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   Resumo 

 

RESUMO 

Cada vez mais a “ideologia da saúde” é um conceito primordial na sociedade 

contemporânea. Porém, essa sociedade tem pouco ou quase nenhum momento 

disponível para dar atenção à saúde corporal da forma tradicional. As formas virtuais 

de comunicação, como a internet, conseguem atingir um público considerável, tanto 

pela facilidade quanto pela popularidade na conquista do conhecimento. Médicos 

como o doutor Drauzio Varella desempenham o papel do vulgarizador, que por meio 

de seus apontamentos textuais disseminam o conhecimento científico, representado 

pelo discurso de vulgarização científica. O presente trabalho tem por objetivo geral 

estudar textos produzidos por Drauzio Varella, visando a identificar sinais de adesão 

a determinados valores ideológicos com os quais o enunciador está comprometido.  

Como objetivos específicos: descrever os principais procedimentos discursivos 

utilizados; verificar como a modalidade de vulgarização científica e da autoajuda 

influem na forma de produção do enunciador; analisar como são construídos os 

efeitos de sentido capazes de persuadir o enunciatário. A Análise do Discurso de 

linha francesa serviu de base teórica para a condução do trabalho, com os estudos 

desenvolvidos por Pêcheux (1969, 1975, 1982), Althusser (1967, 1970, 1983), 

Maingueneau (1995, 1989, 2001, 2008), Charaudeau (2004). Utilizaram-se os 

conceitos de ideologia e discurso, enunciação, enunciador e enunciatário, formação 

discursiva e formação ideológica e interdiscursividade para descobrir a relação de 

afinidade entre os discursos de vulgarização científica e o de autoajuda, por meio da 

reconstituição da cena enunciativa presente na formação discursiva.  A análise dos 

textos de Varella possibilitou a verificação desse “ponto em comum” que liga toda a 

formação discursiva.  Ambos os discursos se entrelaçam e se complementam, 

fazendo uso da “verdade”, ratificando a certeza e destituindo a dúvida.  Essa 

apropriação, por parte do enunciador, da verdade, seria o ponto central que une dois 

discursos aparentemente opostos, em uma formação discursiva direcionada à 

adesão do enunciatário e à legitimação ideológica. 

Palavras-chave: Análise do Discurso; interdiscursividade; discurso de vulgarização 

científica; discurso de autoajuda; estratégias de adesão discursiva. 



   Abstract 

 

ABSTRACT 

Increasingly, the "health ideology" is a key concept in contemporary society. But this 

society has little or no time available to give attention to body health in the traditional 

way. Virtual forms of communication, such as the Internet, can reach a considerable 

audience, both the facility as the popularity in the conquest of knowledge. Physicians 

like Dr. Drauzio Varella play the role of popularizer, which through its textual notes 

disseminate scientific knowledge, here represented by speech of popularizing 

science. This work has the objective the study of texts produced by Drauzio Varella, 

in order to identify signs of adherence to certain ideological values with the 

enunciator is committed. Specific objectives were to describe the main discursive 

procedures used; check how the modality of popularizing science and the modality of 

self-help influence the form of production of the enunciator; analyze how are built the 

effects of meaning able to persuade the enunciatee. The French Discourse Analysis 

served as the theoretical basis for the conduct of work, with studies developed by 

Pêcheux, Althusser, Maingueneau, Charaudeau, among others. We used the 

concepts of ideology and discourse, enunciation, enunciator, and enunciatee, 

discursive formation and ideological formation, interdiscursivity, among others to 

discover the affinity relationship between the modalitys of popularizing science 

speech and self-help speech through reconstitution of expository scene in this 

discursive formation. Analysis of Varella texts made it possible to check this 

"common thread" that connects all the discursive formation. Both speeches intertwine 

and complement each other, making use of the "truth", confirming the certainty and 

dismissing the question. This appropriation by the enunciator, the truth would be the 

central point that unites two seemingly opposing speeches in a discursive formation 

directed the accession of enunciatee and ideological legitimation. 

