiplos –  algo  que  homem
nenhum,  por  mais  sensível,  vai
conseguir compreender.

Viva Afrodite! (outubro/2000)

Ou seja, o fato de o homem chegar ao
clímax  sempre  do  mesmo  jeito  e  a
mulher  dispor  de  um imenso
repertório de orgasmos não é casual.

Viva Afrodite! (outubro/2000)

A mente  feminina tanto  pode
bloquear o prazer quanto produzi-
lo.  “Há  casos  de  mulheres  que
chegam  ao  orgasmo  só  com  o
pensamento”, diz Sônia. 

Viva Afrodite! (outubro/2000)

Um  homem  rancoroso poderia
argumentar que a exuberância sexual
da mulher é compensada pela tensão
pré-menstrual, a famigerada TPM.

Um  homem  rancoroso  poderia
argumentar que a exuberância sexual
da mulher é compensada pela tensão
pré-menstrual, a famigerada TPM.

Viva Afrodite! (outubro/2000)

É  masculino  o instinto  poligâmico
de  fecundar  o  maior  número  de

É masculino o instinto poligâmico de
fecundar  o  maior  número  de  fêmeas

Viva Afrodite! (outubro/2000)
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fêmeas que puder e passar adiante
os seus genes. É feminina a tendência
monogâmica  de  escolher  o  melhor
parceiro possível para gerar a prole de
melhor qualidade. E depois segurar o
seu  macho  no  ninho,  de  modo  a
melhor proteger os filhos.*

que  puder  e  passar  adiante  os  seus
genes.  É  feminina  a tendência
monogâmica de  escolher  o  melhor
parceiro possível  para  gerar a prole
de  melhor  qualidade.  E  depois
segurar o  seu  macho no ninho,  de
modo a melhor proteger os filhos.*

Depois  da  Idade  Média,  os  machos
humanos passaram  a  preferir
táticas mais sutis para garantir que
os seu genes – e não os dos outros –
se  propaguem.  Criaram  teorias
científicas para  convencê-las  de  que
ter mais de um parceiro não é natural. 

Depois  da  Idade  Média,  os  machos
humanos  passaram  a  preferir  táticas
mais  sutis  para  garantir  que  os  seu
genes  –  e  não  os  dos  outros  –  se
propaguem.  Criaram  teorias
científicas para convencê-las de que
ter  mais  de  um  parceiro  não  é
natural.

Viva Afrodite! (outubro/2000)

Ele  acabou  de  lançar  o  livro
Promiscuity (Promiscuidade), no qual
analisa  vários  animais  e  conclui:  as
fêmeas da maioria das espécies – do
gafanhoto ao  chimpanzé  –  acasalam
com  vários  machos.  Entre  os
bonobos – os primatas mais parecidos
com o homem – mais  da metade da
prole  de  uma  mãe  é  composta  de
filhos que não foram concebidos pelo
seu parceiro habitual. Isso  implode o
argumento de  que  as  fêmeas  são
projetadas  pela  natureza  para
serem fiéis.

Viva Afrodite! (outubro/2000)

Poucas  mulheres  são  fisicamente
incapazes  de  ter  orgasmo.  Tal
incapacidade  em  geral  é  fruto  de
condições  psicológicas,  como
traumas decorrentes  de  um abuso
sexual,  de uma educação rígida ou
de opressão social e religiosa.

Viva Afrodite! (outubro/2000)

A pesquisa sobre o orgasmo feminino
também  sofreu  com  muitos  anos  de
confusão e conclusões apressadas.

Viva Afrodite! (outubro/2000)

Em 1977, o cineasta polonês Roman
Polanski  teve  que  picar  a  mula  dos
Estados Unidos depois de admitir ter
feito sexo com uma garota de 13 anos.
Na  década  de  90,  o  cantor  Michael
Jackson  foi  acusado  de  abusar  de
um menino de 12 anos. 

Em 1977, o cineasta polonês Roman
Polanski  teve  que  picar  a  mula  dos
Estados Unidos depois de admitir ter
feito  sexo  com  uma  garota  de  13
anos.  Na  década  de  90,  o  cantor
Michael  Jackson  foi  acusado  de
abusar de um menino de 12 anos.

Inocência roubada (maio/2002)

Loura,  ela  está  de  bruços,  os  braços
pousados  na  cama,  uma  penugem
rala atravessa-lhe o  dorso reluzente,
os  pés  parecem  balançar  naquela
atitude  displicentemente  sexy que
décadas  de  calendários  de
borracharia  e  revistas
pornográficas entronizaram  no
imaginário  masculino.  O  rosto
imaculado  e  claro  não  transmite
sentimento  algum.  Ela  apenas  sorri.
Ela resplandece. Ela é linda. (…)  A
beleza de Natascha não tem nada de

Inocência roubada (maio/2002)
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sexual. 

O conceito [de pedofilia] é elástico o
bastante  para  explicar  desde  práticas
sádicas  com  crianças  até  a
contemplação  de  fotos  sensuais  de
meninas de 15 anos.

Inocência roubada (maio/2002)

Grande  parte  das  mulheres  casava
durante a puberdade.

Inocência roubada (maio/2002)

Mesmerizado  pela  beleza
provocativa de  Alicia,  o  escritor  a
cortejava de forma quase acintosa – a
ponto de a  mãe da  menina forçar  o
afastamento dos dois.

Inocência roubada (maio/2002)

Mas foi somente em 1955 que o amor
de um homem maduro por meninas
(e  o fulminante  poder  de  atração
dessas) ganhou expressão artística.

Inocência roubada (maio/2002)

O romance Lolita, do russo Vladimir
Nabokov (1899-1977), escandalizou o
mundo  ao  contar  a  história  do
padrasto  europeu  da  adolescente
americana Dolores Haze, cujo apelido
(Lolita)  logo  serviu  para  designar
aquelas  meninas  que  hipnotizam
homens  bem mais  velhos,  tratando-
os com estudada displicência.

O romance Lolita, do russo Vladimir
Nabokov (1899-1977), escandalizou o
mundo  ao  contar  a  história  do
padrasto  europeu  da  adolescente
americana Dolores Haze, cujo apelido
(Lolita)  logo  serviu  para  designar
aquelas  meninas que  hipnotizam
homens bem mais velhos, tratando-os
com estudada displicência.

Inocência roubada (maio/2002)

Experimente ligar a TV, folhear uma
revista,  acessar  a  internet:  lá  estão
Xuxa  e  seus  baixinhos,  Sandy,
Britney  Spears,  desfiles  de  moda
com a beleza evanescente de efebos e
ninfetas  de  13  anos.  Fatos
corriqueiros  num  mundo  em  que
grande  parcela  da  população,  como
diz Serge André, venera há 2.000 anos
uma virgem.

Inocência roubada (maio/2002)

Proteção e dominação constituem os
pilares básicos da pedofilia. À medida
que amadurecem,  homens procuram
pessoas  mais  jovens  por  causa  de
inseguranças  psicológicas (inclusive
em  relação  ao  tamanho  e  ao
desempenho do pênis).

Inocência roubada (maio/2002)

Reeditando a figura clássica do efebo,
o  escritor  alemão  Thomas  Mann
(1875-1955) descreveu, na obra Morte
em  Veneza,  os  sentimentos
conflitantes de um intelectual alemão
diante  da  pureza  arrebatadora  de
um jovem polonês. 

Inocência roubada (maio/2002)

Episódios  aterradores  (e  comuns)
como este são pouco divulgados.  “A
mãe geralmente  é  cúmplice  do
abuso”, afirma Antônio Augusto.

Inocência roubada (maio/2002)

Nesse  mesmo  romance,  Nabokov
cunhou  a  palavra  “ninfeta”  para
garotas cuja idade vai de 9 a 14 anos

Inocência roubada (maio/2002)
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e que enfeitiçam os homens com sua
natureza “nínfica” (demoníaca).

De  acordo  com  ele,  a  maioria  dos
pedófilos tem entre 30 e 45 anos e  é
do sexo masculino (95%).  (...)  Mas
droga  alguma  vai  livrar  a  sociedade
dessa estranha predileção que acomete
muitas pessoas.

Inocência roubada (maio/2002)

Outro  fator  nessa  equação:  a  beleza
imatura,  a  pele  suave,  as  maçãs  do
rosto ainda rosadas e o nariz pequeno
evocam  a  infância  e  despertam  o
instinto de proteção do adulto. 

Inocência roubada (maio/2002)

Por  exemplo:  em  aproximadamente
450 culturas tradicionais, a idade ideal
para contrair matrimônio está entre 12
e 15 anos. A beleza juvenil, ainda em
desenvolvimento,  seria  o  maior
atrativo para os machos.

Inocência roubada (maio/2002)

A  pedido  da  Super,  especialistas
prepararam uma lista com diferenças
entre  um  casal  heterossexual  e  um
casal  gay  que  mantenha  relação
estável.  Chegaram  a  pelo  menos  37
direitos que o país nega para aqueles
que têm duas escovas de dentes azuis
– ou duas rosas – no banheiro de casa.

A  pedido  da  Super,  especialistas
prepararam uma lista com diferenças
entre  um  casal  heterossexual  e  um
casal  gay  que  mantenha  relação
estável.  Chegaram  a  pelo  menos  37
direitos que o país nega para aqueles
que têm duas escovas de dentes azuis
–  ou  duas  rosas –  no  banheiro  de
casa.

O  Brasil  e  os  homossexuais:  Sim
(julho/2004)

Paternidade  -  Homens  héteros  têm
predomínio  do  lado  esquerdo  do
cérebro.  Mulheres,  do direito.  Entre
gays, a relação seria invertida.

Paternidade  -  Homens  héteros  têm
predomínio  do  lado  esquerdo  do
cérebro.  Mulheres,  do direito.  Entre
gays, a relação seria invertida.

