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RESUMO 

 

 

LONGO, Sueli. A construção de um discurso sobre nutrição e saúde cardiovascular: 

análise da Revista Saúde é Vital. 2013. 162f. Dissertação de Mestrado em Comunicação 

Social – Universidade Metodista de São Paulo, São Bernardo do Campo. 

A educação em saúde é um tema que requer atenção de todos. O cenário atual da qualidade de 

saúde da população nos convida a refletir sobre mudanças que visem a construir um panorama 

mais saudável. Conhecer a trajetória que o alimento, o corpo e a saúde percorreram no 

decorrer da história nos remete a necessidade de compreender as representações 

socioeconômicas e culturais que estes conquistaram e como se tornaram mercadorias 

altamente vendáveis e que despertam o desejo na sociedade de consumidores. Este trabalho 

tem por objetivo analisar as estratégias discursivas utilizadas nos textos publicados na seção 

nutrição da Revista Saúde é Vital, cuja temática seja nutrição e doenças cardiovasculares, no 

sentido de buscar entender como esse discurso construído pode contribuir com o processo de 

educação nutricional da população. Por meio da análise do discurso da missão, carta ao leitor, 

capas das revistas, índices de objetividade e subjetividade presentes nas matérias selecionadas 

constatou-se que as estratégias discursivas contribuem com o processo educativo. No entanto, 

para que a educação nutricional seja sólida faz-se necessário que o conhecimento não seja 

fragmentado. Educar não é informar. Educar é ensinar a pensar. Pensar não é ter as 

informações. Pensar é o que se faz com as informações. 

 

 

 

 

Palavras chave: análise do discurso, nutrição, divulgação científica, consumo, comunicação.  



 
 

RESUMEN 

 

 

LONGO, Sueli. La construcción de un discurso sobre nutrición y salud cardiovascular: 

Análisis de la revista:“Saúde é Vital”.2013. 162f. Disertación de Máster en Comunicación 

Social – Universidade Metodista de São Paulo, São Bernardo do Campo. 

La educación en saludes un tema que requiere atención de todos. El escenario actual de 

localidad de salud de la población nos invita a reflexionar sobre cambios que tengan por 

objeto construir un panorama más saludable. Conocer la trayectoria que el alimento, el cuerpo 

y la salud recorrieron en el transcurso de la historia, nos recuerda a necesidad de entenderlas 

representaciones socio-económicas y culturales que éstos conquistaron y cómo se 

transformaron en mercaderías altamente vendibles y que despiertan el deseo en la sociedad de 

consumidores. Este trabajo tiene como objetivo analizar las estrategias discursivas utilizadas 

en los textos publicados en la sección nutrición de la revista: “Saúde é Vital”, cuya temática 

sea nutrición enfermedades cardiovasculares, en el sentido de buscar entender cómo ese 

discurso construido puede contribuir con el proceso de educación nutricional de la población. 

Por medio del análisis del discurso de la misión, carta al lector, tapas de revistas, índices de 

objetividad y subjetividad presentes y los artículos seleccionados, se constató que las 

estrategias discursivas contribuyen con el proceso educativo. No obstante, para que la 

educación nutricional sea sólida es necesario que el conocimiento no sea fragmentado. Educar 

no es informar. Educar es enseñar a pensar. Pensar no es tenerlas informaciones. Pensar es lo 

que se hace con las informaciones. 

 

 

 

 

 

Palabras clave: análisis del discurso, nutrición, divulgación científica, consumo, 

comunicación. 

  



 
 

ABSTRACT 

 

 

LONGO, Sueli. The construction of a discourse on nutrition and cardiovascular health: 

analysis of the magazine Saúde é Vital. 2013. 163pgs. Master's Degree Thesis in Media - 

Methodista University of São Paulo, São Bernardo do Campo. 

Health education is an issue that requires everyone's attention. The current scenario of the 

quality of the population‘s health invites us to reflect on changes that aim to build a healthier 

outlook. Knowing the path that food, body and health toured throughout history reminds us of 

the need to understand the socioeconomic and cultural representations that they‘ve achieved 

and how they‘ve become highly saleable goods that arises the desire of consumers‘ society. 

This study aims to analyze the discursive strategies used in the published texts from the 

nutrition section of the Magazine Saúde é Vital, which theme is nutrition and cardiovascular 

diseases, in order to understand how this Built-Discourse can contribute to the process of 

population‘s nutrition. Through the analysis of the mission‘s discourse, letter to the reader, 

magazine covers, objectivity and subjectivity indexes presented in selected articles, was found 

that the discursive strategies contribute to the educational process. However, to have a solid 

nutrition education it is necessary a not fragmented knowledge. Educating is not to inform. 

Educating is to teach how to think. Thinking doesn‘t mean to have the information. Thinking 

means what we do with the information. 

 

 

 

Keywords: discourse analysis, nutrition, scientific dissemination, consumption, 

communication.
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INTRODUÇÃO 

 

Em uma revisão da história observamos que a ciência contribuiu para a redução, e em 

alguns casos erradicação, das doenças infectocontagiosas, o que propiciou o aumento da 

expectativa de vida da população. O desenvolvimento tecnológico e a melhoria na condição 

de vida modificou radicalmente nossa rotina, interferindo diretamente no equilíbrio entre 

consumo e gasto energético diário, alteração no nível de estresse inerente ao viver, maior 

consumo de açúcar, gordura e sal, redução no consumo de fibras, maior utilização de drogas 

de abuso, bebida alcoólica e cigarro, sedentarismo, entre outros. Podemos afirmar que os 

fatores de risco relacionados às doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) foram cultivados 

em terreno fértil e hoje representam o maior problema de saúde pública mundial. Projeções 

para as próximas décadas apontam para um crescimento epidêmico das DCNT na maioria dos 

países em desenvolvimento, em particular das doenças cardiovasculares e diabete tipo 2. 

(Ministério da Saúde, 2004 online; Ministério da Saúde, 2012 online; Sociedade Brasileira de 

Cardiologia, 2007, online; Sociedade Brasileira de Cardiologia, 2010, online). 

Portanto, a abordagem da saúde como ação curativa, ou seja, posterior a instalação da 

doença, requer reformulação. Dados do Ministério da Saúde identificam as DCNT como 

responsáveis pelo maior índice de mortalidade da população e especificamente as 

enfermidades cardiovasculares representando o principal problema de saúde pública 

brasileiro. A urgência em deter o crescimento das DCNT justifica a adoção de estratégias 

integradas e sustentáveis de prevenção e controle assentadas nos seus principais fatores de 

risco modificáveis – tabagismo, inatividade física e alimentação inadequada. (Ministério da 

Saúde, 2004). 

A Organização Mundial de Saúde (OMS) reiterou recentemente que o consumo de 

dietas inadequadas e a inatividade física estão entre os dez principais fatores de mortalidade. 

Diversos ensaios aleatorizados demonstram que intervenções alimentares adequadas podem 

diminuir ou prevenir significativamente o aparecimento de várias doenças crônicas não 

transmissíveis (LOTTENBERG, 2009, online) 

Em função da multiplicidade de fatores que contribuem para a situação que 

observamos na atualidade necessitamos de ações que visem à promoção da saúde, ou seja, 

ações que identifiquem e gerenciem a(s) causa(s) das doenças.  

A Carta de Ottawa define promoção da saúde como ―o processo de capacitação da 

comunidade para atuar na melhoria da sua qualidade de vida e saúde, incluindo uma maior 
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participação no controle deste processo‖ (OMS,1986, online), entendendo a saúde como o 

estado de completo bem-estar físico, mental e social (WHO, 2003, online). Em ambos os 

conceitos fatos concretos e abstratos coexistem e propiciam uma ampla significação para 

saúde, promoção de saúde e qualidade de vida na sociedade.   

A promoção da saúde visa habilitar os sujeitos a gerenciarem a saúde individual e 

coletiva e tem como principal ferramenta o processo educativo. A Estratégia Global sobre 

Alimentação, Atividade Física e Saúde da Organização Mundial de Saúde propõe a 

modificação de estilo de vida como um método preventivo e curativo eficaz (Ministério da 

Saúde, 2004, online; WHO, 2003, online).  

Modificar e incorporar novos comportamentos requer do ser humano a aceitação do 

problema como um fato real e pertinente a ele, capacitação com informações adequadas e 

consistentes que o levem a refletir sobre seus hábitos, revisão e alteração de sua rotina e uma 

avaliação constante das mudanças realizadas para garantir a efetividade da ação. Configura-

se, portanto como um processo gradual com resultados a médio e longo prazo. Portanto, toda 

e qualquer ação visando resultados imediatos e em curto prazo estão condenadas ao fracasso. 

A preocupação dos sujeitos com a saúde ganhou na atualidade proporções nunca antes 

registradas. Do conceito de saúde como ausência de doenças a condição atual de saúde como 

mercadoria há um longo período de transformação na significação que corpo e ciência 

percorreram no decorrer da história.  

Atrelado a este cenário, em uma sociedade capitalista, onde as relações 

produtor/consumidor regem as relações humanas, as ações de saúde são fortemente 

influenciadas por interesses mercadológicos que tornam a saúde uma mercadoria com 

produtos altamente vendáveis. Segundo Minayo (2010) O setor da saúde é considerado é 

considerado na contemporaneidade e no mundo inteiro, como um dinamizador da economia 

pela sua capacidade de produção de bens e serviços e um campo de geração de novos 

conhecimentos e absorção de tecnologias. 

Carregada de valores e interesses a saúde presta-se a venda de produtos e serviços aos 

quais são atrelados os desejos de juventude e bem estar. O alimento, os nutrientes, as dietas, 

os suplementos, entre outros ganham papel de destaque e elevam o ato biológico de alimentar-

se ao patamar de ―objeto/produto‖ de valor inestimável. Nesta guerra mercadológica, cujos 

atores são os alimentos, os nutrientes e as dietas, ―heróis‖ e ―vilões‖ mudam de papel a cada 

momento, em função de um novo estudo com uma nova descoberta.  
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[...] Bombardeados de todos os lados por sugestões de que precisam se equipar com 

um ou outro produto fornecido pelas lojas se quiserem ter a capacidade de alcançar 

e manter a posição social que desejam, desempenhar suas obrigações sociais e 

proteger a autoestima, consumidores de ambos os sexos, todas as idades e posições 

sociais irão sentir-se inadequados, deficientes e abaixo do padrão a não que 

respondam com prontidão a esses apelos[...] (BAUMAN, 2008, p.74) 

 

 Os discursos da comunicação neste segmento são contraditórios e por vezes 

carregados de interesse e mercantilização, contribuindo de forma negativa para a promoção da 

saúde. 

A concepção de promoção da saúde segundo Buss (1999, online) é caracterizada pela 

―constatação de que a saúde é produto de um amplo espectro de fatores relacionados com a 

qualidade de vida, incluindo um padrão adequado de alimentação e nutrição, de habitação e 

saneamento, boas condições de trabalho e renda, oportunidades de educação ao longo de toda 

a vida dos indivíduos e das comunidades (empowerment)‖. 

 Se passarmos a entender a promoção da saúde como um processo dinâmico no qual o 

sujeito, a partir de uma capacitação que o habilite a tomar decisões, passe a ter autonomia 

para administrar suas ações relacionadas às condições de vida e de saúde, conseguiremos dar 

os primeiros passos na construção de um novo cenário na área de saúde pública (BUSS, 1999, 

online; SANTOS, 2005, online) Esta forma de pensar e administrar a saúde exige de todos os 

atores envolvidos no processo uma mudança de paradigma. A saúde como direito do cidadão 

deve substituir a saúde mercadoria. 

Os serviços de saúde devem atuar com programas abrangentes de promoção da saúde, 

o que inclui informação, educação e comunicação massivas e de qualidade, assim como a 

mobilização do esforço intersetorial no enfrentamento de problemas que têm origem fora do 

contexto exclusivamente biológico e individual, para localizar-se nos componentes sociais, 

econômicos e culturais da sociedade (BUSS, 1999, online; SANTOS, 2005, online). 

Capacitar sujeitos na área de promoção da saúde implica em além de propiciar o 

acesso a informação, garantir que a qualidade da informação seja condizente com ações de 

promoção de saúde baseadas em evidências científicas, além de serem as mais custo-efetivo 

possíveis (BUSS, 1999, online; Sociedade Brasileira de Cardiologia, 2007; Sociedade 

Brasileira de Cardiologia, 2010).  

Para o campo da comunicação em saúde tal perspectiva é fundamental, seja pelo alto 

custo de suas ações, seja pelos aspectos éticos que envolvem (BUSS, 1999, online). 

Comunicar não é apenas produzir informação e distribuí-la, é também estar atento as 
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condições em que o receptor a recebe, aceita, recusa, remodela, em função de seu horizonte 

cultural, político e filosófico, e como responde a ela (WOLTON, 2006, p.16).  

Segundo a OPS/UNESCO (1993, online), a comunicação em saúde é uma estratégia 

para compartilhar conhecimentos e práticas que possam contribuir para a conquista de 

melhores condições de saúde, que inclui não apenas a provisão de informações, como também 

elementos de educação, persuasão, mobilização da opinião pública, participação social e 

promoção de audiências críticas. A comunicação é um instrumento sabidamente útil para a 

mobilização social, a democratização da informação, o acesso a conhecimentos e a construção 

de relações recíprocas por parte da população, a fim de que esta modele sua própria conduta, 

seja como indivíduos, seja como corpo social; adote ou fortaleça valores culturais a favor da 

vida e do bem estar e, de forma geral, desenvolva-se em matéria de saúde. 

Segundo Lefèvre (1999, online), a saúde coletiva está de alguma forma associada as 

informações sobre saúde que a mídia difunde em dada formação social e em dado momento 

histórico, neste contexto, a saúde coletiva é também, a saúde-que-aparece-na-mídia. De 

acordo com Bydlwoski (2004 online) os meios de comunicação determinam, em diferentes 

medidas, o comportamento dos sujeitos.  

Tendo o discurso midiático a função articuladora de representações sociais e, pelo seu 

alcance, de produtor de sentidos coletivos que interferem nas escolhas feitas pelos sujeitos 

(SANTOS E SILVA, 2008 online), torna-se um meio de difundir os conceitos de promoção 

de saúde contribuindo para processo de formação de cidadãos conscientes de seu papel na 

comunidade. 

Cabe avaliar se a existência de tais cidadãos é de interesse da classe dominante. 

Formar cidadãos mais críticos e aptos a exigir seus direitos pode não ser tão interessante 

assim para vários segmentos da sociedade capitalista. 

O discurso a ser utilizado na promoção da saúde é outro aspecto importante de análise, 

pois deve propiciar a compreensão pelo público alvo. Em função da disparidade de nível 

educacional da população deve se adequar a cada grupo ou comunidade respeitando suas 

especificidades. 

Segundo Santos (2005, online) é preciso avaliar o estatuto do discurso científico na 

contemporaneidade e a sua legitimidade no seio da sociedade moderna. A ciência aposta na 

sua autoridade e capacidade de produzir um discurso legítimo, racional, baseado na sua 

incontestável verdade. Acredita-se que democratizando esse discurso, ele poderá influenciar 

na decisão e nas escolhas dos sujeitos. No entanto tais resultados não são observados no 

cotidiano. 
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Por outro lado, o texto jornalístico somente representará sua intenção informativa na 

medida em que for lido. Neste sentido, tanto a escolha do assunto quanto a forma pela qual é 

apresentado devem obedecer as expectativas do público a que se destina. Chamar a atenção do 

leitor, despertando-lhe o interesse e fazendo com que se sinta envolvido pelo assunto e pelo 

enfoque a este dispensado, requer do discurso jornalístico algo mais que o simples emprego 

da função referencial da linguagem. Assim sendo, os recursos expressivos da língua 

desempenham aqui papel fundamental. Além disso, a grande variedade de jornais e 

publicações igualmente destinados a públicos diversos descarta desde já a possibilidade de um 

uso uniforme da língua neste gênero discursivo. 

O discurso de divulgação científica surge neste contexto como um processo que 

incorpora elementos do discurso científico e do discurso jornalístico com a finalidade de 

possibilitar ao leigo a compreensão das descobertas científicas. 

Segundo Leibruder (2002, p.234) o texto de divulgação científica (DC) se constitui a 

partir da intersecção de dois gêneros discursivos: o discurso da ciência e o discurso 

jornalístico, enquanto discurso de transmissão de informação. ―O DC é dessa forma, uma 

prática eminentemente heterogênea, na medida em que incorporam no seu fio discursivo tanto 

elementos provenientes daquele que lhe serve de fonte – o discurso científico – quanto 

daquele que pretende atingir – o discurso jornalístico.‖ É, portanto, no limiar entre uma e 

outra prática discursiva, no espaço interdiscurso, que a atividade do DC se desenvolve. 

Existem, portanto, dois níveis de linguagem expressos simultaneamente nesta modalidade: um 

caracterizado pela objetividade e ―suposta neutralidade‖ própria das práticas científicas de um 

modo geral e, outro cuja linguagem tende, em certa medida, para um registro mais coloquial, 

demonstrando, até certo ponto, uma relativa subjetividade. 

A Promoção da Saúde coloca na educação (institucional ou não) uma forma de 

desenvolver o exercício da cidadania para, desse modo, conseguir atitudes que levem a 

melhoria das condições de saúde e vida (MACEDO, 2008, online). Portanto, divulgar ciência 

pela mídia deve ser encarado como uma atividade além da informação, pois o conhecimento 

deve servir para a construção da cidadania (GONÇALVES [s.d.], online) 

Pode-se afirmar que a centralidade das práticas educativas está na transmissão de 

mensagens consistentes, coerentes e claras, utilizando ao máximo os recursos tecnológicos de 

comunicação, garantindo o direito ao acesso a informação (SANTOS, 2005 online). 

Caldas (2011, p.16, online) sinaliza que não menos importante é examinar o valor e 

o impacto da educação científica na formação das pessoas, para o desenvolvimento 

de uma visão crítica e analítica da sociedade e para uma tomada de decisões em 
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situações complexas e controversas [...] a formação da cultura científica depende, 

em grande parte, da incorporação da informação e sua transformação em 

conhecimento e não apenas do mero acesso a informação. 

A informação sobre boas práticas para a saúde individual pode ajudar na escolha de 

comportamentos em diversas esferas, na prevenção de doenças e, em geral, no 

desenvolvimento de uma cultura da saúde. 

  A utilização de estratégias que contribuam com a formação de um sujeito habilitado a 

fazer suas próprias escolhas alimentares, contribui com a prevenção primária, redução dos 

gastos com saúde pública e consequentemente com a qualidade de vida da população em 

geral. Sujeitos mais saudáveis e conscientes de seu direito a uma alimentação de qualidade 

exigem do governo e das indústrias de alimentos um compromisso quanto a produção e 

comercialização de alimentos saudáveis que contribuam com a saúde da população.  

 A difusão da noção de promoção de práticas alimentares saudáveis pode ser observada 

nas mais diversas ações políticas e estratégicas relacionadas com alimentação e nutrição. 

Pode-se afirmar que essa noção é resultante do cruzamento entre o conceito de promoção da 

segurança alimentar e o da promoção da saúde (SANTOS, 2005 online). Aliada a promoção 

de estilos de vida saudáveis, a promoção de práticas alimentares saudáveis se constitui uma 

estratégia de vital importância para o enfrentamento dos problemas alimentares e nutricionais 

do contexto atual. 

A educação em saúde é uma das ferramentas que compõe as estratégias de capacitação 

dos sujeitos na atenção primária. Embora a educação interpessoal em saúde seja 

indiscutivelmente efetiva quando praticada por profissionais bem treinados, sua capacidade 

para produzir mudanças rápidas na saúde de grandes parcelas da população é limitada. Daí a 

utilização cada vez mais extensa da comunicação de massas para realizar a educação em 

saúde (BUSS, 1999 online). 

Atribui-se a educação um papel fundamental para a conscientização do sujeito quanto 

aos aspectos benéficos da adoção de tais práticas e incentiva-se a criação de programas de 

saúde que visem a formação de sujeitos capazes de gerenciar suas vidas de forma a manter a 

saúde. 

A informação, a educação e a comunicação interpessoal, assim como a comunicação 

de massas, através de diversas mídias, têm sido reconhecidas como ferramentas importantes 

que fazem parte da promoção da saúde de indivíduos e da comunidade. 

 A educação nutricional esta diretamente relacionada aos aspectos sócio, econômicos e 

culturais de uma dada região. A produção e o acesso aos alimentos, as formas de preparo, as 
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receitas tradicionais, os simbolismos, as restrições, entre outros, foram determinados ao longo 

da história, com as informações passando de geração a geração. Na atualidade a ciência 

disputa com as crenças, os mitos, os saberes populares um espaço para a educação nutricional. 

 A construção desta educação nutricional não pode, portanto, ser reduzido a uma 

concepção de saber como reprodução, mas precisa ser compreendido como uma forma de 

conhecimento efetivamente prático, socialmente elaborado e compartilhado, constituído a 

partir de experiências cotidianas, por acomodação, reprodução e contradição, na interação dos 

sujeitos entre si e com o meio. (TEO, 2010 online). 

As novas informações, portanto, vão interagir nos sujeitos, primeiramente com o saber 

comum, suas vivências, experiências e significações para posteriormente serem reformuladas 

e processadas em função destas reflexões. Segundo Santos (1989 online) deixou de ter sentido 

criar um conhecimento novo e autônomo em confronto com o senso comum se esse 

conhecimento não se destinar a transformar o senso comum e a transformar-se nele. 

 Partindo deste princípio o que se observa no que diz respeito à alimentação é que 

apesar da grandiosidade das descobertas científicas sobre a ciência da nutrição tais resultados 

não são aplicados de maneira tão efetiva no comportamento alimentar das populações. A 

lacuna existente entre o conhecimento científico e a educação nutricional permanece igual ou 

até em maior proporção. O discurso científico próprio da produção científica e comum apenas 

a seus pares é incompreensível a população. 

 Neste contexto a educação nutricional poderia ter como grande aliado o discurso de 

divulgação científica uma vez que este apresenta características que facilitariam a 

compreensão por parte do público leito e auxiliariam na promoção de uma mudança 

comportamental. 

 No entanto o que observamos na atualidade é que o discurso de divulgação científica 

rendeu ao alimento, ao nutriente e as dietas um papel de destaque nos meios de comunicação. 

Atrelado ao simbolismo sócio, histórico e cultural relacionado aos alimentos, agregamos 

agora o poder funcional dos mesmos, ou seja, alimentos, nutrientes e dietas como 

responsáveis por corpos esguios, saúde, longevidade, prazer, entre tantos outros.  

 Por tratar-se de um tema que assegura a captação e, portanto garante a rentabilidade 

temos profissionais da saúde inseridos em programas de TV, revistas destinadas a área, seções 

de revistas e jornais, programas especiais em TV, edições especiais de revistas, entre tantos 

outros. Minayo (2010, p.246) destaca que o tratamento das doenças, tal como veiculado pelas 

empresas médicas na televisão, principalmente, promove segurança, rapidez, eficiência e 

eficácia quase milagrosas, por meio de serviços privados, personalizados, acessíveis, 
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otimizados, rápidos, eficientes, modernos, especializados e valorizados por inovações 

tecnológicas. 

A educação nutricional influenciada por inúmeras e conflituosas informações torna-se 

assim vulnerável e está a mercê das estratégias discursivas com caráter mercadológico 

utilizado pelos meios de comunicação, profissionais, personalidades, entre outros que veem 

neste nicho de mercado a possibilidade ascensão social e ganho financeiro e de poder. 

Dessa forma o discurso de divulgação científica em nutrição e cardiologia pode ser  

um aliado na construção do processo de educação nutricional da população contribuindo com 

o processo de capacitação e mudança de comportamento da população, contribuindo assim 

com a saúde pública. 

Neste contexto o presente estudo visa refletir se as estratégias discursivas utilizadas 

pela Revista Saúde é Vital em suas matérias sobre nutrição e cardiologia contribuem com o 

processo de educação nutricional da população. A escolha desta publicação deve-se ao 

reconhecimento da mesma pela comunidade científica e pela população como fonte confiável 

de informação. Cabe informar que tal reflexão e avaliação partem de um profissional atuante 

na área de nutrição que complementa com os estudos da linguagem, do discurso e da 

comunicação social seus componentes de análise. 

 A partir do referencial teórico, foram consideradas como hipóteses: o discurso sobre 

nutrição e cardiologia apresentado pela Revista Saúde é Vital favorece uma educação 

nutricional frágil, que não capacita os sujeitos a autonomia de práticas alimentares saudáveis; 

o discurso sobre nutrição e cardiologia apresentado pela Revista Saúde é Vital não contribui 

com as ações de promoção de saúde em decorrência do caráter mercantilista atribuído a 

saúde; o discurso de divulgação científica apresentado pela Revista Saúde é Vital constrói e 

reforça práticas alimentares saudáveis legitimados pelo saberes de diversas áreas do 

conhecimento que não necessariamente a ciência da nutrição e o discurso de divulgação 

científica apresentado pela Revista Saúde é Vital constrói e reforça práticas alimentares 

saudáveis não embasadas por evidências científicas.  

 Mediante o exposto o presente trabalho tem por objetivo analisar se as estratégias 

discursivas utilizadas nos textos publicados na seção nutrição da Revista Saúde é Vital, cuja 

temática seja nutrição e doenças cardiovasculares, contribuem com o processo de educação 

nutricional da população. 

 Para tanto serão necessários: identificar as condições de produção  em seu contexto de 

circunstâncias de enunciação, sócio-histórico e ideológico; analisar o interdiscurso, as 

relações de sentido e os mecanismos de antecipação utilizados na construção das matérias 
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sobre alimentação e doenças cardiovasculares estabelecendo suas relações com o processo de 

significação; analisar o caráter metalinguístico e as estratégias discursivas utilizadas nos 

textos de divulgação científica e analisar a argumentatividade dos textos de divulgação 

científica. 

O presente estudo apresenta como objeto de pesquisa a Revista Saúde é Vital, 

publicação da Editora Abril que apresenta como missão: 

―Cuidar da saúde deixou de ser uma preocupação para ser assunto de interesse de 

todos. Hoje, está associado a ter alimentação saudável, praticar esportes, conciliar 

trabalho e lazer, planejar o futuro, enfim, prezar pelo equilíbrio mental e emocional. É 

com esta mudança de consciência que a SAÚDE publica informações técnicas em uma 

linguagem acessível, que promova hábitos e atitudes saudáveis para uma melhor 

qualidade de vida.‖ (PUBLIABRIL, 2012 online).   

Com tiragem de 230.000 exemplares anuais possui como público:  

 Homens e mulheres que se preocupam com prevenção, nutrição equilibrada e 

estilo de vida saudável para toda a família.  

 Fazem exercícios, planejam uma vida longa e buscam a beleza de dentro para fora.  

 Fazem seguro de vida e compram planos de previdência privada.  

 Buscam energia e vitalidade em todas as fases da vida. . (PUBLIABRIL, 2012 

online).   

O perfil dos leitores da referida revista é essencialmente composto por mulheres 

adultas (78%) distribuídas em termos de faixa etária entre 20 e 34 anos (30%), 35 e 49 anos 

(35%) e acima de 50 anos (31%) (Gráfico 1). 

 

GRÁFICO 1. Distribuição das leitoras da Revista Saúde é Vital de acordo com a faixa etária 

  

Fonte: http://www.publiabril.com.br/marcas/saude/revista/informacoes-gerais (acesso 

13/03/12) 

 

http://www.publiabril.com.br/marcas/saude/revista/informacoes-gerais
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Em relação a classe social 14% das leitoras pertencem a classe A,  50% a classe B, 

34% a classe C (Gráfico 2). 

 

GRÁFICO 2. Distribuição das leitoras da Revista Saúde é Vital de acordo com a classe social 

 

Fonte: http://www.publiabril.com.br/marcas/saude/revista/informacoes-gerais (acesso 

13/03/12) 

 

Quanto à região do país 69% das leitoras residem na região sul e sudeste, 23% na 

região nordeste e norte e 9% na região centro oeste (Gráfico 3). 

 

GRÁFICO 3. Distribuição das leitoras da Revista Saúde é Vital de acordo com a região do 

país 

 

Fonte: http://www.publiabril.com.br/marcas/saude/revista/informacoes-gerais (acesso 

13/03/12) 

 

A Revista Saúde é Vital faz parte de uma plataforma de atuação da Editora Abril  que 

inclui: redes sociais, site, Prêmio Saúde, pesquisa, livros e eventos. Em parceria com os 

http://www.publiabril.com.br/marcas/saude/revista/informacoes-gerais
http://www.publiabril.com.br/marcas/saude/revista/informacoes-gerais
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Ministérios da Saúde, do Esporte e da Educação  desenvolvem o programa Emagrece Brasil. . 

(PUBLIABRIL, 2012 online).   

Os principais eixos editoriais da Revista Saúde é Vital são: Nutrição, Medicina, 

Família, Bem-estar, Bichos e Corpo. (PUBLIABRIL, 2012 online).   

 Foram selecionadas as edições de março de 2010 (edição 322) a março de 2012 

(edição 348) cujas matérias de capa pertenceram a seção denominada Nutrição e que guardam 

relação entre alimentos/nutrientes e doenças cardiovasculares.  A delimitação dos dois últimos 

anos de publicação foi aleatória uma vez que em consulta aos últimos oito anos de publicação 

da referida revista observou-se uma constância nas publicações com temáticas relacionadas a 

nutrição e doenças crônicas não transmissíveis. 

 A seção Nutrição é composta por um rubrica denominado ―Bom apetite‖ com textos  

curtos em discurso jornalístico publicitário visando a apresentação de novos alimentos, 

ingredientes, produtos. Outro rubrica denominado ―7 diferenças‖ com textos comparativos 

entre alimentos visando esclarecer o teor de nutrientes dos mesmos.  A matéria de capa com 

textos jornalísticos ou de divulgação científica mais extensos e abrangentes 

Do período determinado para o estudo foram selecionadas seis matérias (25%) para análise. 

 Os critérios utilizados para seleção do corpus podem ser divididos em: 

a) A matéria de capa fazer alusão ao papel do alimento/nutriente a saúde do coração  

 

 

 

 

Edição julho de 2010 – 326 :  1 castanha do Pará+ 03 de caju + 06 

amêndoas + 2 nozes:  Este kit blinda seu corpo da cabeça aos pés e 

ainda ajuda a emagrecer. Disponível em: 

<http://saude.abril.com.br/edicoes/arquivo/anteriores.shtml> acesso 

13/03/12 

Edição agosto de 2010 – 327: Todas as gorduras de que você 

precisa e que ainda afinam a cintura. Disponível em: 

<http://saude.abril.com.br/edicoes/arquivo/anteriores.shtml> 

acesso 13/03/12 

 

 

http://saude.abril.com.br/edicoes/arquivo/anteriores.shtml
http://saude.abril.com.br/edicoes/arquivo/anteriores.shtml
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b) O texto divulgado no sumário da revista fazer alusão ao papel do alimento/ nutriente a 

saúde do coração:  

Edição julho de 2010 – 326: castanha um punhado de muita saúde: preparamos um kit que 

protege o coração, retarda o envelhecimento e ajudar a emagrecer (DESGUALDO, 2010 

online). 

 

Edição setembro de 2010 – 328: Leite para o coração: Os goles 

diários da bebida abaixam a pressão, fazem seu peito bater mais 

forte e de quebra ajudam a perde peso. Disponível em: 

<http://saude.abril.com.br/edicoes/arquivo/anteriores.shtml> 

acesso 13/03/12 

 

 
Edição novembro de 2010 – 330: A redenção do chocolate: Ele 

é o mais delicioso remédio para os problemas do coração, 

oscilações do humor e até riscos na gravidez. Disponível em: 

<http://saude.abril.com.br/edicoes/arquivo/anteriores.shtml> 

acesso 13/03/12 

 

Edição Agosto de 2011- 340: A dieta anti-infarto: O programa 

que protege o coração afasta o diabetes e ainda ajuda a 

emagrecer, Disponível em: 

<http://saude.abril.com.br/edicoes/arquivo/anteriores.shtml> 

acesso 13/03/12 

 

 

Edição fevereiro de 2012 – 347: Azeite + óleo de linhaça: a 

dobradinha aprovada pela ciência contra o diabete e a 

obesidade. Disponível em: 

<http://saude.abril.com.br/edicoes/arquivo/anteriores.shtml> 

acesso 13/03/12 

 

 

http://saude.abril.com.br/edicoes/arquivo/anteriores.shtml
http://saude.abril.com.br/edicoes/arquivo/anteriores.shtml
http://saude.abril.com.br/edicoes/arquivo/anteriores.shtml
http://saude.abril.com.br/edicoes/arquivo/anteriores.shtml
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Edição agosto de 2010 – 327: gordura liberada: ela deixou de ser a eterna inimiga das artérias 

e, dependendo do tipo, pode até ajudar a emagrecer (OLIVEIRA, 2010 online). 

 

Edição setembro de 2010 – 328: o coração pede leite: a bebida e seus derivados ajudam a 

controlar a pressão, perder peso e prevenir o infarto (DIDONÊ, 2010 online) 

 

Edição novembro de 2010 – 330: 8 ótimos motivos para comer chocolate: Foi-se o tempo em 

que o chocolate não tinha vez em um cardápio saudável. Sua matéria prima, o cacau, é rica 

em substâncias benéficas e hoje até os cardiologistas aprovam seu consumo. 

(NASCIMENTO, 2010 online) 

 

Edição Agosto de 2011- 340: o esquadrão anti-infarto: o programa alimentar consagrado no 

controle da hipertensão pode combater o excesso de peso e até o diabetes. Não a toa foi eleito 

a melhor dieta do mundo (SPONCHIATO, 2011 online) 

 

Edição fevereiro de 2012 – 343 azeite e óleo de linhaça: uma dupla imbatível: rica em 

gorduras do bem, ela combate a obesidade, dá um chega pra lá no diabetes e ainda livra o 

coração de entraves. (MANARINI, 2012 online) 

 

 O método selecionado para avaliação do corpus foi de Análise do Discurso (AD) que 

do ponto de vista das ciências da linguagem configura-se como empírico-dedutivo. 

Análise do discurso é o nome dado a uma variedade de diferentes enfoques no estudo 

de textos, desenvolvida a partir de diferentes tradições teóricas e diversos tratamentos em 

diferentes disciplinas. (GILL, 2002, p.244). Ainda segundo o autor os diferentes estilos de AD 

partilham a rejeição da noção realista de que a linguagem é simplesmente um meio neutro de 

refletir, ou descrever o mundo, e uma convicção da importância central do discurso na 

construção da vida social.  

Segundo Orlandi (2009 p.15), na AD procura-se compreender a língua fazendo 

sentido, enquanto trabalho simbólico, parte do trabalho social geral, constitutivo do ser 

humano e da sua história. Considera os processos e as condições de produção da linguagem, 

pela análise da relação estabelecida pela língua com os sujeitos que a falam e as situações em 

que se produz o dizer, ou seja, relaciona a linguagem a sua exterioridade. 

A proposta de AD de Charaudeau define-se em função de um desafio básico: articular 

as dimensões psicossociológicas envolvidas num ato de linguagem - especialmente, a 
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identidade e os papéis sociais dos interlocutores, as relações sociais em que estão inseridos, os 

objetivos, as representações e as expectativas dos parceiros – com as dimensões propriamente 

linguísticas ou linguageiras que o caracterizam, ou seja, com as propriedades formais e 

semânticas do discurso em questão (NOGUEIRA, 2008 online). 

As palavras dentro de um contexto sócio-histórico assumem posições ideológicas 

condizentes com a posição do sujeito que a emprega. A formação discursiva define a partir 

deste prisma o que pode e deve ser dito. Palavras iguais podem ter sentidos diferentes em 

função da formação discursiva em que se inscrevem. O estudo do discurso apresenta a 

articulação existente entre linguagem e ideologia e suas relações (ORLANDI, 2009; 

BRANDÃO, 2004). 

O discurso não é o texto, mas ele é carreado por textos. O discurso é um percurso de 

significância que se acha inscrito num texto, e que depende de suas condições de produção e 

dos locutores que o produzem e o interpretam. Um mesmo texto é então portador de diversos 

discursos e um mesmo discurso pode impregnar textos diferentes. Há discurso atravessando 

textos diferentes, e um mesmo texto pode ser portador de discursos diferente (CHARADEAU, 

2011, online). 

Segundo as relações de sentido, os discursos se relacionam entre si, ou seja, os 

sentidos resultam de relações: um discurso aponta para outros que o sustentam, assim como 

para dizeres futuros, constituindo assim um processo contínuo. O mecanismo de antecipação 

pode dentro deste contexto dirigi o mecanismo de argumentação visando seus efeitos sobre o 

interlocutor (ORLANDI, 2009 p.39).  

O discurso é concebido como a inclusão de um texto em seu contexto 

(CHARAUDEAU E MAINGUENEAU, 2008, p.168-176). Como atores sociais, nós estamos 

continuamente nos orientando pelo contexto interpretativo em que nos encontramos e 

construímos nosso discurso para nos ajustarmos a esse contexto (GILL, 2002, online). 

Compete também ao discurso, estabelecer uma versão do mundo, sendo assim sua 

organização o torna persuasivo. 

Para Orlandi (2009 p.15) a AD concebe a linguagem como mediação necessária entre 

o ser humano e realidade natural e social. Essa mediação, que é o discurso, torna possível 

tanto a permanência e a continuidade quanto o deslocamento e a transformação do ser 

humano e da realidade em que vive. O trabalho simbólico do discurso está na base da 

produção da existência humana. 

A motivação da AD é dupla: as frases contêm elementos que não podem ser 

interpretados no nível da própria frase e a interpretação de um dado discurso não se reduz a 
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soma das interpretações das frases que a compõem (CHARAUDEAU E MAINGUENEAU, 

2008, p. 43-46). 

A AD, segundo Gill (2002 p.247) apresenta quatro temas principais: uma preocupação 

com o discurso em si mesmo, uma visão da linguagem como construtiva (criadora) e 

construída; uma ênfase no discurso como uma forma de ação; e uma convicção na 

organização retórica. 

No processo de comunicação proposto por Charaudeau (1996) há dois circuitos: no 

primeiro ―sujeito comunicante‖ e ―sujeito interpretante‖ são seres reais, pessoas físicas que 

compõe o psicossocial. No outro circuito ―sujeito enunciador‖ (responsável pela enunciação) 

e ―sujeito destinatário‖ (a quem a mensagem é dirigida) existem apenas na linguagem, como 

imagens ou como estratégias criadas para que a comunicação se faça (OLIVERIA, 2007 

online). 

Numa revista, o proprietário ou editor são os ―sujeitos comunicantes‖ e a estratégia 

que criou a sequência narrativa o ―sujeito enunciador‖. O leitor da revista é o ―sujeito 

interpretante‖ e o leitor ideal (a quem a revista se destina e a quem artigos e textos 

publicitários podem atingir) é o ―sujeito destinatário‖. O ―sujeito comunicante‖ se desdobra 

em tantos ―sujeitos enunciadores‖ quantas são as matérias narrativas e textos publicitários 

inseridos na publicação (OLIVEIRA, 2007online). E embora haja uma relação de condição 

entre esses dois tipos de sujeitos, não há entre eles uma relação de transparência absoluta 

(CHARAUDEAU, 2005online) 

O discurso esta relacionado ao fenômeno da encenação do ato da linguagem. A 

encenação discursiva promoverá a realização de gêneros e de estratégias que não estão 

obrigatoriamente, ligados as circunstâncias de produção (CHARAUDEAU, 2001, online). 

O ato de linguagem como originário de uma situação concreta de troca, depende de 

uma intencionalidade, organizando-se ao mesmo tempo num espaço de restrições e num 

espaço de estratégias, produzindo significações a partir da interdependência de um espaço 

externo e de um espaço interno, sendo estruturado em três níveis: situacional, comunicacional 

e do discurso (CHARAUDEAU, 2005 online). 