Keywords: Discourse Analysis; interdiscursivity; popularizing science speech; 

self-help speech; discursive accession strategies. 
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INTRODUÇÃO 
 

Há tempos imemoriais, o ser humano busca pela cura de suas moléstias. A 

eliminação de tanto enfermidades puramente biológicas quanto psíquicas, ou seja, a 

necessidade de uma condição corporal saudável é, até hoje, uma meta que deve ser 

alcançada. Essa ânsia remonta desde o surgimento dos primeiros curandeiros tribais 

– que se utilizavam de técnicas medicinais primitivas rústicas e rituais religiosos 

pagãos, tanto para o término da doença que afligia o povoado quanto para a 

concretização do poder medicinal e espiritual na tribo – até a obtenção de 

tecnologias médicas avançadas – com aparelhos digitais de precisão milimétrica e 

capacidade de obtenção de resultados e tratamentos cada vez mais próximos da 

perfeição ambulatorial.  

Cada vez mais a “ideologia da saúde”, advinda do discurso médico, é um conceito 

primordial na sociedade contemporânea. Porém, essa mesma sociedade que busca 

ardentemente a vida saudável tem pouco ou quase nenhum momento disponível 

para dar atenção à saúde corporal da forma tradicional. A vida atribulada e corrida 

das grandes metrópoles é insuficiente para abranger todas as carências físicas 

humanas, principalmente as relacionadas à prevenção e ao tratamento de doenças. 

Encontrar tempo na rotina semanal, agendar uma consulta e comparecer a um 

consultório médico tornou-se tarefa das mais custosas para o homem moderno, 

cheio de compromissos e responsabilidades. A falta de tempo hábil impera sobre a 

condição de vida.  

A necessidade gera a busca pela rapidez e comodidade, sendo fator motivador a 

dificuldade no acesso à medicina convencional. O crédito, o aval discursivo se dá a 

partir da procura pela saúde. É dentro desse processo que aumenta 

substancialmente a tendência pela procura de mais que medicinas alternativas, 

como solução rápida, fácil e eficaz para o paradigma; buscam-se as “medicinas 

virtuais”.  

As mídias virtuais têm papel fundamental na divulgação do conhecimento científico, 

outrora restrito aos meios acadêmicos específicos. As formas virtuais de 

comunicação, primordialmente após o advento da internet, conseguem atingir um 

público considerável, tanto pela facilidade quanto pela popularidade na conquista do 
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conhecimento. Com o propósito de servir de vínculo entre o conhecimento médico 

específico, voltado aos especialistas da área, e a grande população enferma, 

necessitada de solução para seus padecimentos, esses meios de comunicação 

popularizam a medicina, democratizando o acesso à manutenção e ao 

reestabelecimento da saúde do indivíduo, como uma espécie de “Mito de Prometeu” 

dos tempos modernos. Médicos como o doutor Drauzio Varella desempenham o 

papel do mítico titã grego, que por meio de seus apontamentos textuais consegue 

trazer o “fogo da sabedoria”, aqui representado pelo discurso de vulgarização 

científica.  

Essa metáfora é empregada não só para simbolizar o personagem heroico-atuante 

do enunciador, como um imortal que brinda a humanidade com a sabedoria 

exclusiva dos deuses, mas também analisa sua “gênese humana-divina”, que assim 

como o titã, sente certa compaixão para com os mortais, mesmo sendo um ser 

divino. É inserido nesse contexto de vulgarização científica que a análise se 

desenvolve. 