O  Brasil  e  os  homossexuais:  Sim
(julho/2004)

“Quando  subvertemos  o  papel  da
mulher e ela deixou de cuidar dos
filhos em casa para trabalhar muita
coisa mudou. (…)” [Fala da psiquiatra
Carmita  Abdo,  do  Hospital  das
Clínicas de São Paulo.]

O  Brasil  e  os  homossexuais:  Sim
(julho/2004)

Do  outro  lado,  Sullivan  e  seus
companheiros  subverteram  a  ordem
do movimento conservador, que ficou
dividido  entre  os  que  historicamente
defenderam intervenções mínimas do
Estado na vida das pessoas e aqueles
que  vêem  na  imagem  de  dois
barbudos se beijando uma ameaça a
valores fundamentais da sociedade. 

O  Brasil  e  os  homossexuais:  Sim
(julho/2004)

A conclusão  de  Jurkewicz  é  que  as
práticas  ilegais masculinas são
toleradas  pelas  comunidades e
pronto. Mesmo que feitas por padres.
E cita o caso de um sacerdote flagrado
como  cliente  de  uma  rede  de
prostituição  juvenil desmantelada
pela  polícia.  Nesse  caso,  um
fazendeiro  defendeu  o  padre,  seu
amigo, e debochou: “Que mandem um
padre  bicha para  a  cidade  para

Padres:  pecados  santos
(dezembro/2007)
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acabar com o problema”. 

(…) quanto melhor o sistema de saúde
de  um  país,  mais  as  mulheres
preferem  homens  com traços
femininos.  Isso  acontece  porque,
existindo menos doenças, as mulheres
não  dependem  tanto  de  genes
superfortes (presentes nos machões)
para gerar descendentes saudáveis.
E  passam  a  preferir  homens  com
rosto delicado. 

(…) quanto melhor o sistema de saúde
de  um  país,  mais  as  mulheres
preferem  homens  com  traços
femininos.  Isso  acontece  porque,
existindo menos doenças, as mulheres
não  dependem  tanto  de  genes
superfortes  (presentes  nos  machões)
para gerar descendentes saudáveis. E
passam a preferir homens com  rosto
delicado. 

Amor – O Início (julho/2010)

Na dança do acasalamento humano, os
homens dão mais valor à beleza e à
juventude – e as mulheres estão mais
preocupadas  com  o  nível
socioeconômico do parceiro (sim, isso
inclui dinheiro).

Na dança do acasalamento humano, os
homens dão mais valor  à  beleza e à
juventude – e as mulheres estão mais
preocupadas  com  o  nível
socioeconômico  do  parceiro (sim,
isso inclui dinheiro).

Amor – O Início (julho/2010)

[A beleza]  é  importante.  Mas  não  é
um objetivo em si; é um instrumento
que  a  mulher  usa  para  descobrir
mais sobre o homem.

Amor – O Início (julho/2010)

Um  estudo  da  Universidade  de
Michigan  comprovou  que,  quando
estão cogitando ficar ou ter um caso
passageiro,  as  mulheres  costumam
preferir  homens  de traços  bem
marcados, masculinos. Mas, na hora
de pensar  numa relação séria,  optam
pelos que têm traços mais delicados.
Isso  acontece  porque  os  homens  de
traços  duros  costumam  ser
saudáveis  e  passar genes  de  boa
qualidade para  os  descendentes  –  e
por  isso  são  considerados
instintivamente  atraentes pela
mulher. Mas eles também geralmente
têm mais testosterona – hormônio que
aumenta a propensão à violência e à
infidelidade. 

Um  estudo  da  Universidade  de
Michigan  comprovou  que,  quando
estão cogitando ficar ou ter um caso
passageiro,  as  mulheres costumam
preferir  homens  de  traços  bem
marcados,  masculinos. Mas, na hora
de pensar numa relação séria, optam
pelos que têm traços mais delicados.
Isso  acontece  porque  os  homens  de
traços  duros  costumam  ser
saudáveis  e  passar  genes  de  boa
qualidade para os descendentes – e
por  isso  são  considerados
instintivamente  atraentes  pela
mulher.

Amor – O Início (julho/2010)

Mas  cuidado  com  a  pílula
anticoncepcional:  ela  pode  distorcer
essa comunicação olfativa,  fazendo a
mulher  perder  a  capacidade  de
reconhecer o que a atrai.

Amor – O Início (julho/2010)

“Homens muito atraentes costumam
ir atrás da  estratégia de reprodução
mais  conveniente  para  eles:  as
relações de curto prazo.  Já os  mais
femininos tendem  a  ser  melhores
provedores”,  afirmou  a  psicóloga
Lise  DeBruine,  autora  do  estudo,  ao
jornal inglês Guardian. 

Amor – O Início (julho/2010)

Quando  o  homem olha  uma foto  de
sua  mulher  ou  namorada,  sua
atividade cerebral se concentra nas
áreas  de  processamento  visual –
como a área fusiforme, que processa
as imagens de rostos.

Amor – O Início (julho/2010)
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Ou  seja:  os  machões  não  são  bons
pares.  E  parecem  estar  saindo  de
moda. 

Ou  seja:  os  machões  não  são  bons
pares.  E  parecem  estar  saindo  de
moda. 

Amor – O Início (julho/2010)

Seja  como  for,  um  pouquinho  de
feiúra pode até ajudar o homem. Um
estudo  feito  em  2008  pela
Universidade do Tennessee avaliou 82
casais  e  descobriu  que,  quando  a
mulher é linda e  o homem apenas
razoável,  o  casal  se  comporta  de
forma  mais  positiva,  com  mais
harmonia e companheirismo. A tese
é  que,  como  o  homem  está
recebendo algo que valoriza muito,
a beleza, ele dá duro para manter o
relacionamento –  o  que  acaba
melhorando  seu  convívio  com  a
mulher.

Seja  como  for,  um  pouquinho  de
feiúra pode até ajudar o homem. Um
estudo  feito  em  2008  pela
Universidade do Tennessee avaliou 82
casais  e  descobriu  que,  quando  a
mulher é linda e  o  homem apenas
razoável,  o  casal  se  comporta  de
forma  mais  positiva,  com  mais
harmonia e companheirismo.

Amor – O Início (julho/2010)

Como não tinha jeito de colher raízes
e  se  defender  de  leões  e  ao  mesmo
tempo segurar bebês nos braços, elas
passaram a precisar da proteção e do
sustento masculino.  Para o homem,
seria muito dispendioso alimentar e
defender  mais  de  uma  mulher.
Pronto: monogamia.

Como não tinha jeito de colher raízes
e  se  defender  de  leões  e  ao  mesmo
tempo segurar bebês nos braços,  elas
passaram a precisar da proteção e
do sustento masculino.

Amor – O Meio (julho/2010)

O  homem caçava  e  protegia  a
família.  A  mulher  cuidava  dos
filhotes.  Mas,  em  determinado
momento, os casais se separavam. O
objetivo  da  família  nuclear  –  nome
técnico  que  os  antropólogos  dão  ao
conjunto  de  pai,  mãe  e  filhos  –  era
garantir  que  o  homem ficasse  por
perto tempo suficiente para criar o
filhote.  Somente  isso.  Quando  o
filhote  já  estava  crescidinho  e  não
exigia  atenção  integral  da  mãe  (que
por  isso  podia  voltar  a  se  virar
sozinha),  o  pai  estava livre para ir
embora  e  procurar  outras  fêmeas
para procriar. 

O homem caçava e protegia a família.
A mulher cuidava dos filhotes. Mas,
em determinado  momento,  os  casais
se  separavam.  O objetivo  da  família
nuclear  –  nome  técnico  que  os
antropólogos dão ao conjunto de pai,
mãe  e  filhos  –  era  garantir  que  o
homem  ficasse  por  perto  tempo
suficiente  para  criar  o  filhote.
Somente  isso.  Quando  o  filhote  já
estava  crescidinho e  não  exigia
atenção  integral  da mãe (que  por
isso podia voltar a se virar sozinha),
o  pai  estava  livre  para  ir  embora  e
procurar outras fêmeas para procriar.

Amor – O Meio (julho/2010)

Como  para  o  homem  é  muito
dispendioso  criar  o  filho  de  outro
homem,  ele  sente  mais  ciúmes  da
infidelidade sexual.

Amor – O Meio (julho/2010)

Em  suma:  a  rotina  conjugal  é  boa.
Mas tem uma consequência ruim – faz
a testosterona despencar. Foi essa a
conclusão  de  um  estudo  da
Universidade  Harvard,  que  analisou
os  níveis  hormonais  de  58  homens.
Sem  testosterona,  os  casais  vão
perdendo a vontade de sexo.

Amor – O Meio (julho/2010)

Falando  nisso,  não  se  acanhe.  “A
pornografia  aumenta  os  níveis  de
testosterona”,  afirma  a  antropóloga
Helen Fisher. Ela  recomenda que os
homens acessem sites eróticos.

Amor – O Meio (julho/2010)
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As estatísticas variam, mas entre 50 e
60%  dos  homens  têm  sexo  fora  do
casamento,  contra  45  a  55%  das
mulheres.  O  aumento  da
infidelidade tem  a  ver  com  a
independência  delas,  que  já  são
quase metade da força de trabalho e
estão  diminuindo  rapidamente  a
distância  financeira  para  os  homens
(nos  EUA,  22%  das  esposas  já
ganham mais do que os maridos).

Amor – O Fim (julho/2010)

Já  para  a  mulher,  não  faria  tanta
diferença  se  o  homem distribuísse
apenas esperma para as moças por aí;
a  grande  ameaça  é  o  envolvimento
emocional,  que  coloca  em  risco  a
proteção e o cuidado que o homem
dá a ela e aos filhos. 

Amor – O Fim (julho/2010)

Não  é  invenção  do  capitalismo  para
vender  brinquedos:  meninos gostam
mais  de  objetos  curiosos  e
brinquedos que se mexem, enquanto
meninas  são  mais  atraídas  por
brincadeiras que envolvem interações
sociais – mesmo que simuladas, como
“chá com as bonecas”.