O ato de linguagem é um fenômeno que combina o dizer e o fazer, onde o circuito 

externo (fazer) e o circuito interno (dizer) são indissociáveis um do outro. O fazer é o lugar da 

instância situacional (parceiros – sujeito comunicante e sujeito interpretante) e o dizer é o 

lugar da instância discursiva (protagonistas – sujeito enunciador e sujeito destinatário) 

(CHARAUDEAU, 2001, online). 
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Na interação linguageira, vemos dois parceiros: o sujeito comunicante e o sujeito 

interpretante implicados no jogo que lhes é proposto por uma relação contratual que depende 

do ―desafio‖ construído no e pelo ato de linguagem e que contém uma expectativa. Os 

protagonistas (sujeito enunciador e sujeito destinatário) definem-se como seres de fala da 

encenação do dizer e assumem diferentes faces de acordo com os papéis que lhes são 

atribuídos pelos parceiros do ato de linguagem em função da relação contratual 

(CHARAUDEAU, 2001, online).  

Charaudeau (2011, online) destaca a importância do contexto situacional que nas 

condições de produção associa pressupostos de posicionamento interdiscursivo e 

condicionamento da própria situação de comunicação, conjunto este denominado de contrato 

de comunicação, o qual ―restringe o sujeito falante, dando-lhe as instruções discursivas que 

deverá seguir para proceder a seu ato de enunciação‖. 

As condições de produção do texto nos permitem situar as circunstâncias da 

enunciação. Em seu contexto amplo (sócio-histórico e ideológico) traz para a consideração 

dos efeitos de sentidos elementos que derivam da forma de organização de nossa sociedade 

(ORLANDI, 2009, p.40-42). 

O discurso pode ser relacionado a um conjunto de saberes partilhado, construído, na 

maior parte das vezes, de modo inconsciente, pelos indivíduos pertencentes a um dado grupo 

social (CHARAUDEAU, 2001, online). 

O interdiscurso disponibiliza dizeres que afetam o modo como o sujeito significa uma 

situação discursiva dada. O fato de que há um já-dito que sustenta a possibilidade mesma de 

todo dizer, é fundamental para se compreender o funcionamento do discurso, a sua relação 

com os sujeitos e com a ideologia (ORLANDI, 2009 p.31).  

Na AD compreendendo a problemática de estudo como um lugar de questionamento 

geral que se assemelha a um conjunto de preposições dadas como provisoriamente (ou 

hipoteticamente) verdadeiras, segundo certos parâmetros, Charaudeau (2010, online) propõe 

uma divisão baseado em três parâmetros: natureza do objeto de estudo, modo como é 

concebido o sujeito do discurso e o tipo de corpus que é preciso construir para proceder a 

análise. 

Na problemática comunicacional e descritiva o objeto de estudo é determinado a partir 

da observação das manifestações do mundo fenomênico, sendo possível determinar a 

identidade dos parceiros de troca comunicativa, o objetivo da situação em que se encontram 

os parceiros e as circunstâncias materiais da comunicação. O sujeito de comunicação 

encontra-se em intersubjetividade com o outro da linguagem (princípio da alteridade) e o 
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corpus geralmente é constituído de textos que são agrupados em função de seu pertencimento 

a esse ou aquele tipo de situação comunicativa (CHARAUDEAU, 2010, online). 

Na AD a delimitação do corpus não pressupõe a exaustividade horizontal, ou seja, em 

extensão, nem a completude, ou exaustividade em relação ao objeto empírico, em função do 

fato que todo discurso se estabelece na relação com o discurso anterior e aponta para outro. 

Não há discurso fechado em si mesmo, mas um processo discursivo do qual se pode recortar e 

analisar estados diferentes. A exaustividade ocorre no plano vertical em relação aos 

objetivos da análise e a sua temática (ORLANDI, 2009 p.62-63).   

 A AD incide sobre um corpus de textos reunidos em torno de um tipo de situação 

(contrato) que os sobredetermina, para que sejam estudadas suas constantes (visando definir 

um gênero) e suas variantes (estratégias) (CHARAUDEAU, 2005) 

 Sendo assim foram analisados: 

a) Nível situacional (espaço externo) – a partir do contrato de comunicação e do editorial 

identificou-se a finalidade do ato de linguagem (estamos aqui para dizer ou fazer o 

que?), a identidade dos parceiros (quem fala a quem?), o domínio do saber (sobre o 

que?) e o dispositivo (em que ambiente físico de espaço e tempo?); 

 

b)  Nível comunicacional - a partir dos dados situacionais, identificaram-se as maneiras 

de escrever (estamos aqui para falar de que modo?), bem como os papéis que sujeito 

comunicante e sujeito interpretante assumem que justifique o direito a fala (o que me 

autoriza a tomar a palavra?), e lhes atribua uma identidade que permita tratar dos 

temas; 

 

c) Nível discursivo – análise dos textos quanto aos meios linguísticos utilizados, as 

restrições situacionais e as possíveis maneiras de dizer do sujeito comunicante. 

A partir destas análises estabeleceu-se as características do gênero ao qual pertencem os 

textos, as variantes do gênero (tipologia) e as estratégias utilizadas. 

Cada elemento da análise - títulos das matérias, quem fala, quem é o intermediário, quem 

legitima a fala, o que é dito e os sentidos / significados do que é dito, as convergências e 

divergências entre os discursos midiático e científico permitem fazer um balanço da disputa 

de poder na construção da educação nutricional (SERRA E SANTOS,2003,online; TEO, 

2010, online). 
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Na missão da Revista Saúde é Vital identifica-se um compromisso da mesma quanto a 

utilização do discurso de divulgação científica (DC). Deste modo analisaremos também as 

características inerentes a este gênero a fim de confirmar ou não tal compromisso. 

Dentre as estratégias utilizadas pelo sujeito comunicante serão analisados os índices de 

objetividade, cuja utilização no DC tende a legitimar seu ponto de vista incorporando a voz do 

próprio cientista – especialmente daqueles que pertencem a órgãos e institutos de pesquisa 

renomados - cuja autoridade atribui um caráter de confiabilidade e veracidade ao argumento 

defendido. Charadeau (2009, online) denomina de ―reconhecimento do saber e do poder do 

sujeito falante e de sua competência‖. Neste contexto serão analisados referenciais (voz do 

cientista, órgão e instituições de pesquisa, revista indexadas, entre outros) utilizados para dar 

credibilidade a matéria. 

 Da mesma forma o mecanismo linguístico de conferir voz ao objeto contribuem com o 

apagamento do sujeito (LEIBRUDER, 2002 p.240) sendo um segundo índice de objetividade 

a ser analisado através da transferência da a voz para o objeto, neste caso o alimento ou o 

nutriente, conferindo ao texto um caráter mais genérico, universal. 

Os índices de subjetividade referem-se aos recursos metalinguísticos (ou parafrásicos) 

utilizados no DC para aproximar o leitor do assunto tratado no texto tornando a linguagem 

mais acessível e tornando compreensível a terminologia própria do discurso científico. Serão 

analisados os elementos didatizantes do texto e que contribuem com a compreensão do 

mesmo - definição (denotativa, conotativa), nomeação, exemplificação, comparação, 

metáforas e parafrasagem – criando um eu discursivo por trás de uma suposta aparência de 

neutralidade (LEIBRUDER, 2002, p.241-248). 

Para abordar a complexidade da temática proposta iniciaremos com as representações do 

corpo, do alimento e da saúde como mercadorias da sociedade de consumidores, identificando 

a trajetória destes elementos na história da humanidade, e como a mudança de seus 

significados contribuiu para o desenvolvimento de produtos e serviços que movimentam parte 

significativa da economia mundial na atualidade. 

Os discursos utilizados para divulgar a ciência – discurso científico e de divulgação 

científica – são o segundo tópico a ser abordado por configurarem-se como os gêneros 

discursivos utilizados pelo corpus do presente trabalho. As intersecções, as aproximações e os 

distanciamentos, bem como índices de objetividade e subjetividade são elementos da 

divulgação científica que se caracteriza pela argumentatividade. 

A análise do corpus do trabalho tem como primeiro tópico de estudo a missão da revista 

bem como o perfil de seus leitores. Estes dados foram obtidos no Portal de Publicidade da 
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Editora Abril (www.publiabril.com.br), no link específico da Revista Saúde é Vital, sendo 

que as cartas ao leitor constituem mais um tópico de análise do contrato de comunicação. As 

capas das revistas bem como as imagens utilizadas nas matérias constituem um segundo 

discurso que objetiva despertar a afetividade do leitor na intenção de aumentar a captação e 

por fim a análise das estratégias linguísticas utilizadas na construção dos textos de divulgação 

científica que se mostram eficazes dependendo da maneira como são inseridas no texto. 

Nas considerações finais a autora confronta as hipóteses de pesquisa aos dados analisados 

e responde a pergunta de pesquisa que corresponde ao objetivo do presente trabalho. 

  

http://www.publiabril.com.br/
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Capítulo I. Corpo, alimento, saúde e comunicação como parte integrante da cultura 

consumista. 

 

 Ao pensarmos nos quatro componentes que direta ou indiretamente estão envolvidos 

no objeto de estudo deste trabalho – o corpo, o alimento, a saúde e a comunicação– notaremos 

que na atualidade tornaram-se mercadorias, a saber, o corpo ideal, o alimento revolucionário e 

a saúde perfeita, e, como tal, ao ser colocado a venda tem por finalidade serem consumidos 

por compradores.  

Como regra de mercado, cabe agora despertar o interesse do comprador que deseja 

mercadorias que venham a satisfazer seus desejos e que está disposto a pagar de acordo com a 

credibilidade da promessa e da intensidade dos desejos. 

 

 [...] a cultura consumista é o modo peculiar pelo qual os membros de uma 

sociedade de consumidores pensam seus comportamentos ou pelo qual se 

comportam de ‗forma irrefletida‘[...] A ‗sociedade de consumidores‘ representa o 

tipo de sociedade que promove, encoraja ou reforça a escolha de um estilo de vida 

e uma estratégia existencial consumista, e rejeita todas as opções culturais 

alternativas e ao interpelar seus consumidores espera ser ouvida, entendida e 

obedecida [...] (BAUMAN 2008, p.70). 

 

 Analisando o percurso que estes componentes realizaram no decorrer da história 

observamos que sua trajetória acompanha as modificações de uma sociedade sólida (de 

produtores) para uma sociedade líquida (de consumidores), deslocando-se de um ambiente 

onde imperava a prudência, a durabilidade e a segurança de longo prazo para um ambiente 

onde não cabem mais o planejamento, investimento e armazenamento de longo prazo, onde a 

mobilidade, o consumo instantâneo e a remoção também instantânea harmonizam-se com a 

liquidez. 

 

3. O ideal de corpo na cultura consumista 

O corpo é um símbolo social e culturalmente construído ao longo da história. Pelos 

símbolos e signos atribuídos a ele, podemos compreender melhor a dinâmica que se instaura 

em determinada sociedade e em determinado período histórico. O corpo pode se encarado 

com um elemento que exterioriza o interior de uma sociedade (MAROUN, 2008 online). É 

através do corpo que o ser humano tem contanto com o mundo. Portanto, o corpo é um 

instrumento de percepção do que eu vejo e também uma expressão do que eu desejo. Quanto 
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mais o ser humano domina o próprio corpo, maior o desejo de experimentação, de superação e 

consequentemente de exposição. Tornando-se inaceitáveis a dominação, a subordinação e o 

enclausuramento . Sendo assim, o corpo pode se considerado uma expressão da sociedade. 

O histórico das representações do corpo na sociedade identifica como as influências 

religiosas, sociais, políticas e culturais modificaram a forma de valorização do mesmo. Como 

expressão da sociedade é através do corpo que as lutas serão travadas na forma de submissão, 

aceitação, contestação, protesto, superação, libertação. As conquistas sociais dos indivíduos 

requerem que o corpo as acompanhe. O corpo não pode ficar parado no tempo e no espaço. O 

binômio corpo e mente caminham juntos no processo de evolução social. 

Na Idade Média, com a influência da Igreja Católica, impera a supremacia da alma. O 

corpo é ao mesmo tempo culpado (pecaminoso, profano) e fonte de redenção. O bem da alma 

está cima dos desejos e prazeres da carne.  O corpo não é a sede da identidade de cada ser. Ele 

é, muito mais, a sua morada, transitória e efêmera. De acordo com Sant‘Anna (2004 online) 

valoriza-lo tanto ou mais que a alma, é, portanto, um contrassenso. 

Acreditava-se que a individualidade era divinamente estabelecida, não estando sujeita, 

portanto, as mudanças fundamentais. ―O status, a classificação e a posição de uma pessoa na 

‗grande cadeia do ser‘ – a ordem secular e divina das coisas – predominava sobre qualquer 

sentimento de que a pessoa fosse um indivíduo soberano‖ (HALL, 1999, p.25).  

O período Renascentista, se apropriando do imaginário, apresenta o corpo como belo, 

principalmente através das artes. A vida terrena é mais valorizada e o estudo do corpo permite 

enxergá-lo com uma visão mais funcional. A arte através da pintura, escultura e fotografia 

expressam o desejo de democratizar o corpo, tornando-o mais acessível. 

 
[...] A concepção de identidade é formada na ‗interação‘ entre o eu e a sociedade. 

O sujeito ainda tem um núcleo ou essência interior que é ‗eu real‘ mas este é 

formado e modificado num diálogo contínuo com os mundos culturais ‗exteriores‘ 

e as identidades que esses mundos oferecem [...] (HALL, 1999 p.11). 

 

 Na fase industrial o corpo máquina, utilizado como força de trabalho, impõe 

disciplinas corporais relacionadas ao aumento da produtividade. O corpo musculoso 

representa o poder masculino e a condição proletária de trabalho manual.  

 

[...] A obediência as ordens e a conformidade a regra, a admissão da posição 

atribuída e sua aceitação como indiscutível, a tolerância a trabalhos perpetuamente 

pesados e submissão a uma rotina monótona, a disposição de adiar as satisfações e 

a aceitação resignada da ética do trabalho eram os principais padrões 

comportamentais treinados e ensaiados com ardor [...] (BAUMAN 2008, p.72). 
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O investimento nas necessidades individuais era manipulado de forma a cobrir este 

corpo com vestuário, calçado, produtos básicos de higiene, conciliando produção industrial e 

consumo. A beleza era considerada muito mais um dom de Deus do que o resultado de um 

trabalho individual sobre si.  

 

[...] praticar exercícios físicos era visto como um meio de submeter o corpo a um 

esforço que o aproximava daquele escravizado pelo trabalho braçal, e, portanto, da 

pobreza, ou seja, daqueles que não possuíam outra coisa além de seu corpo para 

sobreviver ou mostrar poder [...] (SANT‘ANNA, 2004 online). 

 

Interessante ressaltar que naquele período ser musculoso era sinônimo de pobreza, 

bem diferente do que se observa nos dias atuais onde o ―corpo sarado‖ é sinônimo de sucesso, 

disciplina e dedicação. O mesmo corpo que dependendo do momento histórico é excluído ou 

desejado. 

[...] O corpo do potencial trabalhador ou soldado era o que mais contava; seu 

espírito, por outro lado, devia ser silenciado, e uma vez adormecido, logo 

‗desativado‘, podia ser posto de lado como algo sem consequências e assim, para a 

maioria das finalidades, deixado de fora ao se elaborar políticas e movimentos 

táticos[...](BAUMAN, 2008, p.72) 

 

Seguindo o paralelo traçado acima, a forma de enxergar o corpo também modifica a 

abordagem do mercado de consumo, pois como símbolo de pobreza os produtos e serviços se 

destinam ao básico, mas como símbolo de poder produtos e serviços tornam-se sofisticados e 

conferem status, aguçando o desejo. A sociedade de consumidores concentra seu treinamento 

na administração do espírito, deixando a administração dos corpos ao trabalho individual do 

tipo ‗faça-você-mesmo‘. 

A partir da segunda década do século XX a imagem cinematográfica interfere de 

forma significativa na construção de um novo ideal físico. Sob o impacto combinado das 

indústrias de cosméticos, da moda, da publicidade e de Hollywood as mulheres passam a 

valorizar o corpo esbelto, esguio estabelecendo a vitória do corpo magro sobre o gordo 

(CASTRO, 2004 online).  

Nota-se aqui um novo posicionamento da figura feminina que até então era 

considerada apenas como responsável pela perpetuação da espécie e, portanto deveria ter 

formas arredondas que representavam saúde e possibilidade de gerar muitos filhos e entra em 

cena outra mulher que passa agora a ser valorizadas pela sensualidade. 

Por não ter sido cobrada quando a sensualidade até então, esta ―nova/velha‖ mulher se 

vê obrigada a de aprender tal função para obter o reconhecimento e a aprovação exigidos  
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para permanecer no jogo da sociabilidade, e recorre aos ídolos criados pela indústria 

cinematográfica, que associam sua imagem a bens de consumo como essenciais para esta 

transformação.  

Segundo Maroun (2008 online), o corpo passa a ser suporte dos signos cambiados com 

desejos ideológicos, veiculados midiaticamente. Quando o real do corpo se faz visível parece 

ser desconsiderado, precisando de transformação, forjando uma relação de reapropriação de si 

e de seu corpo, ainda que o faça, segundo o modelo de propriedade de bens. O corpo máquina 

é complementado pelo corpo mercadoria, que busca de forma insaciável a imagem corporal 

imposta por interesses financeiros. 

A partir de 1930 a exposição do corpo se torna mais evidente com o descobrimento do 

esporte, da vida ao ar livre e dos banhos de sol. As atividades sociais a beira mar caracterizam 

uma das mais importantes formas de lazer das classes mais poderosas, e o local onde a 

exposição do corpo ocupa espaço central.  

O corpo que antes ficava escondido agora está exposto e é passível de ser admirado ou 

ignorado pelo outro. A necessidade de cuidar do corpo é mais evidente e a falta de beleza e a 

indisposição passam a ser consideradas curáveis. A beleza não é mais um dom e sim algo que 

se produz e que cada um pode criar. 

A indústria disponibiliza produtos e serviços que trabalham a favor da beleza e são 

aliados importantes a todos que desejarem acompanhar esta nova fase da sociedade um pouco 

menos braçal e com ares mais intelectuais. 

Outro aspecto interessante é que os locais frequentados pelos grupos sociais também 

os caracteriza enquanto grupo social e desperta o desejo de pertença. 

As técnicas de embelezamento ―intitulam‖ novos professores (conselheiros de revistas, 

estrelas do cinema e publicitários) que defendem a possibilidade de mudar a natureza das 

aparências, criticando veementemente o hábito de se contentar somente em parecer bela: 

doravante, isto se torna insuficiente, será necessário sê-lo de corpo e alma (SANT‘ANNA, 

2004 online). Contratos milionários são patrocinados por indústrias que desejam tais 

personalidades como divulgadores de seus produtos. Segundo Bauman (2008, p.13) ―são 

promotores de mercadorias e mercadorias que promovem. São simultaneamente, o produto e 

seus agentes de marketing, os bens e seus vendedores‖. 

O cinema e a publicidade se consolidam como referencial de disseminação de novos 

costumes. Astros e estrelas de cinema, campeões esportivos, governantes, pintores e literatos 

célebres são transformados em sobre-humanos pela cultura de massa. 



39 
 

São exemplos desta fase – Greta Garbo, Jane Russel, Clark Gable, John Wayne, Bette 

Davis, Cary Grant, Fred Astaire, Spencer Tracy, Shirley Tample, Judy Garland, Charles 

Chaplin. E no Brasil os destaques são Bibi Ferreira, Carmem Miranda, Cacilda Becker, Dercy 

Gonçalves, Tonia Carrero. 

No pós-guerra, os signos estéticos e de sedução atravessam todas as camadas sociais 

impulsionados por uma sociedade de consumo sedenta por mudanças, prazer e novidades. A 

alegria de viver torna-se um argumento prioritário as vendas. 

O apelo a sedução passa a ser ingrediente frequente na mídia. Os anúncios insinuam, 

sugerem e prometem felicidade. O alívio e a alegria proporcionados por remédios e 

cosméticos e os semblantes sorridentes invadem as revistas e jornais, deixando no passado e 

no esquecimento tristezas e sofrimentos. Tornar-se uma mercadoria desejável é a matéria  de 

que são feitos os sonhos e os contos de fada. 

Astros e estrelas do cinema mantém sua posição de influenciadores das massas e além 

de serem contratados pelas indústrias para divulgarem seus produtos ―emprestam seu nome‖ 

para linhas específicas. São exemplos desta nova fase: Elizabeth Taylor, Marilyn Monroe, 

Audrey Hepburn, Katharine Hepburn, Marlon Brando. No Brasil destacam-se: Gloria 

Menezes, Laura Cardoso, Leila Diniz, Regina Duarte, Sonia Braga, entre outras. 

Na sociedade de consumidores, ninguém pode se tornar sujeito sem primeiro virar 

mercadoria [...] a característica mais proeminente da sociedade dos consumidores – ainda que 

cuidadosamente disfarçada e encoberta – é a transformação dos consumidores em 

mercadorias [...] (BAUMAN, 2008, p.20) 

A partir da década de 1960 torna-se evidente o desejo de associar-se somente ao 

corpo. O movimento feminista, a revolução sexual, a pílula anticoncepcional proclamam a 

libertação do corpo e a necessidade da exposição e expressão corporal. O corpo entra em cena 

como lócus da transgressão, do delírio e do transe, pelas experiências da droga e do sexo.  

Consolida-se também, o culto ao estilo jovem, onde o envelhecer deve ser evitado e negado. 

Idealiza-se a realização do ser através do corpo transformado em objeto – body art. O 

corpo é o lugar onde o mundo é questionado. O corpo é um material destinado as fantasias, as 

provocações, as intervenções concretas. O corpo é reivindicado como fonte de criação. O 

corpo encarna a verdade do sujeito, seu ser no mundo. (LE BRETON, 2003 p.44-46) 

Uma desenvoltura desafiadora de antigos padrões culturais que defendia valores até 

então considerados moralmente suspeitos; ―autenticidade, natureza e prazer‖ não tardam a 

formar o tripé de algumas das reivindicações que aproximam a política da livre expressão do 
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desejo e da expressão corporal que se queria cada vez mais liberada de máscaras, repressões 

ou recalcamento (SANT‘ANNA, 2000 p.238). 

Segundo Hall (1999, p.45-46) o feminismo influenciou o descentramento conceitual 

do sujeito cartesiano e sociológico ao questionar as distinções (dentro/fora, privado/público), 

a família, a sexualidade, o trabalho doméstico, a divisão doméstica do trabalho, politizando a 

subjetividade, a identidade e o processo de identificação e a diferenciação sexual. 

Novas descobertas sobre o corpo incorporam a partir da década de 70 a necessidade de 

estimular o físico em lazeres e esporte, sem esquecer-se de aliar o prazer ao pragmatismo. O 

corpo tendo de ultrapassar os próprios limites físicos torna-se uma moeda corrente na mídia 

(SANT‘ANNA, 2000, p.242). As indústrias vivenciam o ―boom‖ das roupas, calçados e 

equipamentos esportivos que saem das academias de ginástica e clubes e passam a incorporar 

o guarda roupa do dia a dia, como por exemplo, o uso do tênis e da camiseta. 

O culto a performance física conquista as ruas, as moradias, os locais de trabalho e 

lazer. O corpo esculpido reflete além a performance física, o sucesso empresarial, poder e 

influência social. As conquistas atléticas são planejadas como os negócios e recebem 

investimentos em equipamentos, roupas, calçados, suplementos. Os treinos são expressos em 

planilhas e as superações em termos de manilhas a mais sustentadas. Muita massa muscular e 

pouca gordura corporal são exemplo de disciplina e determinação. O corpo é exibido como 

medalha.  

A vontade de liquidar ou de transformar o corpo percebido como um rascunho 

provoca uma reviravolta no universo simbólico que constrói a coerência do mundo [...] É 

importante gerir seu corpo como se gerem outros patrimônios dos quais o corpo se diferencia 

cada vez menos. (LE BRETON, 2003, p.25) 

Os locais destinados a prática de exercício físico tornam-se ponto de encontro. Uma 

extensão do escritório com possibilidades de ampliação da rede de contatos e formação de 

grupos sociais.  

O indivíduo toma para si a responsabilidade de desenhar seu próprio corpo, como 

forma de definir sua identidade e o projeto do ‗self‘.  

Thompson (2002 p.181-203) explica o ‗self‘ como um projeto que o indivíduo 

constrói com os materiais simbólicos que lhe são disponíveis, materiais com que ele vai 

tecendo uma narrativa coerente da própria identidade. Esta narrativa modifica-se a medida 

que novos materiais, novas experiências entram em cena e gradativamente redefinem a sua 

identidade no decorrer da vida. Quando formas simbólicas mediadas são incorporadas 

reflexivamente aos projetos de formação do ‗self‘ tornam-se internalizadas e são expressas no 
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modo como o indivíduo se porta no mundo, no modo como se relaciona consigo mesmo e 

com os outros e, em geral, no modo como entende dos contornos e os limites de si mesmo. 

A identidade surge não tanto da plenitude da identidade que já esta dentro de nós 

como indivíduos, mas de uma falta de inteireza que é preenchida a partir de nosso exterior, 

pelas formas através das quais nós imaginamos ser vistos pelos outros (HALL, 1999 p.39). 

A geração saúde, dos anos 1980, em oposição a ideia de corpo como transgressão, 

preconiza a liberação do corpo com responsabilidade, através do sexo seguro, do não as 

drogas, ao tabagismo e ao alcoolismo, a defesa da ecologia e do naturalismo. (MAROUN, 

2008 online; CASTRO, 2004 online).  

A liberdade concedida ao corpo em anos anteriores mostra seu lado negativo com a 

expansão das doenças sexualmente transmissíveis, dos casos de dependência de drogas e 

álcool e a consequente morbi-mortalidade ligada a estas situações. A liberdade desejada tem 

suas consequências e faz-se necessário ponderar e estabelecer novas regras, novas condutas. 

Respeito e liberdade a si e ao outro devem caminhar juntos. 

O corpo e os cuidados a ele destinados também fazem parte dos critérios de inclusão e 

exclusão nos grupos sociais. De acordo com Castro (2004 online) percebe-se o corpo como 

lócus comunicacional e, os cuidados a ele despendidos, como propiciadores de segurança e 

autoestima aos indivíduos, garantindo o sentimento de pertença a um grupo. 

Liberado e redescoberto o corpo passou a ser recodificado e confrontado a novos 

riscos, a centenas de formas de comércio, de redesenho e de ―turbinagem‖. Valorizado mas 

coagido passou a lidar com novas responsabilidades antes desconhecidas e com exigências até 

então inusitadas (SANT‘ANNA, 2004 online). 

 

[...] O corpo é um símbolo da sociedade, qualquer jogo sobre sua forma afeta 

simbolicamente o vínculo social. Os limites do corpo esboçam em sua escala a 

ordem moral e significante do mundo. Pensar o corpo é outra maneira de pensar o 

mundo e o vínculo social: qualquer confusão introduzida na configuração do corpo 

é uma configuração introduzida na coerência do mundo[...] (LE BRETON, 2003, 

p.223) 

 

O culto ao corpo pautado na performance física colocou em alta no mercado uma 

noção empresarial da saúde pautada pelo cálculo minucioso de perdas e ganhos de energia e 

calorias que movimenta até os dias atuais o segmento de mercado com maior expansão 

mundial – suplementos nutricionais. 

De um lado, crescem por toda parte, principalmente nos grandes centros urbanos, as 

academias de ginástica, os clubes de esporte, as empresas de equipamentos esportivos, spas, 
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clínicas especializadas, dietas, suplementos nutricionais, cirurgias plásticas e esculturais, 

medicamentos e tratamentos rejuvenecedores, entre outros e, do outro, ampliam-se os 

negócios de seguros e planos de saúde formando, segundo Minayo (2010, p.245) uma frente 

articulada de interesses que se apoiam nas condições gerais de acumulação, no Estado de 

Bem-Estar Social e nas estratégias atuais de uso empresarial da comunicação e informação. 

Na sociedade dos consumidores a economia se pauta na circulação de mercadorias que 

por seu caráter volátil constantemente viajam para os depósitos de lixo. Há um 

redirecionamento da apropriação para a remoção. Seguindo esta tendência as empresas que 

vendem serviços pessoais focalizados nos corpos dos clientes lucram  

O corpo agora com uma importância maior do que a alma ganha dignidade e passa 

receber cuidados que lhe assegurem saúde, higiene e conforto. O corpo se liberta da alma e se 

prende a novos símbolos incorporados em produtos e serviços. Sai das garras da religiosidade 

e caí nos domínios do consumo. É a vez de comprar e vender símbolos empregados na 

construção da identidade e que serão eliminados da aparência final do produto (simulacro). 

 

[...] Assim, se o corpo é reconhecido como sujeito primordial, sensível e tão 

importante quanto em outros momentos fora a alma, justamente por ter ganhado tal 

importância, ele também se tornou objeto de imensas curiosidades, de intensas 

explorações comerciais, de diferentes manipulações científicas e industriais. Em 

suma, tudo se passa como se após séculos de culpabilizações, o corpo tivesse 

conquistado um lugar de destaque, tanto para ser finalmente valorizado como para 

ser mais amplamente explorado[...]  (SANT‘ANNA, 2000,p.245). 

 

O extremo contemporâneo erige o corpo como realidade em si, como simulacro do 

homem por meio do qual é avaliada a qualidade de sua presença e no qual ele mesmo ostenta 

a imagem que pretende dar aos outros. É por seu corpo que você é julgado e classificado (LE 

BRETON, 2003 p.31).  

Os cultos contemporâneos do corpo são considerados normais. Não cuidar do corpo 

sugere uma intolerável falta de amor por si mesmo, um descuido da saúde e do bem-estar, 

uma falta de autoestima.  

O homem contemporâneo é convidado a construir o corpo, conservar a forma, modelar 

sua aparência, ocultar o envelhecimento ou a fragilidade, manter sua ‗saúde potencial‘. O 

corpo é hoje um motivo de apresentação de si (LE BRETON, 2003 p.30).  

Da medicina dos humores a biotecnologia contemporânea, passando pela invenção de 

regimes, cirurgias, cosméticos e técnicas disciplinares, o conhecimento do corpo é por 



43 
 

excelência histórica, relacionada aos receios e sonhos de cada época, cultura e grupo social. 

(SANT‘ANNA, 2000 p.238). 

Os ideais de corpo movimentam um importante setor da economia e por este são 

fortemente influenciados. O conceito do ―belo‖ modifica-se de acordo com o que a indústria 

da beleza impõe com tal. Padrões corporais, roupas, calçados, acessórios, cortes de cabelo 

entre tantos outros são mercadorias voláteis e pela rapidez com que entram e saem da pauta 

garantem um giro de mercado aquecido por consumidores que almejam estar na moda, fazer 

parte de um grupo, estarem atualizados e porque não dizer antenados. 

No Brasil observa-se uma mudança na representação de saúde observada em um novo 

discurso sobre o corpo, elemento importante de muitos investimentos de consumo, não apenas 

do que possa adorná-lo, mas do que pode ser feito para aprimorá-lo, retardar seu 

envelhecimento e mantê-lo em boa forma (MINAYO, 2010, p.245). 

Mesmo sabendo que muito em breve nossa população será predominantemente idosa 

não estamos nos preparando para esta nova fase, continuamos nos comportando como um país 

essencialmente jovem e cuja expectativa de vida era menor. Desta forma as promessas de 

retardar o tempo lucram com os produtos e serviços milagrosos que garantem a jovialidade a 

qualquer preço. Ser jovem pressupõe virilidade, aceitação e inclusão na sociedade, capacidade 

de trabalho, melhor situação financeira, entre outros, ao passo que ser idoso projeta a imagem 

do individuo no final da vida, excluído, debilitado, dependente, pobre e abandonado. 

 Na mídia, os cultos do corpo ocupam um lugar de destaque. Inúmeras são as 

publicações que destinam espaços para reportagens sobre saúde, beleza e boa forma física. Os 

bens de consumo relacionados ao corpo disputam a atenção de mulheres e homens 

interessados em alcançar o bem estar no mundo moderno. 

 Na análise do corpus esta preocupação se faz muito presente. Observa-se que as capas 

das revistas utilizam os ideais de beleza da atualidade como forma de atrair o leitor e com isto 

aumentar a captação. 

O corpo forte, belo, jovem, atraente e perfeito tornou-se o veículo pelo qual atingisse a 

felicidade, o sucesso pessoal e em alguns casos também o profissional, a inserção social, o 

prazer, a segurança entre outros. O corpo musculoso tornou-se um ícone culturalmente 

valorizado, simbolizando vigor, saúde e sucesso.  

O imaginário relativo a este corpo difere de qualquer outro período histórico. Nunca se 

teve uma preocupação tão grande com a beleza, a juventude e o prazer. Cada vez mais o corpo 

é alvo de grandes preocupações e questionamentos. O culto ao corpo e a insatisfação com a 

aparência, fruto da estipulação de padrões de beleza quase sempre inatingíveis (simulacros), 
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leva os indivíduos a investir em tudo aquilo que surja com a promessa de possibilitar seus 

sonhos – consumo simbólico. 

A tal liberdade almejada também possui exigências e normas como o imperativo da 

juventude, onde ao invés de uma etapa da vida, a juventude se tornou um estilo de vida e em 

alguns casos até um dever. O prazer sem tréguas (obter prazer infinita e constantemente), a 

alegria sem escala e em curto prazo e o aumento das responsabilidades por seus sucessos e 

fracassos, por seus cultos ao corpo e por seus descuidos (SANT‘ANNA, 2004 online ).  

Com o avanço na construção do conhecimento evidencia-se a percepção de um corpo 

contemporâneo, fruto da mudança na relação do indivíduo com o seu corpo e das 

manifestações que tal transformação imprime nas relações sociais. 

Cuidar do corpo exige tempo e investimento e a sociedade capitalista passa a exigir do 

ser humano um maior investimento no trabalho e em todas as atividades a ele envolvidas. O 

corpo relegado a um segundo plano reclama atenção, mas perde sua prioridade. 

 Homens e mulheres atléticos continuam a fazer parte do cenário mundial convivendo 

com o stress, a depressão, a ansiedade, as lesões de repetição, os medicamentos falsificados, 

as doenças do coração, apontando para a necessidade de uma desaceleração preventiva.  

Em paralelo, a aceleração dos centros urbanos e a redução das condições mínimas de 

lazer e saúde sinalizaram a necessidade de investir no corpo como forma de garantir as 

condições mínimas de qualidade de vida. 

A busca pelo corpo perfeito assemelha-se a uma religião com mandamentos e 

doutrinas a serem seguidos em uma (re)sacralização do corpo, onde o sagrado e o profano se 

entrelaçam em nome do prazer. 

A religião da saúde perfeita está definindo uma nova representação social de saúde, e 

pretende definir uma nova história humana, corrigindo todos os seres humanos geneticamente 

defeituosos, purificando todo o planeta e levando a humanidade ao paraíso pelas mãos da 

ciência (Minayo 2010, p.243). Esta representação vem da tecnociência e vai ao encontro de 

grandes interesses econômicos contemporâneos (medicamentos de quarta geração). 

A representação da saúde perfeita privilegia algumas classes econômicas 

estabelecendo mais um item da desigualdade social, onde enquanto alguns poucos buscam a 

purificação preventiva a grande maioria da população não tem acesso aos cuidados básicos de 

saúde e, portanto, muito menos a prevenção. 

A desigualdade social mostra sua cara de maneira cruel quando o assunto é a saúde da 

população. A disparidade existente entre os produtos e serviços disponíveis aos que possuem 

condição financeira de pagar e os que não possuem é estratosférica. A diferença entre receber 



45 
 

um tratamento de saúde digno ou aguardar em filas e mais filas de espera passa pela triagem 

bancária. Não só o corpo, mas cuidar do corpo também é uma questão econômica e social. 

Para finalizar a abordagem sobre o corpo cabe voltarmos a um dos aspectos que 

permeia a busca pelo corpo ideal envolve a rejeição ao envelhecimento.  Não parece ser justo 

que após uma trajetória tão longa tenhamos de admitir que este corpo envelhece e que todo o 

esforço para mantê-lo em sua jovialidade tenha sido em vão, mesmo não o sendo. Cuidar do 

corpo é um investimento para uma velhice mais saudável. É fato que um corpo perecível 

envelhece com o passar do tempo e que os sinais deste envelhecimento se tornam visíveis.  

A população mundial está envelhecendo e ganhando em expectativa de vida. O 

significado do corpo solicita nova reformulação. Em uma sociedade onde apenas o novo e 

jovem é valorizado não cabe ao velho manter suas características joviais, mas, mostrar que 

este corpo maduro também tem suas qualidades, seus valores, sua história e merece respeito. 

Enquanto isto não acontecer o mercado continuará girando a roda do consumismo de produtos 

e serviços que prometem a juventude eterna. Como se isto fosse possível...  

E fica o questionamento quando o corpo conseguirá se aceitar como é? Quando se 

libertará de tantas manipulações? 

 

2. Saúde e alimentação: um binômio na cultura consumista 

Após abordamos os aspectos sócio, históricos e culturais que envolvem o corpo e a 

saúde faz-se necessário entender como o alimento esta inserido neste contexto, afinal seu 

consumo é essencial para a sobrevivência do ser humano e assim como o corpo percorreu um 

grande percurso histórico. Não nos compete neste trabalho traçar a história da alimentação, 

mas é importante saber que se hoje estudamos os aspectos socioculturais da mesma é porque 

sua essencialidade a fez acompanhar a evolução do homem e como parte integrante da vida 

deste esta impregnada de simbologia, tradição e portanto merece muito respeito em seu trato. 

 Os alimentos consumidos e as formas de preparo dos mesmos constituem as práticas 

alimentares de uma população. Tais práticas sofreram modificações ao longo da história e 

estão intimamente ligadas as necessidades do cotidiano de cada período e lugar. Se 

analisarmos as práticas alimentares nos dias atuais veremos que não guardam similaridade 

com o que vivenciamos em nossa infância e muito menos com o que nos é contato por nossos 

pais. A rapidez com tais modificações acontecem por vezes nos impede de observar tal 

movimentação ficando apenas a lembrança de um passado vivido há tão pouco tempo. 

Enquanto campo de estudos a alimentação também tem uma história a contar que 

comparada com as demais áreas da saúde pode-se afirmar que é recente. 
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Promover práticas alimentares saudáveis requer a compreensão e a reflexão sobre os 

papéis que alimento, nutrição e alimentação assumem enquanto campo científico do saber, 

consumo e cultura.  

De acordo com Bourdieu  ―campo científico‖ corresponde a um sistema de relações 

objetivas em que agentes conquistam posições em um espaço de lutas e de continuidades na 

história, no qual se articulam variados tipos de homologia, como dominante e dominado, 

maior e menor influência, conservador e vanguarda, guiados por interesses em disputas mais 

concorrenciais do que complementares. A luta no campo científico envolve o monopólio da 

competência científica, considerado uma forma de capital, o científico, ainda segundo 

Bourdieu, e que atribui valores como poder, prestígio e notoriedade a quem o detém, 

compondo uma hierarquia social que organiza a distribuição de recursos financeiros. As 

regras que determinam as pesquisas científicas são as de um jogo que se constitui 

processualmente na constituição do campo (SILVA, 2010 online). 

No que diz respeito ao alimento podemos dividir os campos científicos em várias 

frentes de pesquisa.  A nutrição estuda o alimento através de seus componentes – nutrientes – 

e da relação positiva ou negativa com a fisiologia humana. Os nutrientes presentes nos 

alimentos possuem funções no organismo do ser humano e devem ser consumidos em 

quantidades e proporções a fim de garantir a saúde do mesmo. Consumo excessivo ou 

insuficiente de nutrientes está relacionado com doenças.  