O presente trabalho tem por objetivo geral estudar textos produzidos por Drauzio 

Varella, visando a identificar, nas marcas presentes em procedimentos de 

construção discursiva, sinais de adesão a determinados valores ideológicos com 

que, de fato, o enunciador possa estar comprometido.  Como objetivos específicos: 

descrever os principais procedimentos discursivos utilizados pelo conhecido médico 

e articulista para construção da trajetória de produção do seu discurso; verificar de 

que modo o discurso de vulgarização científica e o de autoajuda influem na forma de 

produção do enunciador, considerados os principais recursos linguísticos que 

estruturam a composição formal e argumentativa de seus textos; analisar como são 

construídos os efeitos de sentido capazes de persuadir o enunciatário, fazendo-o 

acreditar e conceder credibilidade ao discurso do sujeito enunciador. 

Optamos por esse autor por se tratar de um médico conhecido por seu trabalho na 

mídia, que se mostra comprometido não só com o desenvolvimento profissional, 

como também por desfrutar de certo carisma perante o público, tanto no meio 

televisivo quanto na mídia escrita e radiofônica. O médico oncologista, cientista e 

escritor Drauzio Varella, formado pela Universidade de São Paulo (USP), nasceu na 

cidade de São Paulo em 1943. Iniciou suas atividades profissionais trabalhando, no 
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início dos anos 1970, com o professor Vicente Amato Neto, na área de moléstias 

infecciosas do Hospital do Servidor Público de São Paulo e, posteriormente, passou 

a integrar o grupo que formava o serviço de imunologia do Hospital do Câncer de 

São Paulo, onde permaneceu durante 20 anos no cargo de diretor. De 1990 a 1992, 

esteve à frente do, na época vinculado ao INAMPS, serviço de Câncer no Hospital 

do Ipiranga. Drauzio é considerado um dos pioneiros no tratamento da AIDS no 

Brasil, especificamente do sarcoma de Kaposi, um câncer raro do tecido conjuntivo 

frequentemente associado ao vírus HIV.  

Suas intervenções midiáticas iniciaram-se em 1986, juntamente ao jornalista 

Fernando Vieira de Melo, com campanhas radiofônicas, veiculadas tanto pela rádio 

Jovem Pan quanto pela 89 FM. Tinham como objetivo o esclarecimento referente ao 

vírus HIV e à prevenção da AIDS.  Uma das principais características do articulista e 

comunicador Drauzio Varella é a versatilidade no modo de expressar idéias e 

informações.  Muito conhecido na mídia televisiva, já participou, em emissoras de 

televisão, de séries e programas relacionados à saúde e a temas sobre questões 

vinculadas a diferentes áreas, não só do conhecimento científico, mas como do 

comportamento social de um modo geral. Na Rede Globo, por meio de matérias 

exibidas no programa Fantástico, aos domingos, participou de seriados que tinham 

como tema o corpo humano, primeiros socorros, gravidez, combate ao tabagismo, 

transplantes, planejamento familiar, entre outros.  

Um dos trabalhos de maior notoriedade do médico-comunicador iniciou-se em 1989, 

por intermédio de uma pesquisa sobre a prevalência do vírus HIV na população 

carcerária da Casa de Detenção do Carandiru, culminando posteriormente com a 

produção de um livro escrito por ele (Estação Carandiru) e, finalmente, a produção 

de um roteiro cinematográfico e execução de um filme baseado nas histórias dos 

presidiários narradas pelo médico em seu livro. Motivado por essa empreitada 

literária, escreveu vários outros livros, não só voltados para a temática das ciências 

naturais – como “Florestas do Rio Negro” (2002), em que foi coordenador de 

pesquisas sobre a biodiversidade botânica da região amazônica – mas também 

assuntos diversos, como o universo infantil – tratado em “Nas Ruas do Brás” (2001) 

e “De Braços Para o Alto” (2002). Variando sua escrita entre relatos autobiográficos 

e romances, permeia vários contextos, tanto científicos quanto sociais e políticos. Ao 

todo, são onze (11) livros publicados, entre autorias, ensaios e coautorias.  
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Atualmente, apoiado pela FAPESP e utilizando os laboratórios da UNIP 