Entenda  o  bebê:  interesses  –
Não  é  invenção  do  capitalismo  para
vender  brinquedos:  meninos  gostam
mais de objetos curiosos e brinquedos
que se mexem, enquanto meninas são
mais atraídas por brincadeiras que
envolvem  interações  sociais –
mesmo  que  simuladas,  como  “chá
com as bonecas”.

O que sabem os bebês? (agosto/2010)

Em  média  as  meninas  são  mais
interessadas  em  interações  sociais,
enquanto os garotos concentram sua
atenção  em  objetos  curiosos  e
brinquedos,  em especial  os  que  se
mexem.  “Com 6  meses,  as  meninas
olham  mais  tempo  para  rostos  e
buscam interagir mais. Já os meninos
tendem a desviar o olhar de outras
pessoas  com  muito  mais
frequência”, diz Brizendine.

Em  média  as  meninas  são  mais
interessadas  em  interações  sociais,
enquanto  os  garotos  concentram  sua
atenção  em  objetos  curiosos  e
brinquedos,  em  especial  os  que  se
mexem.  “Com 6  meses,  as  meninas
olham  mais  tempo  para  rostos  e
buscam  interagir  mais.  Já  os
meninos tendem a desviar o olhar de
outras  pessoas  com  muito  mais
frequência”, diz Brizendine.

O que sabem os bebês? (agosto/2010)

Mais  curioso  ainda:  entre  um ano  e
meio  e  2  anos  de  vida,  enquanto  as
meninas  são  capazes  de  decifrar  as
mais diferentes expressões no rosto de
sua  mãe,  em  especial  quando  a
genitora está brava ou não quer que a
filha mexa em alguma coisa, parte do
cérebro  dos  garotos  parece
programada  para  desligar  nessa
hora, ignorando os sinais maternos.

Mais  curioso  ainda:  entre  um ano  e
meio  e  2  anos  de  vida,  enquanto  as
meninas são capazes de decifrar as
mais  diferentes  expressões no rosto
de  sua  mãe,  em  especial  quando  a
genitora está brava ou não quer que a
filha mexa em alguma coisa, parte do
cérebro  dos  garotos  parece
programada para desligar nessa hora,
ignorando os sinais maternos.

O que sabem os bebês? (agosto/2010)

Até  a  8ª  semana  de  gestação,  todos
somos  meninas,  mas  a  partir  dessa
etapa de gravidez os fetos masculinos
começam a merecer o nome. 

O que sabem os bebês? (agosto/2010)

O  que  se  sabe –  Macho  e  fêmea  /
Desde  a  gestação  o  cérebro  dos
meninos  é  inundado de  hormônios
masculinos.  Isso  influi  em
comportamentos  diversos  mais
adiante,  como  a  preferência  do
homem por desafios e conflitos.

O que sabem os bebês? (agosto/2010)
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Os pesquisadores especulam que esse
mecanismo  ajuda  os  meninos  a
desenvolver uma personalidade, em
média,  mais  aventureira  e
exploradora,  importante  para
vencer no mundo masculino. 

O que sabem os bebês? (agosto/2010)

“Quando  meu  filho tinha  3  anos,
comprei  uma  Barbie  para  ele.  Achei
que  ia  ser  bom  vê-lo  brincar  em
situações  cooperativas  e  não
agressivas.  A primeira  coisa  que  ele
fez foi pegar a Barbie pela cabeça e
dar  um  golpe  no  ar  com  as
perninhas compridas dela, como se
fosse uma espada,  e gritar ‘Éééé!!!
Toma isso!!!’”, lembra Brizendine. 

“Quando  meu  filho  tinha  3  anos,
comprei  uma  Barbie para ele.  Achei
que  ia  ser  bom  vê-lo  brincar  em
situações  cooperativas  e  não
agressivas.  A primeira  coisa  que  ele
fez foi  pegar a Barbie pela cabeça e
dar um golpe no ar com as perninhas
compridas  dela,  como  se  fosse  uma
espada,  e  gritar  ‘Éééé!!!  Toma
isso!!!’”, lembra Brizendine. 

O que sabem os bebês? (agosto/2010)

É por isso que as mulheres têm, sim,
amizades  mais  intensas do  que  os
homens.  Mas,  por  isso  mesmo,  elas
também  são  menos  tolerantes –  e
suas amizades duram menos.

Por  que  fazemos  amigos?
(março/2011)

Quando  os  primeiros  macacos  se
tornaram  amigos,  fizeram  isso  por
motivos bem objetivos – ajudar uns
aos outros em lutas contra rivais, no
caso dos machos, e cuidar melhor dos
filhotes, no caso das fêmeas.

Quando  os  primeiros  macacos  se
tornaram  amigos,  fizeram  isso  por
motivos  bem  objetivos  –  ajudar  uns
aos outros  em lutas  contra rivais, no
caso  dos  machos,  e  cuidar  melhor
dos filhotes, no caso das fêmeas.

Por  que  fazemos  amigos?
(março/2011)

Homens  x  mulheres  –  Por  que  eles
estão ficando para trás?

Homens  x  mulheres  –  Por  que  eles
estão ficando para trás? (junho/2011)

Nessa  disputa  quem  perde  são  os
homens.

Homens  x  mulheres  –  Por  que  eles
estão ficando para trás? (junho/2011)

O que ainda sustenta os homens é
seu  comportamento –  mais
agressivo e competitivo. Se, como os
estudos  indicam,  eles  também
estiverem  perdendo  isso,  a  balança
deve se equilibrar em breve. 

Homens  x  mulheres  –  Por  que  eles
estão ficando para trás? (junho/2011)

Sim,  porque,  se  não  houver
testosterona  circulando  no  feto,
mesmo que seja do sexo masculino,
ele vai se desenvolver como mulher.
É o que acontece com os portadores
da  síndrome  de  insensibilidade  a
andrógenos.  Eles  têm  cara,  corpo  e
comportamento  de  mulher,  mas
carregam o cromossomo Y. 

Homens  x  mulheres  –  Por  que  eles
estão ficando para trás? (junho/2011)

Não é à toa que há anos as meninas
vão  melhor  na  escola,  inclusive  em
matemática,  uma  matéria  na  qual
homens supostamente têm  uma
vantagem inata.

Não é à toa que há anos as  meninas
vão melhor na escola,  inclusive em
matemática,  uma  matéria  na  qual
homens  supostamente  têm  uma
vantagem inata.

Homens  x  mulheres  –  Por  que  eles
estão ficando para trás? (junho/2011)

Quando  o  feto  masculino  se
desenvolve  dentro  do  útero  da  mãe,
faz sentido dizer que as mulheres são
de Vênus e os homens são de Marte:
é  como  se  a  mulher  gerasse  um
alienígena dentro de si.

Quando  o  feto  masculino  se
desenvolve  dentro  do  útero  da  mãe,
faz sentido dizer que as mulheres são
de Vênus e os homens são de Marte: é
como  se  a  mulher  gerasse  um
alienígena dentro de si. 

Homens  x  mulheres  –  Por  que  eles
estão ficando para trás? (junho/2011)
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Vida de espermatozoide não é fácil.
Primeiro, é curta: não passa dos 3 ou 4
dias.  Depois,  é  cruel:  um
espermatozoide  tem  de disputar
uma  corrida  com  outros  280
milhões  de  concorrentes  e
atravessar  útero  e  trompas  de
falópio, tudo para alcançar seu alvo –
um  óvulo  grande  e  preguiçoso  que
espera  apenas  24  horas  por  sua
chegada.

Vida  de  espermatozoide  não  é  fácil.
Primeiro, é curta: não passa dos 3 ou 4
dias.  Depois,  é  cruel:  um
espermatozoide  tem de  disputar  uma
corrida  com  outros  280  milhões  de
concorrentes  e  atravessar  útero  e
trompas de falópio, tudo para alcançar
seu  alvo  –  um  óvulo  grande  e
preguiçoso  que  espera  apenas  24
horas por sua chegada. 

Homens  x  mulheres  –  Por  que  eles
estão ficando para trás? (junho/2011)

Se você está vivo hoje, é porque  um
desses espermatozoides  vitoriosos
lhe deu origem.

Homens  x  mulheres  –  Por  que  eles
estão ficando para trás? (junho/2011)

Voltemos  à  mesma cena  de  crianças
brincando.  Pequenos  grupos  de
meninas  sentadas  cercadas  por
bandos  de meninos  correndo  ao
redor.

Voltemos  à  mesma cena  de  crianças
brincando.  Pequenos  grupos  de
meninas  sentadas cercadas por
bandos de meninos correndo ao redor.

Homens  x  mulheres  –  Por  que  eles
estão ficando para trás? (junho/2011)

A professora chama para voltar à sala
de  aula.  As  meninas  juntam  suas
coisas  e  entram.  Os  meninos
continuam correndo. A professora os
chama de novo.  Apenas na terceira
vez,  porque  os  meninos  não  têm
controle de inibição, eles obedecem.
Essa  cena  fictícia,  um  pouco
caricatural,  mostra uma característica
importante  que  os  meninos
aprendem  cedo:  desafiar  a
autoridade. 

A professora chama para voltar à sala
de  aula.  As  meninas juntam  suas
coisas  e  entram.  Os  meninos
continuam correndo.

Homens  x  mulheres  –  Por  que  eles
estão ficando para trás? (junho/2011)

Meninas  falam mais  cedo  –  e  usam
mais palavras para se comunicar, já a
partir  do  primeiro  ano  de  idade.
Também conversam com frases mais
complexas (“Me dá boneca”, em vez
de só “Bola”), o que rendeu a elas a
fama  de  matracas  –  injustamente,
como veremos. 