O estudo do alimento por sua vez, envolve tópicos ligados aos aspectos químicos, 

sanitários e o de desenvolvimento de produtos. Aspectos econômicos e políticos fazem parte 

desta área de pesquisa uma vez que a produção e a distribuição de alimentos são também 

abordadas por este campo científico.  

Já o conceito da alimentação encontra-se representado pelos inúmeros sentidos e 

significados, ritos e símbolos, saberes e práticas na criação histórico-cultural das sociedades, 

no decorrer dos tempos (CARVALHO; LUZ; PRADO, 2011 online; PRADO et al., 

2011online).  

Faz-se necessário compreender que o alimento contem nutrientes cuja ação no 

organismo promove benefícios ou malefícios a saúde e que estes alimentos compõem a 

alimentação do ser humano. Esta alimentação carrega uma longa história através da qual se 

formaram as práticas alimentares de uma comunidade. Portanto, promover práticas 

alimentares saudáveis não implica em destruir uma história e tentar reconstruí-la por que a 

ciência descobriu algo de novo sobre um determinado nutriente. Temos de analisar com muito 
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respeito a prática alimentar atual e convidar o velho a aceitar o novo, bem como o novo 

aprender a conviver com o velho, em prol da qualidade da saúde da comunidade.  

Segundo Prado (2011, online) estudar um campo de saberes e práticas é enfrentar o 

caráter transformador que ele apresenta em sua trajetória. Isto que está presente, como 

processo histórico, em todos os campos do conhecimento e na tradição epistemológica 

francesa com Bachelard, Canguilhem e Foucault, e que se associa a vertente sociológica de 

Bourdieu, estende-se a área da Saúde Coletiva de forma exemplar. 

Estudar a trajetória do alimento, da alimentação e da nutrição requer do pesquisador 

um aprofundamento na história socioeconômico, cultural e política de um país. A produção de 

alimentos está diretamente relacionada as políticas públicas de abastecimento que por sua vez 

influenciam o consumo de alimentos, o qual carrega em sua história contextos religiosos e 

culturais.  

  

Figura1: Fatores que influenciam a alimentação 
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comida (alimento simbolizado) e a Nutrição, seu desfecho biológico [...] (SILVA, 

2010, online). 

 

Com o intuito de satisfazer as necessidades básicas (ou reflexos inatos) de seu 

organismo, o homem teve que providenciar e desenvolver atividades que o levassem a se 

alimentar, aquecer-se, vestir-se e proteger-se do frio e das demais intempéries. Tais problemas 

foram solucionados pelos indivíduos com ferramentas, mediante a organização em grupos. O 

desenvolvimento de técnicas de cultivo do solo, a partilha da produção e a divisão do trabalho 

estão na base da formação dos núcleos familiares As questões desta divisão (que são sociais) 

vão desde como conseguir o alimento, plantio ou extrativismo, caça ou criação, até de quem 

vai ocupar-se do plantio e do preparo, papéis masculinos e femininos que reproduzimos, de 

certa maneira, até hoje nos cuidados domésticos com alimentação e educação nos núcleos 

familiares (ZUIN, 2009, online; CARVALHO, 2011, online).  

É por meio de disposições adquiridas ao longo do tempo, habitus, que os agentes 

sociais conquistam suas posições no campo, que podem ser reforçadas ou enfraquecidas no 

decorrer do jogo, dependendo das trocas simbólicas que podem conferir maior capital 

científico aos agentes nas suas relações com seus pares no campo. Portanto, assim como o 

habitus é estruturado socialmente, ele também é estruturante das ações sociais. Refere-se a um 

grupo social, mas também ao indivíduo, garantindo a interiorização de valores, crenças e 

normas, adequando o agente a sua posição social (BOURDIEU, 1989).  

Para Buss (2006, online) a identificação de determinados padrões comportamentais e 

estilos de vida na população em geral ou em segmentos da mesma, assim como a significação 

que adquirem na vida social, pode contribuir para o desenho de mensagens mais eficazes no 

campo da promoção da saúde. 

A alimentação é um fato da cultura material de uma sociedade, fazendo parte de sua 

infraestrutura e de sua superestrutura social. A necessidade da alimentação ultrapassa o 

sentido de nutrir-se e materializam-se em hábitos, costumes, rituais, etiquetas. O que se come 

é tão importante quanto quando se come, onde se come e com quem se come (ZUIN, 2009, 

online). Em sua dimensão sociocultural alimentar-se é um meio de marcar identidades, de 

estabelecer fronteiras entre segmentos sociais (ROMANELLI, 2006, online). 

O ritual da alimentação conta muita da história de um povo. Valores familiares são 

definidos a mesa onde a posição de cada membro segue uma hierarquia (pai que se senta na 

cabeceira da mesa e é o primeiro a se servir ou ao contrário primeiro comem os filhos e 

depois os pais), a importância de todos estarem presentes na hora da refeição. As receitas de 

família e os pratos prediletos. Valores religiosos através da oração antes das refeições, 
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alimentos permitidos ou proibidos em função de datas consideradas sagradas, o jejum 

preconizado em algumas religiões, a ceia de Natal, o almoço da Páscoa. A tradição do receber 

bem (com fartura a mesa) ou onde a fartura é uma falta de respeito.  

Segundo Canclini (1995, online) e Oliveira (2009, online) nas sociedades 

contemporâneas grande parte da racionalidade das relações sociais se efetua pela apropriação 

dos meios de distinção simbólica. Os locais de alimentação, diversão, educação, moradia de 

um grupo e a forma como eles relatam e transmitem aos outros possui coerência e 

significação. No consumo se constrói parte da racionalidade integrativa e comunicativa de 

uma sociedade. 

Os bens de consumo podem ser considerados artefatos culturais produzidos com a 

finalidade de expressar tanto singularidades individuais e/ou coletivas, tanto classificações de 

pertencimento social. Esse sentido de mediação social que os bens carregam é construído com 

base em uma combinação com o sistema simbólico que é a cultura (OLIVEIRA, 2009, 

online). 

O ato de se alimentar é carregado de significados estabelecidos socialmente. As 

regulamentações alimentares estão presentes na distinção social por meio do paladar, na 

construção dos papeis sexuais e das identidades étnicas, nacionais e regionais, assim como nas 

prescrições religiosas (CARNEIRO, 2009, online) 

A transmissão de geração a geração garante que a tradição cultural se perpetue, bem 

como todos os conhecimentos historicamente construídos por eles. As tradições se perpetuam 

e se consolidam por meio do processo de ritualização. Na alimentação, temos marcas desses 

rituais desde o início da história da humanidade, uma vez que ela foi uma das necessidades 

básicas do homem. Diante desse fato, quando pensamos na alimentação como elemento 

cultural, verificamos que esta é um dos principais instrumentos de estabelecimento de rituais e 

que ainda mantém a tradição, e quando não, sendo um dos campos em que é possível o seu 

resgate, uma vez que a alimentação é uma das necessidades básicas do homem (ZUIN, 2009, 

online). 

Os ritos estão relacionados não somente ao tipo de alimento e bebida consumidos, 

mas, também, aos diferentes modos de seu preparo, de sua colheita e de seu cultivo. Nas 

nossas refeições diárias (café da manhã, almoço e jantar) estamos envoltos por rituais que se 

iniciam na preparação e escolha do tipo de alimento a ser consumido, bem como ao uso dos 

utensílios a serem postos na mesa ou que foram empregados durante o seu preparo. Esses 

rituais variam de cultura a cultura, todavia eles não deixam de ser universais, já que em todas 

elas os rituais fazem parte do ato de se alimentar (ZUIN, 2009, online). 
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Uma cozinha, além dos ingredientes, denota princípios de condimentação, 

procedimentos culinários, conjunto de regras de uso, de prática, de representação simbólica e 

de valores sociais, morais, religiosos e higiênicos ou sanitários. Perceber as ―regras‖ que 

permeiam o modo de preparar e comer os alimentos é perceber que não há uma natureza 

constante, a priori, mas um jogo de interesses e de forças que se reconstroem a todo o 

momento, o que nos remete a Bourdieu quando nos diz que o campo é um jogo no qual as 

regras do jogo estão elas próprias postas em jogo. O universo da alimentação ―é um campo‖ 

que sofre pressões do campo econômico e político e, assim, está sujeito a imposições 

comerciais através da mídia e de determinações do Estado, entre outros (CARVALHO, 2011, 

online). 

A mesa, ao redor da qual se realiza comensalidade, é uma das referências mais 

fundamentais da familiaridade humana. A mesa se fazem e se refazem continuamente as 

relações familiares. A mesa, antes que um móvel remete a uma experiência existencial e a um 

rito. Ela representa lugar privilegiado da família, da comunhão e da irmandade. Partilha-se o 

alimento e junto com ele comunica-se a alegria de encontrar-se, o bem-estar sem disfarces, a 

comunhão direta que se traduz pela não cerimônia dos comentários dos fatos cotidianos, das 

opiniões sem censura dos acontecimentos da história local, nacional e internacional. A mesa, 

além dos familiares, podem estar os amigos e os hóspedes. É a mesa que todos nos sentimos, 

de certa forma, membros da família humana. (BOFF, 2006). 

Para Oliveira (2009, online) o significado é a propriedade essencial do objeto cultural, 

que por si só não cria forças materiais reais, mas, ao ser empregado pelos homens, cinge-as e 

governa a ordem cultural. 

O comer é, assim, uma ação concreta de incorporação tanto de alimentos como de seus 

significados, permeada por trocas simbólicas, envolvendo uma infinidade de elementos e de 

associações capazes de expressar e consolidar a posição de um agente social em suas relações 

cotidianas. 

Os bens possuem significados conforme são inseridos em um contexto, pois como 

possuem a capacidade de comunicação na sociedade, sua utilização não é neutra, possuindo 

direcionamentos que podem ser utilizados para estabelecer pontes entre grupo e indivíduos, ao 

mesmo tempo em que podem ser instrumentos de exclusão (OLIVEIRA, 2009, online). 

Sendo assim, não basta ter acesso ao saber científico para modificar costumes 

alimentares, pois eles não estão fundados tão somente na racionalidade humana. Esta 

certamente existe, mas convive tensamente com valores simbólicos e com os prazeres 
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propiciados pela comida, sejam eles gustativos, psicológicos ou sociais, isto é, provenientes 

das relações criadas em torno das refeições (ROMANELLI, 2006, online). 

Estudos mostram que os sujeitos apresentam dificuldade em substituir hábitos 

solidamente implantados ou para adequá-los ao saber científico, pois esses hábitos fazem 

parte de um sistema, onde cada item ocupa um lugar que faz ―sentido‖, pois está integrado em 

um corpo de saberes.  Torna-se difícil encaixar novas orientações porque as regras 

alimentares estão incorporadas na interioridade dos sujeitos e encapsuladas pelo aspecto 

afetivo e pelo prazer que proporcionam. 

 As transformações que vêm ocorrendo na realidade, na alimentação, desejadas ou 

indesejadas, contam com um hibridismo de padrões que representa tanto uma mudança de 

regras, de preferências alimentares, como de novas combinações associadas a novas técnicas 

de preparo capazes de identificar e de dar sentido de pertencimento aos comensais. Nesse 

sentido, o alimento não serve somente para comer; serve para pensar, mas também para 

comunicar. A construção de um produto com uma ideia de ―novo‖ se tornou uma necessidade 

de consumo. A escolha alimentar não diz respeito somente a uma questão racional, mas a 

construção de novas sensibilidades, transformações e permanências de significados nas 

práticas de alimentação. Os sentidos estão no campo de pesquisa, na realidade objetiva (em 

nível simbólico), e os conceitos, em nossas possibilidades de discutir os elementos percebidos 

no campo. A construção dos sentidos e significados na prática da pesquisa em alimentação 

demanda uma articulação entre os elementos percebidos na vivência das relações sociais e as 

possibilidades de pensá-los, iluminados pelas teorias e pela conceituação (CARVALHO, 

2011, online). 

 E é neste jogo entre desejos e significados (cultura coletiva) que os bens de 

consumo ordenam a sociedade politicamente. O consumo é um processo em que os desejos se 

convertem em demandas e em ações socialmente reguladas (CANCLINI, 1995, online). 

Consumir é uma prática de se comunicar na sociedade, a medida que se podem reconhecer, 

pelo consumo, aspectos culturais de determinado contexto social, em que os bens possuem 

um caráter simbólico e de representação (OLIVEIRA, 2009, online). 

O histórico da educação nutricional e o estreito vínculo com as políticas de 

alimentação e nutrição vigentes no país mostram os vários papéis que o alimento assume para 

a população.  

De 1940 a 1960 as campanhas de educação nutricional foram pautadas no mito da 

ignorância como fator responsável pelos quadros de fome e desnutrição característicos das 

populações de baixa renda. O binômio alimentação - educação pautou as ações educativas 
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estimulando a introdução de novos alimentos e práticas alimentares (LIMA, 2000; SANTOS, 

2005, online) 

A partir de meados de 1970, o binômio alimentação - renda ganha visibilidade com 

reconhecimento da renda como principal obstáculo para uma alimentação saudável. Neste 

período as estratégias de suplementação alimentar passam a ser o eixo norteador das políticas 

públicas.  

Ao compreender o consumo como um conjunto de processos sócio culturais em que se 

realizam a apropriação e a utilização dos produtos estabelece-se uma racionalidade econômica 

onde o consumo é estimulado por um ciclo de produção e reprodução social. O consumo 

situa-se ao final de um ciclo iniciado na produção e está atrelado a uma estrutura de 

administração do capital e da distribuição de bens, gerando, portanto conflitos de classes 

originados pela participação desigual na estrutura produtiva (CANCLINI, 1995, online). 

Desse modo podemos afirmar que o padrão alimentar sugerido nas campanhas de 

educação nutricional até meados de 1970 tinham por base a introdução de novos alimentos a 

partir de um excedente de produção interna. Exemplo desta condição foi o ―incentivo‖ ao 

consumo da soja, alimento que não fazia parte do hábito alimentar do brasileiro e que ao ser 

disponibilizado conquistou a ―aversão‖ do consumidor, não contribuindo com a redução da 

fome e desnutrição, apesar de ser um alimento de excelente valor nutricional.  

Tal fenômeno ocorreu em função do brasileiro não aceitar o paladar deste novo 

alimento, além de não saber manipulá-lo. Esta condição também se estendeu para a indústria 

de alimentos que produzia alimentos a base de soja com um sabor não aceito pela população. 

O reflexo desta rejeição pode ser observado até os dias de hoje. A população aprendeu a 

manipular a soja e a indústria de alimentos se empenha em elaborar produtos com um sabor 

mais próximo ao que agrada a consumidor, mas a aversão ao produto ainda é grande. 

Outro exemplo deste contexto são as políticas de reaproveitamento de sobras e as 

multimisturas, ações estas muito criticadas no meio científico em função de serem avaliadas 

como ―meio de ensinar o pobre a comer comida de baixa qualidade nutricional‖ (LIMA, 

2000).  

O conceito de multimisturas foi amplamente difundido pela Pastoral da Criança da 

Igreja Católica no Brasi como uma forma de combater a desnutrição e a mortalidade infantil 

nas regiões mais carentes do país. Entre partidários e críticos a multimistura é utilizada até 

hoje com a mesma finalidade. Já a política de reaproveitamento de alimentos surgiu num 

primeiro momento como uma forma de combate a fome e com o passar do tempo agregou ao 

seu discurso a bandeira da sustentabilidade. Hoje, o reaproveitamento de alimentos carrega as 
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duas bandeiras – como admitir a fome quando se desperdiça tanto alimento no mundo. Em 

ambos os casos o contexto socioeconômico, político e cultural fazem parte das discussões e 

alimentam os grupos de prós e contras quanto a utilização dos mesmos. 

O ato de consumir é compreendido como forma de revelar inúmeras particularidades 

individuais e culturais de determinado contexto social, as quais são constituídas nas relações 

de troca (OLIVEIRA, 2009, online). 

A qualidade e a natureza dos alimentos, as quantidades consumidas, os modos de 

preparo, tudo concorre simbolicamente para definir a classe de pertença.  

 

[...] O termo ‗qualidade da pessoa‘ utilizado pela medicina antiga para definir as 

características individuais do consumidor e suas necessidades alimentares passa, a 

partir da Idade Média (século VIII e IX), a designar a classe de pertença social da 

pessoa, onde a dietética não mais se define como um conjunto de preceitos de 

higiene, mas revela-se portadora de uma nova dimensão de norma social, de código 

de comportamento.  Um código que se irá tornando cada vez mais rígido a medida 

que a própria ordem social se torna impermeável as mudanças e se mostra 

imutável[...] (FLANDRIN,1998). 

 

Alimento e nutriente envoltos em uma teia simbólica fazem parte de um imaginário 

social. O alimento tem raízes simbólicas na religiosidade, nas festas culturais, na afetividade, 

entre outros. A presença ou ausência de determinados alimentos a mesa é símbolo de poder, 

hierarquia familiar e social. Pelo alimento confere-se o sentido de pertença a determinado 

grupo social. Alimentos são proibidos e permitidos. Alimentos são desnecessários, essenciais 

e funcionais. Alimentos são dotados de superpoderes, como emagrecer e ficar forte. 

Alimentos são controladores e exigem disciplina (dietas). Sendo assim, os alimentos são 

produto de uma construção histórica e como tal, passíveis das mais diversas formas de 

comercialização. 

A partir de 1980 a chamada educação nutricional crítica identifica a incapacidade da 

educação nutricional, de forma isolada, promover alterações em práticas alimentares e volta-

se para a pedagogia crítica dos conteúdos, de orientação marxista, considerando que a 

educação nutricional não é neutra, como também não pode seguir uma metodologia prefixada. 

Nessa perspectiva, essa vertente da educação nutricional pressupunha assumir o compromisso 

político de colocar nossa produção técnica e científica a serviço do fortalecimento das classes 

populares em sua luta contra a exploração que gera a fome e a desnutrição. Como 

consequência, passa-se a discutir a fome e não apenas a desnutrição. A educação alimentar 

passa a contemplar não somente as práticas alimentares, pressupondo, também, a tarefa de 

esclarecer a população sobre os direitos de cidadania (SANTOS, 2005 online). 



54 
 

A ênfase no contexto político com o esvaziamento na educação nutricional predomina 

até meados de 1996, quando a temática retorna concebendo a alimentação como direito do ser 

humano, enfatizando a questão do sujeito, a democratização do saber, a cultura, a ética e a 

cidadania. As ações de combate a fome e desnutrição são substituídas pelo conceito de 

segurança alimentar, muito mais abrangente e norteador das políticas públicas em alimentação 

e nutrição (LIMA, 2000; SANTOS, 2005 online). No contexto da segurança alimentar a 

concepção da promoção das práticas alimentares saudáveis se estabelece como uma estratégia 

para a promoção da saúde. 

Divulgar saúde, corpo e alimento requer por parte da comunicação a utilização de uma 

linguagem acessível à população, neste sentido o discurso de divulgação científica se 

diferencia do discurso científico e do discurso jornalístico aproximando ciência e população, 

contribuindo com a educação em saúde como veremos no próximo capítulo. 
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Capítulo II. Divulgação científica: um discurso com múltiplas utilidades 

 

 Por que falar de ciência? Esta é uma pergunta que nos convida a pensar sobre um 

assunto que aparentemente está distante, mas ao mesmo tempo está tão próximo de todos nós 

sem que para isto tenhamos nos dado conta. 

 Em uma época onde as pesquisas e avanços tecnológicos ocorrem em uma velocidade 

impossível de se acompanhar e que lançam diariamente no mercado produtos e serviços 

inerentes a estas descobertas, como alegar que não nos envolvemos com ciência. A resposta 

pode estar bem perto de nós novamente e não percebemos porque estamos habituados a 

conviver com ela. A ciência está enraizada em nossas vidas e a cada dia nos desafia a 

tornamo-nos ainda mais dependente dela. Não seria inadequado afirmarmos que a ciência 

vicia. 

Por outro lado, se a ciência é tão espetacular assim, como explicar que com tantas 

descobertas e inovações não tenha sido possível sanar problemas básicos da humanidade 

como a fome, a sede e a pobreza. Conseguimos curar doenças raras, mas continuamos a 

morrer de doenças infecto contagiosas. Aumentamos nossa expectativa de vida, mas não 

conseguimos reduzir os índices de mortalidade infantil. Reduzimos a desnutrição e agora 

convivemos com a epidemia da obesidade. 

São vários antagonismos pelos quais todos somos responsáveis. Da mais alta espera do 

poder até o cidadão comum, todos têm responsabilidade sobre o panorama atual em que 

vivemos.  

Ao nos limitarmos a falar da ciência não estamos atribuindo a ela a maior porcentagem 

de participação neste processo, mas apenas destacando uma área que está envolvida tanto 

quanto as outras e que neste trabalho receberá maior enfoque. 

A área das ciências da saúde assim como as demais áreas descritas acima também vive 

um paradoxo onde de um lado despontam as descobertas espetaculares com células tronco e 

do outro a saúde pública padece com índices alarmantes de mortalidade por doenças 

relacionadas ao estilo de vida adotado pelos cidadãos. Por mais informação que se tenha a 

respeito dos fatores de risco para tais doenças e como realizar a prevenção primária e 

secundária, não há mudança de comportamento.  

Podemos afirmar que existe um abismo entre as ciências da saúde e a saúde da 

população. Como unir estes dois lados? Pergunta muito difícil de ser respondida em função 

dos inúmeros fatores envolvidos no processo.  
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Para tratar de um destes fatores destacaremos a questão da comunicação. Uma das 

críticas que poderiam justificar tal abismo recai sobre o fato de que a ciência não fala uma 

linguagem compreensível a todos. O discurso utilizado pela ciência é apenas compreendido 

entre os pares. 

Os cientistas sabem comunicar com clareza os seus saberes em casa.  O problema 

surge quando comunicam para fora de casa (RUIVO, 2004, p. 589). Segundo Coracini, 

(1991, p.45) na ciência ocorre uma dominação com relação ao grande público, que se 

atemoriza diante da terminologia incompreensível e da sabedoria mítica, provocando uma 

reação de inferioridade e admiração.  

 

[...] Quando falamos de ciência pensamos num conjunto de saberes sistematizado 

por um cientista, isto é, experimentados, observados, testados, enfim, provados, 

inclusive quantitativamente, em uma determinada área. Se o saber não for 

sistematizado e legitimado por um conjunto de cientistas, autorizados pela 

academia, não pode ser considerado ciência [...] é o cnvencional, o tradicional, que 

ainda constitui a ciência como busca da verdade [...] logo a ciência supõe mérito, 

confiança, autoridade e deve ter a capacidade de explicar e mensurar o 

conhecimento (GRIGOLETTO, 2005, p.21 online) 

 

Se a afirmação for da ciência tem credibilidade, caso contrário não. No entanto o saber 

popular – empírico – tem mais seguidores do que a ciência.  

Adotando um discurso científico a ciência se fortalece junto a seus pares e se distancia 

da população. 

Pesquisa científica (ciência) e saber popular (não ciência) pouco dialogam e quase não 

se reconhecem como integrantes de um mesmo objetivo – saúde da população. 

A melhoria da qualidade da saúde do ser humano depende da pesquisa científica, mas 

o resultado desta pesquisa precisa ser revertido em prol da população. Descobertas científicas 

são um serviço prestado cidadania, e não premiação ou condecoração para pesquisadores. 

O desafio consiste em comunicar a população os saberes da ciência da saúde e ao 

mesmo tempo conhecer e valorizar seu saber empírico, de forma que haja uma compreensão, 

reflexão e incorporação do novo ao senso comum e vice versa, de maneira que ciência, 

tecnologia e saber popular se unam na construção de um bem maior que é a melhoria na 

qualidade de saúde do ser humano. 

 A fim de fazer funcionar esta engrenagem faz-se necessário descer dos pedestais e 

determinar um objetivo claro e limpo em relação ao que queremos para a saúde da população. 

Arregaçar as mangas e unidos construirmos um panorama diferente para os cidadãos de hoje e 

de amanhã. 
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 Diante deste desafio surge um novo questionamento: Como divulgar a ciência? 

Falar da ciência para fora da ciência significa também criar outro tipo de 

conhecimento, um conhecimento fora do contexto em que nasceu um conhecimento que, 

indubitavelmente, é necessário e que nos tornará apto a um melhor exercício da cidadania e, 

desejavelmente, a uma maior sabedoria de vida ((RUIVO, 2004 p.598).   

 

[...] Divulgar ciência é uma tarefa complexa, principalmente quando se considera a 

diversidade dos veículos e dos públicos, além dos objetivos que podem variar dos 

socialmente corretos e nobres, voltados a difusão do conhecimento e ao incentivo 

do desenvolvimento da cidadania até os mais comprometidos e mercadológicos, 

que visam atrelar os fatos científicos a publicidade de patrocinadores e a grande 

indústria que pode se beneficiar dos resultados da ciência [...] (GONÇALVES, 

2009 online).  

  

 Para tentar responder a esta pergunta faz-se necessário compreender os elementos do 

discurso científico, do discurso jornalístico e do discurso de divulgação científica, bem como 

as qualidades e limitações inerentes aos mesmos. 

A ciência é o que os cientistas fazem, não é aquilo que eles dizem acerca do que 

fazem. A linguagem com que se faz a ciência é ela própria também um elemento da própria 

produção científica, e a linguagem com que se fala da ciência é uma nova linguagem 

(RUIVO, 2004, p.584 -587). 

O discurso científico ao dirigir-se aos especialistas da área tem por intenção convencer 

da validade da pesquisa relatada e do rigor da mesma.  Seu objetivo é provocar no(s) outro(s) 

pesquisador(es) uma reação de repetição ou de apoio a mesma e para tanto utiliza a 

argumentatividade a seu favor, obedecendo as normas impostas pela comunidade científica 

(CORACINI, 1991, p.42).  

O discurso científico divulgado entre os pares ganha ou perde credibilidade em função 

de procedimentos metodológicos utilizados na pesquisa, delimitação e tamanho da amostra, 

variáveis de controle, entre outros. Para ser considerado no meio requer a publicação em 

revistas indexadas, as quais além de submeter o artigo a avaliação de outros pesquisadores 

precifica a publicação, ou seja, são publicados os artigos com qualidade científica e cujos 

pesquisadores dispõem de verba para pagar a publicação.  

O discurso científico se serve ora do método indutivo, ora do método dedutivo, onde 

num primeiro momento o cientista recolhe o material ou lê a respeito para, a seguir, obsevar 

em laboratório. Observar, neste contexto, pressupõe uma adequação aos seus objetivos 

(interesses) e, portanto, descaracteriza a imparcialidade. Numa segunda etapa o cientista 
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elabora sua hipótese (altamente provável) em função da qual seleciona os dados relevantes. 

Neste momento entram em cena também as questões da mercantilização do saber e aumento 

do poder conferidos pelas descobertas científicas. Na sequência ocorrem as tabulações de 

dados e a elaboração do texto nas convenções linguísticas próprias da especialidade em 

questão (CORACINI, 1991, p.42-43). 

Ao mencionar a questão da mercantilização do saber e a aumento do poder conferido 

pelas descobertas científicas é importante ressaltar que se o fruto de tais descobertas for 

convertido em produtos e serviços que posteriormente serão comercializados, notaremos o 

quanto a indústria pode interferir em tais pesquisas.  Resultados positivos ou negativos de 

pesquisas se correlacionam com balanço financeiro positivo e negativo de diversos setores do 

mercado.  

Outro dado importante refere-se ao capital para realização de tais pesquisas. Na 

atualidade o capital comprometido com o investimento em pesquisas na área de saúde deriva 

das grandes indústrias farmacêuticas, de equipamentos e de alimentos. Podemos afirmar que 

universidades, cientistas, pesquisadores não possuem a verba necessária para conduzir 

pesquisas sem que haja um apoio do governo e da rede privada. 

A ciência tem um poder em suas mãos que se não utilizado adequadamente coloca em 

risco a vida do cidadão e compromete seu dever com a cidadania. 

As pesquisas científicas normalmente são divulgadas através de artigos científicos 

publicados em revistas indexadas. Para a construção de tais artigos os pesquisadores seguem 

normas previamente definidas pela comunidade científica a fim de padronizar o formato das 

publicações. 

 

[...] O discurso científico, assim como qualquer outra produção discursiva, busca, 

em última instância, a construção e legitimação de um saber por este postulado. 

Fundamentado em uma suposta neutralidade discursiva, o discurso científico tenta 

fazer com que o seu leitor creia que o que está sendo exposto não é uma 

interpretação, mas sim a própria realidade. Os índices de impessoalidade, tal como 

o apagamento do sujeito, nada mais são do que mecanismos argumentativos, cuja 

finalidade é provar a veracidade e legitimidade do discurso proferido. É 

justamente, neste sentido, que se pode considerar o discurso da ciência como um 

fazer persuasivo [...]  (LEIBRUDER, 2002 p. 230-231). 

 

No discurso científico o padrão lexial é caracterizado pelo emprego de verbos na 3ª 

pessoa do singular, acrescidos da partícula se (índice de indeterminação do sujeito), ou na 1ª 

pessoa do plural (sujeito universal), ocasionando o apagamento do sujeito (LEIBRUDER, 

2002 p. 231; CORACINI, 1991 p.45; GRIGOLETTO 2005, p.29 online) são alguns dos 
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mecanismos utilizados por este gênero discursivo para camuflar o ―eu‖ atribuindo ao texto um 

caráter de neutralidade (aparente), ou seja, os fenômenos ocorrem por atividade intrínseca e os 

objetos adquirem vida falando por si só. Neste contexto, compete ao cientista ser porta voz 

entre a natureza e os homens legitimado por um imaginário social. 

 

[...] Ao fazer a natureza falar, somos nós a preparar o palco, a por em ação os 

aspectos que os nossos a priori nos dizem ser relevantes, que há contradições 

lógicas que tornam impossível pôr a falar ao mesmo tempo aspectos da realidade 

que só podemos descrever de forma complementar. O que a ciência faz são 

leituras, representações da natureza [..] (RUIVO, 2004 p.593). 

 

 

A ciência é representada pelo cientista, que ocupa o lugar do saber na academia, a 

qual, por sua vez, também representa um lugar de saber e autoridade na sociedade [...] a 

ciência interpela os sujeitos sociais através da construção de um discurso de autoridade. 

(GRIGOLETTO 2005, p.29 online).  

Conhecedora da posição que cientistas, academia, periódicos e instituições de saúde 

ocupam na sociedade a instância midiática ao selecionar suas fontes (voz do cientista) recorre 

a estes ―representantes do saber‖ na área da saúde para agregar credibilidade e tecnicidade as 

matérias. Dependendo do critério utilizado para tal seleção teremos um primeiro viés na 

informação, pois se para a seleção levou-se em consideração apenas o que a instancia 

midiática quer ouvir, deixou-se de lado posições contrárias importantes para o debate e 

reflexão. Se forem sempre os ―mesmos representantes‖ que são ouvidos, outro viés, pois não 

há contrapontos na informação. Outro questionamento fundamental, a quem coube o papel de 

eleger este ou aquele pesquisador, ou mesmo este ou aquele periódico, ou esta ou aquela 

instituição. Os ―representantes do saber‖ são pesquisadores conceituados por seus trabalhos 

ou se tornaram conceituados em função de exposição na mídia. 

Vários são os ―representantes do saber‖ que patrocinados pela rede privada pesquisam 

e divulgam resultados de suas pesquisas atrelando seu nome a marca do produto e ao nome da 

empresa. 

Na área da nutrição o simples fato de se veicular uma matéria na mídia, endossada por 

um dos ―representantes do saber‖, atribuindo funções de cura aos alimentos é suficiente para 

que os mesmos tenham seu valor de mercado triplicado. 

Ao comparar o discurso científico com o discurso político Coracini (1991 p.46) 

conclui que: 
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[...] os dois são altamente subjetivos na medida em que se apresentam como 

argumentativos e se servem de uma série de convenções partilhadas pela 

comunidade interpretativa, dentre as quais o conceito de objetividade e as formas 

linguísticas de que se reveste. É graças a opacidade da linguagem, que permite a 

ilusão da aproximação efetiva do real, sem a interferência do sujeito e da ideologia, 

que esses discursos alcançam o objetivo que se propõe, qual seja: convencer o 

interlocutor da verdade (aparente) que enunciam [...]. 

 

A ciência enquanto representante do saber institucionalizado, ao possibilitar o acesso 

de indivíduos leigos aos seus domínios, visa, em última instância, a persuadi-lo da 

legitimidade do conhecimento por ela postulado, através de sua prática discursiva 

(LEIBRUDER, 2002 p. 238). 

Ao se propor a divulgar a ciência a Revista Saúde é Vital compromete-se em utilizar 

um discurso de fácil entendimento – divulgação científica – que possibilite a compreensão da 

informação. Como veremos mais adiante tal discurso se ancora no discurso científico e 

mantém a argumentatividade tendo o mesmo objetivo que o primeiro, ou seja, convencer o 

destinatário da verdade (aparente) que enunciam. 

O discurso jornalístico por sua vez é um discurso de transmissão de informação 

caracterizado pela objetividade, clareza e concisão da linguagem. O fato ocupa a posição 

central neste gênero discursivo cabendo ao jornalista apenas noticia-lo. Assim como no 

discurso científico, o autor é camuflado emprestando voz as ―notícias que, tomando corpo, 

falam através do relato impessoal do jornalista‖ (LEIBRUDER, 2002 p. 232). 

Na divulgação das notícias ligadas a ciência o resultado das pesquisas frequentemente 

ocupa a posição central da notícia. Em função da necessidade de captação os resultados (total 

ou parcial) são tratados como anúncios publicitários – posição central – e informações 

importantes - por exemplo: Quando o resultado é esperado? Quais as condições necessárias 

para que o resultado aconteça? Quem poderá se beneficiar do resultado? O resultado é oficial 

ou experimental? Há riscos para a população - ficam relegadas a periferia sendo que muitas 

vezes não são mencionadas. 

De acordo com Cunha (2008, p.196-197, online) na construção do ―lide‖ o discurso 

jornalístico opera uma inversão em relação a estrutura do discurso científico, onde as 

conclusões da pesquisa e suas potenciais aplicações no cotidiano ganham destaque (pirâmide 

invertida). Tal hierarquização de importância das informações é, sem dúvida, um juízo de 

valor, que consequentemente, envolve certo grau de subjetividade.  

Por que um artigo científico merece destaque na mídia e outro semelhante não? Quem 

determina o que deve ser divulgado e o que não deve ser divulgado? A quem compete a 
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escolha do que ocupará a posição central e o que ficará na periferida da matéria? Por que 

pesquisas que contrapõem o que está na posição central não são divulgadas? Que tipos de 

informação querem que nosso leitor tenha acesso? Por que pesquisas que apontam resultados 

negativos de produtos divulgados nas instâncias midiáticas não são abordadas?  

A explicação é que o texto jornalístico somente desempenhará sua função se for lido. 

Sendo assim desde a seleção do assunto até a forma como será apresentado guardam relação 

estreita com o público a quem se destina. As estratégias linguísticas utilizadas em menor ou 

maior proporção têm por finalidade prender a atenção do leitor, trazendo-o para o interior da 

notícia.  

Se por um lado, a mídia contribui para o crescimento da divulgação científica, por 

outro, ela limita o seu acesso, pois esse tornar acessível ao grande público tem sua 

intervenção, que seleciona o que da ciência deve se tornar notícia. A mudança de percepção 

sobre a quem cabe tomar decisões sobre o que vai ser pesquisado e o que vai ser utilizado ou 

apropriado pela sociedade tem na comunicação sua grande aliada 

O discurso jornalístico está, portanto, localizado num continuum entre a tradição 

escrita e oral, o registro formal e o informal, a objetividade e a subjetividade, o envolvimento 

e o distanciamento (LEIBRUDER, 2002 p. 233). 

Portanto não há neutralidade no discurso científico e no discurso jornalístico. 

 

[...] O conhecimento científico não pode ser dissociado de sua dimensão social. 

Como atividade humana, apesar da existência do método científico, que norteia o 

processo de produção científica, a ciência não tem uma única verdade, nem é 

absoluta. Não pode, portanto, ser considerada neutra, uma vez que está 

culturalmente instalada em diferentes contextos históricos, políticos, econômicos e 

sociais, assim como os jornalistas estão condicionados por sua história de vida, sua 

visão de mundo e pelos veículos em que atuam [...] (CALDAS, 2011 p.26 online). 

 

A divulgação científica (Quadro1) é ―resultado de um efetivo trabalho de formulação 

discursiva, no qual se revela uma ação comunicativa que parte de um ‗outro‘ discurso [o 

científico] e se dirige para ‗outro‘ destinatário [o público leigo]‖ (Zamboni, 1997, p.11 

online). 

De acordo com Leibruder (2002 p. 229) o texto de divulgação científica se constitui a 

partir da intersecção de dois gêneros discursivos: o discurso da ciência e o discurso 

jornalístico, enquanto discurso de transmissão de informação. Grigoletto (2005, p.43 online) 

complementa ao afirmar que ―sendo, portanto duplamente afetado pelo efeito ideológico, já 
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que carregam uma memória da própria instituição que representam, e possuírem o duplo 

compromisso com o efeito da verdade‖. 

 

[...] A divulgação científica é, dessa forma, uma prática eminentemente 

heterogênea, na medida em que incorporam no seu fio discursivo tanto elementos 

provenientes daquele que lhe serve de fonte – o discurso científico – quanto 

daquele que pretende atingir – o discurso jornalístico. É, portanto, no limiar entre 

uma e outra prática discursiva, no espaço interdiscurso, que a atividade de 

divulgação científica se desenvolve. O diálogo, o contato com seu exterior 

discursivo é, aqui, o elemento chave na compreensão do que vem a ser este gênero 

discursivo [...] (LEIBRUDER, 2002 p. 230) 

 

Figura 2. Discurso de divulgação científica 

 

 

Fonte: Leibruder (2002), Coracini (1991), Ruivo (2004) 

 

 

Para Grigoletto (2005, p. 44 online) o discurso de divulgação científica trata-se de um 

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

reformulação. Está na ordem de um deslocamento que não chega a produzir uma ruptura, já 

que se mantém um efeito de ressonância do discurso da ciência [...] um espaço intervalar, já 

que suas fronteiras são delineadas no entremeio da ciência, da mídia e do leitor. 
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O discurso de divulgação científica tem por objetivo trazer para o público leigo as 

informações, divulgadas através do discurso científico tendo por característica uma linguagem 

mais acessível (coloquial) e que permita a compreensão (caráter metalinguístico). 

Ao comparar o discurso científico e o discurso de divulgação científica Grigoletto 

(2005, p.43) afirma que  

[...] ambos os discursos não ocupam o mesmo estatuto de autoridade, mas mantém 

características de tal estatuto. Porém são de ordens diferentes, já que a autoridade 

atribuída ao discurso de divulgação científica é atravessada pelas relações de poder 

da mídia. É também de outra ordem porque enquanto o discurso da ciência é 

institucionalizado pela Universidade e atravessado por outros discursos científicos, 

o discurso de divulgação científica é institucionalizado pela mídia e é atravessado, 

não somente pelo discurso científico, mas também pelo próprio discurso da mídia 

(discurso jornalístico) e pelo discurso do cotidiano [...] 

 

 A relação sujeito comunicante, sujeito interpretante e sujeito enunciador, sujeito 

destinatário são de extrema importância para a definição dos recursos linguísticos 

(metalinguagem, narratividade, título, resumo) e extralinguísticos (recursos visuais – fotos, 

tabelas, gráficos, esquemas) a serem utilizados capazes de despertar o interesse do leitor. 