Meninas falam mais cedo – e usam
mais palavras para se comunicar, já
a  partir  do  primeiro  ano  de  idade.
Também conversam com frases  mais
complexas (“Me dá  boneca”, em vez
de só “Bola”), o que rendeu a elas a
fama  de  matracas –  injustamente,
como veremos. 

Homens  x  mulheres  –  Por  que  eles
estão ficando para trás? (junho/2011)

Infelizmente nem todas as  distinções
são  tão  óbvias  quanto  carrinhos e
bonecas.

Infelizmente  nem todas as  distinções
são  tão  óbvias  quanto  carrinhos  e
bonecas.

Homens  x  mulheres  –  Por  que  eles
estão ficando para trás? (junho/2011)

Mas todos esses estudos ignoram um
aspecto  importante:  as  pessoas  não
esperam  que  mulheres  sejam
agressivas  e  competitivas.  Outras
pesquisas mostram que,  quando elas
são gananciosas e começam a subir
de  cargo,  as  pessoas deixam  de
gostar delas. 

Homens  x  mulheres  –  Por  que  eles
estão ficando para trás? (junho/2011)

Para  Zimbardo,  eles  precisam  fugir
da  realidade  para  encontrar
estímulos e se afastam da vida em
sociedade. O resultado? Homens que
não sabem levar uma vida adulta e
que  deixam as mulheres  assumir o
papel de provedoras e líderes. 

Para Zimbardo, eles precisam fugir da
realidade  para  encontrar  estímulos  e
se  afastam da  vida  em sociedade.  O
resultado?  Homens  que  não  sabem
levar uma vida adulta e que  deixam
as  mulheres  assumir  o  papel  de
provedoras e líderes. 

Homens  x  mulheres  –  Por  que  eles
estão ficando para trás? (junho/2011)

(…) eles vão para a engenharia, elas (…) eles vão para a engenharia,  elas Homens  x  mulheres  –  Por  que  eles
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vão para a psicologia, como se fossem
geneticamente  predestinados  para
isso.

vão  para  a  psicologia,  como  se
fossem  geneticamente  predestinados
para isso. O problema aqui não está na
dificuldade com números (que, aliás,
as  mulheres  não  têm:  resolver
problemas  espaciais  jamais  foi
correlacionado  à  facilidade  para
estudar matemática).

estão ficando para trás? (junho/2011)

Em  média,  os  homens recebiam
7,6% a mais.  A maior diferença, no
entanto,  estava  na  maneira  como
foram contratados:  57% dos homens
tinham negociado o valor do salário
que receberiam (mas apenas 7% das
mulheres fizeram o mesmo). Ou seja,
tinham tido coragem de pedir mais
dinheiro antes de começar a trabalhar.

Em média, os homens recebiam 7,6%
a mais. A maior diferença, no entanto,
estava  na  maneira  como  foram
contratados: 57% dos homens tinham
negociado  o  valor  do  salário  que
receberiam  (mas  apenas  7%  das
mulheres  fizeram  o  mesmo).  Ou
seja,  tinham tido coragem de pedir
mais  dinheiro  antes  de  começar  a
trabalhar.

Homens  x  mulheres  –  Por  que  eles
estão ficando para trás? (junho/2011)

Já as  mulheres preferem profissões
que  historicamente  pagam  mal.  E
assim se explica, em parte, por que as
mulheres  continuam ganhando
menos –  elas gostam  de  carreiras
que  pagam  menos.  Mas  há  outros
fatores.

Homens  x  mulheres  –  Por  que  eles
estão ficando para trás? (junho/2011)

Isso  tem  consequências
surpreendentes:  por  exemplo,  em
grupos mistos de homens e mulheres,
são eles que falam mais.

“As  mulheres  têm  uma  abordagem
mais  colaborativa do  que  a  dos
homens.  Infelizmente  essa  estratégia
costuma  ser  mal  interpretada  e  dá  a
elas um  ar de fraqueza porque elas
não  pedem o  que  querem e  ficam
quietas”,  diz  Babcock.  Isso  tem
consequências  surpreendentes:  por
exemplo,  em  grupos  mistos  de
homens  e  mulheres,  são  eles  que
falam mais. 

Homens  x  mulheres  –  Por  que  eles
estão ficando para trás? (junho/2011)

Meninos,  por  sua  vez,  mostram
desde  cedo  uma  facilidade  com
questões  espaciais,  aquelas  que
exigem  rotações  mentais  de  objetos.
Essa  habilidade,  aliás,  é  a  que  deu
fundamento à  teoria de que homens
são melhores em matemática do que
mulheres.

Meninos, por sua vez, mostram desde
cedo  uma  facilidade  com  questões
espaciais,  aquelas  que  exigem
rotações  mentais  de  objetos.  Essa
habilidade,  aliás,  é  a  que  deu
fundamento à  teoria de que homens
são melhores em matemática do que
mulheres.

Homens  x  mulheres  –  Por  que  eles
estão ficando para trás? (junho/2011)

A fala,  como tantas  outras  coisas,  é
definida pelo  status social – e o  dos
homens continua mais alto.

Homens  x  mulheres  –  Por  que  eles
estão ficando para trás? (junho/2011)

De  fato,  uma  pesquisa  do  Centro
Psicobiológico de Pittsburgh mediu os
níveis  de  cortisol  (o  hormônio
liberado em situações de estresse) no
sangue de crianças entre 7 e 16 anos e
concluiu:  eles  se  estressam  muito
mais com autoridade do que elas.

Homens  x  mulheres  –  Por  que  eles
estão ficando para trás? (junho/2011)

“Ela  não  queria  que  seus  filhos
crescessem  achando  que  eram
diferentes. Por isso, educou o menino
e a menina da mesma maneira: vestiu-

“Ela  não  queria  que  seus  filhos
crescessem  achando  que  eram
diferentes. Por isso, educou o menino
e a menina da mesma maneira: vestiu-

Homens  x  mulheres  –  Por  que  eles
estão ficando para trás? (junho/2011)
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os  com  roupas  iguais,  deu  bonecas
para o filho e carrinhos para a filha.
(…)”

os  com  roupas  iguais,  deu  bonecas
para o filho e carrinhos para a filha.
Certo  dia  ela  entrou  no  quarto  da
menina  de  3  anos  e  a  flagrou
brincando.  No  colo  estava  um
caminhãozinho  de  brinquedo  que  a
menina  ninava de  um  lado  para  o
outro dizendo: ‘Não chore, carrinho.
Vai ficar tudo bem’.” A história é de
uma paciente de Louann Brizendine,
neurobióloga de Harvard. 

Se  tantos  homens  a  mais  são
fecundados  todos  os  dias,  por  que  o
mundo  não  está  lotado  deles  (aliás,
para  desespero  das mulheres
casadoiras,  o  censo  brasileiro  há
décadas revela o fenômeno inverso)?

Homens  x  mulheres  –  Por  que  eles
estão ficando para trás? (junho/2011)

Ou seja, os homens são o sexo frágil
quando  nascem –  e  a  culpa  é  das
mulheres. 

Ou seja, os homens são o sexo frágil
quando  nascem –  e  a  culpa é  das
mulheres. 

Homens  x  mulheres  –  Por  que  eles
estão ficando para trás? (junho/2011)

Seja  porque  eles começam  a
trabalhar mais  cedo,  seja  por  falta
de  interesse,  40%  mais  homens
largam  os  estudos  em  todos  os
níveis. A situação é tão preocupante
que nos EUA já estão aceitando até a
possibilidade  de  cotas  para  homens
em universidades. 

Homens  x  mulheres  –  Por  que  eles
estão ficando para trás? (junho/2011)

Assim,  logo  de  cara  vão  por  água
abaixo  todas  as  esperanças  de
igualdade  entre  os  sexos:  desde  o
início a mãe natureza cuida de tratar
cada gênero de maneira diferente.

Homens  x  mulheres  –  Por  que  eles
estão ficando para trás? (junho/2011)

O mesmo estudo que mostrou que eles
têm mais dificuldade de levantar a
mão antes  de  falar  em sala  de  aula
concluiu  também  que  eles  não
precisam  levantar  a  mão  para  ser
ouvidos. As professoras permitem que
os meninos as interrompam mais.

As  professoras  permitem que  os
meninos as interrompam mais. 

Homens  x  mulheres  –  Por  que  eles
estão ficando para trás? (junho/2011)

Ou seja, a ideia de que mulheres são
frágeis  e  homens  são  audaciosos
pode  ser  apresentada aos  meninos
pelas próprias mães. 

Um  estudo  feito  com  bebês  de  11
meses mostra como os pais tratam de
maneiras  diferentes  filhos  e  filhas.
Nesse  experimento,  os  bebês  tinham
de  descer  uma  rampa  inclinada
engatinhando.  Menininhos  e
menininhas conseguiram descê-la sem
diferenças.  Mas,  quando  o  grau  de
inclinação da rampa era definido pelas
mães,  elas  sempre  expunham  os
filhos  a  inclinações  maiores  e
poupavam  as  filhas,  como  se
assumissem  que  elas  não
completariam  o  trajeto.  Ou  seja,  a
ideia de que  mulheres são frágeis e
homens  são  audaciosos  pode  ser
apresentada  aos  meninos  pelas
próprias mães.

Homens  x  mulheres  –  Por  que  eles
estão ficando para trás? (junho/2011)
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Meninos  simplesmente  não
conseguem ficar quietos. E isso tem
a  ver  com  o  amadurecimento
cerebral mais  lento nos  primeiros
anos de vida. 

Homens  x  mulheres  –  Por  que  eles
estão ficando para trás? (junho/2011)

E  o  colégio  exige  dos  alunos
exatamente aquilo  que  os  meninos
mais  têm  dificuldade  de  fazer:
sentar  quietos,  concentrar-se.  Há
estudos que mostram que os meninos
têm até  mais  dificuldade  em
aprender a levantar a mão antes de
falar na sala de aula.

Homens  x  mulheres  –  Por  que  eles
estão ficando para trás? (junho/2011)

No  texto,  ela  admitia  que  aprovava
constantemente  garotos  menos
qualificados para  garantir  que  ao
menos  40%  dos  alunos  no  campus
sejam homens. As mulheres, dizia ela,
tinham  de  ter  fichas  de  inscrição
muito  mais  impressionantes  para  ser
admitidas.  (…)  Olhando  para  esses
dados,  fica  difícil  não  perguntar:  o
que  está  acontecendo  com  esses
homens? 

No  texto,  ela  admitia  que  aprovava
constantemente  garotos  menos
qualificados  para  garantir  que  ao
menos  40%  dos  alunos  no  campus
sejam  homens.  As  mulheres,  dizia
ela, tinham de ter fichas de inscrição
muito  mais  impressionantes  para
ser  admitidas.  (…)  Olhando  para
esses dados, fica difícil não perguntar:
o  que  está  acontecendo  com  esses
homens? 

Homens  x  mulheres  –  Por  que  eles
estão ficando para trás? (junho/2011)

Eles estão perdidos. Homens  x  mulheres  –  Por  que  eles
estão ficando para trás? (junho/2011)

Os  chimpanzés  comuns  são  de
Marte e os bonobos, de Vênus. É que
as  comunidades  dos  primeiros  são
dominadas  por  machos  que não
hesitam em descer o sarrafo uns nos
outros.  A pancadaria  é  constante.
No caso dos bonobos, o clima é outro.
Quem  manda  são  as  fêmeas,  bem
menos violentas.

Os chimpanzés comuns são de Marte
e  os  bonobos,  de Vênus.  É  que  as
comunidades  dos  primeiros  são
dominadas  por  machos  que  não
hesitam em descer o sarrafo uns nos
outros.  A pancadaria é constante.  No
caso  dos  bonobos,  o  clima  é  outro.
Quem  manda  são  as  fêmeas,  bem
menos violentas.

Humanos (novembro/2014)

As  duas  espécies  são  sexualmente
promíscuas.  Mas  os  bonobos,  com
seu corpo mais esbelto e elegante e
seus  lábios  rosados,  usam  o  sexo
como forma de resolver conflitos.

Humanos (novembro/2014)

Falando  em sexo,  os  chimpanzés  de
Taï também são conhecidos por outra
tradição  –  também  cultivada  pelo
Homo  sapiens.  Certos  machos
conseguem trocar “presentinhos” –
nacos  de  carne  de  caça  –  por  sexo
com  as  fêmeas  que  recebem  esses
presentes.

Falando  em sexo,  os  chimpanzés  de
Taï também são conhecidos por outra
tradição  –  também  cultivada  pelo
Homo  sapiens.  Certos  machos
conseguem  trocar  “presentinhos”  –
nacos de carne de caça – por sexo com
as  fêmeas  que  recebem  esses
presentes.

Humanos (novembro/2014)

Um  dos  casos  atendidos  pelo
psicólogo é o de uma  menina de 13
anos,  abusada pelo  avô.  Detalhe:
suspeita-se que o avô, na verdade, seja
pai da menina, pois anteriormente ele
mantivera  relações  sexuais com  a
mãe dela – e filha dele.

Como  silenciamos  o  estupro
(setembro/2015)

Mesmo  se  for  parar  no  tribunal,  a
acusação corre o risco de se voltar
contra a mulher, como já vimos.

Como  silenciamos  o  estupro
(setembro/2015)
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E, se você ficou na dúvida:  sim, até
2002  existia  na  lei  brasileira  a
possibilidade  de  o  estuprador  não
cumprir pena caso ele se casasse com
sua vítima.

Como  silenciamos  o  estupro
(setembro/2015)

Meninas muito bêbadas para consentir
ou  rapazes  que insistem  em  sexo
mesmo depois de a moça dizer que
não está a fim existem  desde que o
mundo é mundo.

Meninas  muito  bêbadas  para
consentir ou rapazes que insistem em
sexo mesmo depois  de a moça dizer
que não está a fim existem desde que
o mundo é mundo. Antigamente, atos
assim  eram  descartados  como  “sexo
ruim”  ou  “uma noite  para  esquecer”
ou “ressaca moral”. A diferença é que
agora as meninas estão sabendo dar
nome  à violência  que  viveram:
estupro.

Como  silenciamos  o  estupro
(setembro/2015)

Quando  ela  resolveu  pedir  ajuda  à
avó,  ouviu  que  a  culpa  havia  sido
dela. “Você saiu do banho de toalha na
frente  do  seu  avô,  que  não  sabe
controlar os instintos.”*

Como  silenciamos  o  estupro
(setembro/2015)

Isso  acontece  com  quem  foi
estuprado o  tempo  todo.  Mulheres
relatam  como  são  recebidas  com
desconfiança quando resolvem contar
suas histórias para alguém.

Isso  acontece  com  quem  foi
estuprado o  tempo  todo.  Mulheres
relatam  como  são  recebidas  com
desconfiança quando resolvem contar
suas histórias para alguém.

Como  silenciamos  o  estupro
(setembro/2015)

Pode até ser que todas as mulheres
que  acusam  figurões  realmente
estejam mentindo (embora pesquisas
indiquem que as  denúncias  falsas  de
estupro  mal  cheguem  a  8%).  Mas
também  pode  ser  que  não.  Na
dúvida, as  punidas – por terem sua
credibilidade  questionada  e  pela
falta de justiça – acabam sendo as
vítimas mesmo. 

Como  silenciamos  o  estupro
(setembro/2015)

Instigados pela cultura (universitária
e  generalizada)  de  pegar  o  maior
número  de  mulheres  possível  e  não
perder nenhuma chance de fazer sexo,
acabam  ignorando  consentimentos
não dados ou resistências. 

Como  silenciamos  o  estupro
(setembro/2015)

*Os posicionamentos apresentados nestas SDs são apresentados por Superinteressante como antiquados e/ou passíveis
de questionamento.

Tabela 3

Para   Superinteressante  , as diferenças entre homens e mulheres se dão devido a fatores biológicos ou

ideológicos?

Nas  sequências  apresentadas  nesta  tabela,  encontramos  pistas  de  quais  são  as  origens  da

diferenciação entre masculino e feminino, segundo  Superinteressante. Na primeira coluna, foram

reunidas referências ao natural ou ao biológico (genética, evolução, diferenciação hormonal etc.),

enquanto, na segunda, agrupamos sequências que abordam fatores sociais, culturais, psicológicos
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ou econômicos – ou ideológicos,  de acordo com o quadro teórico-metodológico da Análise  do

Discurso.

BIOLÓGICO IDEOLÓGICO REPORTAGEM

Aliás, a menopausa é outro tópico que
vem  sofrendo  revisões.  No reino
animal,  as  fêmeas  em  idade
avançada  morrem  após  perder  a
fertilidade – a  evolução é impiedosa
com  quem  não  contribui  para  a
perpetuação da espécie. 

Viva Afrodite! (outubro/2000)

Recentemente,  alguns  antropólogos
físicos  sugeriram  que  as  fêmeas  de
nossa  espécie vivem  décadas
produtivas após a menopausa pois há
milênios  isso  serviria  para  manter  a
taxa  de  natalidade  alta.  Nos  bandos
primitivos,  as  avós  ajudavam  a
alimentar  os  netos,  o  que  permitia  a
suas  filhas  amamentar  por  menos
tempo  e  ter  outras  crianças  mais
rápido. 

Recentemente,  alguns  antropólogos
físicos  sugeriram  que  as  fêmeas  de
nossa  espécie  vivem  décadas
produtivas após a menopausa pois há
milênios  isso  serviria  para  manter  a
taxa  de  natalidade  alta.  Nos  bandos
primitivos,  as  avós  ajudavam  a
alimentar  os  netos,  o  que  permitia  a
suas  filhas  amamentar  por  menos
tempo  e  ter  outras  crianças  mais
rápido. 

Viva Afrodite! (outubro/2000)

Ou seja, o fato de o homem chegar ao
clímax  sempre  do  mesmo  jeito  e  a
mulher  dispor  de  um  imenso
repertório de orgasmos não é casual. A
capacidade de ter prazer do corpo
feminino  existe  porque  tem  uma
função. A evolução não costuma dar
ponto sem nó.

Viva Afrodite! (outubro/2000)

O  desejo  dos  homens  seria  mais
constante;  o  das  mulheres,  mais
intenso. O que desmonta a tese de que
a  busca  do  prazer  seja  assunto
exclusivamente  masculino.  Se  fosse
assim,  como  explicar  que  são  as
mulheres,  e não os homens, que têm
um órgão exclusivamente planejado
para o deleite sexual?

Viva Afrodite! (outubro/2000)

Em seu mais recente livro (The First
Sex,  lançado  nos  EUA  no  ano
passado),  Helen  avança  em  suas
conclusões, mostrando a face cultural
de  muitos  axiomas tidos  como
naturais (...)

Viva Afrodite! (outubro/2000)

Em  seu  livro  Anatomia  do  Amor,
Helen  estudou  o  comportamento
sexual de homens e mulheres em 62
sociedades ao  redor  do  planeta  e
concluiu que o adultério é tão comum
entre nós quanto o casamento. É claro
que  muitas  mulheres  (e  homens
também)  optam por  ser  fiéis.  Mas
isso  é  uma  escolha,  não  uma
imposição biológica.