 É preciso ter muito claro a quem se destinam as matérias para se definir as estratégias 

discursivas que serão utilizadas, bem como o direcionamento e o aprofundamento nas 

temáticas visando atingir efeitos possíveis no leitor.  

Leibruder (2002, p.235) destaca o fato de que ―ao escrever para periódicos cuja 

finalidade é, entre outras, também a de se tornar um produto comercialmente rentável, faz 

com que o enunciador selecione recursos textuais outros, nos quais jamais pensaria o cientista 

no trabalho de formulação de seu paper.” 

A Revista Saúde é Vital deixa bem claro em sua missão e carta do leitor qual é seu 

compromisso, a quem se destina e como fará para atingir seu objetivo. Suas matérias seguem 

este direcionamento e ―obedecem‖ a certo grau de aprofundamento nas temáticas de modo a 

cumprir com seu contrato de comunicação. 

A Revista Saúde é Vital identifica em sua missão que publicará informações técnicas 

em uma linguagem acessível deslocando assim o discurso científico para o discurso de 

divulgação científica caracterizando assim a linguagem e as estratégias discursivas a serem 

utilizadas nos textos. 

  A argumentatividade é a característica principal deste gênero discursivo, onde os 

índices de objetividade (voz do cientista, apagamento do sujeito) e subjetividade (elementos 

didatizantes) coexistem nos textos e lhe conferem credibilidade e persuasão sobre o que esta 

sendo divulgado.  
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A objetividade é uma estratégia argumentativa utilizada para justificar e legitimar 

discursos que são ou que se pretendem dominantes. Não esquecendo que as categorias 

discursivas estão intrinsecamente ligadas as categorias de poder (LEIBRUDER, 2002 p. 242). 

 Ao incorporar a voz do cientista (principalmente se este está ligado a instituições e 

órgãos de pesquisa renomados) no discurso atribuem-se confiabilidade e veracidade ao 

argumento defendido. Por outro lado ao dar voz aos objetos o texto passa a ter um caráter de 

universalidade e, portanto, neutralidade, legitimando assim o discurso. 

 Por se destinar ao público leigo, a didaticidade do texto é essencial para que o 

destinatário compreenda o que está sendo dito. Assim recursos como a definição, nomeação, 

exemplificação, comparação, metáforas e parafrasagens são amplamente utilizados. Segundo 

Leibruder (2002 p.241) é justamente pelo fato de tais recursos (índices de subjetividade) 

terem por objetivo aproximar o leitor do texto, é que podemos constatar, de forma mais nítida, 

a presença de um autor, um eu discursivo pro trás de uma suposta aparência de neutralidade. 

Na análise do corpus tais recursos serão abordados de forma mais abrangente. 

Além de se propor a divulgar a ciência de forma mais acessível a Revista Saúde é 

Vital também destaca seu papel social ao afirma que tal divulgação tem por objetivo a 

promoção de hábitos saudáveis e a conquista de uma melhor qualidade de vida. E nas cartas 

ao leitor reafirma tal compromisso ao chamar a atenção para os responsáveis por tais ações, 

envolvendo governo, revista e o cidadão. Trazendo a tona a questão da divulgação da ciência 

e seus aspectos socioeconômicos e culturais. 

Neste sentido VOGT (2003, online) propõe o uso da expressão ―cultura científica‖ ao 

invés de divulgação científica, por ter a vantagem de englobar tudo isso e conter ainda, em 

seu campo de significações, a ideia de que o processo que envolve o desenvolvimento 

científico é um processo cultural, quer seja ele considerado do ponto de vista de sua produção, 

de sua difusão entre pares ou na dinâmica social do ensino e da educação, ou ainda do ponto 

de vista de sua divulgação na sociedade, como um todo, para o estabelecimento das relações 

críticas necessárias entre o cidadão e os valores culturais, de seu tempo e de sua história. 

Para a melhor compreensão da cultura científica propõe a visualização de um espiral 

(Tabela 1) onde: 

[...] Tomando como ponto de partida a dinâmica da produção e da circulação do 

conhecimento científico entre pares -  difusão científica- a espiral desenha, em sua 

evolução, um segundo quadrante, o do ensino da ciência e da formação de 

cientistas; caminha, então, para o terceiro quadrante e configura o conjunto de 

ações e predicados do ensino para a ciência e volta, no quarto quadrante, 

completando o ciclo, ao eixo de partida, para identificar aí as atividades próprias 

da divulgação científica [...] (Vogt, 2003 online). 
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A cada um dos quadrantes o autor identifica os enunciadores e destinatários 

participantes do processo destacando que nesta forma de representação  

[...] ao cumprir o ciclo de sua evolução, retornando ao eixo de partida, não 

regressa, contudo, ao mesmo ponto de início, mas a um ponto alargado de 

conhecimento e de participação da cidadania no processo dinâmico da ciência e de 

suas relações com a sociedade, abrindo-se com a sua chegada ao ponto de partida, 

em não havendo descontinuidade no processo, um novo ciclo de enriquecimento e 

de participação ativa dos atores em cada um dos momentos de sua evolução [...] 

(VOGT, 2003 online).  

 

Tabela 1: Esquematização da espiral da cultural da científica proposta por VOGT (2003, 

online) 

 Destinadores 

(enunciadores) 

Destinatários 

Primeiro quadrante 

(da produção e difusão da 

ciência) 

Cientistas, universidades, 

centros de pesquisa, órgão 

governamentais, agências de 

fomento, congressos, revistas 

científicas. 

Cientistas universidades, 

centros de pesquisa, órgão 

governamentais, agências de 

fomento, congressos, revistas 

científicas. 

   

Segundo quadrante 

(do ensino da ciência e da 

formação de cientistas) 

 

Cientistas, Professores, 

universidades, sistema de 

ensino fundamental e médio, 

sistema de pós-graduação. 

Estudantes 

   

Terceiro quadrante 

(do ensino para a ciência) 

 

Cientistas, Professores, 

museus, feiras de ciências. 

Estudantes e público jovem 

   

Quarto quadrante 

(da divulgação da ciência) 

Jornalistas, Cientistas, 

revistas de divulgação 

científica, páginas e editoriais 

dos jornais voltadas para o 

tema, programa de televisão... 

 

Sociedade em geral 

 

 Ciência, comunicação e sociedade formam uma tríade cuja união de esforços poderia 

mudar a condição de vida do ser humano para muito melhor, no entanto cada um em seu 
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pedestal, disputando quem tem mais poder e a quem cabe ocupar mais espaço contribui para 

alargar ainda mais o abismo entre a ciência da saúde e a saúde da população. 

 

[...] Mesmo havendo na construção do texto de divulgação tanto por parte do 

jornalista quanto por parte do cientista, uma atividade consciente de intermediação 

entre a linguagem ―incompreensível‖ dos textos científicos e aquela linguagem 

―fácil‖ de alcance popular, algumas ressalvas devem ser feitas, já que o trabalho 

jornalístico apresenta particularidades, algumas relacionadas a própria estrutura dos 

meios de comunicação da qual fazem parte. De tal modo, as restrições impostas por 

decisões das editorias, que submetem o trabalho jornalístico, na maioria das vezes, 

a interesses econômicos da empresa de comunicação, vão contribuir para mudar as 

condições de produção do texto de divulgação [...] (MARTINS, 2006 p.3 online). 

 

 Restrições da ciência, restrições da instância midiática, restrições do governo, 

restrições da academia... restrições.... restrições... em nome do conservadorismo, do 

feudalismo, do capitalismo e por que não dizer do egoísmo, da ganância e do poder. 

Caldas (2011, p.26 online) conclui que ―no espaço público midiatizado, a circulação 

da informação e o debate científico podem assegurar a formação qualificada/competente da 

opinião pública para que o cidadão tome suas próprias decisões. O conhecimento científico é 

parte integrante da cidadania plena e do processo de inclusão social. Possibilita ao indivíduo 

uma cidadania ativa e transformadora. Tecer os fios cotidianos da história da ciência, numa 

perspectiva crítica, humana, educativa e que possibilite a inclusão social é uma tarefa a ser 

trilhada por muitos atores: jornalistas, cientistas, escola, família e Estado.‖ 

 Neste contexto a Revista Saúde é Vital se propõe a divulgar a ciência em linguagem 

de fácil acesso a população contribuindo assim com o processo de educação em saúde. Objeto 

de estudo deste trabalho analisaremos no próximo capítulo se as estratégias discursivas 

utilizadas pela referida revista contribuem com o processo de educação nutricional da 

população. 
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Capítulo III -  Revista Saúde é Vital: para que e para quem? 

 Enquanto lugar das condições de produção o espaço externo-externo engloba os 

aspectos socioeconômicos das empresas cuja organização é regulada por práticas mais ou 

menos institucionalizadas, e onde os atores possuem funções e status a elas relacionados.  

Charaudeau (2012, p.24) sinaliza que tais atores precisam pensar e justificar suas 

práticas, produzindo discursos de representação que circunscrevem uma intencionalidade 

orientada por efeitos econômicos. É o espaço de hierarquização do modo de trabalho de cada 

organismo midiático, seu modo de funcionamento e de contratação. 

 

1. A missão da revista  

Segundo Charaudeau (2012, p.21) as mídias de informação funcionam segundo uma 

dupla lógica: uma lógica econômica que faz com que todo organismo de informação aja como 

uma empresa, tendo por finalidade fabricar um produto que se define pelo lugar que ocupa no 

mercado de troca dos bens de consumo; e uma lógica simbólica que faz com que todo 

organismo de informação tenha por vocação participar da construção da opinião pública. 

Sendo assim a missão da revista situa-se na lógica econômica, uma vez que está 

direcionada aos interesses da empresa. É através da delimitação da missão também, que a 

revista estabelece o contrato de comunicação que pretende adotar com o destinatário e ao 

explicita-lo viabiliza ao mercado a identificação com os objetivos do veículo de comunicação 

despertando ou não o interesse em participar do processo. 

Missão e perfil do leitor encontram-se no Portal de Publicidade da Editora Abril, a 

qual convida os possíveis patrocinadores a serem parceiros de suas revistas em função da 

credibilidade que estas possuem com seus respectivos leitores. 

 

―Cuidar da saúde deixou de ser uma preocupação para ser assunto de interesse de 

todos. Hoje, está associado a ter alimentação saudável, praticar esportes, conciliar 

trabalho e lazer, planejar o futuro, enfim, prezar pelo equilíbrio mental e 

emocional. É com esta mudança de consciência que a SAÚDE publica informações 

técnicas em uma linguagem acessível, que promova hábitos e atitudes saudáveis 

para uma melhor qualidade de vida.‖ (PUBLIABRIL, 2012).   

 No enunciado da missão - “Cuidar da saúde deixou de ser uma preocupação para 

ser assunto de interesse de todos...” - o apagamento do sujeito pelo uso no verbo no 

infinitivo cria um dito /não dito sobre dois pontos importantes: deixou de ser uma 

preocupação de quem? E quem são o ―todos‖ a que o interesse se refere? 
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 Como o enunciado inicia a missão com a justificativa para a existência da revista, 

podemos atribuir o binômio preocupação / interesse ao sujeito destinatário para quem a saúde 

deixou de ser apenas ausência de doença (preocupação) e passou a ser contextualizada dentro 

de um quadro de bem estar físico e mental (interesse). Por outro lado podemos também 

atribuir o binômio ao contrato de comunicação onde a revista não irá tratar a saúde pelo viés 

do falar das doenças, mas falar das alternativas existentes para garantir o bem estar físico e 

mental e, portanto manter a saúde.  

Não podemos descartar também o fato de que ao deixar de ser preocupação e passar a 

ser assunto de interesse de todos tornou-se uma mercadoria altamente rentável e, portanto 

temática de tantas publicações sobre o assunto. 

 Deixando de forma impessoal a revista negocia com o leitor o fato de que isso já é 

sabido, é saber compartilhado, ou seja, estamos falando com as pessoas que tem esse 

pensamento, igual ao nosso. 

 

[...] Cada sociedade tem um discurso sobre saúde/doença e sobre o corpo que 

corresponde a coerência ou as contradições de sua visão de mundo e de sua 

organização social. Assim que, além de ser capaz de criar implicações peculiares 

sobre os fenômenos do adoecimento e da morte, as categorias saúde/doença devem 

ser consideradas janelas abertas para compreensão das ações humanas, das relações 

entre os indivíduos e a sociedade das instituições e de seus mecanismos de direção 

e controle (MINAYO, 2010 p. 239) 

 

 

 Ao definir tal posicionamento a revista delimita sua posição de mercado informando o 

que poderá ser veiculado na revista e sob que enfoque. Para Charaudeau (2012, p. 129) os 

dados do contrato de comunicação midiática constituem o quadro de restrições no qual se 

desdobra a encenação do discurso de informação. ―Sob a batuta da dupla finalidade de 

credibilidade e de captação, as restrições relativas a posição das instâncias de comunicação e a 

captura do acontecimento temático dão instruções e impõem um modo de organização do 

discurso e um ordenamento temático‖.  

 Os temas abordados pela revista também estão inscritos na missão – “... Hoje, está 

associado a ter alimentação saudável, praticar esportes, conciliar trabalho e lazer, 

planejar o futuro, enfim, prezar pelo equilíbrio mental e emocional...” - e coincidem com 

as seções existentes na revista. As temáticas propostas vão ao encontro ao que a Organização 

Mundial de Saúde (OMS, 2003, online) considera como os pilares de um estilo saudável de 

viver e estão incorporados no enunciado apenas com o uso da palavra ―HOJE‖ que carrega 

um peso de atualidade, ciência e não ciência. A estratégia de não incluir a fonte do saber na 
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missão legitima que a não ciência também será ouvida e fará um contraponto com a ciência 

estabelecendo assim mais uma delimitação no contrato de comunicação. 

 No final do enunciado da missão – “... é com esta mudança de consciência que a 

SAÚDE publica informações técnicas em uma linguagem acessível, que promova hábitos 

e atitudes saudáveis para uma melhor qualidade de vida” - a revista se posiciona quanto a 

sua finalidade. E ao dar voz ao nome da revista, por personificação, confere voz a ―saúde‖ 

como porta voz do saber e do poder dizer.  

 

 ―O discurso informativo não tem uma relação estreita somente com o imaginário 

do saber, mas igualmente com o imaginário do poder, quanto mais não seja, pela 

autoridade que o saber lhe confere. Informar é possuir um saber que o outro ignora 

(―saber‖), ter a aptidão que permite transmiti-lo a esse outro (―poder dizer‖), ser 

legitimado nessa atividade de transmissão (―poder de dizer‖)‖(CHARAUDEAU, 

2012, p. 62). 

 

 

 Este posicionamento do contrato de comunicação contempla a visada prescritiva 

(―fazer fazer‖) – ―que promova hábitos e atitudes saudáveis‖, a visada informativa (―fazer 

saber‖) – ―publica informações técnicas em uma linguagem acessível‖, a visada iniciativa 

(―fazer crer‖) – neste caso a associação entre ―hoje‖ e‖ com esta mudança de consciência‖, e 

por fim a visada de captação (―fazer sentir‖) – para uma melhor qualidade de vida 

(CHARAUDEAU, 2012, p.86-87; MACHADO, 1998, online).  

 A tensão entre a visada informativa (informar o cidadão) e a visada de captação 

(captar as massas para sobreviver a concorrência) - assemelha o enunciado da comunicação 

publicitária – ―... informar para apresentar o produto e suas qualidades e seduzir para incitar 

ao máximo de pessoas a consumir...‖ (CHARAUDEAU, 2012 p.87). Neste jogo de 

mascaramento de uma visada pela outra o contrato de informação se legitima pela visada 

informativa. 

 A utilização do termo ―qualidade de vida‖ é amplamente genérica, pois em função de 

sua subjetividade, da margem a inúmeras interpretações e, portanto a uma vasta gama de 

atitudes (não necessariamente ligadas a saúde) que devem ser incorporadas ao cotidiano para 

que possa ser conquistada. 

Ao afirmar que publicará ―informações técnicas em uma linguagem acessível‖ o 

enunciador desloca o discurso científico para o discurso de divulgação científica 

caracterizando assim a linguagem e as estratégias discursivas a serem utilizadas nos textos 

para auxiliar na compreensão/captação do destinatário estabelecendo mais um componente do 

contrato de comunicação. 
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Ao se referir a instância midiática na seleção de seu público alvo Charaudeau (2012, 

p.19) sinaliza: 

[...] que a informação midiática está diante de uma contradição: se escolhe dirigir-

se a um alvo constituído pelo maior número de receptores possível, deve basear-se 

no que se chama de ―hipótese fraca‖ sobre o grau de saber desse alvo e, logo, 

considerar que ele é pouco esclarecido. Mas como o que caracteriza ―o maior 

número‖ é uma heterogeneidade qualitativa, sendo constituída de pessoas 

diversamente esclarecidas (entre o mais e o menos, a maioria se encontra em um 

nível médio), a informação será talvez ―forte‖ para alguns, que poderão considerar-

se satisfeitos, mas será fraca para os demais [...]. 

  

A opção pelo público alvo define também a linguagem e o aprofundamento do saber a 

ser adotado pela instância midiática, lembrando que sobre esta escolha recaem problemas de 

ordem econômica, pois ao optar por um alto teor de saber reduz-se o número de receptores. A 

instância de produção tem, portanto, o papel de fornecedor de informação, pois deve fazer 

saber, e de propulsor do desejo de consumir as informações, pois deve captar seu público. 

No processo de construção da instância-alvo pela instância midiática, alvo intelectivo 

e alvo afetivo se misturam e interagem. É nessa interação que tem origem a opinião pública 

(CHARAUDEAU, 2012 p.82).   

Ao definir seu público a Revista Saúde é Vital define a identidade de seus parceiros 

como mulheres adultas, pertencentes a classe B/ C, residentes, prioritariamente, na região sul 

e sudeste do Brasil. Fazem parte das características deste grupo e que complementam os 

dados identitários do mesmo a preocupação com prevenção, nutrição, exercício físico, família, 

beleza (interior/exterior), longevidade, vitalidade e estilos de vida. Seguro de vida e plano de 

previdência privada são itens com os quais o grupo também é identificado e lhe confere, 

associado a classe social a que pertencem o perfil socioeconômico no qual o grupo está 

inserido e grau de preocupação que o mesmo destina a saúde. 

Os dados relacionados as preocupações apresentadas pelo destinatário guardam 

similaridade com as expressas na missão da revista e com os eixos editoriais da revista, a 

saber: Nutrição, Medicina, Família, Bem-estar, Bichos e Corpo. (PUBLIABRIL, 2012 online)  

 A situação de comunicação é como um palco, com suas restrições de espaço, de 

tempo, de relações, de palavras, no qual se encenam as trocas sociais e aquilo que constitui o 

seu valor simbólico (CHARAUDEAU, 2012 p.67).   
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2. Os enunciados nas capas das revistas 

Para Charaudeau (2012, p.26) ―o espaço externo-interno compreende as condições 

semiológicas da produção‖, onde o sujeito enunciador ao definir o sujeito destinatário 

conceitua o que colocar em discurso. ―Esse espaço constitui um lugar de práticas, e também 

se acha pensado e justificado por discursos de representação sobre o ‗como fazer em função 

de qual visada‘ – para um destinatário que pode ser cogitado apenas como alvo ideal‖, que por 

não poder ser dominado totalmente, não garante que o efeito pretendido será o reproduzido, 

caracterizando assim o‗efeito de sentido visado‘ pelo discurso. 

As capas representam ―a vitrine‖ da revista e, portanto tem por função despertar o 

interesse do destinatário em adquirir o produto. Imagem e discurso articulam-se de modo a 

despertar o interesse do leitor quer seja pela razão ou pela afetividade. 

Qualquer imagem, mesmo isolada de qualquer outro sistema semiótico, deve sempre 

se considerada como sendo um discurso. Nas imagens encontramos intertextualidade, 

enunciadores e dialogismo, tal como nos textos verbais (PINTO, 2002 p. 37). O sentido 

depende, pois, da estruturação particular dessas formas, cujo reconhecimento pelo receptor é 

necessário para que se realize efetivamente a troca comunicativa: o sentido é o resultado de 

uma cointencionalidade (CHARAUDEAU, 2012 p.27). 

Para Véron (2004) a capa pode mostrar de um modo simultaneamente condensado e 

preciso a natureza do contrato, ou então, ser mais ou menos incoerente com este último. 

 

Revista Saúde é Vital: edição nº326 – julho de 2010 

Nesta edição a matéria de capa traz as frutas oleaginosas.  

O enunciado em destaque compara a facilidade de cuidar do 

corpo com a simplicidade de realizar a função matemática primária de 

soma. O texto e a imagem são articulados entre si, com destaque maior 

para a imagem. 

 No enunciado – esse kit blinda o seu corpo da cabeça aos pés e 

ainda ajuda a emagrecer – o sujeito enunciador utiliza o recurso da 

metáfora ao atribuir as oleaginosas o poder de blindar o corpo em 

analogia ao que se faz aos objetos (automóveis, cofres, entre outros) 

quando se quer conferir aos mesmos proteção máxima contra a ação de 

agentes maléficos. 

 

Figura 3. Capa Revista 

Saúde é Vital edição 326 
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O uso do termo ―kit‖ remete a mesma simplificação de processo – facilidade para o 

sujeito – utilizada quando da exemplificação com a soma de unidades de castanha, pois nos 

referimos a ―kit‖ quando queremos ter em mãos de forma rápida itens essenciais para a 

realização de determinada atividade, no caso, cuidar do corpo. 

O apelo ao imaginário social do corpo na sociedade moderna justifica o enunciado – e 

ainda ajuda a emagrecer – em um movimento continuo de somatória de benefícios atribuído 

as oleaginosas. A utilização do operador argumentativo – ainda – soma argumentos a favor de 

uma mesma conclusão, ou seja, a saúde em primeiro lugar, mas o emagrecer também faz parte 

do processo saúde/beleza. 

Não é mais necessariamente a doença, a fonte de elaboração discursiva, mas a imagem 

de um corpo sempre belo e jovem, construído pelas injunções dos saberes médicos e 

esportivos, tendo, na mídia, seu lugar de ampliação e repercussão (MINAYO, 2010, p.245) 

 Desta forma cria-se uma imagem / produto para o mercado de ―oleaginosas 

superpoderosas‖ que conferem máxima proteção ao corpo, são fáceis de usar, ajudam a 

emagrecer e podem ser transportadas em um kit (simplicidade/ efetividade / afetividade). 

 Comunicar, informar, tudo é escolha. Não somente escolha de conteúdos a transmitir, 

não somente escolha das formas adequadas para estar de acordo com as normas do bem estar, 

mas escolha de efeitos de sentidos para influenciar o outro, isto é, no fim das contas, escolha 

de estratégias discursivas. CHARAUDEAU (2012, p.39) 

 

Revista Saúde é Vital: edição nº327 – agosto de 2010 

    Nesta edição a matéria de capa são as gorduras. 

 No enunciado há uma hierarquização de importância no tema 

sinalizado pela tipografia que colocam em primeiro plano a informação 

– afinam a cintura – ficando em um segundo plano a informação – todas 

as gorduras de que você precisa. 

 Não há uma articulação entre tema e imagem uma vez que o 

enunciado utiliza a palavra gorduras (que por definição são lipídeos 

sólidos a temperatura ambiente) e a imagem apresenta o óleo (que por 

definição é um lipídeo líquido a temperatura ambiente).  

                                   No entanto, cabe ressaltar que o termo gordura é frequentemente 

utilizado pelo publico leigo ao se referir aos lipídeos e que, no corpo da matéria tal distinção é 

mencionada. 

 

Figura 4. Capa Revista 

Saúde é Vital edição 327 



73 
 

A imagem da capa destaca o óleo de oliva (azeite) e sua matéria prima a azeitona, fato 

que chama a atenção, pois se o enunciado se reporta as gorduras porque colocar em destaque 

apenas uma delas?  

 A resposta vem na sequencia se observarmos o apelo para a questão do corpo que se 

faz sentir nesta imagem com o galheteiro de óleo tendo suas medidas aferidas por uma fita 

métrica em sua parte central, delineando uma cintura. Esta manipulação da imagem produz 

uma metáfora ao fazer com que o objeto ganhe a identidade de uma silhueta feminina 

acinturada e com curvas características. Esta articulação entre imagem e enunciado pode levar 

o leitor a identificar o óleo de oliva como responsável por afinar a cintura. 

 A imagem carrega um discurso importante ao associar um desejo (afetividade) de 

conquista da silhueta ideal – cintura fina, busto farto e quadril torneado – atrelado ao uso de 

um produto (azeite), até então considerado inimigo do desejo e, que passa a ser o aliado na 

luta por um corpo saudável e belo. Cabe ressaltar que imagem e corpus da matéria não se 

correlacionam uma vez que a ação dos ácidos graxos presentes no azeite sendo responsáveis 

pela redução da gordura abdominal é meramente citada como um provável efeito em estudo. 

Em Charaudeau (2012, p.47) as representações apontam para um desejo social, 

produzem normas e revelam sistemas de valores, ou seja, ao construírem uma organização do 

real, as representações, através de imagens mentais transpostas em discurso ou em outras 

manifestações comportamentais dos indivíduos que vivem em sociedade, estão incluídas no 

real, ou mesmo dadas como se fosse o próprio real. 

 Apesar de ter sido colocado em um segundo plano, o enunciado - todas as gorduras de 

que você precisa - guarda maior correlação com o corpus da matéria do que a que foi 

sinalizada pela imagem. 

O imperativo da captação obriga o enunciador a recorrer a sedução, o que nem sempre 

atende a exigência de credibilidade que lhe cabe na função de ―serviço ao cidadão‖. Outro 

ponto importante é que toda informação retirada de seu contexto de origem e transportada 

para outro é suscetível de sofrer modificações (descontextualização) que podem transforma-la 

em desinformação. 

 Cabe salientar que da mesma forma como citado na edição anterior de análise o termo 

―ainda‖ se faz presente neste enunciado com a mesma finalidade atribuir um continuo na 

somatória de benefícios atribuídos ao alimento, sendo este benefício de mesma natureza: 

redução de peso corporal. O operador argumentativo – ainda – é mais uma vez utilizado para 

somar argumentos ao enunciado, ou seja, a gordura é benéfica a saúde e, além disso, afina a 

cintura, veja quantos motivos para você consumi-la. 
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Revista Saúde é Vital: edição nº328 – setembro de 2010 

    Nesta edição a matéria de capa é o leite. 

 Ao mudar a tipografia da palavra o enunciado transfere a fala 

para o coração que solicita o alimento – leite - como uma forma de 

manter sua saúde.  

No imaginário social o leite figura como o alimento acolhedor, 

pois traz a memória do ser humano a figura protetora e acolhedora da 

mãe. Tal imaginário se constrói na infância com o aleitamento materno 

e na alimentação de transição quando o leite ainda é o alimento que a 

criança recebe ao acordar e ao se deitar – leite quentinho e doce – que a 

figura da mãe oferece ao filho diariamente.  

Em algumas culturas o leite representa também o cuidado / atenção principalmente na 

presença de doenças – leite com mel, gemada, leite com mastruz, leite com guaco, leite com 

canela, entre outros – preparados pela mãe ou pela avó, que tinham de ser tomados em goles 

em função de serem servidos quentes, quando de quadros debilitantes. 

A ausência do verbo no enunciado principal – leite para o coração – faz analogia a 

forma popular utilizada pelas mães ao conversarem com seus filhos pequenos (leite pro nenê 

ou leitinho do nenê) 

Sobre este aspecto, Charaudeau (2012, p.19) lança um questionamento: ―as mídias 

acham-se, pois, na contingência de dirigir-se a um grande número de pessoas [...] como fazê-

lo a não ser despertando o interesse e tocando a afetividade do destinatário da informação?‖. 

O coração inserido no centro da garrafa de leite nos remete a mensagem do ―coração 

de mãe‖. Assim ao fazer o coração falar solicitando o leite que cura (―os goles diários da 

bebida‖) reivindica também a presença da mãe que acalma (―abaixam a pressão‖) e dá carinho 

(―fazem seu coração bater mais forte‖), construindo um simulacro da relação mãe – filho.  

Quando as crenças se inscrevem numa enunciação informativa, servem para fazer com 

que o outro compartilhe os julgamentos sobre o mundo, criando assim uma relação de 

cumplicidade (CHARAUDEAU, 2012, p. 46). Um jogo de linguagem que constrói a 

cumplicidade entre o enunciador e destinatário. 

Da mesma forma que nas outras duas edições já analisadas a inclusão do tema 

emagrecer também está presente neste enunciado – e, de quebra, facilitam a perda de peso – 

contribuindo assim para o aspecto de captação. O termo – de quebra – neste caso tem a função 

de operador argumentativo, assim como o – ainda - utilizado nas capas já analisadas, ele 

 

Figura 5. Capa Revista 

Saúde é Vital edição 328 
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agrega mais argumentos aos benefícios do produto com uma informação cujo impacto 

comercial é superior a qualquer outro. 

 

 

Revista Saúde é Vital: edição nº330 – novembro de 2010 

Nesta edição a matéria de capa é o chocolate. 

 O enunciado apresenta três tipos diferentes de topografia 

estabelecendo uma hierarquia na importância da informação. Em 

primeiro plano temos no enunciado o sujeito da ação – o chocolate - 

que por si só já apresenta uma relação positiva com a captação em 

função de sua representatividade no hábito alimentar do brasileiro. 

 Em segundo plano, o enunciado – a redenção do – utiliza uma 

expressão cujo significado está ligado principalmente a religiosidade 

(Redenção de Cristo) simbolizando a liberdade da culpa, o perdão dos 

pecados, conferindo ao sujeito – o chocolate - a liberdade e a salvação.  

Indiretamente a salvação aqueles que apreciam o chocolate. Mais uma vez a utilização da 

personificação se faz presente em um apelo a afetividade do leitor. 

Para Charaudeau (2012, p.47) são as palavras que apontam para as representações, 

sendo que tais representações são tratadas por nós em termos de imaginários.  

 

―As representações, ao construírem uma organização do real através de 

imagens mentais transpostas em discurso ou em outras manifestações 

comportamentais dos indivíduos que vivem em sociedade, estão incluídas 

no real, ou mesmo dadas como se fossem o próprio real [...]  as 

representações apontam para um desejo social, produzem  normas e revelam 

sistemas de valores‖. 

 

 Portanto, a compreensão do significado de um enunciado depende da 

interpretação de numerosos entrecruzamentos entre discursos de representação que são 

produzidos numa dada sociedade. 

No enunciado do terceiro plano o chocolate se transforma em medicamento – ele é o 

mais novo remédio para problemas do coração, oscilações do humor e até riscos na gravidez – 

para o qual se produz um bulário com as indicações do mesmo. Contradizendo a imagem que 

temos do chocolate como vilão. A tipografia utilizada coloca esta classe de informações em 

um plano de menor expressividade uma vez que a matéria se propõe a apontar 8 motivos para 

comer chocolate e nem todos estão aí listado, apenas os que tem maior apelo comercial sendo 

 

Figura 6. Capa Revista 

Saúde é Vital edição 330 
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que a utilização do operador argumentativo – e até – tem a função de chamar a atenção para 

um dado que seria considerado pelo consumidor como o mais improvável, ou seja, se ele 

previne até os riscos de gravidez imagine do que ele não é capaz. 

 Associando o conjunto dos enunciados temos a ciência redimindo o chocolate, ou seja, 

libertando-o da culpa, perdoando seus pecados por meio do resgate de suas propriedades e o 

tornando livre e benfeitor. Portanto, se somos redimidos, nossa condição anterior era de uma 

escravidão e agora estamos livres da culpa ao consumir este alimento. 

 A representação da ciência como intermediário de Deus, porta voz (revelador) da 

verdade – papel laminado rasgado da embalagem - intermediário entre a natureza e o homem 

(LEIBRUDER, 2002 p.231). 

 A imagem do chocolate também mostra um enunciado importante por ter inscrito em 

sua textura as alegações - coração forte, bom humo e perda de peso. Neste contexto o 

chocolate estabelece (de forma cravejada) relações de poder, afetividade e mais uma vez a 

questão do vínculo com o emagrecer (desta vez ocupando na imagem um espaço menor que o 

do poder e afetividade).  Todos estes fatores estão diretamente relacionados com captação 

uma vez que vão ao encontro dos interesses expressos pelo público alvo da revista conferindo 

a condição de bem estar – tenho saúde, bom humor e perca peso... , ou seja, produto com 

excelente apelo mercadológico na atualidade. 

 

―A notícia só tem licença para aparecer nos organismos de informação enquanto 

estiver inscrita numa atualidade que se renova pelo acréscimo de pelo menos um 

elemento novo; além do mais é preciso que esse elemento novo seja portador de 

uma forte carga de inesperado para evitar o que as mídias mais temem – e que 

depende da representação que têm a esse respeito – a saber, a saturação‖ 

(CHARAUDEAU, 2012, p. 134). 

 

 

 Uma informação importante sobre esta edição é que parte integrante do nome da 

revista – É VITAL – que até então estava localizada logo abaixo e recuada a direita da palavra 

SAÚDE, tendo uma tipografia diferente, nesta edição não pode ser visualizada, pois a imagem 

do chocolate ocupa o espaço destinado a ela. Na edição subsequente a palavra – É VITAL – 

passa a ocupar um espaço localizado na letra ―E‖ da palavra saúde e assim o permanece até os 

dias atuais (vide as setas) sem que qualquer explicação ao fato tenha sido mencionada na 

revista ou na carta ao leitor. 
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Revista Saúde é Vital: edição nº340 - agosto de 2011 

    Nesta edição a matéria de capa é a dieta anti-infarto. 

 Diferente das edições até aqui avaliadas esta aborda um 

programa alimentar e para tanto utiliza como imagem um prato 

estilizado no formato de um coração, no qual estão dispostos os 

alimentos que contribuem com a saúde cardiovascular e que 

isoladamente, como exposto na imagem, não constitui uma dieta. A voz 

concedida ao coração tem a responsabilidade de indicar a dieta 

preventiva ao mal mais temido da atualidade – infarto. 

O enunciado está dividido em quatro tipografias distintas 

estabelecendo uma hierarquia aos enfoques da matéria. Em primeiro 

plano o enunciado indica um antídoto que todos desejam – anti- infarto, 

no segundo plano o enunciado é composto por uma única palavra que 

seguramente garante captação – dieta. 

No enfoque do terceiro plano - o programa que protege o coração, afasta o diabetes – a 

argumentação onde os verbos proteger e afastar indicam as ações almejadas pelo público alvo 

no item prevenção, ou seja, proteção contra o que pode me fazer mal, afastar o que pode me 

prejudicar. O programa opera milagres sem que o destinatário tenha de se mobilizar para 

mudar seu comportamento, ou seja, basta consumir estes alimentos e estarei salvo, 

independente dos outros alimentos que venha a ingerir. 

O enunciado – e ainda ajuda a emagrecer – aparece em todas as edições até aqui 

analisadas e possui sempre o mesmo sentido, ou seja, atribuir a produtos isolados o poder de 

promover o emagrecimento sem que haja uma mudança comportamental relacionada a adoção 

de hábitos alimentares saudáveis e prática de exercício físico. 

No quarto enunciado - o jeito certo de usar o sal sem prejudicar a saúde - acrescido do 

símbolo (+) aparentemente indicaria um ―a mais‖ na matéria. No entanto, trata-se de outra 

matéria, não relacionada ao plano alimentar em questão. 

Aqui cabe um esclarecimento, o programa ao qual a matéria se refere denomina-se 

DASH e possui recomendações nutricionais específicas para todos os nutrientes inclusive o 

cloreto de sódio (sal). Como todo programa alimentar parte do pressuposto que os benefícios 

ocorrerão se todas as orientações forem seguidas, sendo assim, se a matéria se propõe a falar 

sobre a DASH deveria ter inserido o tema sal/sódio como um tópico do programa e não 

destinar uma matéria a parte, como um assunto pertinente, mas não integrante do mesmo. 

 

 

Figura 7. Capa Revista 

Saúde é Vital edição 340 
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Revista Saúde é Vital: edição nº347 - fevereiro de 2012 

 

Nesta edição a matéria de capa são novamente os óleos, com 

destaque para o azeite (óleo de oliva) e o óleo de linhaça. 

A imagem identifica os óleos em questão, bem como as matérias 

primas que lhe dão origem, colocando ambos em igualdade de 

representação separadamente.  

O enunciado, no entanto promove a junção – azeite + óleo de 

linhaça) - e atribui ao produto da soma o benefício ao corpo – a 

dobradinha aprovada pela ciência contra o diabetes e a obesidade. 

Imagem e enunciado divergem em relação ao discurso, pois a imagem 

apresenta os produtos separadamente e o enunciado remete a 

associação. 

 Neste enunciado o resultado da pesquisa científica foi utilizado na construção do 

discurso de divulgação científica com a substituição por palavras mais atrativas e de mais 

fácil captação.  

 O emagrecer está presente, porém com o uso do termo científico relacionado a doença 

– a dobradinha aprovada pela ciência contra o diabete e a obesidade. 

A fim de podermos discutir melhor a questão do uso, em todas as edições analisadas, 

do tema perda de peso cabe trazermos alguns pontos importantes para reflexão. 

A doença obesidade faz parte das doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) e é 

fator de risco para as doenças cardiovasculares, principalmente quando a gordura esta 

localizada na região abdominal (visceral), portanto, o manter um peso saudável é um fator 

considerado como protetor contra as DCNT e promotor da saúde. 

 Por outro lado a questão do corpo ideal, do peso ideal, das medidas ideais, da silhueta 

ideal, principalmente para o sexo feminino também é uma realidade e uma cobrança da 

sociedade contemporânea que preconiza mulheres cada vez mais magras como símbolos de 

beleza e modelos a serem seguidos. Cabe salientar que dentro deste conceito a saúde não é o 

principal objetivo. 

 Devemos deixar claro também que a conceituação de peso saudável preconizada pela 

OMS não guarda similaridade com os padrões de peso preconizados pela sociedade, bem pelo 

contrário, a padrão de magreza, instituído como modelo a ser seguido, está comprovadamente 

relacionado a quadros de desnutrição nos seus mais diferentes graus (leve a severo) e não 

 

Figura 8. Capa Revista 

Saúde é Vital edição 347 
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constitui saúde para quem os almeja. A indústria da moda dita as regras independente do que 

diga a ciência sobre as consequências deste ―padrão de beleza‖ para a saúde física e mental.  

Falar sobre obesidade é navegar por um assunto complexo que envolve causas 

multifatoriais e tem consequências graves para a saúde, no entanto, é tratado de forma díspar 

pelos diferentes seguimentos da medicina, da mídia, da indústria e do comércio. 

 Dentro deste contexto vemos a sociedade, principalmente as mulheres, utilizarem todo 

e qualquer recurso para atingir um padrão corporal muitas vezes inatingível em nome de uma 

beleza exterior almejada. Machado (1998, p.19) ao falar sobre lugar comum, comenta que o 

pressuposto de que toda mulher precisa /quer emagrecer fundamenta tanto os discursos sociais 

quanto as falas individuais. Palavras como ―regime‖ e ―dieta‖ ganharam hoje outra conotação, 

não sendo mais associadas obrigatoriamente a doença e a convalescência [...] tudo isso atesta 

a representação que se tem hoje do que seja ―ser/estar bonita‖. 

 Ao deixar de ver a obesidade como uma doença propiciou-se uma banalização que se 

inicia no diagnóstico e segue até o tratamento. Perdeu-se a referência do que é estar no peso 

saudável, em sobrepeso ou obesidade, bem como se criou um labirinto de opções para o 

tratamento que se aplica a todos e ao mesmo tempo a ninguém.  