Viva Afrodite! (outubro/2000)

Outro exemplo é o do caranguejo do Outro exemplo é o do caranguejo do Viva Afrodite! (outubro/2000)
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gênero Ocypoda, habitante do litoral
brasileiro.  Os  ocypodas  machos
produzem  uma  substância  que
endurece em contato com o ar. Essa
argamassa  é  usada  para  bloquear  o
canal  em que  as  fêmeas guardam  o
esperma  recebido  e  impedir  que
outros  parceiros  a  fecundem.  Se  as
fêmeas  fossem tão castas,  por  que  o
caranguejo  ia  se  preocupar  tanto?
(Você  está  pensando  no  cinto  de
castidade?  Bingo.) Depois  da  Idade
Média,  os  machos  humanos
passaram a preferir táticas mais sutis
para  garantir que os seus genes – e
não  os  dos  outros  –  se  propaguem.
Criaram  teorias  científicas  para
convencê-las  de que ter  mais  de um
parceiro não é natural. 

gênero  Ocypoda,  habitante  do  litoral
brasileiro.  Os  ocypodas  machos
produzem  uma  substância  que
endurece em contato com o ar.  Essa
argamassa  é  usada  para  bloquear  o
canal  em  que  as  fêmeas  guardam  o
esperma  recebido  e  impedir  que
outros  parceiros  a  fecundem.  Se  as
fêmeas  fossem tão castas,  por  que  o
caranguejo  ia  se  preocupar  tanto?
(Você  está  pensando  no  cinto  de
castidade?  Bingo.)  Depois  da  Idade
Média, os machos humanos passaram
a  preferir  táticas  mais  sutis  para
garantir que os seu genes – e não os
dos outros – se propaguem.  Criaram
teorias científicas para convencê-las
de que ter mais de um parceiro não
é natural. 

Ele  acabou  de  lançar  o  livro
Promiscuity (Promiscuidade), no qual
analisa  vários  animais  e  conclui:  as
fêmeas da maioria das espécies – do
gafanhoto ao chimpanzé –  acasalam
com  vários  machos.  Entre  os
bonobos – os primatas mais parecidos
com o homem – mais  da metade da
prole  de  uma  mãe  é  composta  de
filhos que não foram concebidos pelo
seu parceiro habitual. Isso implode o
argumento  de  que  as  fêmeas  são
projetadas pela natureza para serem
fiéis.

Ele  acabou  de  lançar  o  livro
Promiscuity (Promiscuidade), no qual
analisa  vários  animais  e  conclui:  as
fêmeas da maioria das espécies – do
gafanhoto  ao  chimpanzé  –  acasalam
com vários machos. Entre os bonobos
– os  primatas  mais  parecidos  com o
homem – mais da metade da prole de
uma  mãe  é  composta  de  filhos  que
não  foram  concebidos  pelo  seu
parceiro  habitual.  Isso  implode  o
argumento  de  que  as  fêmeas  são
projetadas  pela  natureza para
serem fiéis.

Viva Afrodite! (outubro/2000)

Novas  evidências  sobre  o  clitóris  e
pesquisas  de  comportamento  animal
provaram que a mulher nasceu, sim,
para  ter prazer  no  sexo e  que  sua
propagada vocação para a monogamia
não passa de imposição cultural, sem
nada  a  ver  com  sua  programação
natural.

Novas  evidências  sobre  o  clitóris  e
pesquisas  de  comportamento  animal
provaram que a  mulher  nasceu,  sim,
para  ter  prazer  no  sexo  e  que  sua
propagada vocação para a monogamia
não passa de imposição cultural, sem
nada  a  ver  com  sua  programação
natural.

Viva Afrodite! (outubro/2000)

À medida  que  amadurecem,  homens
procuram  pessoas  mais  jovens  por
causa  de  inseguranças  psicológicas
(inclusive em relação ao tamanho e ao
desempenho do pênis).

Inocência roubada (maio/2002)

Outro  fator  nessa  equação:  a  beleza
imatura,  a  pele  suave,  as  maçãs  do
rosto ainda rosadas e o nariz pequeno
evocam  a  infância  e  despertam  o
instinto de proteção do adulto.

Inocência roubada (maio/2002)

A  biologia explica que,  quanto mais
jovem  uma  mulher,  maiores  são  as
chances  de  ocorrer  uma  fecundação
bem-sucedida.  Com  o  passar  dos
anos,  a  produção  de
espermatozóides diminui e o homem
procura  mulheres  que  oferecem
maior  possibilidade  de  uma boa

Inocência roubada (maio/2002)
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fecundação – e essas mulheres são as
mais jovens.

Por  exemplo:  em  aproximadamente
450 culturas tradicionais, a idade ideal
para contrair matrimônio está entre 12
e 15 anos. A beleza juvenil, ainda em
desenvolvimento,  seria  o  maior
atrativo para os machos.

Por  exemplo:  em  aproximadamente
450  culturas  tradicionais,  a  idade
ideal  para  contrair  matrimônio  está
entre 12 e 15 anos. A beleza juvenil,
ainda  em  desenvolvimento,  seria  o
maior atrativo para os machos.

Inocência roubada (maio/2002)

A história  do  erotismo  infantil  está
ligada  à  trajetória  da  humanidade.
Evidências  culturais, biológicas  e
psicológicas nos ajudam a entender o
problema.

A  história do  erotismo  infantil  está
ligada  à  trajetória  da  humanidade.
Evidências  culturais,  biológicas  e
psicológicas nos ajudam a entender o
problema.

Inocência roubada (maio/2002)

Paternidade  –  Homens  héteros  têm
predomínio  do lado  esquerdo  do
cérebro.  Mulheres,  do  direito.  Entre
gays, a relação seria invertida.

O  Brasil  e  os  homossexuais:  Sim
(julho/2004)

A conclusão  de  Jurkewicz  é  que  as
práticas  ilegais  masculinas  são
toleradas  pelas  comunidades e
pronto.

Padres:  pecados  santos
(dezembro/2007)

A  natureza criou  3  mecanismos
cerebrais que controlam o amor nos
seres  humanos:  luxúria,
paixão/romance  e  ligação.  O
mecanismo da luxúria (desejo sexual)
está ligado à quantidade do hormônio
testosterona –  tanto  em  homens
quanto em mulheres. Já o impulso da
paixão  e  do  romance  é  alimentado
pela dopamina. E o terceiro sistema,
da  ligação  e  do  companheirismo,  é
alimentado  pela  ocitocina  (na
mulher)  e  pela  vasopressina  (no
homem).

Amor – O Início (julho/2010)

“Homens muito atraentes costumam ir
atrás  da  estratégia  de  reprodução
mais  conveniente  para  eles:  as
relações  de  curto  prazo.  Já  os  mais
femininos  tendem  a  ser  melhores
provedores”, afirmou a psicóloga Lise
DeBruine, autora do estudo, ao jornal
inglês Guardian. 

Amor – O Início (julho/2010)

Pesquisadores  da  Universidade  de
Stirling,  na  Escócia,  apresentaram
uma  série  de  fotos  de  homens  para
4.791  mulheres  de  30  países,  entre
eles  o  Brasil.  E  descobriram  o
seguinte: quanto melhor o sistema de
saúde de  um país,  mais  as  mulheres
preferem  homens  com  traços
femininos.  Isso  acontece  porque,
existindo menos doenças, as mulheres
não  dependem  tanto  de  genes
superfortes (presentes  nos  machões)
para gerar descendentes saudáveis. E
passam a  preferir  homens  com rosto
delicado.

Pesquisadores  da  Universidade  de
Stirling,  na  Escócia,  apresentaram
uma  série  de  fotos  de  homens  para
4.791  mulheres  de  30  países,  entre
eles  o  Brasil.  E  descobriram  o
seguinte: quanto melhor o sistema de
saúde de um país, mais as mulheres
preferem  homens  com  traços
femininos.  Isso  acontece  porque,
existindo menos doenças, as mulheres
não  dependem  tanto  de  genes
superfortes  (presentes  nos  machões)
para gerar descendentes saudáveis. E
passam a  preferir  homens  com rosto
delicado.

Amor – O Início (julho/2010)
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Homens e mulheres preferem o  odor
de pessoas cujo sistema imunológico
seja  complementar  ao  deles  (o  que
ajuda  a  gerar  descendentes
saudáveis). Mas cuidado com a pílula
anticoncepcional:  ela  pode  distorcer
essa comunicação olfativa, fazendo a
mulher  perder  a  capacidade  de
reconhecer o que a atrai.

Amor – O Início (julho/2010)

Isso  acontece  porque  os  homens  de
traços duros costumam ser saudáveis e
passar  genes de boa qualidade para
os  descendentes  –  e  por  isso  são
considerados instintivamente atraentes
pela  mulher.  Mas  eles  também
geralmente  têm  mais  testosterona –
hormônio que aumenta a propensão
à violência e à infidelidade. 

Amor – O Início (julho/2010)

Na  dança do acasalamento humano,
os homens dão mais valor à beleza e à
juventude – e as mulheres estão mais
preocupadas  com  o  nível
socioeconômico do parceiro (sim, isso
inclui  dinheiro).  Você  provavelmente
já  sabe  disso.  É  universal.  “Num
levantamento que fizemos com 10 mil
pessoas,  em  37  países,  essas
diferenças  sempre  se  mantiveram  –
independentemente  de  local,
habitat, sistema cultural ou tipo de
casamento”,  afirma  o  psicólogo
evolutivo David  Buss,  da
Universidade do Texas, em seu livro A
Evolução do Desejo. O que você não
sabe é que  essa diferença não é um
clichê sexista – tem uma explicação
cerebral. Quando o homem olha uma
foto de sua mulher ou namorada, sua
atividade  cerebral se  concentra  nas
áreas de processamento visual – como
a  área  fusiforme,  que  processa  as
imagens de rostos. Já quando a mulher
vê  o  homem,  aciona  circuitos
relacionados  a  memória,  atenção e
motivação – como o corpo do núcleo
caudato e do septo.

Amor – O Início (julho/2010)

Afinal, as pessoas não são equações.
São  uma  pilha  de
neurotransmissores,  hormônios –  e
experiências. 

Afinal, as pessoas não são equações.
São uma pilha de neurotransmissores,
hormônios – e experiências. 