O mercado atendendo a esta demanda lança diariamente os mais diversos produtos e 

serviços visando resultados rápidos com lucro assegurado por consumidoras ávidas pelo 

―milagre do ser magra‖. A ―indústria da obesidade‖ é um dos negócios mais rentáveis do 

mundo. Mas curar o paciente pode não ser um bom negócio!!! 

Balman (2008, p.51) destaca um importante comportamento da sociedade de 

consumidores que contribui grandemente para o sucesso da indústria da obesidade: 

 

[...] Na sociedade de produtores, a advertência que provavelmente mais se ouvis 

depois de um falso começo ou tentativa fracassada era ‗tente outra vez, mas agora 

de modo mais árduo, com mais destreza e dedicação‘ – mas não na sociedade de 

consumidores. Aqui as ferramentas que falharam devem ser abandonadas, e não 

afiadas para serem utilizadas de novo, agora com mais habilidade, dedicação e, 

portanto, com melhor efeito. Assim, quando os objetos de ontem e os antigos 

investimentos da esperança quebram a promessa e deixam de proporcionar a 

esperada satisfação instantânea e completa, eles devem ser abandonados [...] a 

pressa deve ser mais intensa quando se está correndo de um momento (fracassado, 

pó fracassar ou suspeito de fracasso) para outro (ainda não testado)[...] 

 

 Resultado rápido no que diz respeito ao emagrecimento não existe. Resultado 

fácil muito menos. Promessas em cima de promessas, resultados rápidos e eficazes, produtos 

milagrosos, mas não se fala em saúde e a população está cada vez mais obesa. Estamos nos 

referindo a uma doença cujo tratamento requer mudanças de comportamento a curto, médio e 
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longo prazo. Não existem milagres e, portanto aquele que prometer tais façanhas estará no 

mínimo ―enganando‖ o consumidor. Mas parece que o consumidor quer ou gosta de ser 

enganado e se rende a todo e qualquer tipo de promessa que venha a lhe trazer satisfação de 

seus desejos. Longe parece estar o tempo em que o consumidor venha a exigir seus direitos, 

como faz atualmente quando produtos e serviços adquiridos não correspondem ao esperado.  

Na formação das novas ideias de saúde como conquista do indivíduo, a ideia do 

―corpo sarado‖ é uma das mais evidentes, tendo na mídia um papel de divulgação 

importantíssimo, pois ela veicula e repercute, pela mágica das imagens, uma representação 

selecionada por interesses das técnicas do culto do corpo e por um tipo de atenção médica 

espetacular (MINAYO, 2010, p. 247). 

 Pauta de todas as mídias o ―emagrecer‖ é certeza de captação. No formato utilizado 

nas capas da revista avaliada, ―o ajuda a emagrecer‖ presente nos enunciados pode ser 

analisado como a lógica simbólica (inserida no imaginário social) em favor de uma lógica 

econômica (captação).  

 Por outro lado não podemos deixar de destacar que a revista se mantém fiel a sua 

missão colocando a saúde em primeiro lugar. Quanto ao tema obesidade vemos um duplo 

posicionamento, pois ao mesmo tempo em que mantém um programa com apoio 

governamental – Emagrece Brasil – focado no combate a obesidade, trata, em suas capas de 

revista, o assunto como secundário utilizando-se muitas vezes o recurso de atribuir a um 

alimento ou nutriente o poder de emagrecer, esquecendo-se que este processo envolve 

mudanças alimentares e comportamentais bem mais abrangentes. 

 Citando Charaudeau (2012, p.92) há uma tensão onde ―a instância midiática acha-se 

‗condenada‘ a procurar emocionar seu público, a mobilizar sua afetividade, a fim de 

desencadear o interesse e a paixão pela informação que lhe é transmitida‖. No entanto, 

procedendo deste modo produz um efeito oposto ao efeito da racionalidade que deveria 

direcionar a visada da informação. 

  

 

3. A carta ao leitor 

 

 ―O discurso resulta da combinação das circunstancias em que se fala ou escreve (a 

identidade daquele que fala e daquele a quem se dirige a relação de intencionalidade que os 

liga e as condições físicas da troca) com a maneira pela qual se fala‖ (CHARAUDEAU, 2012 
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p.40).  A situação de troca requer que os parceiros reconheçam as restrições do espaço e 

firmem um acordo prévio sobre condições de realização da troca linguageira. 

Ao falar sobre as características discursivas do contrato de comunicação (como dizer) 

Charaudeau (2012, p. 68) especifica a existência de três espaços: locução, relação e 

tematização. O espaço de locução é aquele no qual o sujeito falante deve resolver o problema 

da ―tomada da palavra‖. Neste sentido deve justificar por que tomou a palavra (em nome de 

quê), impor-se como sujeito falante e identificar ao mesmo tempo o interlocutor (ou o 

destinatário) ao qual ele se dirige. Ele deve de algum modo, conquistar seu direito de poder 

comunicar. 

 A carta ao leitor publicada em todas as edições da revista é elaborada pela diretora de 

redação e constitui o contrato de comunicação visível ao leitor. Trata-se de uma seção da 

revista e corresponde ao editorial. É o espaço onde se reitera o compromisso que a revista 

assume com o leitor quanto a sua finalidade e modo de construir a revista. 

[...] A gente quer dinheiro, quer trabalho. A gente quer amor, quer felicidade. Quer 

também cultura, educação. E quer, claro, viver em um lugar melhor, cada vez mais 

justo. E o que nos dá fôlego para correr atrás de tudo isso é, sem dúvida, a saúde. 

Melhorar a qualidade da saúde do país é o passo fundamental para o 

desenvolvimento dele e para o bem viver de todos os seus cidadãos – eu, você [...] 

(carta ao leitor - edição nº330 – julho 2010). 

 

 Cada gênero de discurso comporta uma distribuição pré-estabelecida de papéis que 

determina em parte a imagem de si do locutor, o qual pode escolher mais ou menos 

livremente sua ‗cenografia‘ ou cenário familiar que lhe dita sua postura.  

No enunciado acima o sujeito enunciador apresenta-se ao sujeito destinatário como 

semelhante (a gente – eu, você) ao especificar a similaridade nos desejos (quer) de ambos, 

quanto a dinheiro, trabalho, amor, felicidade, cultura, educação, bem estar, segurança, justiça, 

cidadania. Com esta aproximação cria um texto que se destina a todos e ao mesmo tempo a 

você (individualizado). Neste contexto situacional se permite afirmar que a saúde (nome da 

publicação e ao mesmo tempo foco da revista) é o ponto fundamental para se conseguir 

atingir todos os objetivos almejados. 

 Maingueneau (2005) propõe que ―qualquer discurso escrito possui uma vocalidade 

específica que permite relacioná-lo a uma fonte enunciativa por meio de um tom que indica 

quem o disse‖. O enunciador, por meio desta vocalidade, faz emergir uma instância subjetiva 

encarnada que exerce o papel de fiador, ―cuja figura o leitor deve construir com base em 

indícios textuais de diversas ordens, sendo investido de um caráter e de uma corporalidade, 

cujo grau de precisão varia conforme os textos‖. 
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A imagem discursiva de si, formada pelo caráter e corporalidade, é ancorada em 

estereótipos, um arsenal de representações coletivas que determinam parcialmente, a 

apresentação de si e sua eficácia em uma determinada sociedade (CHARAUDEAU 2008; ) 

MAINGUENEAU , 2005).  

 

[...] uma parte desse trabalho de transformar o conhecimento sobre a saúde em 

prática esta nas mãos dos políticos, é inegável. Mas a outra parte enorme está nas 

mãos de todos nós – eu, você, de novo [...] (carta ao leitor -edição nº326 – julho 

2010). 

 

 

 O espaço de relação é aquele no qual o sujeito falante, ao construir sua própria 

identidade de locutor e a de seu interlocutor (ou destinatário), estabelece relações de força ou 

de aliança, de exclusão ou de inclusão, de agressão ou de conivência com o interlocutor 

(CHARAUDEAU, 2012, p. 71).  

Utilizando o mesmo recurso acima descrito, o sujeito enunciador apresenta mais um 

ponto em comum com o sujeito destinatário – eu, você, de novo – onde o termo de novo 

implica em um novamente, mais uma vez, em uma alusão ao temos mais em comum do que 

você imagina. As ideias apresentam-se por uma maneira de dizer que remete a uma maneira 

de ser, a participação imaginária de um vivido. 

 

[...] acho que jornalista que não faz poesia, faz reportagem – sofre para tirar o véu 

de todas as ideias, ligá-las delicadamente entre si como um bordado, de um 

colorido que seja natural, nada distante da realidade e, enfim, deixá-las todas ali, 

arrumadas, no espaço que lhes cabe no papel (carta ao leitor - edição nº327 – 

agosto 2010). 

 

 Ao descrever a atividade do jornalista, o sujeito enunciador utiliza-se do recurso da 

comparação para aproximar o sujeito destinatário, de uma realidade pouco familiar a ele, do 

processo de criação das matérias. Ao estabelecer analogia com atividades mais próximas ao 

destinatário consegue transmitir além do processo que envolve a produção da matéria os 

aspectos situacionais inerentes a este.  

Em um jogo de aproximação e distanciamento expressa a dificuldade em conseguir as 

informações no enunciado – sofre para tirar o véu de todas as ideias – onde o verbo sofrer 

aproxima o leitor de algo inerente a sua realidade e a palavra véu o distanciamento remetendo 

a ideia de algo a ser descoberto, que está encoberto de forma sutil conferindo uma 

pseudotransparência;  



83 
 

Na sequencia do enunciado a sutileza em construir a matéria é comparada ao trabalho 

de bordar que envolve técnica, sensibilidade, precisão, mas ao mesmo tempo delicadeza e 

sensibilidade – ligá-las delicadamente entre si como um bordado. A matéria então é 

publicada como uma obra de arte exposta em um espaço que lhe é de destino, chamando a 

atenção por sua beleza e naturalidade próxima a realidade – de um colorido que seja 

natural, nada distante da realidade; prontas para serem lidas no espaço que lhes é 

destinado. 

 

O espaço, aliás, é um caso a parte. Todo jornalista inicia o texto achando que ele é 

imenso – teme o tamanho da missão pela frente – e acaba brigando com o designer 

porque, no final, quer aumentar as linhas, quer escrever mais, quer colocar mais 

ideias no meio. Não é fácil, ele sofre, mas escreve. E sente falta desse sofrimento 

se fica um tempo sem escrever [...] o redator chefe empresta algumas palavras ao e 

ideias ao texto dos outros, fica escondido atrás de boas frases e sacadas de cada 

edição. (carta ao leitor - edição nº327 – agosto 2010). 

  

 Através da narrativa o sujeito enunciador conta ao destinatário como se produz uma 

matéria inserindo alguns dos atores responsáveis pela missão (jornalista, designer, redator 

chefe) e as articulações e conflitos existentes na produção tendo um único propósito 

informarem com o maior número de dados possíveis (aumentar as linhas, escrever mais, 

colocar mais ideias). O apagamento do redator chefe também é destacado em – fica 

escondido atrás de boas frases e sacadas de cada edição 

Martins (2006) destaca que mesmo havendo na construção do texto de divulgação 

tanto por parte do jornalista quanto por parte do cientista, uma atividade consciente de 

intermediação entre a linguagem ―incompreensível‖ dos textos científicos e aquela linguagem 

―fácil‖ de alcance popular, algumas ressalvas devem ser feitas, já o trabalho jornalístico 

apresenta particularidades, algumas relacionadas a própria estrutura dos meios de 

comunicação da qual fazem parte.  De tal modo, as restrições impostas por decisões das 

editorias, que submetem o trabalho jornalístico, na maioria das vezes, a interesses econômicos 

da empresa de comunicação, vão contribuir para mudar as condições de produção de texto de 

divulgação. 

Quando lançamos um guia de nutrição no final de 2004, o sucesso foi enorme e eu 

entendo por que o livro acertou em cheio no paladar de um público com apetite 

ávido por informações sobre alimentação: era uma obra  assinada por SAÚDE! E 

isso significava que tudo ali tinha aval científico, sem o tempero enganador do 

sensacionalismo [...] (carta ao leitor - nº328 – setembro 2010). 
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 O poder de persuasão de um discurso decorre em boa medida do fato de que leva o 

leitor a identificar-se com a movimentação de um corpo investido de valores historicamente 

especificados (MAINGUENEAU, 2005). 

Utilizando-se do recurso de aproveitamento do campo semântico, o enunciador refere-

se ao sucesso de uma publicação da linha editorial da revista, como um chef de cozinha que 

elabora uma preparação de acordo com a preferência de seu cliente por um produto. ―O livro 

(chef de cozinha) acertou em cheio no paladar (elaborou de acordo com a preferência) de 

um público ávido (cliente) por informações sobre alimentação (produto específico).‖ 

Alinhado com a missão da revista sujeito enunciador também reafirma seu 

compromisso com a informação, ao atribuir o sucesso desta publicação a credibilidade da 

revista – e isso significava que tudo ali tinha aval científico, sem o tempero enganador do 

sensacionalismo - ou seja, divulgamos a ciência e sem o tempero (analogia ao papel do 

tempero para o alimento – realçar o sabor) enganador (critica a este tipo de jornalismo) do 

sensacionalismo.  

 

[...] Afinal não existem alimentos que curam doenças. Existem ingredientes que, 

combinados na dieta do dia a dia, se tornam uma ferramenta a mais – para afastar 

uma série de problemas e garantir a qualidade de vida [...] (carta ao leitor - edição 

nº328 – setembro 2010). 

 

 Neste enunciado confirma-se o compromisso do enunciador com a ciência sem o apelo 

ao sensacionalismo ao afirmar que - não existem alimentos que curam.  

 Porém na sequência ao afirmar que - existem ingredientes que, combinados na dieta 

do dia a dia, se tornam ferramentas – o enunciador possibilita várias interpretações dentre 

as quais podemos destacar uma vertente para a ciência, pois segundo evidências científicas a 

alimentação saudável se faz pela associação de alimentos variados em quantidade e qualidade 

condizentes com a necessidade nutricional, onde em um sentido figurado - a dieta do dia a 

dia – torna-se uma receita culinária, cujos ingredientes (alimentos) quando combinados de 

forma adequada (quantidade e qualidade) se tornam uma ferramenta (aliado) a mais (pois a 

alimentação não exerce sozinha este papel) para a prevenção (afastar uma série de problemas) 

e garantir a qualidade de vida. 

Por outro lado podemos compreender também, que os tais ingredientes são alimentos 

isolados, que ao serem incorporados na dieta do dia a dia fazem com que esta se torne 

saudáveis. Neste caso o enunciador se afasta da ciência. Analisando o corpus do trabalho 

predominam matérias cujo enfoque se enquadra nesta interpretação, mesmo tendo por base 

artigos científicos. 
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Este posicionamento delimita, além do destinatário, quem serão os possíveis 

concorrentes com os quais o conteúdo da revista poderá ser comparado. 

 

 [...] fomos além e criamos diversos recursos gráficos para o leitor, de cara, 

entender os benefícios de cada ingrediente e a porção ideal, diária ou semanal, para 

alcança-los [...] publicamos pequenos infográficos para deixar evidente a proporção 

de nutrientes, fazendo comparações [...] (carta ao leitor -edição nº328 – setembro 

2010). 

 

 

 O compromisso em tornar a ciência em linguagem acessível pode ser identificado 

neste enunciado quando o sujeito enunciador identifica os recursos utilizados para facilitar a 

compreensão do destinatário (recursos gráficos, comparações, infográficos). 

 
―O espaço de tematização é onde é tratado ou organizado o domínio (ou domínios) 

do saber, o tema (ou temas) da troca, sejam eles predeterminados por instruções 

contidas nas restrições comunicacionais ou introduzidos pelos participantes da 

troca. O sujeito falante deve não somente tomar posição com relação ao tema 

imposto pelo contrato (aceitando-o, rejeitando-o, delocando-o, propondo um 

outro), escolhendo um modo de intervenção, mas também escolher um modo de 

organização discursivo particular para esse campo temático, em função das 

instruções contidas nas restrições situacionais‖(CHARAUDEAU, 2012, p. 71) 

 

 Em outra carta ao leitor o enunciador expõe a ciência de forma sutil e provocadora, 

convidando o leitor à reflexão 

[...] mas, desta vez, a proposta é um pouco diferente. Vamos mostrar o lado 

positivo da ciência – a mesma ciência que se viu encurralada, sem encontrar 

barreiras 100% seguras para o inimigo e que foi obrigada humildemente rever seus 

conceitos (não, ela não era tão poderosa assim), mas que, ao travar batalhas contra 

a doença, conquistou algumas vitórias não só contra a síndrome propriamente dita, 

mas também contra vários males, entre ele o câncer [...](carta ao leitor -edição 

nº330 – novembro 2010). 

 

 A utilização do operador argumentativo – mas – estabelece um vai e vem no discurso 

contrapondo argumentos para conclusões contrárias. Inicialmente argumenta a favor da 

ciência para na sequência expor seus pontos fracos e novamente enaltecer seus feitos. 

 O enunciador faz com que a ciência desça do pedestal admitindo suas fragilidades e 

incapacidades ao mesmo tempo em que enaltece suas qualidades e competências. Ao 

apresentar este lado da ciência convida o leitor a reflexão sobre a necessidade de se admitir 

que ninguém é  dono da verdade - se é que podemos admitir a existência de uma verdade – e a 

importância da reavaliação, da atualização e da modernização para o avanço da sociedade. Se 

a medicina – ciência clássica – o fez porque não seguirmos este mesmo exemplo. 
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―O contrato de comunicação dispõe de uma margem de manobra que lhe permite 

realizar seu projeto de fala pessoal, ou seja, que lhe permite manifestar um ato de 

individualização: na realização do ato de linguagem, pode escolher os modos de 

expressão que correspondam a seu próprio projeto de fala. Contrato de 

comunicação e projeto de fala se completam, trazendo, um, seu quadro de 

restrições situacionais e discursivas, outro, desdobrando-se num espaço de 

estratégias, o que faz com que todo ato de linguagem seja um ato de liberdade, sem 

deixar de ser uma liberdade vigiada‖ (CHARAUDEAU, 2012 p. 71). 

 

 A revista, como já citado anteriormente, assume o compromisso em utilizar uma 

linguagem acessível que propicie a compreensão do leitor e para tanto elege especialistas que 

saibam falar como a mídia. Em função do lançamento de mais um livro da marca Saúde é 

Vital, o enunciador em sua carta ao leitor descreve o que valoriza em seus especialistas. 

 

[...] o autor, conhecido nos meios científicos por estar envolvido em uma das mais 

fascinantes pesquisas com células-tronco para recompor o pâncreas dos diabéticos 

[...] é igualmente famoso entre os pacientes por ouvir com atenção verdadeira as 

histórias de cada um e contar com graça e simpatia outras tantas. Com este jeito 

mineiro [...] tem um dom ímpar para ensinar todo mundo o manter o açúcar da 

circulação no prumo, sempre falando de um jeito amigável, jamais criando pânico, 

esse remédio amargo que não previne nada nem faz bem a ninguém [...](carta ao 

leitor -edição nº340 – agosto 2011). 

 

 Reconhecimento no meio científico e ao mesmo tempo a questão do saber se 

comunicar com o outro de forma a fazê-lo se sentir acolhido, amparado. Ao citar sua origem – 

mineiro – remete ao imaginário social do padrão acolhedor deste povo, famoso pelo receber 

bem, fazer bem feito e com calma, bem diferente do padrão instituído pelo atendimento no 

Sistema Único de Saúde.  

 

[...] talvez você se pergunte por que insistimos tanto no tema – o diabete. A 

resposta é simples: porque 10 milhões de brasileiros convivem com altas taxas de 

açúcar. Precisamos ajudar na prevenção do problema e ensinar quem já tem diabete 

a controlar seu problema sem perder a alegria. Assim, SAÚDE mergulha em 

assuntos nem sempre doces. Mas com leveza e, de novo, na medida do possível 

com alegria, esse combustível da vida saudável [...] (carta ao leitor -edição nº340 – 

agosto 2011). 

 

 

Novamente a gente – o eu e você – mostram sua importância no contrato de troca ao 

mostrar a importância social do problema convidando o leitor a participar da prevenção ou 

tratamento da doença com doses extras de alegria. Destaca-se aqui a maneira sutil como a 

doença é abordada, pois se lembrarmos do compromisso da revista, como citado 

anteriormente, é tratar da saúde pelo viés da promoção da mesma e não pelo viés da doença. 
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A carta ao editor da ultima edição que estamos analisando apresenta um projeto da 

Editora Abril liderado pelas revistas SAÚDE e BOA FORMA. 

 

[...] trata-se do Emagrece Brasil! Que encara o desafio de educar as pessoas para 

uma alimentação saudável e um estilo de vida ativo a fim de combater a obesidade 

nos mais diversos meios, em todas as faixas etárias e classes sociais [...] (carta ao 

leitor -edição nº347 – fevereiro 2012). 

 

 

Ao apresenta o projeto o enunciador mais uma vez deixa claro o desafio de educar as 

pessoas para uma alimentação saudável não apenas restrito a revista em estudo, mas as 

todas as revistas da Editora Abril, estando as matérias ligadas ao projeto identificas com um 

selo específico. 

Ao se referir aos apoios dados ao projeto introduz o enunciado com a locução 

adverbial – não a toa – a qual indica que o projeto tem fundamentação, qualificação 

reconhecida pelo governo federal, através de seus ministérios. 

 

[...] Não a toa, tem o apoio de três ministérios – da Saúde, do Esporte e da 

Educação – atuando em muitas frentes [...] (carta ao leitor -edição nº347 – 

fevereiro 2012). 

 

 

 Na sequencia apresenta mais uma publicação da Revista Saúde é Vital e acrescenta um 

dado importante para nossa análise: 

 

[...] é um passo para ajudar a resolver, por meio da informação – que ainda é o 

melhor remédio contra muitos males -, um problema que não é nada pequeno [...] 

(carta ao leitor -edição nº347 – fevereiro 2012). 

 

 

 Portanto o desafio da Revista Saúde é Vital de educar as pessoas para uma 

alimentação saudável e um estilo de vida ativo acontecerá por meio da informação, que 

segundo o enunciador é o melhor remédio contra muitos males. 

 Esta afirmação traz para a discussão aspecto que norteiam o processo de educação 

nutricional em todo o mundo. É fato consumado que as doenças crônicas não transmissíveis 

são o mal do século e que por mais que a ciência tenha evoluído não conseguiu controlar 

problemas como as doenças cardiovasculares, o diabete, a hipertensão, a obesidade, entre 

outros. Figuram entre as principais causas destas doenças os chamados fatores de risco 

modificáveis, ou seja, comportamentos adotados pela sociedade contemporânea que o 
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conduziram a estas doenças. Como já citado anteriormente a alimentação saudável e o 

exercício físico figuram entre as principais estratégias para tratamento e prevenção de todas 

estas doenças. 

 Se a situação possui um diagnóstico tão claro, se as ações estão devidamente 

comprovadas e os benefícios evidenciados por que não conseguimos reverter o quadro? A 

resposta é simples, por que as ações envolvem mudança de comportamento. E mudança de 

comportamento não se constrói apenas com informação. 

 Educar não é informar. Educar é ensinar a pensar. Pensar não é ter as informações. 

Pensar é o que se faz com as informações. 

 

 

4. As matérias 

Para Charaudeau (2012, p. 18) ―informar é transmitir um saber a quem não o possui, 

pode-se dizer que a informação é tanto mais forte quanto maior é o grau de ignorância, por 

parte do alvo, a respeito do saber que lhe é transmitido‖. O mesmo autor também define 

empiricamente a informação como ―a transmissão de um saber, com a ajuda de uma 

determinada linguagem, por alguém que o possui a alguém que se presume não possuí-lo‖. 

Produzindo assim um ato de transmissão que contribui com a capacitação, por tirar o 

indivíduo de um estado de ignorância e conduzi-lo a estado de saber. 

 As definições acima são passíveis de vários questionamentos que transformam o ato 

de informar em ―mocinho‖ ou ―vilão‖ dependendo do interesse de quem informa, o que 

informa, com base no que informa, como informa, por que informa entre outros. A 

informação é um instrumento de manipulação que pode ser utilizado de várias maneiras. Por 

vezes é melhor não ser informado do que ser mal informado, em função das consequências 

que esta ultima situação pode induzir. 

Outro aspecto importante é que no processo de mudança comportamental não basta 

informar. Na atualidade as informações não são o fator limitador, mas sim a qualidade do que 

é informado e mais importante ainda como transformar todas estas informações em ações 

cotidianas. Para que haja a mudança o indivíduo precisa primeiramente se sentir parte do 

problema e motivado a mudanças, caso contrário a informação servirá para o outro e não para 

ele. Citando Wolton (2006, p.40) informar não é conhecer e conhecer não é agir. 

 Por se tratar de um discurso de divulgação científica, cuja principal característica é a 

argumentatividade, compete ao enunciador primeiramente problematizar seu propósito, para 
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depois elucidá-lo e avaliar seus diferentes aspectos. A problematização pressupõe a produção 

de argumentos em apoio às proposições, favorecendo a persuasão. Na elucidação espera-se 

que o enunciador esclareça o que não se vê (oculto, latente) e por fim na avaliação a tomada 

de posição no debate de ideias ou a projeção de sua afetividade.  

 Martins (2006) discutindo o papel intermediário assumido pela mídia entre a ciência e 

o grande público sinaliza que o modo discursivo adotado na divulgação científica – narrativo, 

explicativo, argumentativo, preventivo, aconselhamento – a coloca em vários papéis da vida 

cotidiana – conselheira, consultora, transmissora de saber-fazer técnicos ou experimentais. 

―Por consequência, a heterogeneidade deste discurso pode apresentar-se cada vez mais velada 

quando se trata de difundir opiniões fazendo-as passar por verdades, ou seja, as funções da 

explicação, fundamental neste tipo de discurso, estariam estreitamente ligadas a natureza dos 

saberes transmitidos e aos domínios científicos e técnicos implicados, apresentando graus da 

vontade de fazer- compreender‖.  

 A divulgação científica como um novo discurso traz consigo elementos dos discursos 

que lhe deram origem em uma troca dialogada fazendo que ora um ora outro seja suporte para 

a significação. Ao ler um texto de divulgação científica conseguimos visualizar o discurso 

científico sendo conduzido em seu significado para outro discurso com características 

diferenciadas que jamais seriam utilizadas no meio científico e por outro lado obsevamos 

também que a divulgação científica se ancora no discurso científico para criar a credibilidade 

e tecnicidade necessárias. 

 A argumentatividade do texto será conferida por índices de objetividade e índices de 

subjetividade que se configuram como recursos metalinguísticos importantes neste gênero. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

4.1 Índices de objetividade 

4.1.1. Com a palavra os especialistas 

 

A instância midiática não pode, evidentemente, inventar as notícias. Ela deve utilizar 

fontes ou exteriores ao organismo de informação ou internas. Sendo assim, a instância de 

produção tem uma dupla responsabilidade: a de obter os meios de aceder a um máximo de 

fontes possíveis, verificá-las e apresentá-las. Para tanto é necessário fornecer a origem das 

fontes e o meio de identificar os signatários pelo nome, pelo status, função e pelo 

pertencimento ou não ao organismo de informação considerado (CHARAUDEAU, 2012, p. 
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147- 148). Cabe ao enunciador informar ou não a fonte, bem como escolher os modos de 

identificação dependendo das circunstâncias de produção e o efeito que deseja provocar no 

destinatário.  

Tendo em vista legitimar seu ponto de vista, o texto de divulgação científica tende a 

incorporar a própria voz do cientista (especialmente daqueles que pertencentes a órgãos e 

institutos de pesquisa renomados), cuja autoridade atribui um caráter de confiabilidade e de 

veracidade ao argumento defendido (LEIBRUDER, 2002 p. 239). 

Ao identificar as fontes buscam-se atrelar a autoridade, prestígio e tecnicidade das 

mesmas, ao enunciado da matéria, fatores estes que influenciam na credibilidade.  

A busca das fontes pode ser altamente questionável e manipulável. Os redatores 

costumam ter um elenco de pessoas e institutos que servem de fonte para serem procurados. 

Geralmente são pessoas que dizem o que a revista quer dizer ou que ratificam um pensamento 

hegemônico. Os critérios para estabelecer a questão da credibilidade também precisam ser 

avaliados, pois tem maior credibilidade quem aparece mais e quem aparece mais é sempre 

mais procurado e, portanto vai aparecer mais ainda, no entanto não significa que seja a pessoa 

mais capacitada para discorrer sobre os assuntos. Existem muitos casos na mídia de 

especialistas que mais se assemelham a generalistas, pois entendem de tudo, falam sobre tudo 

e quando consultamos os verdadeiros especialistas, estes se dizem indignados com tais 

discursos que não correspondem a realidade. 

Charadeau (2012, p.19) afirma que ―a instância midiática tem total domínio para 

impor o ponto de vista através do qual o tema será tratado e relegando os convidados a papéis 

de coadjuvantes ou álibis‖. Sendo necessário para tanto de convidados que saibam ‗falar a 

língua da mídia‘, isto é, ―manejar certa retórica de maneira a passar a ilusão de naturalidade, 

de simplicidade e de combatividade‖. 

Em um discurso relatado ao reproduzir a opinião de alguém se procede a uma nova 

seleção de termos e a outra construção sintática que as do autor. O enunciador torna-se um 

filtro, onde ele é receptor e emissor ao mesmo tempo. A informação proveniente do autor 

passa para o receptor que ―trabalha‖ o material e o transmite. Deste modo podemos afirmar 

que a neutralidade do receptor é nula e que o ―trabalho‖ construído com a informação tende a 

ser moldado de acordo com as instruções da instância midiática. 

 Marcushi (1991, p.88) ao estudar a ação dos verbos introdutores de opinião esclarece 

que os mesmo tem uma função organizadora do texto pré-existente - função costruturadora. 

―Assim estes verbos assumem funções que nem sempre estão fazendo justiça a opinião 

original do autor, pois podem ―costurar‖ um texto com retalhos de vários aspectos por vezes 
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díspares. Podem montar um texto muito interessante, mas fictício, se comparado com aquilo 

que o autor realmente disse‖. 

 A opinião do especialista faz parte do discurso de divulgação científica e aparece no 

texto com o uso de verbos introdutores de opinião. A fim de estabelecer a função lógico-

organizadora que tais verbos exercem no texto analisaremos as sete classes gerais de funções 

organizadoras, proposta por Marcushi (1991, p.88) e adaptada ao corpus do presente trabalho. 

Após analisar a participação da voz do especialista em cada edição faz-se necessário 

avaliar o corpus tomando por base as evidências científicas que norteiam as orientações 

nutricionais difundidas para a população. As evidencias científicas estão sintetizadas nas 

diretrizes específicas da área da saúde reconhecidas pelo Ministério da Saúde e no Guia 

Alimentar para a População Brasileira (Ministério da Saúde, 2006), disponíveis quando da 

edição das matérias do corpus deste trabalho. 

 Utilizando este referencial teórico a alimentação saudável não deve ser compreendida 

como uma receita pré-concebida e universal uma vez que deve respeitar os hábitos 

alimentares individuais e coletivos inerentes à região e cultura local. Desta maneira a 

alimentação saudável é composta por alimentos em quantidade e qualidade adequados para 

assegurar a saúde aos indivíduos, respeitando aos aspectos socioeconômicos e culturais. 

 Com base neste conceito assim como não existem modelos alimentares universais não 

existem também alimentos proibidos e permitidos, mas sim uma harmonia entre quantidade e 

qualidade de alimentos a serem consumidos a fim de garantir a saúde. 

 

 

 

Revista Saúde é Vital: edição nº326 – julho de 2010 

Castanhas um punhado de muita saúde 

Nesta edição através de um discurso relatado, a voz da ciência é conferida ao sujeito 

enunciador que tomando o resultado da pesquisa como base desenvolve todo o material. Para 

assegurar credibilidade à matéria o enunciador utiliza-se da identificação do local onde se 

desenvolveu o estudo, sua localização e o nome do responsável pelo estudo, seu cargo na 

referida instituição e a abrangência da pesquisa. 

 

[...] um levantamento que acaba de ser conduzido na Universidade de Loma Linda, nos 

Estados Unidos [...] Joan Sabaté, chefe do Departamento de Nutrição da universidade que 

revisou 25 estudos sobre o assunto realizado em sete países. 
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O enunciador utiliza-se da palavra de outros especialistas em dezenove inserções no 

texto. Sendo que a identificação dos mesmos se faz pela citação da função, nome da pessoa e 

instituição a que pertence, bem como a localização da mesma, não necessariamente nesta 

ordem ou com todas estas informações. Desta maneira marcando de acordo com a 

identificação utilizada, ora tecnicidade, ora autoridade, ora status e, portanto, dependendo da 

identificação utilizada, confiabilidade de fontes conhecidas do destinatário. 

 Podemos categorizar a inserção da voz do especialista de acordo com a finalidade que 

a mesma desempenha no texto, através da análise dos verbos introdutórios: 

a)  Quando se deseja indicar uma posição oficial e uma confirmação do enunciado. Para 

tanto se utilizam verbos introdutórios na 3ª pessoa (diz, afirma, recomenda,) cujo 

semantismo é mais ou menos revelador da atitude da instância de enunciação em 

relação a fonte original do que é relatado.  

[...] ―Ele deve corresponder a 20% de todas as calorias que uma pessoa consome‖, afirma a 

nutricionista Anna Carolina Di Creddo Alves, do Instituto do Coração de São Paulo. 

[...] ―O ideal seria comer no máximo [...] recomenda a nutricionista Silvia Cozzolino, 

professora da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Universidade de São Paulo‖. 

[...] ―As gorduras costumam demorar [...]‖, afirma a nutricionista gaúcha Vera Rocha 

Barone, que pesquisou as nozes em seu doutorado, na Universidade de Grenoble, na França. 

[...] ―Já em medidas adequadas o selênio [...]‖ diz a nutricionista Silvia. 

[...] ―Quando isto acontece, dá para notar porque o sabor fica alterado, rançoso‖ diz a 

nutricionista Vera Rocha Barone. 

Em quase todos os exemplos citados acima, a voz do especialista nutricionista se fez 

presente para indicar ou reforçar uma recomendação nutricional oficial, ou seja, é porta voz 

do conhecimento e responsáveis pela orientação nutricional. 

Nos exemplos citados abaixo a voz do especialista credibiliza o enunciado ao reforçar 

o posicionamento do enunciador ou para agregar dados oficiais e históricos. 

[...] ―Estudos publicados em diversas partes do mundo esclarecem os benefícios das nozes 

para a saúde‖, afirma o nutrólogo Edson Credidio. 

[...] ―Em terras nacionais seu cultivo se concentra no estado do Ceará‖, conta Antonio 

Teixeira, engenheiro agrônomo da Embrapa Agroindústria Tropical, em Fortaleza. 

[...] ―No Brasil, ele era consumido pelos índios muito antes da chegada dos portugueses‖, 

afirma Masaharu Nagato, engenheiro de alimentos da consultoria Nagato & Pignocchi, de 

São Paulo. 
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 Para Charaudeau (2012, p. 49) o efeito da verdade não existe, pois, fora de um 

dispositivo enunciativo de influência psicossocial, no qual cada um dos parceiros da troca 

verbal tenta fazer com que o outro dê sua adesão a seu universo de pensamento e verdade. 

 Cabe aqui uma observação, em Marcushi (1991, p.89) faz uma ressalta em relação ao 

verbo ―dizer‖ o classificando com um coringa, ―uma espécie de vale tudo, pois aparece em 

todas as funções e não tem alguma específica‖. Sua função depende do contexto e dos tipos de 

discurso. Em todas as matérias analisadas neste trabalho constatou-se que o verbo ―dizer‖ 

enquadrasse na função de indicador de posição oficial e afirmações positivas. 

 

b) Quando se declara uma provisoriedade do argumento e uma distância com relação ao 

valor da verdade da informação (verbo introdutório na 3ª pessoa: acredita). 

[...] Os especialistas brasileiros só discordam da pesquisa americana em um ponto: a 

quantidade. ―Não há dúvida de que as oleaginosas entram na lista de boas escolhas 

alimentares, mas 67g todos os dias, para alguns, pode ser um exagero‖, acredita Daniel 

Magnoni, nutrólogo e cardiologista do Hospital do Coração, na capital paulista. 

 

O verbo acreditar posiciona a fala do especialista como opinião pessoal, e, neste caso o 

enunciador não se compromete com a informação (distanciamento), mesmo porque ela é 

parcialmente contraditória ao resultado da pesquisa que esta sendo abordada. Outro aspecto 

interessante é que a fala do especialista valida um enunciado cuja fonte não é identificada 

(denominação vaga – os especialistas). 

 

c) Quando se deseja indicar a força do argumento (verbos introdutórios na 3ª pessoa: 

ressalta, reforça, enumera, enfatiza, acrescenta). 

[...] combatem os radicais livres [...] provocam o envelhecimento [...] ―O selênio e a vitamina 

E apresentam uma capacidade antioxidante significativa‖, ressalta Silvia Cozzolino. 

[...] ―O limite máximo é de 400 miligramas‖, enfatiza Silvia. 

[...] ―A ingestão exagerada [...]‖ reforça Joan Sabaté. 

[...] ―Ela tem propriedade antioxidante [...]‖ enumera a nutricionista Daniela Jobst. 

[...] ―essas oleaginosas são ricas em arginina, que ajuda a dilatar os vasos e melhorar a 

imunidade‖ acrescenta Jobst. 

 Ao introduzir a fala do especialista com estes verbos o enunciador consegue agrega 

outros argumentos que contribuem para reforçar a credibilidade da matéria ao atrelar 
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autoridade e tecnicidade ao texto. Ao mesmo tempo são verbos que sinalizam pontos no texto 

para os quais há necessidade de maior atenção. 

 

d) Quando se deseja incluir um momento argumentativo no discurso (verbo introdutório 

na 3ª pessoa: acrescenta, explica). Cabe ressaltar que o verbo explicar tanto confere 

autoridade ao discurso, pois só explica quem tem competência para isso. Não é dado a 

qualquer um o poder de explicar. 

[...] ―Isso é resultado de grande quantidade de gorduras monoinsaturadas que esses alimentos 

fornecem‖, explica Joan Sabaté, chefe do Departamento de Nutrição da universidade. 

[...] ―A monoinsaturada age contra processos inflamatórios em geral, como aqueles 

envolvidos na obesidade‖, explica a nutricionista Daniela Jobst, de São Paulo. 

Nas três falas dos especialistas os verbos introdutórios conferem a palavra final (final 

do parágrafo) sobre um enunciado elaborado em linguagem mais acessível para explicar o 

resultado do estudo, ou seja, o especialista dá a palavra final. 

 

e) Quando se desejam retomadas opositivas, organizadores dos aspectos conflituosos 

(verbo introdutório na 3ª pessoa avisa, lembra) 

[...] o nutrólogo Daniel Magnoni lembra algo fundamental [...] a indústria costuma 

acrescentar sal [...]. 

[...] ―o selênio, por exemplo, não resiste ao forno a mais de 150 graus‖ avisa Silvia 

Cozzolino. 

 O especialista nestes casos tem a função de destacar uma informação que pode 

comprometer o benefício até então defendido no texto. São pontos de alerta para os quais o 

destinatário deve ficar atento. 

 O enunciador também se utiliza da denominação vaga quando insere no texto - [...] os 

especialistas brasileiros só discordam, [...] universidades europeias mostraram, por 

exemplo, [...] garantem os cientistas– criando uma generalização em relação a fonte, 

dificultando a identificação da mesma, o que pode gerar questionamentos do tipo: quem são 

os especialistas? A que área do conhecimento eles pertencem? Por que discordam? Quais são 

as universidades? Quem são os pesquisadores? Quais são as pesquisas?Quem são os 

cientistas? Por outro lado, no sendo comum basta dizer que é pesquisa, que é ciência que já 

tem valor. A cultura científica é muito pouco difundida em nosso país. 
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 Ao incluir uma curiosidade utilizou-se a locução – segundo o nutrólogo  – indicando 

novamente um afastamento em relação ao valor da verdade da informação. Neste caso não 

sou eu e você (carta ao leitor), mas alguém acima de nós portador de tal conhecimento. 

Das dezenove inserções de especialistas, dez são protagonizadas por nutricionistas, 

três por nutrólogos, três por engenheiros de alimentos e três por um profissional cuja 

especialidade não foi informada. Foram consultados 08 profissionais. 

 Para Martins (2006) a divulgação científica é o lugar em que a heterogeneidade 

mostrada marcada é especialmente perceptível, podendo ser identificada a na estrutura 

enunciativa e no fio do discurso. Na estrutura enunciativa, sob a forma de discurso relatado 

indireto – ―o Senhor X (especialista) pensa (diz, experimentou, demonstrou, explicou...)‖ ou 

discurso relatado indireto em que se recortam as palavras do outro e as cita.  

O consumo da família das castanhas pode ser um hábito alimentar de uma região do 

país produtora destes alimentos e, portanto onde o preço dos mesmos é mais acessível, mas 

para outras regiões estes alimentos representam um dispêndio orçamentário superior a 

possibilidade financeira do indivíduo e da comunidade e nem por isto a alimentação dos 

mesmos está inadequada, pois temos os mesmos nutrientes em alimentos locais que podem 

garantir a adequação da alimentação. Faz necessário uma análise do hábito alimentar local ou 

individual para que uma indicação (isolada ou associada da família das castanhas) possa ser 

elaborada por um profissional especialista da área, e não por um jornalista, como é o caso da 

matéria em questão.  

Citando Wolton (2006, p.40) os discursos de informação, de conhecimento e político 

são legítimos, mas, ―para que sua confrontação no espaço público ajude os cidadãos a 

compreender as diferentes dimensões da realidade, é preciso que cada um se mantenha em seu 

lugar e não tenha a pretensão de querer e poder pensar e explicar tudo‖. 

 

 

Revista Saúde é Vital: edição nº327 – agosto de 2010 

Gordura Liberada 

 Nesta edição, através de uma narrativa o enunciador conta a história das gorduras 

definindo os papéis de ―mocinho‖ e ―vilão‖ e atribuindo a ciência o papel de ―advogado‖ ao, 

através do estudo publicado, inocentar ou condenar os culpados. 

 O crédito que se pode dar a uma informação depende tanto da posição social do 

informador, do papel que ele desempenha na situação de troca, de sua representatividade para 
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com o grupo de que é porta-voz, quanto do grau de engajamento que manifesta com relação a 

informação transmitida (CHARAUDEAU, 2012 p. 52). 

A voz da ciência é conferida a uma publicação que por sua credibilidade tem o poder 

de desvendar todos os personagens e seus respectivos papéis no contexto da narrativa. A 

credibilidade, portanto é atribuída pelo nome da revista, pela instituição onde os 

pesquisadores estão inseridos e pela representatividade da publicação em função do número 

de estudos paralelos envolvidos. 

 

[...] as nódoas na imagem dessa substância foram removidas há pouco por um estudo 

publicado na revista científica American Journal of Clinical Nutrition. Assinada por 

pesquisadores de universidades de peso como Harvard, nos Estados Unidos. Trata-se de uma 

revisão de 21 trabalhos [...].   

 

O enunciador utiliza-se também da palavra de outros especialistas nacionais em onze 

inserções. Sendo que a identificação dos mesmos se faz pela citação da função, nome da 

pessoa e instituição a que pertence, bem como a localização da mesma respectivamente. Desta 

forma imprimindo tecnicidade, autoridade, status e, portanto confiabilidade de fontes 

próximas ao destinatário. 

O cientista designado individualmente com seu nome, sustentado pelo seu título e em 

seu lugar de trabalho, garante a divulgação científica um ―efeito de real‖ originário do 

discurso científico, além de assegurar a autoridade da voz que ―diz a verdade‖ (MARTINS, 

2006) 

  Podemos separar a inserção da voz do especialista com três finalidades distintas: 

a) Quando se deseja indicar uma posição oficial e uma confirmação do enunciado. Para 

tanto se utilizam verbos introdutórios na 3ª pessoa (diz, afirma) cujo semantismo é 

mais ou menos revelador da atitude da instância de enunciação em relação a fonte 

original do que é relatado.  

[...] ―o exagero nos açúcares tem relação direta com as doenças cardiovasculares‖, diz a 

nutricionista Bianca Chimenti, da Clinica BKNR Prevenção e Saúde, em São Paulo. 

[...] ―a gordura participa da produção de hormônios como o estrógeno e a testosterona‖, diz a 

nutricionista Maria Fernanda Cury Boaventura, da Sociedade Brasileira Lipídios e Saúde. 

[...] ―Ela entra na composição das membranas celulares‖, afirma a nutricionista Cyntia Carla 

da Silva, do Hospital do Coração, em São Paulo. 
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[...] ―A gordura é indispensável para a absorção dessas vitaminas‖, diz o nutrólogo Edson 

Credidio, pesquisador da Universidade Estadual de Campinas, no interior paulista. 

[...] ―Também existem evidências de que o ômega-3 atue na adipogênese, ou seja, na 

proliferação das células de gordura, os chamados adipócitos‖, diz a nutricionista Mariana Del 

Bosco, da Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade e da Síndrome Metabólica, a 

Abeso. 

[...] ―O ômega-3 abaixa os triglicérides e está associado com a redução na pressão arterial‖, 

diz a nutricionista Bianca Chimenti. 

[...] tem sido alvo de estudos sobre cicatrização no Laboratório de Fisiologia Humana do 

Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo. ―observamos uma aceleração 

no processo de cicatrização em animais com diabete‖, diz a nutricionista Hosana Rodrigues. 

[...] ―Ocorre que a indústria tem substituído a trans pela saturada‖, afirma a nutricionista Ana 

Carolina Moron Gagliardi [...] Universidade de São Paulo. 

 A fala do especialista é inserida no texto produzindo um dialogismo com o 

enunciador, como se este estivesse conversando com os especialistas sobre os resultados do 

estudo. Neste caso, enunciador e especialistas possuem o saber necessário para que o discurso 

aconteça de forma linear.  

Observa-se também na fala do especialista a utilização de uma linguagem técnica - jargão 

científico e o fato de que todos tem a mesma posição. Os estudos e as pesquisas não 

apresentam dúvidas e contradições, mantendo a imagem da ciência como fator de harmonia e 

de ordem. 

 

b) Quando se deseja incluir um momento argumentativo no discurso (verbo introdutório 

na 3ª pessoa: justifica).  

[...] ―No nosso organismo, o ácido esteárico tem sua estrutura modificada pela ação de 

enzimas‖, justifica a nutricionista Ana Carolina Moron Gagliardi, pesquisadora do Instituto 

do Coração de São Paulo, o Incor. 

 Ao inserir no texto um aspecto contraditório quando ao papel dos ácidos graxos 

saturados, o enunciador busca na fala do especialista a posição oficial quanto ao tema para 

apresentar um motivo, uma explicação e, portanto embasar e respaldar suas informações. 

 

c) Quando se desejam retomadas opositivas, organizadores dos aspectos conflituosos 

(verbo introdutório na 3ª pessoa avisa, lembra) 
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[...] ―Para cada grama da substância somam-se 9 calorias‖, lembra a nutricionista Francine 

Nagao Peixoto, do Hospital Sírio Libanes, na capital paulista. 

 A voz do especialista reforça um alerta dado pelo enunciador quanto a restrição no 

consumo do alimento. Enunciador recomenda moderação com base no alerta do especialista. 

 

d) Quando se deseja demonstrar uma emocionalidade circunstancial (verbo introdutório 

na 3ª pessoa: lamenta) 

[...] ―Nem sempre as pessoas se contentam com porções discretas‖, lamenta a nutricionista 

Cynthia Antonaccio, da Equilibrium Consultoria em Nutrição e Bem Estar, na capital 

paulista. 

 Em uma demonstração de sentimentos, enunciador e especialistas verbalizam 

indignação ao constatar uma posição indesejável das indústrias de alimentos (enunciador) e 

do consumidor (especialista). 

 Cabe salientar que das onze inserções de especialistas, dez são protagonizadas por 

nutricionistas e uma por nutrólogo. Foram consultados 09 profissionais 

As gorduras fazem parte da alimentação do ser humano e devem ser ingeridas em 

quantidade e proporção adequada as funções das mesmas no organismo. As informações da 

matéria seguem as recomendações vigentes e não há ―liberação‖ além do que já estava 

recomendado como sugere o texto. O que observamos no texto é uma explicação das funções 

dos ácidos graxos no organismo o que confirma a necessidade do consumo dos mesmos, quer 

por estarem relacionados a funções básicos do organismo ou a prevenção de doenças.  

 

 

Revista Saúde é Vital: edição nº328 – setembro de 2010 

O coração pede leite 

Nesta edição a voz do especialista é atribuída prioritariamente a dois estudos e a um 

especialista, autor de um livro sobre o tema. Para assegurar a credibilidade da matéria 

identifica-se local onde os estudos foram desenvolvidos, sua localização, mas há uma 

denominação vaga dos pesquisadores e representatividade do estudo. Quando a outra 

publicação identifica-se o nome do autor, o título da obra e a editora. 

 

[...] de um trabalho recente da Universidade do Estado da Pensilvânia, os Estados Unidos [...] 

[...] um estudo da Escola de Saúde Pública Harvard, nos Estados Unidos [...] 
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[...] afirma o nutrólogo paulista Edson Credídio, autor do livro Leite, o Elixir da Vida (Editora 

Ottoni).  

 

Predomina no discurso relatado a denominação vaga - [...] inúmeras pesquisas, [...] 

os especialistas começam, [...] se render aos estudos que, [...] uma revisão conduzida por 

estudiosos da Universidade de São Paulo, [...] no artigo assinado pelos experts brasileiros 

e [...] os especialistas se apressam em defendê-la. Este recurso cria uma subjetividade no 

texto que impossibilita a averiguação dos dados afetando a credibilidade da matéria por parte 

de outros especialistas. No entanto, ao optar por tal recurso a revista projeta uma imagem do 

seu leitor onde não há necessidade de saber exatamente de quem se trata a fonte, pois o 

mesmo não é especialista na área. 

O enunciador utiliza-se também da palavra de outros especialistas em sete inserções. 

Sendo que a identificação dos mesmos se faz pela citação da função, nome da pessoa e 

instituição a que pertence, bem como a localização da mesma, não necessariamente nesta 

ordem ou a totalidade das informações. 

 Podemos separar a inserção da voz do especialista com três finalidades distintas: 

a) Quando se deseja indicar uma posição oficial e uma confirmação do enunciado. 

Para tanto se utilizam verbos introdutórios na 3ª pessoa (diz, afirma) cujo 

semantismo é mais ou menos revelador da atitude da instância de enunciação em 

relação a fonte original do que é relatado   

[...] ―Os peptídeos presentes na caseína – que representam 80% das proteínas do leite – e 

também nas outras proteínas do soro do produto tem um potente efeito de inibição dessa 

enzima‖, afirma o nutrólogo paulista Edson Credídio, autor do livro Leite, o Elixir da Vida 

(Editora Ottoni). 

[...] ―O leite e seus derivados são necessários para um estilo de vida saudável, e nosso 

organismo precisa de pelo menos 7% das calorias vindas da gordura saturada‖, afirma o 

cardiologista Daniel Magnoni, do Hospital do Coração, de São Paulo. 

[...] ―Há alimentos muito mais gordurosos do que o leite que, esses sim, devem ser restritos na 

dieta, como biscoitos e embutidos‖, diz a nutricionista Simone Freire, especialista em ciência 

dos alimentos, de São Paulo. 

Nas três inserções da palavra dos especialistas a intenção do enunciador foi de 

confirmação do enunciado com a complementação de informações dada pela autoridade 

científica. 
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b) Quando se deseja incluir um momento argumentativo no discurso (verbo 

introdutório na 3ª pessoa: explica) 

[...] ―Um dos mecanismos que justificam a relação mais cálcio/menos peso é a capacidade que 

o mineral tem de atuar dentro da célula de gordura, provocando sua quebra e diminuindo seu 

acúmulo no organismo‖, explica a nutricionista Mariana Del Bosco, da Associação para o 

Estudo da Obesidade e Síndrome Metabólica. 

[...] ―Há evidências de que ele inibe o acúmulo de gordura e estimule o uso de reservas 

gordurosas como fonte de energia, facilitando a manutenção do peso‖, explica Edson 

Credídio 

[...] ―O sódio em excesso fica circulando no sangue e, quando encontra o cálcio nos rins, é 

capaz de expulsá-lo pela urina‖, explica Simone. 

 Os especialistas ao incluírem novas informações validam o enunciado conferindo 

maior credibilidade ao mesmo por reforçar as argumentações. 

 

c) Quando se desejam retomadas opositivas, organizadores dos aspectos conflituosos 

(verbo introdutório na 3ª pessoa: avisa, observa). 

 [...] ―O corpo se autorregula. Se o consumo do mineral é muito alto, sua absorção diminui‖, 

avisa Mariana Del Bosco. 

A especialista estabelece a validação do lembrete estabelecido no enunciado 

explicando como o mecanismo acontece. 

 

d) Quando se deseja reforçar o caráter ilocutório do discurso referido (verbo 

introdutório na 3ª pessoa: observa). 

 

 [...] ―As pessoas ainda trocam os lácteos por sucos artificiais e refrigerantes. E o pior é que 

isso tem ocorrido a partir dos quatro anos de idade, uma das fases em que mais se precisa de 

leite‖, observa Simone Freire. 

 O verbo introdutório observar faz-se presente no sentido de advertir sobre um fato 

apresentado pelo enunciador e que merece um destaque em função do seu impacto a saúde 

publica. 

Das sete inserções de especialistas, cinco são protagonizadas por nutricionistas e duas 

por nutrólogos. Cabe destacar que um dos nutrólogos está identificado nesta matéria como 
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cardiologista e na edição 326 como nutrólogo, sendo que na verdade ele possui as duas 

titulações. Foram consultados 04 profissionais. 

O leite e seus derivados são alimentos presentes na alimentação diária e sua 

recomendação está fundamentada no aporte de proteínas de alto valor biológico e cálcio. A 

matéria esclarece parte nestes conceitos e os amplia direcionando para achados científicos que 

correlacionam alguns nutrientes do leite a outras funções ainda a serem comprovadas. Na 

atualidade temos um movimento, dentro da ciência, que preconiza o abandono ao consumo de 

leite em função de diversas alegações. O posicionamento oficial do Ministério da Saúde e das 

Sociedades Médicas é de manter o consumo destes alimentos em função dos benefícios 

atribuídos aos mesmos e também porque as alegações que contraindicam seu consumo não se 

constituem como evidências científicas. Cabe ressaltar que a adequação do cálcio diário, no 

caso de não se consumir leites e derivados, ocorre pela suplementação do mineral através de 

medicamentos.  

 

Revista Saúde é Vital: edição nº330 – novembro de 2010 

8 ótimos motivos para comer chocolate 

Seguindo a linha de raciocínio iniciada na capa da revista o enunciador se propõe a 

tirar a culpa chocolate, liberando assim o consumidor para consumi-lo. São apresentados 

através de vários estudos os benefícios que o chocolate traz a saúde com respaldo da ciência. 

Diferente das outras edições até aqui estudadas, a voz da ciência está representada por 

pesquisadores através da identificação da função, nome, instituição a que estão filiados e 

locais, mas também somente a instituições de pesquisa, com ou sem a identificação dos 

pesquisadores ou a nome de publicações onde os estudos foram publicados e que em função 

de sua representatividade conferem status, tecnicidade e, portanto confiabilidade nos dados 

informados. 

Em função do objetivo do enunciador, a voz de especialista é utiliza de forma 

extensiva – 28 inserções – contemplando profissionais das mais diversas áreas da saúde com a 

intenção de ―esgotar‖ todas as possibilidades de explicação sobre a informação. 

a) Quando se deseja indicar uma posição oficial e uma confirmação do enunciado. 

Para tanto se utilizam verbos introdutórios na 3ª pessoa (diz, afirma, recomenda, 

indica, garante, assegura) cujo semantismo é mais ou menos revelador da atitude 

da instância de enunciação em relação a fonte original do que é relatado. Neste 

caso como a posição oficial não se traduz em recomendação oficial, a voz do 

especialista endossou os resultados dos estudos publicados que identificam a 
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redenção do chocolate através de seus possíveis (não existe consenso, mas 

acredita-se) efeitos benéficos a saúde. 

[...] "Não existe consenso, mas acredita-se que 6 gramas diários já seriam suficientes para 

melhorar a saúde", afirma a engenheira de alimentos Cláudia Degáspari, da Universidade 

Federal do Paraná (UFPR).  

[...] "É quando ocorrem os picos de secreção de cortisol, o hormônio do estresse. Para se 

livrar dele, nada melhor que um pouco de chocolate amargo", recomenda a nutricionista 

Fernanda Soares, da Sociedade Brasileira de Alimentação e Nutrição. 

[...] "Quanto mais amargo o chocolate, maior a concentração de flavonoides, substâncias 

antioxidantes do cacau responsáveis pela proteção contra doenças", afirma Eliete da Silva 

Bispo, engenheira de alimentos da Universidade Federal da Bahia. 

 [...] "É a mesma envolvida na química da paixão, e a sensação produzida, claro, é ótima", diz 

Cláudia Degáspari, da UFPR.  

[...] A diferença na ingestão de calorias ao longo do dia chegou a 15%", diz a nutricionista 

Lone Brinkmann, que conduziu o trabalho.   

[...] Uma revisão de estudos feita na Universidade McMaster, no Canadá, é incisiva [...] 

"Tudo indica que, mais uma vez, o benefício se deve aos flavonoides, que são antioxidantes e 

conseguem dilatar os vasos sanguíneos", diz a médica Sarah Sahib, que coordenou o trabalho. 

[...] A queda de cada 2 milímetros de mercúrio na medida da pressão máxima já diminui 

bastante o risco de morrer de AVC ou do coração, assegura o cardiologista Marcus Bolívar 

Malachias, da Sociedade Brasileira de Cardiologia. (BOX – Chocolate é bom para a saúde). 

[...] Para que isso ocorra é preciso que o consumo do alimento seja diário. Bastam de 30 a 40 

gramas, ou quatro quadradinhos daqueles tabletes grandes, recomenda Vanderlí. 

[...] "Esse tipo de suplementação preveniu o diabete em camundongos obesos", afirma a 

SAÚDE! Hirohisa Takano, um dos autores do trabalho. 

[...] ―Descobrimos também que o cacau protege os neurônios dos efeitos dos radicais livres", 

conta a SAÚDE! Emma Ramiro, líder do estudo. 

 O que está em causa aqui não é tanto a busca da verdade em si, mas a busca da 

―credibilidade‖, isto é, aquilo que determina o ―direito a palavra‖ dos seres que comunicam, e 

as condições de validade da palavra emitida (CHARAUDEAU, 2012, p.49), porque estamos 

frente a alguma coisa que desestabiliza o saber comum. 
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b) Quando se deseja incluir um momento argumentativo no discurso (verbo 

introdutório na 3ª pessoa: explica, conclui) visando ampliar as constatações 

científicas que corroboram com o objetivo de inocentar o chocolate. 

[...] ―Ao sentir o aroma de chocolate, os participantes relataram menor estresse e maior 

satisfação. Algumas atividades cerebrais relacionadas ao estado de alerta foram reduzidas", 

explica Neil Martin, professor de psicologia responsável pela investigação. 

[...] A conclusão é de um estudo com 31 mil voluntárias saudáveis, realizado pela 

Universidade Harvard em parceria com uma instituição sueca, o Instituto de Medicina 

Ambiental. 

[...] "As substâncias do chocolate, além de promoverem dilatação dos vasos sanguíneos, 

reduzem a inflamação causada pelos radicais livres, que podem financiar problemas 

cardíacos", explica o cardiologista Marcus Bolívar Malachias, presidente do Departamento de 

Hipertensão da Sociedade Brasileira de Cardiologia. 

[...] Esses compostos elevam a produção de óxido nítrico, um vasodilatador natural, explica 

Malachias, que é diretor do Instituto de Hipertensão Arterial de Minas Gerais, em Belo 

Horizonte (BOX – Chocolate é bom para a saúde). 

[...] O endotélio, a camada interna das artérias, fica mais flexível. Assim, o sangue passa por 

ali gerando menos pressão, explica a nutricionista Vanderlí Marchiori, colaboradora 

da Associação Paulista de Nutrição.  

[...] Ela dá outra boa notícia: o chocolate amargo não contribui para a subida do colesterol. 

Os polifenóis impedem a oxidação do LDL, o tipo ruim da gordura, explica Vanderlí. 

[...] Mas e o chocolate com isso? Ele é feito com massa de cacau, onde se encontram os 

flavonoides do fruto, explica a pesquisadora Emma Ramiro. 

[...] Isso faz com que a sensação de bem-estar proporcionada por elas dure mais tempo, 

explica Vanderlí Marchiori.  

 Cada tipo de discurso modula seus efeitos de verdade de uma maneira particular. O 

discurso de informação modula-os segundo as supostas razões pelas quais uma informação é 

transmitida (por que informar?), segundo os traços psicológicos e sociais daquele que dá a 

informação (quem informar?) e segundo os meios que o informador aciona para provar sua 

veracidade (quais são as provas?) (CHARAUDEAU, 2012, p.50). 

 

c) Quando se desejam retomadas opositivas, organizadores dos aspectos conflituosos 

(verbo introdutório na 3ª pessoa: alerta), neste caso sinalizando que mesmo sendo 

http://saude.abril.ig.com.br/especiais/colesterol/colesterol.shtml
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liberado existem casos em que há restrições. Responsabilidade com a saúde 

pública demonstrada pelo enunciador 

[...] Um trabalho italiano, da Universidade de L‘Aquila[...] "Por isso, o chocolate com alta 

concentração de cacau poderia ser indicado aos diabéticos. Porém, seria imprescindível 

verificar a quantidade de açúcar no produto escolhido", alerta o cardiologista. 

 

d) Quando se deseja indicar a força do argumento (verbos introdutórios na 3ª pessoa: 

descreve, completa, aponta) apontando para a inquestionalidade da informação. 

[...] "A inclusão do alimento com 85% de cacau no cardápio diário é capaz de reduzir a 

hipertensão portal, no abdome, diminuindo o risco de sangramento provocado pelo 

rompimento de vasos sanguíneos na região", descreve Mário Guimarães Pessoa, 

hepatologista e vice- presidente da Sociedade Brasileira de Hepatologia. "O efeito ocorre 

rapidamente, apenas 30 minutos após a ingestão", completa.  

[...] ―E a incidência de diabete entre os índios kuna, como são conhecidos, é bem menor do 

que em outras populações", aponta Marcus Bolívar [...]. 

 

e) Quando se deseja reforçar o caráter ilocutório do discurso referido (verbo 

introdutório na 3ª pessoa: sugere). Neste caso as pesquisas ainda não são 

conclusivas e apontam para um possível resultado, portanto, a recomendação do 

enunciador é cautela. 

 [...] Um trabalho da Universidade de Iowa, nos Estados Unidos, mostra um consumo menor 

de chocolate entre as gestantes que desenvolveram a doença. "É possível que o chocolate 

amargo interfira no processo inflamatório", sugere Nelson Sass. "Porém, estudos mais 

abrangentes são necessários antes de um consenso." Enquanto isso, só não vale abusar para 

não ganhar quilos demais ao longo dos nove meses. 

 

f) Quando se deseja indicar a provisoriedade do argumento (verbo introdutório na 3ª 

pessoa: especula, pondera).  

[...] "Talvez o sabor forte da versão amarga regule a fome ou, ainda, a maior quantidade de 

cacau atue impedindo o rápido esvaziamento do estômago" especula a nutricionista Lone 

Brinkmann. 
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[...] "Provavelmente isso ocorre por uma intolerância do corpo materno ao feto", pondera o 

obstetra Nelson Sass, da Universidade Federal de São Paulo. 

[...] Segundo ela (Sarah Sahib), é preciso fazer mais pesquisas antes de recomendar o 

alimento como salvador da massa cinzenta – neste caso, o uso da locução também indica uma 

distância com relação ao valor da verdade. 

 A ausência de certificação nos resultados não credibiliza a informação, neste momento 

o distanciamento do enunciador, conferido pelos verbos introdutórios a voz do especialista, 

transferem a responsabilidade da informação a fonte.  

 O valor da verdade da informação fica atenuado, mas a explicação do posicionamento 

prudente do informador lhe confere crédito, o torna digno de fé, e permite considerar a 

informação como provisoriamente verdadeira, até prova em contrário. Assim, os dois 

interlocutores estão numa posição de ponderação, de exame da verdade, de verificação da 

plausibilidade (CHARAUDEAU, 2012, p. 55). 

O enunciador também se utiliza da denominação vaga contando que a credibilidade 

seja conferida pela representatividade e visibilidade da fonte na sociedade. Este recurso 

dificulta a averiguação ou mesmo o aprofundamento dos dados pela insuficiência de 

informações, em alguns casos pode gerar o processo inverso – comprometer a credibilidade 

do texto. 

[...] Segundo os pesquisadores, isso pode ter ocorrido porque as tais procianidinas 

melhorariam a eficiência da insulina, o hormônio que bota a glicose dentro das células. 

 [...] Na Espanha, uma pesquisa realizada na Universidade de Barcelona também focou sua 

mira nos flavonoides [...] Depois os especialistas chegaram a conclusão de que houve um 

aumento na atividade de certas áreas envolvidas com a imunidade. 

[...] Pelo menos é o que garantem pesquisadores da Universidade Middlesex, na 

Inglaterra, que avaliaram a reação das pessoas em ambientes com distintos odores.  

[...] os pesquisadores indicam quantidades um pouco maiores, mas nunca mais do que 30 

gramas diários, ou um pequeno tablete.  

 [...] A descoberta vem de uma turma de cientistas dinamarqueses, da Universidade Real 

de Copenhague [...]"  

[...] Uma pesquisa japonesa publicada no periódico americano Nutrition investigou o 

papel da procianidina, outro componente do chocolate amargo, no controle do diabete tipo 2  

[...] Um estudo britânico mostrou que uma bebida a base de um tipo de cacau lotado de 

flavonoides foi capaz de aumentar o fluxo sanguíneo na massa cinzenta. (BOX: Os benefícios 

do chocolate amargo)  
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[...] revela um estudo que saiu há pouco no periódico científico americano The Journal of 

Neuroscience. (BOX: Os benefícios do chocolate amargo) 

[...] Cientistas franceses acompanharam 1 640 pessoas com média de idade de 77 anos 

durante uma década [...](BOX: Os benefícios do chocolate amargo) 

[...] Os resultados de uma das pesquisas [...] Realizado na Universidade Hospital Colônia, 

na Alemanha (BOX – Chocolate é bom para a saúde). 

O enunciador também se aproxima do pesquisador ao utilizar a expressão – de uma 

turma de cientistas – mostrando um caráter de proximidade além da profissional. 

A utilização da expressão – as tais – confere certa ironia ao discurso. 

 Os dois enunciados abaixo merecem destaque em função do caráter dedutivo / 

especulativo, pois o pesquisador possui um resultado que interessa ao enunciador, mas em 

função deste resultado não ter sido publicado em periódicos científicos (obrigatoriedade do 

artigo original), não foi possível obter a informação. O enunciado foi inserido na matéria com 

as respectivas ressalvas criando inclusive um clima suspense em relação ao tema 

(interpretação implícita). 

 

 [...] Pelo menos é o que se pode deduzir de um enigmático estudo escandinavo. Há algo de 

misterioso no reino da Dinamarca, mais especificamente no Departamento de Nutrição 

Humana da Universidade Real de Copenhague. Seu chefe, o médico Arne Vernon Astrup, 

conduziu um estudo em que avaliou uma propriedade pouco conhecida do chocolate amargo, 

a de promover a saciedade (BOX: Chocolate ajuda a emagrecer). 

[...] conta o endocrinologista Márcio Mancini, que coordenou a mesa da qual Astrup 

participou [...]A reportagem da SAÚDE! procurou Astrup, mas ele não esclareceu o mistério: 

Sinto muito. Ainda não posso liberar os resultados, pois eles ainda não foram publicados. 

Das vinte e oito inserções de especialistas, nove são protagonizadas por nutricionistas, 

duas por engenheiras de alimentos, doze por médicos, quatro por pesquisadores cuja formação 

não foi identificada e uma por psicólogo. Foram consultados 15 especialistas. 

Não há proibição com relação ao consumo de chocolate, sendo assim não há redenção 

para um consumo liberado (a vontade), o que a ciência revisou foi o papel atribuído ao ácido 

graxo presente no mesmo, que mesmo sendo saturado não compromete a saúde cardiovascular 

como os demais integrantes deste grupo. No entanto, o consumo do chocolate, em termos de 

recomendação nutricional continua o mesmo, não houve alteração apenas a redução dos 

aspectos negativos e o acréscimo de aspectos positivos. 
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 Revista Saúde é Vital: edição nº340 – agosto de 2011 

O esquadrão anti-infarto (agora contra a obesidade e o diabete) 

 Nesta edição, através de uma metáfora, o enunciador compara a dieta anti-infarto com 

as tropas de elite ou unidades de forças especiais, fazendo alusão as estruturas militares 

responsáveis por defender os países e seus cidadãos, atribuindo missão e responsabilidades a 

dieta, descrevendo seu corpo de soldados (alimentos e nutrientes) e suas tarefas táticas dentro 

da missão de evitar o inimigo – infarto, obesidade e diabete.  

A voz do cientista vem ao encontro da necessidade de argumentação quanto aos 

motivos que levaram os colegas de trabalho (outros especialistas) a elegerem a DASH como a 

dieta mais saudável do mundo. Portanto, o formato do texto traz em primeiro plano as 

recomendações da DASH e na sequencia as justificativas para tais recomendações endossadas 

pelas pesquisas científicas. 

A explicação caracteriza-se pela possibilidade de se determinar o porquê dos fatos, o 

que os motivou, as intenções e a finalidade daqueles que foram os protagonistas. A voz do 

especialista traz as provas científicas e os depoimentos de quem os originaram. 

 Cabe ressaltar que fazem parte desta análise também a matéria intitulada - Pitada 

segura de sal - uma vez que esta foi sinalizada na capa da edição como integrante da mesma. 

No entanto, no corpo da revista ela configura como uma nova matéria. 

 O especialista é identificado por sua função, nome, instituição onde está locado. 

Novamente as instituições e publicações científicas são utilizadas isoladamente como fonte 

em função de seu reconhecimento e credibilidade pela sociedade não sendo necessária a 

figura do pesquisador. 

 As inserções da voz do especialista podem agrupadas em função do significado do 

verbo introdutório 

a) Quando se deseja indicar uma posição oficial e uma confirmação do enunciado. 

Para tanto se utilizam verbos introdutórios na 3ª pessoa (diz, afirma, resume, conta, 

avalia, confirma) cujo semantismo é mais ou menos revelador da atitude da 

instância de enunciação em relação a fonte original do que é relatado. Em todos os 

textos destacados o especialista confirmou o enunciado da informação sobre os 

benefícios de DASH. 

[...] "Esse programa, criado por quatro universidades americanas em parceria, é baseado em 

critérios científicos rigorosos e seus resultados, mensurados por pesquisas, superaram as 
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expectativas, sendo similares a ação de remédios para a pressão", resume a ópera o 

cardiologista Heno Lopes, do Instituto do Coração de São Paulo e autor do livro A Dieta do 

Coração, publicado por SAÚDE.  

[...] "É um cardápio de fácil adesão, sem grandes restrições", afirma. E também destaca o 

espaço reservado a leites e derivados magros. "Eles fornecem cálcio, mineral que ajuda a 

controlar a pressão e o peso", diz (Camila Gracia). 

[...] "Além de minerais que combatem a hipertensão, elas têm gorduras do bem que melhoram 

a fluidez do sangue", diz Camila. 

[...] Apesar de concordar que a investigação belga tem pontos falhos, o cardiologista Luiz 

Aparecido Bortolotto, diretor da Unidade Clínica de Hipertensão do Instituto do Coração, o 

Incor, em São Paulo, diz que ela é importante: "Isso porque mostra que em determinadas 

populações o sal não aumenta o risco de problemas cardiovasculares".  

[...] "É uma dieta com impacto significativo sobre a pressão e que pode reduzir a mortalidade 

por derrame em até 30%", diz Emilton Lima Júnior, cardiologista da Pontifícia Universidade 

Católica do Paraná.  

[...] "As principais recomendações para o diabético são fracionar a alimentação ao longo do 

dia e consumir fibras. Ambas são contempladas por esse programa", avalia a nutricionista 

Camila Leonel de Abreu, da Universidade Federal de São Paulo.  

[...] "Alguns trabalhos sugerem que essa dieta teria um papel na prevenção de tumores, 

especialmente o de intestino", conta Heno Lopes. 

 

Pitadas seguras de sal 

[...] "Há evidências de que a ingestão exagerada de sódio pode causar pedras nos rins, piorar a 

resistência ao hormônio insulina, um fator de risco para o diabete do tipo 2, e também 

contribuir para o surgimento de problemas estomacais, como gastrite e úlcera", diz a 

nefrologista Frida Plavnik. 

[...] "Provavelmente esses mecanismos são determinados geneticamente, sofrendo influência 

da idade e da composição corporal", diz o cardiologista Marcus Bolívar Malachias, da 

Sociedade Brasileira de Cardiologia. 

[...] O excesso, ele sim, confirma Camila, é o vilão da história. 

 

b) Quando se deseja incluir um momento argumentativo no discurso (verbo 

introdutório na 3ª pessoa: explica, exemplifica, aponta, acredita). Ao inserir novas 
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informações ou repetir as já informadas reforça-se a argumento sobre o benefício 

de DASH 

[...] "Trata-se de um nutriente importante que participa de diversas funções no organismo, 

entre elas garantir o funcionamento adequado das membranas celulares e dos nervos", explica 

Camila Marcucci Gracia, nutricionista da Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo, a 

Socesp.  

[...] "Com o tempo, a pressão alta pode danificar as artérias de órgãos vitais, como coração, 

cérebro e rins. Daí cresce o risco de infarto, derrame e insuficiência renal crônica", explica o 

nutrólogo Paulo Henkin, da Associação Brasileira de Nutrologia, a Abran. 

[...] "Pessoas acima do peso devem maneirar nas oleaginosas, que são grandes fontes de 

calorias", exemplifica Camila Graci 

 

c) Quando se deseja indicar a provisoriedade do argumento (verbo introdutório na 3ª 

pessoa: apostar, acredita). Nestes casos, os especialistas trazem uma opinião 

pessoal dos motivos que levariam ao sucesso de DASH, motivos estes não 

confirmados pela ciência, portanto, enunciador utiliza verbos que o distanciam da 

informação. 

[...] Quanto a arma secreta da Dash, Lopes aposta no predomínio de frutas: "Elas fornecem 

muitos antioxidantes, substâncias que atuam na camada interna dos vasos e os deixam mais 

relaxados e menos expostos a placas". 

[...] A nutricionista Camila Gracia, da Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo, 

acredita no fator praticidade.  

 

d) Quando se desejam retomadas opositivas, organizadores dos aspectos conflituosos 

(verbo introdutório na 3ª pessoa: comenta, avisa) estabelecendo um contraponto. 

Nestes exemplos o aspecto conflituoso recai sobre o delineamento do estudo que 

ao ser questionado compromete o resultado da pesquisa Este comportamento é 

muito comum na comunidade científica, quando o cientista não consegue 

convencer seus pares. Prevalece a recomendação da OMS. 

Pitadas seguras de sal 

[...] "Os indivíduos avaliados no estudo eram jovens, predominantemente brancos e sem 

sobrepeso. Por isso, é possível imaginar que os resultados valem para esse grupo, mas não 
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para a população em geral", comenta Carlos Alberto Machado, coordenador de ações sociais 

da Sociedade Brasileira de Cardiologia. "Ora, já se sabe, que negros, obesos e idosos são mais 

sensíveis ao consumo do sal‖. 

[...] Já para Frida Plavnik, nefrologista e conselheira da Sociedade Brasileira de Hipertensão, 

há outro ponto desfavorável a pesquisa: [...] "Essa não é a primeira vez que cientistas 

chegam a conclusão de que o sal não interfere no aumento da pressão. Mas os trabalhos que 

mostram o contrário são mais evidentes‖. 

[...] "Por isso a recomendação da Organização Mundial da Saúde que prevê um consumo de 

até 5 gramas diários deve prevalecer", avisa Frida.  

 

e) Quando se deseja reforçar o caráter ilocutório do discurso referido (verbo 

introdutório na 3ª pessoa: critica).  

[...] "Mas a medida pode prejudicar quem consegue maneirar no tempero, sobretudo quando o 

organismo precisa de maior aporte de iodo, como na gravidez", critica a endocrinologista 

Laura Ward, de São Paulo. 

O enunciador também se utiliza da denominação vaga em alguns momentos do texto 

recorrendo aos mesmos mecanismos já citados anteriormente 

[...] Médicos e nutricionistas renomados foram convidados pela revista americana U.S. 

News a eleger a dieta mais saudável do mundo. 

[...] Os especialistas ainda elencam entre os pontos fortes da Dash a alta oferta de grãos e 

hortaliças, redutos de fibras que são pouco calóricos. 

[...] Um estudo da Universidade de Boston, nos Estados Unidos, que acompanhou durante 

dez anos quase 2 300 meninas adolescentes, mostra que aquelas que seguiam mais de perto o 

modelo Dash engordaram menos ao longo da década.  

 

 

Pitadas seguras de sal 

[...] Publicada recentemente na conceituada revista Journal of the American Medical 

Association, uma pesquisa belga atraiu todas as atenções justamente por ir na 

contramão [...]De acordo com o trabalho, que acompanhou 3 681 voluntários de meia-idade 

por aproximadamente oito anos[...] 

[...] Estudiosos das Universidades Case Western e Ken State, nos Estados Unidos, 

revelaram. 
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Das dezenove inserções de especialistas, sete são protagonizadas por nutricionistas, 

dez por médicos cardiologistas e nefrologistas e duas por nutrólogos. Foram consultados 10 

profissionais. 

Na dieta DASH há um consenso sobre seus benefícios a saúde dos indivíduos, mas ao 

mesmo tempo uma restrição da adoção da mesma pela população brasileira em função de não 

estar adaptada ao paladar e ao poder aquisitivo da nossa população. Há como sugerir 

alterações na alimentação do brasileiro (mais adaptadas a seu paladar e ―bolso‖) que se 

constituem em medidas preventivas contra as doenças cardiovasculares e que vão exigir 

apenas a redução do consumo de alimentos industrializados e o aumento do consumo de 

alimentos naturais, ou seja, redução do consumo de gordura, açúcar e sódio. Outro aspecto 

importante é que em DASH a participação do sódio enquanto nutriente de controle é essencial 

e na matéria em questão este item não foi abordado. Como referido acima se constitui em 

outra matéria não relacionada a DASH. Neste caso, cabe um questionamento, por que não 

tratar de aspectos negativos que envolvem a indústria de alimentos? 

 

 

Revista Saúde é Vital: edição nº347 – fevereiro de 2012 

Azeite e óleo de linhaça: uma dupla imbatível 

 Novamente o enunciador se propõe apresentar os resultados apresentados por um 

estudo e recorre aos especialistas para debater os resultados. 

 O formato de apresentação dos especialistas é similar ao já descrito para as edições 

anteriores. 