Amor – O Início (julho/2010)

Após o nascimento do primeiro filho,
o nível de testosterona no homem cai
até  33%.  E  atividades  como brincar
com  a  criança  ou  abraçar  a  mulher
fazem com que caia ainda mais. É um
mecanismo criado  pela  evolução
para que o macho sossegue – e ajude
a criar o filhote.

Amor – O Meio (julho/2010)

E  tem  várias  vantagens  biológicas, E  tem  várias  vantagens  biológicas, Amor – O Meio (julho/2010)
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como estender a vida do homem em 7
anos e a da mulher em 2 (ele porque
passa  a  se  alimentar  melhor,  e  ela
porque fica mais rica ao incorporar a
renda do marido).

como estender a vida do homem em 7
anos e a da mulher em 2 (ele porque
passa  a  se  alimentar melhor,  e  ela
porque fica mais rica ao incorporar
a renda do marido).

Aí,  a  natureza veio em socorro das
mulheres estafadas.  Criou o terceiro
mecanismo cerebral do amor – o da
ligação e do companheirismo.

Amor – O Meio (julho/2010)

(…) entre os  mamíferos, apenas  3%
das  espécies são  monogâmicas.  Por
que estamos entre elas?

Amor – O Meio (julho/2010)

O  adultério  ajudou  na  evolução  da
espécie:  é  um  plano B da natureza
para que homens e mulheres possam
buscar  estratégias evolutivas
diferentes.

Amor – O Fim (julho/2010)

Em  2006,  o  neurologista japonês
Hidehiko  Takahashi  fez  exames  de
ressonância magnética no  cérebro de
homens  e  mulheres que
comprovaram  essas  diferenças.
Quando  sente  ciúmes,  o  homem usa
partes  do  cérebro  ligadas  a
comportamentos  agressivos  e
sexuais,  como a  amígdala  e  o
hipotálamo.  Já nas  mulheres,  a  área
mais  ativada  durante  as  crises  de
ciúme é o  sulco temporal posterior
superior,  associado à percepção de
emoções nas outras pessoas. 

Amor – O Fim (julho/2010)

Nós não somos robôs biológicos. Amor – O Fim (julho/2010)

A mulher poderia ter um parceiro para
protegê-la  enquanto  gerava  os  filhos
de outro, enquanto o homem poderia
espalhar seus genes alegremente por
aí, com outras mulheres. A natureza
não  queria  o  ideal  romântico de
amor  eterno.  Ela  queria  que
tivéssemos  um  backup  reprodutivo,
um  plano  B genético,  e  nos  meteu
nessa confusão.

Amor – O Fim (julho/2010)

O aumento da infidelidade tem a ver
com a independência delas, que já são
quase metade da força de trabalho e
estão  diminuindo  rapidamente  a
distância  financeira  para  os  homens
(nos  EUA,  22%  das  esposas  já
ganham mais do que os maridos). Mas
as  raízes  disso  estão dentro  do
cérebro.

O aumento da infidelidade tem a ver
com  a  independência  delas,  que  já
são  quase  metade  da força  de
trabalho e  estão  diminuindo
rapidamente  a  distância  financeira
para os homens (nos EUA, 22% das
esposas  já  ganham  mais  do  que  os
maridos).  Mas  as  raízes  disso  estão
dentro do cérebro.

Amor – O Fim (julho/2010)

Mais  curioso  ainda:  entre  um ano  e
meio  e  2  anos  de  vida,  enquanto  as
meninas  são  capazes  de  decifrar  as
mais diferentes expressões no rosto de
sua  mãe,  em  especial  quando  a
genitora está brava ou não quer que a

O que sabem os bebês? (agosto/2010)
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filha mexa em alguma coisa, parte do
cérebro dos  garotos  parece
programada  para  desligar  nessa
hora,  ignorando  os  sinais  maternos.
Os pesquisadores especulam que  esse
mecanismo  ajuda  os  meninos  a
desenvolver uma personalidade, em
média,  mais  aventureira  e
exploradora,  importante  para  vencer
no mundo masculino. 

Sim,  o  processo  de  masculinização
começa no ventre.

O que sabem os bebês? (agosto/2010)

O  que  se  sabe –  Macho  e  fêmea /
Desde  a  gestação o  cérebro  dos
meninos  é  inundado de  hormônios
masculinos.  Isso  influi  em
comportamentos  diversos  mais
adiante,  como  a  preferência  do
homem por desafios e conflitos.

“Desde  a  fase  fetal,  o  cérebro  dos
meninos é banhado por hormônios
masculinos,  o que faz  com que eles
desenvolvam  padrões  de
comportamento  diferentes  dos  das
meninas”, explica ela. 

O que sabem os bebês? (agosto/2010)

Afinal  de  contas, esse  negócio  de
diferença  entre  os  sexos  é  só  uma
convenção da nossa cultura machista
judaico-cristã ocidental, certo? 

O que sabem os bebês? (agosto/2010)

A amizade entre homens  e  mulheres
nasceu para  facilitar a reprodução e
a  criação  dos  filhotes.  E  ela  é
alimentada  pela ocitocina –  que  é
liberada  durante  o  sexo.  Por  outro
lado, a evolução nos tornou capazes
de  separar  as  coisas.  Isso  porque,
quando  a  ocitocina  adquiriu  sua
função  social (facilitar  a  criação  de
alianças  entre  as  pessoas  do  mesmo
sexo),  o  cérebro  humano  também
mudou. 

Por  que  fazemos  amigos?
(março/2011)

Testes feitos no Instituto Nacional de
Saúde  Mental  dos  EUA  apontaram
que,  nas  mulheres,  as  áreas  do
cérebro ligadas  a  emoções  e
produção de hormônios se acendem
quando  existe  a  possibilidade  de
conhecer alguém novo. Nos meninos,
isso não acontece.

Por  que  fazemos  amigos?
(março/2011)

Como tudo o que tem base biológica,
a amizade afeta os sexos de maneiras
diferentes.  As  mulheres  produzem
mais ocitocina do que os homens. E
isso  faz  com  que  seu  cérebro  se
organize  para  ter  amizades
profundas.

Por  que  fazemos  amigos?
(março/2011)

A ocitocina é responsável pelo afeto
que a fêmea desenvolve pelo macho,

Por  que  fazemos  amigos?
(março/2011)
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e pelo amor incondicional que ela tem
pelos  filhos.  Ou  seja:  é  a  ocitocina
que  fez,  e  faz,  a  espécie  se
reproduzir  com  sucesso.  Outros
animais  também  produzem  esse
hormônio.  Mas,  entre  os  humanos,
ela é muito mais potente. Tanto que
influi até nos machos – fazendo com
que  assumam  um  comportamento
carinhoso,  o  que  é  muito  raro  no
mundo animal. 

Quando  os  primeiros  macacos  se
tornaram  amigos,  fizeram  isso  por
motivos  bem  objetivos  –  ajudar  uns
aos outros  em lutas  contra rivais,  no
caso dos machos, e cuidar melhor dos
filhotes, no caso das fêmeas.

Por  que  fazemos  amigos?
(março/2011)

A fala,  como tantas  outras  coisas,  é
definida pelo  status social – e o dos
homens continua mais alto.

Homens  x  mulheres  –  Por  que  eles
estão ficando para trás? (junho/2011)

E  foi  usada  para  explicar  por  que
homens e mulheres escolhem carreiras
diferentes para trabalhar: eles vão para
a  engenharia,  elas  vão  para  a
psicologia,  como  se  fossem
geneticamente  predestinados  para
isso. 

Homens  x  mulheres  –  Por  que  eles
estão ficando para trás? (junho/2011)

Mas vamos supor que você seja uma
mulher,  com  o  cromossomo  X  no
lugar certo e tudo: por que um fato
simples,  como  a  exposição  de
testosterona  durante  a  gravidez
determina que a sua vida – e o seu
papel social – seja tão diferente da
dos homens?

Homens  x  mulheres  –  Por  que  eles
estão ficando para trás? (junho/2011)

Sim,  porque,  se  não  houver
testosterona  circulando  no  feto,
mesmo que  seja  do  sexo  masculino,
ele vai se desenvolver como mulher.
É o que acontece com os portadores
da  síndrome  de  insensibilidade  a
andrógenos.  Eles têm cara,  corpo e
comportamento  de  mulher,  mas
carregam o cromossomo Y. 

Homens  x  mulheres  –  Por  que  eles
estão ficando para trás? (junho/2011) 

O mesmo vale para desafios e como
os  meninos aprendem a  lidar  com
eles. 

Homens  x  mulheres  –  Por  que  eles
estão ficando para trás? (junho/2011)

De  fato,  uma  pesquisa  do  Centro
Psicobiológico de Pittsburgh mediu os
níveis  de  cortisol (o  hormônio
liberado em situações de estresse) no
sangue de crianças entre 7 e 16 anos e
concluiu: eles se estressam muito mais
com autoridade do que elas.

Homens  x  mulheres  –  Por  que  eles
estão ficando para trás? (junho/2011)

A professora chama para voltar à sala
de  aula.  As  meninas  juntam  suas
coisas  e  entram.  Os  meninos
continuam correndo.  A professora os

A professora chama para voltar à sala
de  aula.  As  meninas  juntam  suas
coisas  e  entram.  Os  meninos
continuam correndo.  A professora os

Homens  x  mulheres  –  Por  que  eles
estão ficando para trás? (junho/2011)
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chama  de  novo.  Apenas  na  terceira
vez,  porque  os  meninos não  têm
controle de inibição, eles obedecem.
Essa  cena  fictícia,  um  pouco
caricatural,  mostra uma característica
importante que os meninos aprendem
cedo: desafiar a autoridade.

chama  de  novo.  Apenas  na  terceira
vez,  porque  os  meninos  não  têm
controle  de  inibição,  eles  obedecem.
Essa  cena  fictícia,  um  pouco
caricatural,  mostra uma característica
importante  que  os  meninos
aprendem  cedo:  desafiar  a
autoridade.