 Os verbos introdutórios podem ser classificados em relação a seu significado em: 

a) Quando se deseja indicar uma posição oficial e uma confirmação do enunciado. Para 

tanto se utilizam verbos introdutórios na 3ª pessoa como conta, ensina, informa, 

avalia, explica, que completam o enunciado com a posição oficial do pesquisador. 

[...] "Esse modelo de dieta gerou uma inflamação no hipotálamo, região do cérebro que é 

responsável por controlar a necessidade de comer", conta Juliana Moraes, bióloga e autora do 

estudo. 

[...] "O correto é comprar os grãos e triturá-los em casa para garantir o total aproveitamento 

das gorduras do bem, que podem se perder durante o processo de industrialização do farelo", 

informa a nutricionista Camila Janielle, do Hotel-Escola 

Senac, em Campos do Jordão, no interior de São Paulo 
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 [...] "Daí a importância dessa pesquisa. Trata-se de um bom pontapé inicial para esclarecer, 

de vez, as vantagens de incluir o azeite na dieta", avalia Heno Lopes, cardiologista do 

Instituto do Coração de São Paulo, o Incor. 

[...] "Apesar de benéficas, essas gorduras são bastante calóricas. Portanto, devem ser 

consumidas com moderação", informa Louise Saliba, professora de nutrição da Pontifícia 

Universidade Católica do Paraná (PUC-PR). 

 [...] "Ele estimula a dilatação dos vasos sanguíneos e, assim, reduz a pressão arterial. 

Também resguarda o DNA contra danos oxidativos, evitando tumores", conta Louise Saliba. 

 

b) Quando se desejam retomadas opositivas, organizadores dos aspectos conflituosos 

(verbo introdutório na 3ª pessoa avisa, alerta, lembra). Nestes casos os especialistas 

alertam para pontos importantes a serem considerados quando da leitura do texto. São 

contrapontos aos resultados da pesquisa 

[...] "O ideal é usá-lo frio, já que o calor degrada, parcial ou totalmente, os compostos 

antioxidantes", avisa a nutricionista da PUC do Paraná.  

 [...] O médico nutrólogo e presidente da Associação Brasileira de Nutrologia, Durval Ribas 

Filho, endossa a utilização do azeite para banhar o organismo de saúde, mas alerta: "Estamos 

ingerindo mais ômega-6 e ômega-9 e pouco ômega-3. E a desproporção pode trazer 

prejuízos". Ele lembra que uma investigação japonesa já mostrou um aumento no risco de 

câncer gástrico por causa do desequilíbrio. 

[...] "Esse nutriente também é importante para acelerar o trânsito intestinal", lembra Claudia 

Cozer, endocrinologista e diretora da Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade e da 

Síndrome Metabólica. 

 

c) Quando se deseja incluir um momento argumentativo no discurso (verbo introdutório 

na 3ª pessoa: esclarece, explica, ensina).  

[...] "A intenção era proporcionar saciedade para reduzir o tamanho dos pratos ao longo do 

dia", esclarece Wânia. 

[...] "Essas substâncias são muito semelhantes ao estrogênio, tanto por causa da estrutura 

química como pela função. Dessa forma, podem ser úteis para minimizar os sintomas da 

menopausa, período em que os níveis desse hormônio feminino sofrem uma queda natural", 

explica Roberta Thys, da UFRGS.  
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[...] "Armazene-o em um recipiente fechado dentro da geladeira", ensina Roberta Thys, 

professora da Faculdade de Engenharia de Alimentos da Universidade Federal do Rio Grande 

do Sul (UFRGS). 

 

d) Quando se deseja indicar a força do argumento (verbos introdutórios na 3ª pessoa: 

descreve). A descrição possibilita um maior envolvimento do leitor com o 

experimento. 

[...] "Estipulamos que 35% da alimentação total seriam formada por gorduras. Então, 

dividimos os animais em três grupos e demos a cada um diferentes doses dos ômegas", 

descreve Juliana.  

O enunciador também se utiliza da denominação vaga em alguns momentos do texto 

recorrendo aos mesmos mecanismos já citados anteriormente 

[...] como comprova um novo estudo do Laboratório de Sinalização Celular da Faculdade 

de Ciências Médicas da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, no interior 

paulista.  

[...] Segundo um estudo recente do grupo EurOlive, formado por instituições de cinco 

países europeus, os polifenóis do azeite [...]A conclusão veio a tona depois de os cientistas 

estimularem  

 

Das dezenove inserções de especialistas, cinco são protagonizadas por nutricionistas, 

duas por médicos, duas por biólogos, duas por engenheiros de alimentos e uma por 

nutrólogos. Foram consultados nove profissionais. 

Os óleos de oliva e linhaça apresentam um valor de mercado superior aos demais 

óleos. O óleo de soja configura-se como um produto amplamente utilizado pela população e 

que contém propriedades benéficas à saúde. As características nutricionais do óleo de soja são 

diferentes das do óleo de oliva e linhaça, mas temos alimentos que se associados a ele 

poderiam conferir a alimentação propriedades nutricionais similares com um custo mais 

baixo. 

 

Observamos com os dados relacionados acima que a voz do especialista se faz 

presente em todas as matérias analisadas diferindo apenas a quantidade de inserções e o 

profissional consultado. 
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A quantidade de inserções esta relacionada ao objetivo da matéria, ou seja, 

dependendo da proposta do enunciador se utiliza mais ou menos especialistas para credibilizar 

seu texto. A edição que mais se destaca neste sentido é a número 330 cuja temática é o 

chocolate com 28 inserções e a que menos recorreu a esta recurso foi a edição número 328 

cuja temática era sobre o leite para o coração (tabela 1) 

A voz do profissional nutricionista se sobreai em relação as demais áreas da ciência da 

saúde provavelmente em função da temática estar relacionada em sua totalidade aos alimentos 

e nutrientes (Tabela 2) 

 

Tabela 2: Número e porcentagem de inserções e de profissionais responsáveis pela voz do 

especialista em matérias publicadas em edições da Revista Saúde é Vital da Editora Abril 

  Ed. 326 Ed. 327 Ed. 328 Ed. 330 Ed. 340 Ed. 347 Total % 

Nutricionista 10 10 5 9 7 5 46 47,9 

Engenheiro alimento 3 

  

2 

 

2 7 7,3 

Nutrólogo 3 1 2 

 

2 1 9 9,4 

Médico 

   

12 10 2 24 25,0 

Biólogo 

     

2 2 2,1 

Psicólogo 

   

1 

  

1 1,0 

Não especificado 3 

  

4 

  

7 7,3 

Total 19 11 7 28 19 12 96 100,0 

 

 

A denominação vaga se fez presente em todos os textos sendo que prevaleceu nas 

edições 330 e 340, cujo enfoque chocolate e dita anti-infarto respectivamente, exigiram a 

utilizam de maior número de estudos para a argumentação por se tratarem de temáticas cujo 

enfoque desestabiliza o senso comum, necessitando de maior participação da comunidade 

científica para esclarecer as novas descobertas. Por outro lado, como leitor não é caracterizado 

como especialistas o enunciador omite dados da fonte, pois atribui desnecessário informa-las 

uma vez provavelmente não serão checadas. 

Dos cinquenta e cinco profissionais consultados, três contribuíram com duas matérias 

com temáticas distintas, mostrando assim uma diversidade na escolha de especialistas. Em 

relação as instituições mais citadas como locais de trabalho dos especialistas destacam-se o 

Instituto do Coração (INCOR), Hospital do Coração (HCOR), Universidade de São Paulo 

(USP), Associação Brasileira para Estudo da Obesidade (ABESO) e Sociedade Brasileira de 
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Cardiologia (SBC) caracterizando, no que diz respeito aos hospitais, o que temos de medicina 

de ultima geração na área de cardiologia, no que diz respeito a pesquisa, a universidade que se 

destaca em produção científica na área de saúde e no que diz respeito a sociedades de classe, 

as duas que estão diretamente relacionadas as doenças cardiovasculares e obesidade. 

 Com relação aos verbos introdutórios observa-se (Tabela 3) que ha um predomínio no 

uso de verbos indicadores de posições oficiais e afirmações positivas (46,1%). Verbos 

indicadores de emocionalidade circunstancial são pouco utilizados (1,1%) e seguindo esta 

mesma característica a provisoriedade do argumento e o caráter ilocutivo do discurso também 

são recursos com baixa porcentagem de utilização (3,4%). Estes resultados indicam que o 

enunciador cumpre com o contrato de comunicação ao não utilizar-se de sensacionalismo, ou 

seja, valer-se da não ciência para aumentar a captação. 

Os verbos introdutórios indicadores de posição oficial e as afirmações positivas 

prevalecem nas edições 330 e 340 (chocolate e dieta anti-infarto) em função de ambas 

tomarem por matéria-prima para construir o texto publicações recente de revistas renomadas e 

buscarem a validação do artigo através de especialistas nacionais. 

Quase que com a mesma finalidade, os verbos introdutórios indicadores de momento 

argumentativo no conjunto do discurso são importantes principalmente na edição 330 

(chocolate), pois em função da missão de ―inocentar‖ o chocolate são necessários inúmeros 

argumentos que possam ―tirar a culpa‖. 

As retomadas opositivas organizadoras de aspectos conflituosos quase que linearmente 

nos textos e por se tratarem de verbos introdutórios que indicam ―alertas‖ para o leitor 

poderiam ter uma frequência maior no texto em função de seu caráter de saúde pública. 

Os verbos introdutórios indicadores de força do argumento estão presentes de maneira 

mais expressiva na edição 326 (castanha) provavelmente em função de o enunciador ser o 

responsável pela elaboração do kit, como será discutido posteriormente. 

Os verbos introdutórios nos textos analisados têm várias formas de agir, ―em primeiro 

lugar agem diretamente sobre o discurso relatado, em segundo atuam sobre a compreensão 

desse discurso e em terceiro, podem ser eles próprios o relato da forma como o discurso 

relatado atuou ou deve atuar‖ (Marcushi, 1991, p.82). 
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Tabela 3. Número e porcentagem da utilização de verbos introdutórios a voz do especialista 

de acordo com sua função no texto em matérias publicadas em edições da Revista Saúde é 

Vital da Editora Abril. 

Verbos indicadores Ed. 326 Ed. 327 Ed. 328 Ed. 330 Ed. 340 Ed. 347 Total % 

Posição oficial / 

afirmações positivas 
5 8 3 10 10 5 41 46,1 

Provisoriedade  do 

argumento 
1 

  
1 1 

 
3 3,4 

Força do argumento 5 
  

2 
 

3 10 11,2 

Emocionalidade 

circunstancial  
1 

    
1 1,1 

Momento 

argumentativo no 

conjunto discurso 

2 1 3 8 3 3 20 22,5 

Retomadas opositivas/ 

organizadores de 

aspectos conflituosos 

2 1 1 1 3 3 11 12,4 

Caráter ilocutivo do 

discurso   
1 1 1 

 
3 3,4 

Total 15 11 8 23 18 14 89 100,0 

  

   

 

 

4.1.2 Apagamento do sujeito 

 

 Ao utilizar-se deste mecanismo linguístico o enunciador confere vida aos objetos, os 

quais passam a ter ações comparadas as humanas, como se fossem deliberadas. A ação que é 

natural do organismo é tomada como uma ação pensada e deliberada. 
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[...] Assim, ao encobrir a existência, o autor, confere ao texto um caráter de 

universalidade e, portanto, de neutralidade, legitimando, dessa maneira, o seu 

discurso. Com isso, procura-se substituir o ponto de vista de um sujeito situado 

num tempo e espaço definido, por uma perspectiva supostamente universal, 

objetiva, já que proveniente das próprias coisas (LEIBRUDER, 2002, p.240). 

 

É importante esclarecer que o sujeito em questão não é o gramatical que continua a 

existir, mas o que representa a pessoa envolvida no processo. Portanto há o apagamento do 

agente, do indivíduo. 

 

 

  

Revista Saúde é Vital: edição nº326 – julho de 2010 

Castanhas um punhado de muita saúde 

[...] a ingestão diária de 67gramas de castanha e companhia [...] reduziria o mau colesterol, 

em 7,4%. As concentrações de triglicérides chegam a cair até 10% [...]. 

[...] esse ácido graxo, presente também no azeite de oliva, é responsável por varrer as 

moléculas de colesterol das artérias e nos proteger de infartos e derrames [...]. 

[...] o ácido graxo presente nas oleaginosas agiria diretamente na barriga. [...]. 

[...] arginina, que ajuda a dilatar os vasos [...]. 

Os alimentos e nutrientes são sujeito da ação e como tal respondem por mecanismos 

fisiológicos. Como protagonistas narram processos fruto da observação, constatação e 

interpretação humana. 

A fim de conferir neutralidade e, portanto, autenticidade ao texto, preenche-se a 

posição do sujeito discursivo com o próprio objeto analisado: é este quem emerge, age, reage, 

modifica, desaparece. Alegoricamente, é como se o autor, ao emprestar voz aos objetos, 

assumisse a condição de porta-voz da verdade a eles supostamente intrínseca (LEIBRUDER, 

2002, p.237).  

 

 

Revista Saúde é Vital: edição nº327 – agosto de 2010 

Gordura Liberada 

[...] A conclusão é que a ingestão equilibrada de filé-mignon e afins não elevaria o risco de 

atentados as artérias [...]. 

[...] seu (ácido esteárico) metabolismo, portanto, acontece de maneira diferenciada e não faz 

subir os níveis de colesterol [...]. 
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[...] a gordura participa da produção da produção de hormônios como o estrógeno e a 

testosterona [...]. 

[...] a dieta rica nesses ácidos graxos evita a concentração de adipócitos [...]. 

[...] ela (gordura) entra também na composição das membranas celulares [...] 

[...] a gordura visceral esta envolvida com a gênese de diversas [...]. 

[...] tanto as poli quanto as monoinsaturadas são aclamadas por reduzir os níveis de 

LDL[...]. 

[...] o ômega-3 abaixa os triglicérides e está associado com a redução na pressão arterial[...] 

 Os verbos indicam as ações que nutrientes e alimentos exercem no organismo do ser 

humano. Os sujeitos inanimados ganham vida e responsabilidades.  

É neste jogo de aproximação e distanciamento do enunciador em relação ao texto, e 

consequentemente, em relação ao próprio leitor, que faz com que este último seja persuadido 

sobre o que está sendo proferido (LEIBRUDER, 2002, p.237).  

 

 

Revista Saúde é Vital : edição nº328 – setembro de 2010 

O coração pede leite 

[...] os peptídeos presentes na caseína [...]tem um potente efeito de inibição dessa enzima [...] 

[...] o mineral (cálcio) contribui com a vasodilatação, melhora o aproveitamento da glicose e  

favorece o equilíbrio do peso corporal [...]. 

[...] é a capacidade que o mineral tem de atuar dentro da célula, provocando sua quebra e 

diminuindo seu acúmulo formando [...]. 

[...] o nutriente seria também capaz de formar um complexo com parte dos lipídeos 

provenientes do cardápio, expulsando-os por meio das fezes. E ainda reduziria o acúmulo de 

energia na forma de gordura [...] e otimizaria o uso da insulina[...]. 

[...] há evidências de que ele (CLA) iniba o acúmulo de gordura e estimule o uso de reservas 

gordurosas como fonte de energia, facilitando a manutenção de peso [...]. 

[...] o sódio em excesso fica circulando no sangue e, quando encontra o cálcio nos rins, é 

capaz de expulsá-lo pela urina [...] 

Importante observar que em todos os textos o apagamento do sujeito é um recurso 

utilizado tanto pelo enunciador quanto pelo especialista, ou seja, caracterizando um recurso 

comum ao discurso científico e de divulgação científica. 
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Revista Saúde é Vital: edição nº330 – novembro de 2010 

8 ótimos motivos para comer chocolate 

[...] Quando consumida em jejum, a delícia (chocolate) aplaca a fome e contribui para o 

emagrecimento. 

[...] o cacau contém uma substância conhecida como feniletilamina, que, quando ingerida, 

manda de fato o mau humor embora.  

[...] O chocolate amargo combate o aumento da pressão arterial no abdome, que pode atingir 

níveis perigosos em pacientes com cirrose. 

[...] Essas substâncias químicas (flavonoides) ajudam a relaxar e dilatar os vasos sanguíneos, 

o que facilita a circulação. 

[...] ―As substâncias do chocolate, além de promoverem dilatação dos vasos sanguíneos, 

reduzem a inflamação causada pelos radicais livres, que podem financiar problemas 

cardíacos‖. 

[...] ―os flavonoides aumentam a elasticidade dos vasos sanguíneos, por incentivarem a 

produção do óxido nítrico‖. 

[...] ―Esse gás (óxido nítrico) presente na circulação, relaxa as paredes dos vasos, facilitando o 

fluxo sanguíneo — por isso, diminui a pressão arterial‖. 

[...] "Tudo indica que, mais uma vez, o benefício se deve aos flavonoides, que são 

antioxidantes e conseguem dilatar os vasos sanguíneos". 

 

(BOX: Chocolate é bom para a saúde) 

[...] São elas que agem nas artérias, promovendo a queda da pressão. 

[...] Ela dá outra boa notícia: o chocolate amargo não contribui para a subida do colesterol. Os 

polifenóis impedem a oxidação do LDL, o tipo ruim da gordura, explica. Eles sequestram essa 

molécula, formando um complexo solúvel que é eliminado pela urina. 

[...] isso pode ter ocorrido porque as tais procianidinas melhorariam a eficiência da insulina, o 

hormônio que bota a glicose dentro das células. 

[...] "Descobrimos também que o cacau protege os neurônios dos efeitos dos radicais 

livres‖...] 

 

 

Revista Saúde é Vital: edição nº340 – agosto de 2011 

O esquadrão anti-infarto (agora contra a obesidade e o diabete) 

[...] "Elas fornecem muitos antioxidantes, substâncias que atuam na camada interna dos vasos 

e os deixam mais relaxados e menos expostos a placas" [...]. 
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[...] "Eles fornecem cálcio, mineral que ajuda a controlar a pressão e o peso" [...]. 

[...] Ele (pelotão Dash) nasceu em 1997, baseado em preceitos científicos. A primeira versão 

não propunha cortes no sal, que foram adotados em sua atualização [...]  

[...] estudos mostram que o cálcio interfere nas células de gordura, minimizando o acúmulo de 

peso, e contribui para o controle glicêmico [...]. 

[...] O ômega-3 combate inflamações nas artérias [...]. 

[...] o ômega-3 dos peixes favoreça a ação da insulina nas células [...]. 

 

Pitadas seguras de sal 

[...] Quando muito sódio passeia pelo corpo, um dos primeiros efeitos é a retenção de água e, 

de quebra, um aumento no volume de sangue circulante. As artérias não estão acostumadas a 

abrir passagem para tanto líquido. Eis por que a pressão exercida na parede dos vasos é 

intensa. Para piorar, o excesso de mineral também contribui para a constrição desses vasos, 

reduzindo seu espaço interno. 

 

 

Revista Saúde é Vital: edição nº347 – fevereiro de 2012 

Azeite e óleo de linhaça: uma dupla imbatível 

[...] o óleo da azeitona ainda guarda outros trunfos. "Ele estimula a dilatação dos vasos 

sanguíneos e, assim, reduz a pressão arterial [...]. 

[...] os polifenóis do azeite de oliva ajudam a frear a oxidação do colesterol LDL [...] Quando 

isso ocorre, reduz-se o risco de placas de gordura na parede dos vasos [...]. 

[...] "Esse nutriente também é importante para acelerar o trânsito intestinal."[...]. 

 

 O recurso de apagamento do sujeito característico do discurso científico camufla a 

presença do sujeito discursivo, transferindo a voz às coisas (alimentos, nutrientes...) o que 

confere ao discurso um caráter de neutralidade, pois são os alimentos e nutrientes que 

possuem o comando da, cabendo ao pesquisador apenas constatá-las. 

 Observa-se no gráfico 4, que o enunciador utiliza este recurso com frequência, tendo 

destaque a edição 330, cuja temática é o chocolate. Sendo assim podemos afirmar que o 

apagamento do sujeito na divulgação científica adquire a mesma finalidade sendo ora 

proferido pelo especialista, ora pelo pesquisador. 
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Gráfico 4. Frequência de utilização do recurso de apagamento do sujeito nas matérias 

publicadas em edições da Revista Saúde é Vital da Editora Abril. 

   

 
 

 

 

Cabe ressaltar que na edição 326 o apagamento do sujeito ocorre na personificação de 

um kit de castanhas. Para apresentá-lo utiliza-se a 1ª pessoa do plural (sujeito universal): 

 

[...] Para facilitar a sua vida seguimos as orientações desses experts e preparamos um kit cheio 

de vitaminas, minerais e gorduras do bem. 

 

O apagamento do sujeito, neste caso, dificulta a compreensão sobre quem preparou o 

kit e possibilita alguns questionamentos: se foram os experts porque não foram identificados? 

Com base em que parâmetros este kit foi elaborado? Caso tenha sido o enunciador, nos 

deparamos com um problema ético, pois qual a especialidade do mesmo que o habita a tal 

função? Neste caso, será que as informações são procedentes? Uma única informação que 

pode colocar em risco toda a credibilidade da matéria. 

 

 

4.2 Índices de subjetividade 

 

Na divulgação científica o enunciador opera uma tradução intralingual, incorporando 

no fio do discurso elementos linguísticos e extralinguísticos referentes a própria experiência 
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do leitor, com a intenção de aproximá-lo de esferas até então restritas. Para tanto se utiliza de 

um registro linguístico mais coloquial e, portanto, familiar ao universo do público ao qual se 

destina. A utilização de elementos didatizantes são estratégias que pretendem aproximar o 

leitor da temática abordada. O caráter metalinguístico do texto de divulgação científica lhe 

confere capacidade de autoexplicar. 

 Uma das características da divulgação científica é a didaticidade com que se 

constroem os textos a fim de se aproximar do leitor. Utilizando uma linguagem acessível 

tende a tornar compreensível o discurso científico. Para tanto se utiliza de recursos 

metalinguísticos como definição, nomeação, exemplificação, comparação, metáforas, 

parafrasagem articulados entre si.  Segundo Leibruder (2002, p.241) através destes recursos 

podemos constatar, de forma mais nítida, a presença de um autor, um eu discursivo por trás de 

uma suposta aparência de neutralidade. 

 

 

4.2.1 Definição 

  Definir é um processo que requer exatidão e, especificamente no caso da divulgação 

científica, para que este recurso seja utilizado de modo eficaz faz-se necessário o emprego de 

uma linguagem próxima do leitor leigo (LEIBRUDER 2002, p. 241). 

Para Charaudeau (2008, p.146) as definições naturais, pela diversidade de seus modos 

operatórios, são ricas de ensinamento. Além disso, não se pode ignorar, de um ponto de vista 

puramente discursivo, que a eficácia do ato é fortemente dependente da situação de 

enunciação. Como o ato definitório é empregado de performatividade, ele supõe que seu autor 

seja investido de uma autoridade social ou científica reconhecida por seus interlocutores. 

 

Revista Saúde é Vital: edição nº326 – julho de 2010 

Castanhas um punhado de muita saúde 

Definição denotativa  

[...] síndrome metabólica – um mal que diminui a expectativa de vida e tem deixado os 

médicos em alerta [...]. 

[...] radicais livres, aquelas moléculas que se formam naturalmente ao longo da vida e 

provocam o envelhecimento das células [...]. 

[...] vitamina E alfa tocoferol, que é a forma desse nutriente mais bem absorvida pelo 

corpo [...]. 

[...] aflatoxina, substância cancerígena produzida por fungos [...]. 
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Definição conotativa  

[...] LDL, o mau colesterol [...]. 

[...] esse ácido graxo (monoinsaturado) [...] é responsável por varrer as moléculas de 

colesterol das artérias [...]. 

[...] gordura monoinsaturada, que se tornou célebre por brecar o surgimento de doenças 

cardiovasculares [...]  – com transposição metafórica. 

 

 

Revista Saúde é Vital: edição nº327 – agosto de 2010 

Gordura Liberada 

Definição denotativa  

[...] o consumo da gordura saturada, aquela da carne vermelha e do chocolate, e a 

ocorrência de males como derrame e aterosclerose [...]. 

[...] deflagra a resistência a insulina, quando o hormônio encarregado de botar a glicose 

para dentro de células passa a não funcionar direito, levando ao diabete [...]. 

[...] cada molécula de gordura é formada por três moléculas de ácidos graxos ligados a uma de 

glicerol. Esmiuçando ainda mais, um ácido graxo é feito de uma cadeia de carbonos com 

ligações de hidrogênio. E são os arranjos dessas cadeias que tornam a gordura benéfica 

ou não [...]. 

[...] balanceado, sem exagero ou escassez para esse ou aquele nutriente [...]. 

[...] a família das gorduras, ou lipídeos [...]. 

[...] adipogênese, ou seja, na proliferação das células de gordura, os chamados 

adipócitos[...] 

[...] o ômega 3 dos peixes [...]. 

[...] vitaminas lipossolúveis, a gordura é indispensável para a absorção dessas 

vitaminas[...]. 

[...] ácidos graxos monoinsaturados, uma turma que é grande aliada das artérias [...]. 

[...] ela costuma aparecer na culinária nordestina como azeite de dendê e é obtido do frutinho 

avermelhado de uma palmeira [...]. 

Definição conotativa  

[...] LDL, o colesterol ruim [...]. 

[...] HDL, o bom [...]. 

[...] resistência a insulina, mal que está por trás da popular barriga de chope [...]. 

[...] níveis de LDL, a fração ruim do colesterol [...]. 
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[...] níveis de LDL, o mau colesterol [...]. 

 

 

Revista Saúde é Vital: edição nº328 – setembro de 2010 

O coração pede leite 

Definição denotativa  

[...] intolerância a lactose, o açúcar da bebida [...]. 

[...] insulina, hormônio que regula o apetite [...]. 

[...] o corpo se autorregula. Se o consumo do mineral é muito alto, sua absorção 

diminui[...]. 

Definição conotativa  

[...] um peptídeo, um pedaço da proteína do leite, capaz de anular uma enzima que provoca 

o estreitamento dos vasos sanguíneos – e estopim para a hipertensão [...]. 

 

 

Revista Saúde é Vital: edição nº330 – novembro de 2010 

8 ótimos motivos para comer chocolate 

Definição denotativa  

[...] "É quando ocorrem os picos de secreção de cortisol, o hormônio do estresse.  

[...] "Quanto mais amargo o chocolate, maior a concentração de flavonoides, substâncias 

antioxidantes do cacau responsáveis pela proteção contra doenças", 

[...] O chocolate tem também alto teor de magnésio, mineral que age como regulador do 

humor, equilibrando os níveis dos neurotransmissores serotonina e dopamina, envolvidos no 

bem-estar. 

 

(BOX: chocolate é bom para a saúde) 

[...] o chocolate amargo, guloseima com um gosto peculiar justamente por ter maior teor 

de cacau na sua composição, promove uma série de benefícios para a nossa saúde.  

[...] Esses compostos elevam a produção de óxido nítrico, um vasodilatador natural [...]  

[...] O endotélio, a camada interna das artérias, fica mais flexível. 

[...] investigou o papel da procianidina, outro componente do chocolate amargo, no 

controle do diabete tipo 2 

[...] as tais procianidinas melhorariam a eficiência da insulina, o hormônio que bota a glicose 

dentro das células.  
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[...] Isso se verificou com maior intensidade no timo, órgão situado no tórax e responsável 

pela maturação dos linfócitos T, nossos guardiões contra vírus e bactérias.  

[...] Sem falar na fenilalanina e na tirosina, dois aminoácidos que são precursores da 

noradrenalina e da dopamina, outra dobradinha envolvida no estado 

de felicidade natural.  

(BOX: os benefícios do chocolate amargo) 

[...] A epicatequina, uma substância encontrada no cacau e, por extensão, no chocolate 

amargo 

(BOX: chocolate ajuda a emagrecer?) 

Dar chocolate para esses indivíduos é algo transgressor. Explica-se: é como se eles 

estivessem incorrendo num comportamento socialmente incorreto.  

Definição conotativa  

(BOX: chocolate é bom para a saúde) 

[...] O segredo do chocolate amargo está na altíssima concentração de certos flavonoides, 

como as catequinas, substâncias de nome estranho encontradas no cacau. São elas que 

agem nas artérias, promovendo a queda da pressão.  

[...] Os polifenóis impedem a oxidação do LDL, o tipo ruim da gordura [...]. 

 

 

Revista Saúde é Vital: edição nº340 – agosto de 2011 

O esquadrão anti-infarto (agora contra a obesidade e o diabete) 

Definição denotativa  

[...] "Os vegetais garantem a esse plano alimentar uma grande quantidade de potássio, 

mineral que favorece o relaxamento dos vasos"[...].  

[...] O benefício, nesse caso, viria do conjunto de nutrientes já anunciados, sobretudo os 

antioxidantes, que servem de guarda-costas as células, evitando sua degradação — o 

primeiro passo para o surgimento de um tumor. 

[...] "Eles fornecem cálcio, mineral que ajuda a controlar a pressão e o peso" [...]  

[...] mas as hortaliças são cruciais mesmo por fornecerem potássio, mineral que relaxa os 

vasos sanguíneos. 

[...] o ômega-3 dos peixes favoreça a ação da insulina nas células. 

[...] fibras e vitaminas como o ácido fólico — a soja ainda tem isoflavona, protetora do 

coração. 

[...] o ácido fólico é uma vitamina que reduz o risco de formação de placas. 
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Pitadas seguras de sal 

[...] Ainda que a dieta ideal para prevenir a hipertensão vá além da redução de sal, não tem 

jeito: é no condimento que a maioria das pessoas pensa quando se fala na doença que coloca o 

coração e outros órgãos vitais em risco. E a relação imediata é compreensível. Afinal, nos 

últimos tempos não faltaram estudos e alertas para reforçar o perigo que o sódio, componente 

mais famoso do tempero, representa para as artérias. 

[...] a versão monoinsaturada do azeite regula o colesterol e a poli, representada pelo 

ômega-3, ajuda a barrar inflamações nas artérias. 

 

Definição conotativa  

[...] O benefício, nesse caso, viria do conjunto de nutrientes já anunciados, sobretudo os 

antioxidantes, que servem de guarda-costas as células, evitando sua degradação — o 

primeiro passo para o surgimento de um tumor. 

[...] o destaque aqui vai para o cálcio, mineral que ajuda a impedir o disparo da pressão 

arterial. 

[...] a vitamina E e o selênio resguardam as paredes dos vasos. As gorduras boas, como o 

ômega-3, atuam contra processos inflamatórios recorrentes. 

Revista Saúde é Vital: edição nº347 – fevereiro de 2012 

Azeite e óleo de linhaça: uma dupla imbatível 

Definição denotativa  

[...] os pesquisadores, primeiro, ofereceram durante dois meses uma alimentação rica em 

gordura saturada — aquela encontrada em carnes gordas, sorvete, manteiga e em muitos 

outros produtos industrializados.  

[...] os polifenois do azeite de oliva ajudam a frear a oxidação do colesterol LDL [...] 

[...] "Esse modelo de dieta gerou uma inflamação no hipotálamo, região do cérebro que é 

responsável por controlar a necessidade de comer", 

[...] É verdade que a dieta mediterrânea, da qual o azeite é um dos principais 

componentes[...] 

Definição conotativa  

[...] ajudam a frear a oxidação do colesterol LDL, considerado perigoso [...] 
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4.2.2 Nomeação 

Nomear consiste em denominar um objeto ou ideia cujas características próprias e 

essenciais já foram anunciadas. 

 

Revista Saúde é Vital: edição nº326 – julho de 2010 

Castanhas um punhado de muita saúde 

[...] dá pra notar quando o sabor fica alterado, rançoso [...]. 

[...] o tecido gorduroso que se acumula na região abdominal contribui para o surgimento do 

diabetes e, ao lado da hipertensão e do colesterol alto, faz parte de um conjunto de problemas 

que recebeu o nome de síndrome metabólica [...]. 

 

 

Revista Saúde é Vital: edição nº327 – agosto de 2010 

Gordura Liberada 

[...] é formada por diversos ácidos graxos e um deles, o esteárico tem sua estrutura [...]. 

[...] reduz as taxas do bom colesterol, o HDL e catapulta as versões do ruim, o LDL [...]. 

[...] os ômegas são dessa família. O 3 aparece a valer com a alcunha de DHA ou EPA em 

peixes como o salmão. Já o ômega-6 está em óleos vegetais, como o de soja [...]. 

[...] a porção oleosa desse cereal fica escondidinha dentro do grão, no gérmen [...]. 

[...] os antepassados dessa semente eram conhecidos como colza e guardavam substâncias 

tóxicas. Cruzamentos genéticos produziram uma versão saudável: a canola [...]. 

 

 

Revista Saúde é Vital: edição nº328 – setembro de 2010 

O coração pede leite 

[...] ingrediente fornecido em abundância pelo leite e seus derivados, sobretudo os tipos 

dotados de baixos teores de gordura: o cálcio [...]. 

[...] de um tipo de ácido graxo típico do leite integral: o ácido linoleico conjugado, ou 

CLA[...]. 

 

 

Revista Saúde é Vital: edição nº330 – novembro de 2010 

8 ótimos motivos para comer chocolate 
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[...] Diz a lenda que há muito, muito tempo o deus dos ventos roubou uma árvore dos céus e a 

ofereceu aos homens. Seu fruto, o cacau, foi usado em rituais sagrados e séculos depois se 

transformou em um produto que pode mesmo ser considerado divino: o chocolate. 

[...] Durante a gravidez, 5% das mulheres sofrem com uma espécie de hiperativação do 

sistema inflamatório, doença conhecida como pré-eclampsia [...] 

(BOX: Chocolate é bom para a saúde) 

[...] Sua matéria-prima, o cacau, era considerada por maias e astecas o alimento dos deuses.  

[...] Aqueles ínfimos 6,3 gramas da versão de gosto mais acre derrubaram a pressão que o 

sangue exerce sobre os vasos a máxima, ou sistólica, em 1,6 milímetros de mercúrio e a 

mínima, a diastólica, em 1 milímetro de mercúrio. 

 

 

 

Revista Saúde é Vital: edição nº340 – agosto de 2011 

O esquadrão anti-infarto (agora contra a obesidade e o diabete) 

[...] Os especialistas ainda elencam entre os pontos fortes da DASH a alta oferta de grãos e 

hortaliças, redutos de fibras que são pouco calóricos. 

[...] "Não dá para diminuir o consumo em 50% do dia para a noite", reconhece Frida. Para dar 

o pontapé inicial, uma boa é recorrer a ponta dos dedos, a famosa pitada [...] 

[...] Composto de menos sódio e mais potássio, o sal light é uma boa opção [...] 

[...] o consumo excessivo de iodo e a maior incidência de uma doença autoimune chamada 

tireoidite de Hashimoto. 

 

 

Revista Saúde é Vital: edição nº347 – fevereiro de 2012 

Azeite e óleo de linhaça: uma dupla imbatível 

[...] No universo da nutrição, algumas parcerias são conhecidas por sua sinergia. É o caso do 

azeite de oliva e do óleo de linhaça,  

[...] Quando isso ocorre, reduz-se o risco de placas de gordura na parede dos vasos, a temida 

aterosclerose — doença por trás de encrencas como o infarto. 

 Para Martins (2006), pode-se observar no fio do discurso de divulgação científica a 

simetria existente entre os discursos entre os quais ele se constitui, caracterizando-o de modo 

diferenciado. A justaposição de dois discursos por numerosas formas de estabelecimento de 

equivalência: A, ou seja B; A significando, batizado de B; A ou B e o distanciamento 
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metalinguístico alternativamente de um de outro discurso são marcas características deste 

novo discurso. 

 

 

4.2.3 Exemplificação 

Através da exemplificação termos abstratos se tornam compreensíveis através de situações 

concretas. 

 

Revista Saúde é Vital: edição nº326 – julho de 2010 

Castanhas um punhado de muita saúde 

[...] a ingestão diária de 67 gramas de castanha e companhia, o que dá aproximadamente 

dois punhados [...]. 

[...] este ácido graxo, presente também no azeite de oliva, é responsável [...]. 

[...] Universidades Europeias mostraram, por exemplo, que duas colheres de azeite [...]. 

[...] a monoinsaturada age contra processos inflamatórios em geral, como aqueles envolvidos 

na obesidade [...]. 

[...] o selênio, por exemplo, não resiste ao forno [...]. 

 

 

Revista Saúde é Vital: edição nº327 – agosto de 2010 

Gordura Liberada 

[...] O século 21 tem se caracterizado pela liquefação e reabilitação instantânea de reputações. 

A da gordura é um exemplo flagrante [...]. 

[...] o consumo da gordura saturada, aquela da carne vermelha e do chocolate, e a 

ocorrência de males como derrame e aterosclerose. A conclusão é que a ingestão equilibrada 

de filé- mignon e afins não elevaria o risco de atentados as artérias [...]. 

[...] uma fonte desta substância é o cacau, daí o chocolate amargo [...]. 

[...] também chamada de ômega-9, tem o azeite como um de seus componentes [...]. 

[...] os ômegas são dessa família. O 3 aparece a valer com a alcunha de DHA ou EPA em 

peixes como o salmão. Já o ômega-6 está em óleos vegetais, como o de soja [...]. 

[...] antes de se acabar na picanha, é bom enfatizar que abusos engordurados resultam em 

vários quilos extras [...]. 
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[...] o ômega 3 atue na adipogênese [...] a monoinsaturada do azeite tem apresentado ação 

parecida [...]. 

[...] s gordura visceral esta envolvida com a gênese de diversas doenças, como o diabete, a 

hipertensão e a alteração nas taxas de colesterol [...]. 

 

 

Revista Saúde é Vital: edição nº328 – setembro de 2010 

O coração pede leite 

[...] para você ter uma ideia, 240 gramas de leite integral ou iogurte, quantidade equivalente 

a dois copos americanos, oferecem 300 miligramas de cálcio [...]. 

 [...] versões mais magras dos produtos lácteos, como o leite desnatado e o queijo 

branco[...]. 

[...] há alimentos muito mais gordurosos do que o leite que, esses sim, devem ser restritos na 

dieta, como biscoitos e embutidos [...]. 

[...] lembre-se de que não é difícil convidá-lo a mesa devido a variedade de ofertas: queijos, 

iogurtes, vitaminas [...]. 

[...] é o caso do excesso de cafeína e de ferro, presentes na carne vermelha [...]. 

 

 

Revista Saúde é Vital: edição nº330 – novembro de 2010 

8 ótimos motivos para comer chocolate 

[...] As vezes, os pesquisadores indicam quantidades um pouco maiores, mas nunca mais do 

que 30 gramas diários, ou um pequeno tablete.[...]. 

[...] aqueles que comem cerca de 7 gramas de chocolate por dia são menos propensos a 

hipertensão. A quantidade equivale a um quadradinho de chocolate amargo[...]. 

 

(BOX: chocolate é bom para a saúde) 

[...] Durante 18 semanas parte deles consumiu 30 calorias diárias, ou 6,3 gramas de 

chocolate amargo, algo equivalente a um único pedaço de uma barrinha [...]. 

[...] também focou sua mira nos flavonoides do cacau[...]. 

[...] mas dessa vez com o objetivo de avaliar sua ação no sistema imune de ratos jovens, 

principalmente em células do batalhão das defesas, como os linfócitos e os macrófagos[...]. 

[...] Quem seguia uma dieta com alimentos ricos em flavonoides, caso 

do chocolate amargo[...]. 
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[...] Bastam de 30 a 40 gramas, ou quatro quadradinhos daqueles tabletes grandes [...]. 

 

(BOX: chocolate ajuda a emagrecer?). 

[...] Em bom português, parou, por exemplo, de beliscar entre as refeições.  

 

 

Revista Saúde é Vital: edição nº340 – agosto de 2011 

O esquadrão anti-infarto (agora contra a obesidade e o diabete).  

[...] A Dash desbancou outros 19 cardápios, entre eles a dieta do Mediterrâneo [...] 

[...] "Pessoas acima do peso devem maneirar nas oleaginosas, que são grandes fontes de 

calorias", exemplifica Camila Gracia. 

[...] Só vale tomar cuidado com frutas açucaradas, como a uva [...]. 

[...] Quanto as carnes, dê preferência a cortes magros, como filé-mignon [...]. 

[...] As gorduras boas, como o ômega-3, atuam contra processos inflamatórios [...]. 

[...] fibras e vitaminas como o ácido fólico [...]. 

Pitadas seguras de sal 

[...] ―Em tese não precisaríamos adicionar sal a comida, porque a quantidade de sódio 

encontrada naturalmente nos alimentos como frutas, verduras, legumes e carnes [...]‖. 

[...] Optar por alternativas como alho, cebola, pimenta e alecrim [...]. "Modere o consumo 

de bolachas, biscoitos, produtos congelados, embutidos e evite temperos prontos” [...]. 

 

Revista Saúde é Vital: edição nº347 – fevereiro de 2012 

Azeite e óleo de linhaça: uma dupla imbatível 

[...] os melhores efeitos foram registrados na turma que ganhou pequenas porções, facilmente 

conquistadas no prato — uma única colher de sopa de cada óleo [...]. 

[...] A dica para usufruir de tanta benesse é regar saladas, arroz, vegetais cozidos, pães e 

torradas [...]. 

[...] " Para não cair na cilada, é só investir vez ou outra em peixes de água fria, como salmão 

e atum, e, é claro, na linhaça [...]. 

[...] qual tipo de farinha — marrom, marrom desengordurada ou dourada [...]. 

[...] três ganharam 30 gramas de uma das versões, o correspondente a 4 colheres de sopa 

[...] Quando o quesito é a presença do famoso ômega-3, por exemplo, é ela quem sai 

ganhando[...]. 
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4.2.4 Comparação 

A comparação consiste na aproximação de dois campos semânticos semelhantes. Assim, o 

fenômeno a ser explicado é comparado a uma experiência comum ao cotidiano do leitor. 

Quanto a sua estrutura, a comparação é comumente introduzida por expressões 

metalinguísticas do tipo, como, assim como, da mesma forma que, imagine que..., seja, tal 

qual, tal como entre outros (LEIBRUDER, 2002, p.245). 

A comparação consiste em aproximar o fato particular de um fato próximo a experiência 

humana amplamente compartilhada (estereótipo), sob uma forma mais ou menos metafórica, 

o que supõe tornar a explicação luminosa (CHARAUDEAU, 2012 p.181) 

 

Revista Saúde é Vital: edição nº326 – julho de 2010 

Castanhas um punhado de muita saúde 

 [...] quando o assunto é caloria, (o pistache) praticamente empata com o amendoim [...]. 

 

 

Revista Saúde é Vital: edição nº327 – agosto de 2010 

Gordura Liberada 

 [...] precisa de temperaturas altas para se liquefazer. No organismo se comporta de modo 

parecido, daí o elo com o entupimento arterial [...]. 

[...] são do tipo das insaturadas, mas agem como as saturadas [...] 

[...] o chocolate amargo ser apontado como amigo do peito [...]. 

[...] a gente precisa ingerir tanto carboidrato quanto gordura na medida certa [...]. 

[...] apesar de a gordura trans ser da família das insaturadas, ela costuma se comportar como 

uma legítima saturada [...]. 

[...] deixando tudo mais crocante porque, assim como a saturada, é mais sólida, diferente dos 

ômegas e das mono, que são fluídas [...]. 

 

 

Revista Saúde é Vital: edição nº328 – setembro de 2010 

O coração pede leite 

[...] nos últimos anos, inúmeras pesquisas apontaram o leite como um vilão do organismo. 

Ele foi incriminado por causar alergias em pessoas sensíveis a sua proteína [...]. 
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Revista Saúde é Vital: edição nº330 – novembro de 2010 

8 ótimos motivos para comer chocolate 

[...] Seria necessário pelo menos o triplo de tabletes ao leite para ter o mesmo benefício de 

uma barrinha amarga [...]. 

[...] Além disso, o cacau contém uma substância conhecida como feniletilamina, que, quando 

ingerida, manda de fato o mau humor embora. "É a mesma envolvida na química da paixão, e 

a sensação produzida, claro, é ótima"[...]. 

[...] Quem como chocolate branco não tem as mesmas vantagens. Isso porque o benefício, 

também nesse caso, se deve aos flavonoides — encontrados principalmente no tipo amargo. 

[...] Mulheres que ingerem o do tipo amargo entre uma vez por mês e duas vezes por semana 

são menos suscetíveis a disfunções no coração quando comparadas com aquelas que não 

comem a delícia [...]. 

[...] Sabia que existe uma tribo indígena no Panamá que consome chocolate tanto quanto 

nós, brasileiros, comemos arroz com feijão?  "E a incidência de diabete entre os índios kuna, 

como são conhecidos, é bem menor do que em outras populações"[...]. 

 

(BOX: chocolate é bom para a saúde) 

[...] Sua matéria-prima, o cacau, era considerada por maias e astecas o alimento dos 

deuses[...].  

[...] A dupla estabiliza as anandamidas, uma espécie de maconha produzida pelo nosso 

próprio cérebro [...] 

[...] Dentre todos os tipos, o chocolate amargo é o que mais contém esse tipo de composto. 

Assim, ele é o único que pode ter um bom impacto na saúde[...]. 

 

(BOX: o chocolate ajuda a emagrecer?). 

[...] Existe a suspeita de que ele ocorra graças a substâncias do alimento que agem como as 

anfetaminas, suprimindo a vontade de comer [...]. 

 

 

Revista Saúde é Vital: edição nº340 – agosto de 2011 

O esquadrão anti-infarto (agora contra a obesidade e o diabete) 
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 [...] "Esse programa, criado por quatro universidades americanas em parceria, é baseado em 

critérios científicos rigorosos e seus resultados, mensurados por pesquisas, superaram as 

expectativas, sendo similares a ação de remédios para a pressão" [...].  

[...] Mas outra característica da DASH, diametralmente oposta a sua rival mediterrânea, é 

moderar nos óleos [...]. 

[...] A DASH, para completar, reforça como nenhuma outra a ingestão de nozes, castanhas e 

amêndoas [...].  

 

Pitadas seguras de sal 

[...] Nos sensíveis, a temperatura é controlada com eficiência, mas a pressão sobe. Já nos 

resistentes ocorre o oposto [...]. 

[...] Composto de menos sódio e mais potássio, o sal light é uma boa opção para quem não 

tem problemas renais e quer proteger as artérias [...]. 

 

 

 

 

Revista Saúde é Vital: edição nº347 – fevereiro de 2012 

Azeite e óleo de linhaça: uma dupla imbatível 

[...] os melhores efeitos foram registrados na turma que ganhou pequenas porções [...]. 

[...] Ninguém precisa esquentar a cabeça caso não seja possível usar os dois óleos juntinhos, 

no mesmo dia — o que até seria o ideal, mas... Individualmente, o duo também bate um 

bolão [...]. 

[...] A balança deixou claro que, em dois meses, todo mundo emagreceu. Porém, na turma 

que abocanhou o farelo marrom os resultados foram mais expressivos [...] 

[...] Mas aqueles que preferem a linhaça dourada não precisam deixá-la no limbo. Afinal, ela 

também possui propriedades nutricionais e terapêuticas muito interessantes [...].  

[...] O mesmo ocorre em relação as lignanas. "Essas substâncias são muito semelhantes ao 

estrogênio, tanto por causa da estrutura química como pela função [...]  
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4.2.5 Metáfora 

A metáfora ocorre quando há propriamente transferência de um determinado termo para 

outro campo semântico distinto daquele ao qual comumente é associado. Neste caso, o sentido 

original se modifica de acordo com o novo contexto (LEIBRUDER, 2002, p.245). A única 

diferença entre metáfora e comparação é que na metáfora a comparação é mental, sem a 

conjunção. 

  

Revista Saúde é Vital: edição nº326 – julho de 2010 

Castanhas um punhado de muita saúde 

[...] este ácido graxo, presente também no azeite de oliva, é responsável por varrer o 

colesterol das artérias e nos proteger de infartos e derrames [...]. 

[...] a gordura monoinsaturada, que se tornou célebre por brecar o surgimento de doenças 

cardiovasculares [...]. 

[...] comer demais é dar um tiro no pé  [...]. 

[...] o sódio é uma verdadeira bomba para as artérias [...]. 

[...] o corpo fica todo em festa [...]. 

[...] elas fornecem boas pitadas de magnésio [...]. 

[...] o pistache também carrega pitadas de cálcio e vitamina B6, uma fonte de bom 

humor[...]. 

 

 

Revista Saúde é Vital: edição nº327 – agosto de 2010 

Gordura Liberada 

[...] banido da intimidade das cozinhas, erradicado dos menus de muitos restaurantes e 

extirpado de vários alimentos industrializados, esse nutriente é um daqueles personagens que 

voltam a boca do povo como um benfeitor injustiçado [...]. 

[...] as nódoas da imagem desta substância foram removidas há pouco por um estudo 

publicado [...]. 

[...] até mesmo o time saturado tem uma faceta do bem que era, até então desconhecida [...]. 

[...] somas dos fatores resulta em congestionamentos das artérias [...].        

[...] o ômega-3, dos peixes, é um grande aliado nesse sentido [...]. 

[...] o tempo em que combater a pança era apenas uma questão estética [...]. 

[...] a dupla paladina também tem sido alvo de estudos sobre cicatrização [...]. 
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Revista Saúde é Vital: edição nº328 – setembro de 2010 

O coração pede leite 

[...] que provoca o estreitamento dos vasos sanguíneos – o estopim para a hipertensão [...]. 

[...] o cálcio é um amigo do peito [...]. 

 

 

Revista Saúde é Vital: edição nº330 – novembro de 2010 

8 ótimos motivos para comer chocolate 

[...] Senão, mais uma vez, os benefícios se perderiam, já que esse ingrediente é um 

verdadeiro veneno para os portadores do distúrbio[...]. 

[...] é preciso fazer mais pesquisas antes de recomendar o alimento como salvador da massa 

cinzenta [...]. 

 

(BOX: chocolate é bom para a saúde) 

[...] Isso se verificou com maior intensidade no timo, órgão situado no tórax e responsável 

pela maturação dos linfócitos T, nossos guardiões contra vírus e bactérias[...]. 

 

 

Revista Saúde é Vital: edição nº340 – agosto de 2011 

O esquadrão anti-infarto (agora contra a obesidade e o diabete) 

[...] Toda polícia tem uma tropa de elite ou uma unidade de forças especiais, convocada 

para as missões mais difíceis e delicadas. Os americanos contam com o poder de fogo e a 

perícia da Swat e, no Brasil, conflitos críticos são resolvidos pelo Bope. O mundo da 

nutrição também dispõe de um esquadrão de peso, com direito a uma sigla própria e a um 

arsenal que, em vez de armas, está cheio de grãos, frutas e companhia. Trata-se do DASH, 

programa alimentar criado nos Estados Unidos há 14 anos e encarregado de desarmar 

bombas nos vasos sanguíneos.  

[...] É uma estratégia perfeita para frustrar infartos e derrames [...]. 

[...] as fibras auxiliam a domar o açúcar no sangue e a eliminar a barriga de modo mais 

eficiente[...]. 

 

Pitadas seguras de sal 

[...] com pequenos ajustes, dá para blindar o corpo contra uma série de males sem perder o 

sabor e o prazer de cada garfada[...]. 
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Revista Saúde é Vital: edição nº347 – fevereiro de 2012 

Azeite e óleo de linhaça: uma dupla imbatível 

[...] além de catapultar a obesidade, a situação abriu caminho para que o diabete se 

instalasse[...]. 

[...] A colherada, no entanto, escoou pela culatra no grupo que recebeu uma suplementação 

bem mais do que caprichada [...]. 

[...] Trata-se de um bom pontapé inicial para esclarecer [...]. 

[...] utilização do azeite para banhar o organismo de saúde [...]. 

[...] Mas aqueles que preferem a linhaça dourada não precisam deixá-la no limbo[...]. 

 

 

4.2.6 Parafrasagem 

Explicação de termos ou expressões técnicas através de outros provenientes do uso 

comum. A utilização de operadores argumentativos contribui para a ênfase nos aspectos a 

serem tratados. Destaque para o operador argumentativo – aliás – que contribui com a 

introdução de uma argumentação decisiva para a conclusão do enunciado. 

 

Revista Saúde é Vital: edição nº326 – julho de 2010 

Castanhas um punhado de muita saúde 

[...] Em outras palavras: quando você troca o salgadinho e o refrigerante por uma porção 

como essa que preparamos [...]. 

[...] Em outras palavras, só tem a acrescentar quando incluída na dieta [...]. 

 

Revista Saúde é Vital: edição nº327 – agosto de 2010 

Gordura Liberada 

[...] os especialistas apontam a espátula, ou melhor, o dedo para os carboidratos simples[...]. 

[...] são do time das insaturadas, mas agem como as saturadas. Aliás, são ainda piores, já 

que, além de levar os teores de LDL [...]. 

 

Revista Saúde é Vital: edição nº330 – novembro de 2010 

8 ótimos motivos para comer chocolate 

[...] "Não existe consenso, mas acredita-se que 6 gramas diários já seriam suficientes para 

melhorar a saúde", afirma a engenheira de alimentos Cláudia Degáspari, da Universidade 

Federal do Paraná (UFPR). Ou seja, basta um quadradinho. 



138 
 

[...] Um estudo britânico mostrou que uma bebida a base de um tipo de cacau lotado de 

flavonoides foi capaz de aumentar o fluxo sanguíneo na massa cinzenta. Em outras palavras, 

esses compostos do cacau e do chocolate poderão ser usados no futuro no tratamento de 

problemas nos vasos cerebrais.  

[...] conduziu um estudo em que avaliou uma propriedade pouco conhecida do chocolate 

amargo, a de promover a saciedade. Ou seja, aplacar a fome.  

 

Revista Saúde é Vital: edição nº340 – agosto de 2011 

O esquadrão anti-infarto (agora contra a obesidade e o diabete) 

 

Pitadas seguras de Sal 

[...] A gente consome cerca de 12 gramas do condimento todo santo dia, ou seja, quase 2,5 

vezes mais do que é recomendado pela Organização Mundial da Saúde, a OMS 

 

Charaudeau (2012, p.76)  expõe que ―o discurso científico não satisfaz a captação, 

ele de destina a um público muito reduzido, ultraespecializado, que possua os 

mesmos instrumentos de raciocínio, a mesma terminologia, e compartilhe os 

mesmos conhecimentos da comunidade científica em questão. Se o adotasse, a 

mídia excluiria um público amplo, mesmo que se dirigisse aos mais cultos. Assim 

sendo, se o comentador organiza entrevistas e debates para tentar exibir em público 

opiniões, justificativas, explicações através da palavra de especialistas, isso não 

pode ser feito como um colóquio científico ou num laboratório de pesquisa; a 

palavra que é suscitada, provocada pela instância midiática, é uma palavra 

necessariamente vulgarizada, isto é, desprovida de tudo que constitui sua 

especificidade, sua pertinência e, finalmente sua validade‖. 

 

Os índices de subjetividade (Tabela 4) são recursos bastante utilizados pelo 

enunciador destacando-se a definição (31,6%) e a exemplificação (21,3%), sendo o menos 

utilizado a parafrasagem (4,6%). 

Ao utilizar a definição, nomeação, exemplificação, comparação, metáfora e 

parafrasagem o enunciador tem por intenção explicar o texto, aproximando o leitor da 

temática abordada. 

A definição foi utilizada nas edições 326, 327, 330 e 340 de forma expressiva, sendo a 

definição denotativa a mais frequente. O recurso foi utilizado nos momentos em que termos 

técnicos são inseridos no texto e requerem uma explicação de seu significado para a 

compreensão do enunciado. A edição 330 se destaca em relação a utilização da definição. 

 A exemplificação aparece como o índice mais utilizado nas edições 328 e 347, sendo 

a mesma conferida ao texto para ilustrar alimentos onde o nutriente em questão é encontrado 
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ou para demonstrar uma equivalência em medida caseira. As edições 327 e 330 foram as que 

mais utilizaram a exemplificação. 

A comparação foi o recurso mais utilizado na edição 330 para estabelecer um paralelo 

entre os efeitos produzidos pelo chocolate e situações mais próximas ao cotidiano do leitor ou 

para traçar paralelos entre o chocolate e outros produtos que possuam o nutriente referido. 

Nas edições 326 e 327 a metáfora foi um recurso adotado no estabelecimento de um 

sentido figurado para os benefícios ou malefícios produzidos por atitudes indicadas ou 

contraindicadas na promoção da saúde. 

 

Tabela 4. Número e porcentagem dos índices de subjetividade utilizados em matérias 

publicadas nas edições da Revista Saúde é Vital da Editora Abril 

Índices de subjetividade Ed. 326 Ed. 327 Ed. 328 Ed. 330 Ed. 340 Ed. 347 Total % 

Definição denotativa 4 10 3 12 9 4 42 24,1 

Definição conotativa 3 3 1 2 3 1 13 7,5 

Nomeação 2 5 2 4 4 2 19 10,9 

Exemplificação 5 8 5 8 5 6 37 21,3 

Comparação 1 6 1 9 5 5 27 15,5 

Metáfora 7 7 2 3 4 5 28 16,1 

Parafrasagem 2 2 
 

3 1 
 

8 4,6 

Total 24 41 14 41 31 23 174 100,0 
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4.2.7 Imagem 

 

 Ao falar sobre os efeitos da imagem Charaudeau (2012, p.255) destaca o efeito de 

transparência e o efeito de evocação. O efeito de transparência nos traz a realidade tal como 

ela existe, em sua autenticidade, já o efeito de evocação desperta em nossa memória pessoal e 

coletiva, lembranças passadas sob a forma de outras imagens. ―Esse poder de evocação da 

imagem vem perturbar seu efeito de transparência, pois interpretamos e sentimos a imagem, 

ao mesmo tempo, através da maneira pela qual ela nos é mostrada e através de nossa própria 

história individual ou coletiva.‖ 

 

 

 

 

Revista Saúde é Vital: edição nº326 – julho de 2010 

Castanhas um punhado de muita saúde 

 

 A imagem de capa (A) nos remete as celebrações das festas de fim de ano e as mesas 

de aperitivos, ou seja, momentos de confraternização, encontro, celebração, alegria e 

descontração. Esta significação expressasse também no inicio do texto: 

[...] Difícil deixar de associá-las a celebrações. Castanhas, amêndoas e nozes não podem faltar 

a qualquer mesa de aperitivo que se preze [...] os brasileiros também criaram o hábito de 

devorá-las nas festas de fim de ano (p.18). 

 A família das castanhas é exemplificada na imagem B em tamanho maior que o 

original demonstrando o KIT criado pelo enunciador, ou seja, apresenta-se o produto em suas 

características físicas e também nas quantidades respectivas em que estão no referido kit. 

 A fim de ilustrar as propriedades nutricionais nos itens do kit a imagem C retrata mais 

uma vez a família das castanhas sinalizando as informações nutricionais na porção indicada. 

Na imagem D são propostas alternativas para o kit, porém sem a informação nutricional. Cabe 

ressaltar que estas oleaginosas fazem parte da família, porém como não estão no kit não 

aparecem nas imagens A, B e C. 

A última imagem (E) desperta a atenção por trazer preparações onde as oleaginosas 

podem ser utilizadas. Neste momento a voz do especialista é conferida a uma chef de cozinha 

que responde pelas dicas de preparo. 
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Figura 9 – Fotos utilizadas na edição 326 – matéria Castanha um punhado de muita 

saúde - Revista Saúde é Vital – Editora Abril 

 

 
 

 

Revista Saúde é Vital: edição nº327 – agosto de 2010 

Gordura Liberada 

A capa desta edição nos convida a uma reflexão: ―a visualização 

consiste em fazer ver o que não é visível a olho nu [...] fazendo com que 

o leitor [...] penetre num universo desconhecido, que não pode ser 

captado pelo simples exercício dos sentidos, o que provoca a ilusão de 

estar em contato com um mundo na qual agem forças sobrenaturais 

cujas intenções não poderiam conhecer de outro modo‖ 

(CHARAUDEAU, 2012, p.226).  

  

A 

 

B 

 

C 

 

D 

 

E 
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Figura 10 – Fotos utilizadas na edição 326 – matéria: Gordura liberada- Revista Saúde é Vital 

– Editora Abril 

 
 

As imagens acima têm por objetivo comparar o teor de lipídeos que os alimentos 

possuem em uma porção habitual. Não há similaridade entre as quantidades de lipídeos e 

tamanho que os alimentos ocupam na foto, o que pode levar o leitor, num primeiro momento 

a atribui ao biscoito o maior teor deste nutriente. 

 

 
 

Nestas imagens o enunciador identifica as diferentes matérias primas dos óleos, com 

destaque ao azeite (provavelmente em função da capa) e estabelece o teor de ácidos graxos 

presente em cada um dos óleos destacando os principais benefícios de cada um. 

A fonte referida como sendo a utilizada para construção dos quadros comparativos 

desta matéria não é a indicada pelo Ministério da Saúde, o que pode levar a um desencontro 

de informações. Um dos pontos mais importantes para se informar a composição nutricional 

de alimentos é utilizar como referencia uma tabela cuja representatividade nacional seja 

certificada. 

 

 

 

Figura 11 – Fotos utilizadas na 

edição 326 – matéria: Gordura 

liberada- Revista Saúde é Vital 

– Editora Abril 
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Revista Saúde é Vital: edição nº328 – setembro de 2010 

O coração pede leite 

 

Figura 12 – Fotos utilizadas na edição 328 – matéria Coração pede leite - Revista 

Saúde é Vital – Editora Abril 

 

 

  

 

As imagens desta edição são portadoras de simbolismos relacionados a análise da 

capa, onde o coração ao solicitar o leite resgata representações sociais deste alimento 

remetendo a afetividade (F). Seguindo esta linha de raciocínio o uso do estetoscópio sinaliza o 

controle da saúde cardiovascular pela avaliação dos batimentos cardíacos. Cabe ressaltar que 

através do enunciado presente no litro de leite podemos atribuir ao estetoscópio a 

representação de outros controles – hipertensão e obesidade – sendo que para este ultimo 

caso, o controle recai sobre as complicações inerentes a doença. 

 Na imagem H são informados os componentes nutricionais do produto. A balança 

simboliza as quantidades em que cada nutriente participa do todo, mas simboliza em primeiro 

plano o papel deste alimento no controle do peso corporal. Novamente um instrumento 

simbolizando controles. 

 A representação de um lanche saudável pode ser visualiza na imagem I que não tem a 

função neste caso de exemplificação. 

 

 

 

 

 

F 
I H 

G 
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Revista Saúde é Vital: edição nº330 – novembro de 2010 

8 ótimos motivos para comer chocolate 

 

 
 

 
  

 

Tanto a capa quanto (J) quanto a imagem interna com o título da matéria convidam o 

leitor a quebrar o senso comum e passar a olhar para o chocolate como um produto benéfico a 

saúde. Que a névoa (embalagem) que encobria tais benefícios foi rasgada e fez surgir um 

produto antigo mais renovado. 

Mantendo a intenção de redimir o chocolate as imagens convidam o leitor a conhecer 

sua história, que cravada no produto, marca os pontos mais importantes de sua trajetória (L). 

Identificando seus locais de produção o mapa-múndi se transforma no território do chocolate 

em cujo revelo se destacam tipos e produtos específicos conforme a região (M). O chocolate 

domina o mundo desde a antiguidade e tem sua história cravada na história das regiões e dos 

países. 

 

 

 

 

 

Figura 13 – Fotos utilizadas 

na edição 330 – matéria: A 

redenção do chocolate - 

Revista Saúde é Vital – 

Editora Abril 

 

J K 

L M 
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Revista Saúde é Vital: edição nº340 – agosto de 2011 

O esquadrão anti-infarto (agora contra a obesidade e o diabete) 

 
 

 

 
 

  

Como dito anteriormente, o enunciador por metáfora correlaciona o programa 

alimentar DASH a um esquadrão militar e para tanto atribui ao mesmo um brasão (O) 

contendo todos os alimentos que compõe a referida dieta.   

 Os grupos de alimentos representados por escudos (P e Q) tem a função de proteger o 

coração, previne o diabete e a obesidade através das propriedades nutricionais inerentes aos 

mesmos e nas quantidades indicadas de consumo ao dia. 

 Interessante destacar que ao lado de cada escudo (grupo de alimentos) há uma ficha 

técnica com as principais informações dos mesmos, similar a uma ficha descritiva de cargos e 

funções. 

 

 

 

 

Figura 14 – Fotos utilizadas 

na edição 340 – matéria: 

Dieta Anti-Infarto - Revista 

Saúde é Vital – Editora 

Abril 

 

N O 

P Q 
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Revista Saúde é Vital: edição nº347 – fevereiro de 2012 

Azeite e óleo de linhaça: uma dupla imbatível 

 

 

 As imagens utilizadas nesta matéria são ilustrativas ao texto tendo a intenção de 

apresentar o azeite e o óleo de linhaça, com suas matérias primas e subprodutos. Como já 

analisado o texto traz muitos elementos do discurso científico sendo apresentado quase que 

nos moldes de um paper, sendo assim as imagens são mais claras, limpas e acompanham a 

ordem de exposição dos dados.  

 Ao incorporar imagens nas matérias analisadas o enunciador se utiliza deste recurso 

para ilustrar o conteúdo através de exemplificações e comparações, mas ao mesmo tempo 

para evocar sentimentos e sensações provocadas pelas mesmas. Em alguns casos a afetividade 

se faz mais presente, em outros a razão quando, por exemplo, convida o leitor a comparar o 

teor de determinado nutriente entre os alimentos. 

 As imagens podem vir carregadas de simbolismos como no caso da matéria sobre o 

leite ou sobre chocolate e porque não disser sobre a dieta anti-infarto, somando argumentação 

ao discurso utilizado no texto. 

 O ditado popular já o diz – nós comemos com os olhos – sendo assim fotos de 

alimentos são um convite ao consumo, um despertar de desejo, uma vontade de experimentar 

Figura 15 – Fotos utilizadas 

na edição 347 – matéria: 

Azeite + Óleo de Linhaça - 

Revista Saúde é Vital – 

Editora Abril 
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o velho e o novo, uma lembrança, um afeto e tantos outros significados que o alimento possui 

na vida do ser humano e da sociedade. 
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Conclusão 

  

Resgatando uma constatação, registrada no início do presente trabalho, quanto ao 

abismo existente entre as descobertas da ciência e a qualidade da saúde da população, gostaria 

de estabelecer outro paralelo entre o abismo existente entre a ciência e o jornalismo científico. 

Neste abismo observam-se linhas tênues de ligação entre as partes, que em função de suas 

fragilidades podem a qualquer movimento mais brusco se romper e distancia-los ainda mais. 

Tanto na missão da revista quanto na seção carta ao leitor (editorial) define-se 

claramente o contrato de comunicação onde enunciador e destinatário estabelecem o que se 

espera do outro, reconhecendo a importância de ambos no processo comunicacional. A 

dependência e a cumplicidade de enunciador e destinatário estão explicitas nas cartas ao leitor 

onde o enunciador se posiciona como igual (nós – eu e você), mas ao mesmo tempo diferente, 

ao se unir a ciência, para auxiliar o outro a compreender uma linguagem de difícil acesso em 

prol de um bem comum. Deste modo o enunciador consegue estabelecer o papel da 

comunicação em ser e fazer. 

O contrato de comunicação esta presente em todas as matérias analisadas, exceto 

quando o enunciador se coloca no lugar do cientista e ―cria‖ um kit com propriedades 

benéficas ao consumidor. Neste momento o enunciador ultrapassa a linha tênue que separam 

as áreas invadindo o papel do outro (neste caso o especialista) criando uma fragilidade na 

informação.  

Quanto a forma de abordagem é evidente a diferença adotada nos materiais produzidos 

pela ciência para orientar a população e os produzidos pela instância midiática. Não apenas no 

que diz respeito ao discurso, mas também quanto ao conteúdo. No entanto, não me aterei a 

este último por não ser objetivo deste trabalho. 

A Revista Saúde é Vital ao utilizar-se do discurso de divulgação científica se aproxima 

do leitor através principalmente de recursos didatizantes como definição (31,6%), comparação 

e metáfora (31,6%) e exemplificação (21,3%) possibilitando a compreensão do 

funcionamento de processos biológicos mais complexos envolvidos no mecanismo de ação 

dos nutrientes.  

A utilização de recursos ditatizantes por si só não representa uma forma de auxiliar o 

leitor a compreender as matérias, mas sim a maneira como eles são utilizados nos textos, 

tornando estes mais agradáveis e envolventes. Percebe-se uma grande diferença entre os 

textos do corpus neste sentido, onde mesmo se utilizando de quantidade similar de elementos 

didatizantes consegue-se como produto final textos mais próximos ou mais distantes do 
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discurso científico. Cabe ressaltar que em alguns casos o uso excessivo de recurso 

didatizantes pode vulgarizar o discurso desviando a atenção do leitor. 

A voz dos especialistas é uma característica marcante em todas as matérias sendo o 

profissional nutricionista a autoridade científica mais consultada (47,95%). Tal fato contraria 

parcialmente uma das hipóteses apontadas no inicio do trabalho de que o discurso de 

divulgação científica apresentado pela Revista Saúde Vital constrói e reforça práticas 

alimentares saudáveis legitimados pelo saberes de diversas áreas do conhecimento que não 

necessariamente a ciência da nutrição (pg.19). Apesar de o profissional nutricionista ser o 

especialista mais consultado, a ciência da nutrição não preconiza um saber fragmentado ao 

tratar do tema alimentação saudável, elemento observado no corpo da revista. Uma 

alimentação saudável se constrói através da associação e interação de todos os nutrientes 

ingeridos ao longo de um dia. Não há um alimento ou nutriente que possa ser considerado 

como o mais importante ou o responsável por torná-la saudável. O conhecimento fragmentado 

cria alimentos superpoderosos descontextualizados de toda prática alimentar. 

Outro ponto importante é que a Revista Saúde é Vital tem uma distribuição nacional e 

ao adotar o posicionamento de enaltecer este ou aquele alimento não respeita o hábito 

alimentar com suas especificidades regionais e culturais destacado como um dos princípios da 

Política Nacional de Alimentação de Nutrição (Ministério da Saúde, 2012, p.22): 

A alimentação brasileira, com suas particularidades regionais, é a síntese do 

processo histórico de intercâmbio cultural, entre as matrizes indígena, 

portuguesa e africana que se somam, por meio dos fluxos migratórios, as 

influências de práticas e saberes alimentares de outros povos que compõem 

a diversidade sociocultural brasileira. Reconhecer, respeitar, preservar, 

resgatar e difundir a riqueza incomensurável de alimentos e práticas 

alimentares correspondem ao desenvolvimento de ações com base no 

respeito a identidade e cultura alimentar da população. 

 

Dentro deste contexto cabe ressaltar também o caráter mercantilista que este 

posicionamento influencia direta ou indiretamente, pois ao enaltecer alimentos e nutrientes, 

atribuindo a estes propriedades especiais (funcionais) ligadas ao tratamento das doenças ou 

manutenção da saúde, as instâncias midiáticas promovem uma valorização de mercado que 

implica em significativo aumento do valor de comercialização destes alimentos no período 

subsequente a divulgação das informações. Ou seja,informar para apresentar o produto e suas 

qualidades e seduzir para incitar ao máximo de pessoas a consumir movimentando a 

sociedade de consumidores. 
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Em 46,1 % das inserções de fala do especialista os verbos introdutórios tiveram por 

intenção assegurar posições oficiais confirmando a missão da revista em seu compromisso 

com a ciência e criticando o sensacionalismo. Há uma diversidade nas fontes consultadas, 

porém são poucos os momentos em que a oposição de opiniões entre especialistas é expressa 

não favorecendo uma atitude mais reflexiva do leitor. 

O recurso da denominação vaga é frequentemente utilizado dificultando o acesso do 

leitor as fontes consultadas. Mesmo não sendo um especialista, o fato de informar as fontes, 

principalmente quando se tratam de publicações, propiciaria a oportunidade do leitor 

interessado em pesquisar de maneira mais direcionada a temática exposta. 

Instituições, Academia, Sociedades Profissionais da Área da Saúde, Revistas 

Científicas indexadas são as principais fonte de consulta, sendo que das seis matérias 

analisadas, cinco são baseadas em artigos científicos publicados nas referidas revistas e 

comentado por especialistas renomados. No entanto ao analisarmos os artigos utilizados 

observamos que se tratam de achados científicos e não evidências científicas. Ou seja, parte 

das informações requer mais pesquisa para que possa ser recomendada a população como 

conduta a ser seguida.  Tal constatação confirma, portanto, parcialmente, a hipótese deste 

trabalho de que o discurso de divulgação científica apresentado pela Revista Saúde é Vital 

constrói e reforça práticas alimentares saudáveis não embasadas por evidências científicas 

(p.19).  

Cabe ressaltar que quando se referem a achados científicos, por vezes, há a 

preocupação de informar quanto a provisoriedade do dado através do uso de expressões como 

- parece, tudo indica, provavelmente, tudo leva a crer, há necessidade de mais estudos, 

pesquisas não conclusivas. No entanto o espaço que este adendo ocupa no texto é passível de 

argumentação, pois primeiramente se tratam dos resultados das pesquisas, suas implicações e 

em último lugar (no final da matéria) a questão da provisoriedade, ou seja, se estabelece uma 

hierarquia de importância invertida aos padrões da evidência científica. Neste cenário caso o 

leitor não esteja atento, tal informação passará despercebida ou, como é comum se observar, o 

leitor capta o que lhe interessa (ou que lhe fizeram interessar) independente desta informação 

final. 

Sobre este aspecto podemos ainda destacar algumas questões importantes: a busca 

pelo ineditismo da matéria faz com que as mesmas se pautem em artigos publicados 

recentemente cujo enfoque tenha apelo de captação, deste modo compete a equipe de 

produção definir o que é relevante ou não a ser divulgado tendo por critério argumentos que 

não necessariamente estejam relacionados as questões de saúde pública. O saber fragmentado 
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tem aqui mais uma de suas justificativas, pois ao divulgar artigos científicos (cujo enfoque é 

delimitado ao objetivo da pesquisa) dificulta-se a integração do conhecimento. Como já citado 

anteriormente ao divulgar ciência o discurso científico utiliza uma linguagem específica e que 

não abrange todos os pormenores do conhecimento, pois se destina a seus pares a quem se 

supõe serem conhecedores dos termos e das implicações, portanto capacitados para integrar o 

resultado específico ao todo. Se tal integração não for realizada na divulgação científica 

teremos informações fragmentadas, ou seja, teremos apenas a divulgação de achados 

científicos em linguagem de fácil compreensão sem integração ao todo. 

 Alimentos e nutrientes ganham vida tanto na voz do cientista quanto na do jornalista 

que através desta transferência tenta criar uma suposta neutralidade no discurso. O 

apagamento do sujeito associado a personificação criam enredos onde metáforas e 

comparações contribuem com o enriquecimento dos personagens. Nestes enredos nutrientes, 

células, órgãos, tecidos e outros componentes corporais produzem monólogos, mas não 

conseguem reproduzir os diálogos que ocorrem no corpo – grande palco do funcionamento do 

organismo humano. 

As imagens utilizadas nas matérias são parte integrante do discurso e carregadas de 

intertextualidade guardam relação estreita com a forma de abordar o leitor. Da simples 

ilustração do alimento a personificação do mesmo, as imagens transitam pelo imaginário 

social e contribuem com a função de captar a atenção do leitor ao tocar a afetividade do leitor 

e despertar o desejo. 

As capas das revistas recebem um tratamento diferenciado por serem responsáveis em 

grande parte pela captação. Sendo assim buscam no discurso publicitário elementos que 

possam despertar no consumidor necessidades e desejos insaciáveis de conquista-las. O 

imaginário sobre corpo, que como visto enfatiza magreza e beleza, esta presente em todas as 

revistas, quer seja no enunciado ou na imagem que ao utilizar a temática emagrecer agregam 

ao produto um diferencial altamente vendável. 

Podemos afirmar, portanto que as estratégias linguísticas utilizadas têm por finalidade 

cumprir duplamente com a missão da revista, ou seja, aumentar a captação e propiciar uma 

compreensão de temáticas cuja ciência supostamente não conseguiu esclarecer. 

 Se pensarmos que a educação nutricional tem por objetivo fortalecer a autonomia dos 

indivíduos para escolhas e práticas alimentares saudáveis faz-se necessário refletir sobre os 

modelos utilizados na atualidade para atingir tal finalidade.  

 A educação é um ponto frágil em nossa sociedade e nos moldes atuais em pouco 

contribui para o exercício da verdadeira cidadania. A educação em saúde segue os mesmos 
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passos. Não somos educados para cuidar de nosso corpo a fim de prevenir as doenças. Os 

cuidados essenciais nos são transmitidos de geração em geração pela sabedoria popular. A 

ciência aparece neste cenário de forma tardia, ou seja, posteriormente ao saber popular e 

vagarosamente vai modificando algumas condutas em função de descobertas científicas que 

possibilitam a maior sobrevida da população. Esta modificação, no entanto, não é linear. 

Somente os comportamentos sentidos como ―perigosos‖ serão alterados, o saber popular se 

apropria da ciência com cautela e de acordo com suas necessidades proeminentes.  

 A educação em nutrição segue a passos lentos. Ainda não temos ações implantadas nas 

escolas, nas comunidades e nas redes de saúde que possam educar os indivíduos quanto aos 

princípios de uma alimentação saudável.  

Se não há uma educação como podemos falar em autonomia para fazer escolhas e 

práticas alimentares saudáveis? Com base no que os indivíduos iram sustentar suas escolhas? 

Na sabedoria popular? Nas informações divulgadas pela mídia? Nas orientações recebidas de 

especialistas? Nas publicidades de alimentos? 

Na atualidade é uma mistura de tudo isso. A sabedoria popular capta as informações 

que lhe são destinadas, filtra as mensagens de acordo com critérios que lhe são convenientes e 

necessários no momento e incorpora ou não as mudanças em suas práticas alimentares. 

A qualidade de saúde da população é o reflexo desta situação, ou seja, é o reflexo da 

ausência de educação em saúde na qual a nutrição esta inserida. 

Partindo desta contextualização podemos afirmar que as estratégias discursivas 

utilizadas nos textos publicados na seção nutrição da Revista Saúde é Vital, cuja temática seja 

nutrição e doenças cardiovasculares, contribuem com o processo de educação nutricional da 

população por facilitar a compreensão do discurso científico, mas ao optar por divulgar 

informações fragmentados torna este conhecimento frágil, ou seja, as estratégias são válidas 

mas o material sobre o qual se trabalha não sustenta esta educação quer seja pelo seu caráter 

fragmentado, quer seja pela mercantilização de produtos e necessidade de captação. 

A opção pelo discurso de divulgação científica constitui-se como recurso importante 

para a compreensão da ciência, mas não garante a modificação de comportamento por não 

incluir no fio do discurso a sabedoria popular, a regionalidade, a cultura e o poder aquisitivo 

do leitor. 

A fim de contribuir com a autonomia da população na adoção de práticas alimentares 

saudáveis faz-se necessário investir em instrumentos e estratégias de comunicação e educação 

em saúde que apoie os profissionais da saúde em seu papel de socialização do conhecimento e 

da informação sobre alimentação e nutrição. Lembrando-se sempre de que educar não é 
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informar. Educar é ensinar a pensar. Pensar não é ter as informações. Pensar é o que se faz 

com as informações.  
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