Não é à toa que há anos as meninas
vão  melhor  na  escola,  inclusive  em
matemática,  uma  matéria  na  qual
homens  supostamente têm  uma
vantagem inata.

Não é à toa que há anos as meninas
vão  melhor  na  escola,  inclusive  em
matemática,  uma  matéria  na  qual
homens  supostamente  têm  uma
vantagem inata.

Homens  x  mulheres  –  Por  que  eles
estão ficando para trás? (junho/2011)

Meninos  simplesmente  não
conseguem ficar quietos. E isso tem a
ver com o amadurecimento cerebral
mais lento nos primeiros anos de vida.

Homens  x  mulheres  –  Por  que  eles
estão ficando para trás? (junho/2011)

Assim,  logo  de  cara  vão  por  água
abaixo  todas  as  esperanças  de
igualdade  entre  os  sexos:  desde  o
início  a  mãe  natureza  cuida  de
tratar  cada  gênero  de  maneira
diferente. 

Homens  x  mulheres  –  Por  que  eles
estão ficando para trás? (junho/2011)

Infelizmente nem todas as  distinções
são  tão  óbvias  quanto  carrinhos  e
bonecas.  A  maioria  delas  envolve
genética,  comportamento  e
expectativas sociais – tudo misturado.

Infelizmente  nem todas as  distinções
são  tão  óbvias  quanto  carrinhos  e
bonecas.  A  maioria  delas  envolve
genética,  comportamento  e
expectativas  sociais  –  tudo
misturado. 

Homens  x  mulheres  –  Por  que  eles
estão ficando para trás? (junho/2011)

A  história  é  de  uma  paciente  de
Louann Brizendine,  neurobióloga de
Harvard.  E  serve  para  deixar  bem
claro:  sempre há alguma diferença
entre os sexos. 

Homens  x  mulheres  –  Por  que  eles
estão ficando para trás? (junho/2011)

TUDO IGUAL – A maneira como leis
e  culturas lidam  com  o  estupro
mudou pouquíssimo nos últimos 4 mil
anos

Como  silenciamos  o  estupro
(setembro/2015)

A solução está, é claro, em mudar essa
cultura.

Como  silenciamos  o  estupro
(setembro/2015)

Instigados pela cultura (universitária
e  generalizada)  de  pegar  o  maior
número  de  mulheres  possível  e  não
perder nenhuma chance de fazer sexo,
acabam  ignorando  consentimentos
não dados ou resistências. 

Tabela 4

Como   Superinteressante   leva em conta a questão do feminismo e da possibilidade de igualdade

entre os sexos?

Nesta tabela, reunimos sequência em que Superinteressante fala sobre a igualdade entre homens e

mulheres,  levantando,  inclusive,  a  questão  do feminismo.  Separamos as  SDs de acordo com a
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posição com a qual a revista se identifica, ora aceitando, ora negando a possibilidade de igualdade.

Tal igualdade diz respeito ora a uma condição mais ampla de existência, ora a fatores isolados,

como a equiparação de salários e alterações na moral sexual.

ACEITAÇÃO NEGAÇÃO REPORTAGEM

A  igualdade  dos  direitos  sexuais  é
irreversível.

Farmácia do prazer (setembro/1998)

“A concepção  de  que  só os  homens
são  poligâmicos  é  o  maior  mito da
sexualidade”,  afirmou  à  Super  a
antropóloga  Helen  Fisher,  da
Universidade Rutgers, de Nova Jérsei,
Estados Unidos.

Viva Afrodite! (outubro/2000)

Em seu mais recente livro (The First
Sex,  lançado  nos  EUA  no  ano
passado),  Helen  avança  em  suas
conclusões, mostrando a face cultural
de  muitos  axiomas  tidos  como
naturais e sugerindo que a superação
dos  mitos  vai  guindar  as  mulheres,
neste  século,  à  condição  de  exercer
papéis,  inclusive  sexuais,
equivalentes aos dos homens – ou até
de maior destaque. 

Viva Afrodite! (outubro/2000)

Nos  anos  60,  as  feministas saíram
por  aí  gritando que  homens  e
mulheres  são  iguais  e,  portanto,  elas
têm  tanto  direito  ao  prazer  quanto
eles.  A  tese  feminista  acerta  na
conclusão  mas  erra  no  argumento:
homens e mulheres não são iguais. 

Viva Afrodite! (outubro/2000)

Não é invenção do capitalismo para
vender  brinquedos:  meninos  gostam
mais de objetos curiosos e brinquedos
que se mexem, enquanto meninas são
mais  atraídas por  brincadeiras  que
envolvem interações sociais – mesmo
que  simuladas,  como  “chá  com  as
bonecas”.

O que sabem os bebês? (agosto/2010)

Quem cresceu sob o impacto de ideias
liberais  e  feministas talvez  tenha
tentado educar seus  bebês,  desde  o
berço,  para  que  eles  não  vissem
distinção entre  homens  e  mulheres.
Pais mais revolucionários podem até
ter  dado  carrinhos  às  meninas  e
bonecas aos meninos.

O que sabem os bebês? (agosto/2010)

A neuropsiquiatra  americana  Louann
Brizendine,  da  Universidade  da
Califórnia em São Francisco, bem que
tentou seguir essa cartilha. “Quando
meu filho tinha 3 anos, comprei uma
Barbie para ele. Achei que ia ser bom
vê-lo  brincar  em  situações
cooperativas  e  não  agressivas.  A

O que sabem os bebês? (agosto/2010)
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primeira coisa que ele fez foi pegar a
Barbie pela cabeça e dar um golpe no
ar com as  perninhas compridas dela,
como  se  fosse  uma  espada,  e  gritar
‘Éééé!!!  Toma  isso!!!’”,  lembra
Brizendine. 

Autora de Como as Mulheres Pensam
e  The  Male  Brain  (“O  Cérebro
Masculino”,  sem  edição  brasileira),
Brizendine  hoje  reconhece  que  não
deveria ter sido tão ingênua. “Desde a
fase  fetal,  o  cérebro  dos  meninos  é
banhado por hormônios masculinos, o
que  faz  com  que  eles  desenvolvam
padrões de comportamento diferentes
dos das meninas”, explica ela.

O que sabem os bebês? (agosto/2010)

E,  como  homens  e  mulheres
desenvolveram estratégias  distintas
de  reprodução,  também  sentem
ciúmes de coisas diferentes.

O que sabem os bebês? (agosto/2010)

O que se dizia –  Assexuados  /  “As
identidades masculina e feminina são
construções culturais. No que tange a
gênero,  viemos  ao  mundo como um
papel  em  branco,  preenchido  pela
sociedade.”
O que se sabe –  Macho e  fêmea /
Desde  a  gestação o  cérebro  dos
meninos  é  inundado  de  hormônios
masculinos.  Isso  influi  em
comportamentos  diversos  mais
adiante,  como  a  preferência  do
homem por desafios e conflitos.

O que sabem os bebês? (agosto/2010)

Como  tudo  o  que  tem base
biológica,  a  amizade  afeta  os  sexos
de maneiras diferentes. As mulheres
produzem  mais  ocitocina  do  que  os
homens.  E  isso  faz  com  que  seu
cérebro se organize para ter amizades
profundas.

Por  que  fazemos  amigos?
(março/2011)

Leia  nas  próximas  páginas,
separadamente, o que nos distingue –
e  por  que  também  estamos  ficando
cada vez mais parecidos.

Homens  x  mulheres  –  Por  que  eles
estão ficando para trás? (junho/2011)

Durante  a  infância,  as  diferenças
entre  meninos  e  meninas  são
mínimas (...)  Mas  já  dá  para
reconhecer aquelas  características
que  durante  tanto  tempo  foram
responsabilizadas  pelas  diferenças
intelectuais entre os gêneros.

Homens  x  mulheres  –  Por  que  eles
estão ficando para trás? (junho/2011)

Assim, é compreensível que homens e
mulheres  ainda não  tenham
alcançado a igualdade.

Homens  x  mulheres  –  Por  que  eles
estão ficando para trás? (junho/2011)

Assim,  logo  de  cara vão  por água
abaixo  todas  as  esperanças de
igualdade  entre  os  sexos:  desde  o
início  a  mãe  natureza  cuida  de

Homens  x  mulheres  –  Por  que  eles
estão ficando para trás? (junho/2011)
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tratar  cada  gênero de  maneira
diferente.

O que ainda sustenta os homens é seu
comportamento  –  mais  agressivo  e
competitivo.  Se,  como  os  estudos
indicam,  eles  também  estiverem
perdendo  isso,  a  balança  deve  se
equilibrar em breve.

Homens  x  mulheres  –  Por  que  eles
estão ficando para trás? (junho/2011)

“Ela  não  queria  que  seus  filhos
crescessem  achando  que  eram
diferentes. Por isso, educou o menino
e a menina da mesma maneira: vestiu-
os  com  roupas  iguais,  deu  bonecas
para o filho e carrinhos para a filha.
Certo  dia  ela  entrou  no  quarto  da
menina  de  3  anos  e  a  flagrou
brincando.  No  colo  estava  um
caminhãozinho  de  brinquedo  que  a
menina  ninava  de  um  lado  para  o
outro  dizendo:  ‘Não  chore,  carrinho.
Vai ficar tudo bem’.” A história é de
uma paciente de Louann Brizendine,
neurobióloga de Harvard. E serve para
deixar bem claro: sempre há alguma
diferença entre os sexos. 

Homens  x  mulheres  –  Por  que  eles
estão ficando para trás? (junho/2011)

Infelizmente  nem todas as  distinções
são  tão  óbvias  quanto  carrinhos  e
bonecas.

Homens  x  mulheres  –  Por  que  eles
estão ficando para trás? (junho/2011)
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ANEXO 2

Capa da primeira edição de   Superinteressante