(Universidade Paulista) em colaboração com o Hospital Sírio-Libanês, dirige um 

projeto de bioprospecção de plantas brasileiras na região do baixo rio Negro, na 

Amazônia, cujo objetivo é obter extratos para serem testados experimentalmente em 

células tumorais malignas e bactérias resistentes aos antibióticos. Também 

apresenta, diariamente, há alguns anos, um programa radiofônico na Rádio 

Bandeirantes de São Paulo intitulado “Espaço Saúde”, em que descreve doenças, 

seus sintomas e formas de prevenção, sendo o combate ao tabagismo um dos 

principais temas tratados. Por fim, participa aos domingos, ainda no programa 

Fantástico da Rede Globo, de uma série que trata do cotidiano comportamental de 

pessoas portadoras da Síndrome de Down e como a sociedade deve interagir diante 

desse fenômeno social. 

Muitas dessas informações foram retiradas de um site mantido pelo médico-

comunicador, onde veicula informações de livre acesso aos internautas interessados 

em assuntos referentes tanto à medicina e à saúde médica, quanto a 

comportamentos sociais (http://drauziovarella.com.br).  Segundo as próprias 

palavras do clínico, retiradas da apresentação de seu site oficial:  

Não temos a pretensão de apresentar aqui um compêndio sobre 
patologias médicas, nem as últimas novidades sobre técnicas e 
tratamentos. Nosso objetivo é modesto: discutir alguns aspectos 
práticos das doenças mais encontradas na clínica, para que seus 
portadores aprendam como agir para evitar complicações e sofrimento 
e a reconhecer os problemas que exigem cuidados médicos. 

 

O interesse no trabalho jornalístico e cronístico do referido doutor em medicina 

surgiu a partir da observação do emprego de recursos de expressão peculiares a 

seu modo de comunicação com o público leitor, ouvinte e televisivo.  Percebemos 

que, mesmo sendo um clínico, o autor sempre foi bem-sucedido em cativar a 

atenção pela maneira como se expressava, tanto em seus programas televisivos e 

radiofônicos, como em seus textos escritos, circulantes na imprensa e na rede 

mundial de computadores.  O que mais intrigava era que, apesar de ser um 

profissional especialista em áreas restritas ao campo da saúde, conseguia manter 

grande popularidade e estima, uma aceitação indiscutível, mesmo em se tratando, 

muitas vezes, de assuntos muito delicados que, em geral, são de difícil aceitação 
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junto a certos grupos sociais, como os relativos a doenças sexualmente 

transmissíveis (DSTs) e tratamentos médicos de doenças venéreas em geral e o 

hábito do fumo (tabagismo).  Qual era a “fórmula” de comunicação a que recorria 

esse médico-comunicador para conseguir difundir informações como essas num 

meio tão particular e distinto, no caso o médico-científico, para o público em geral? 

Como se dava essa enunciação didática de forma democrática e eficaz quanto à 

correção e ao nível da informação?  Esse foi o ponto de partida na produção desse 

trabalho, ou seja, a vontade de conhecer e demonstrar quais eram os mecanismos 

que teriam feito do doutor Drauzio Varella um “médico social” – um profissional da 

saúde que, por meio da mídia, consegue atingir indiscriminadamente todos os 

públicos, sem que o nível ou condição social dos mesmos seja um obstáculo à 

eficiência da interlocução. 

A análise do corpus a que está voltado este trabalho, constituído de um conjunto de 

crônicas jornalísticas do médico Drauzio Varella veiculados na mídia internet, situa-

se em torno dos procedimentos discursivos utilizados na composição de seus textos, 

segundo os efeitos de sentido que produzem, para o que nos baseamos nos 

pressupostos teóricos da Análise do Discurso de linha francesa. Serão expostos 

conceitos formadores dessa ferramenta de análise, como a noção de ideologia e de 

discurso, envolvendo o fenômeno da enunciação e o processo de formação de seus 

interlocutores – enunciador e enunciatário; a teorização de tipos e gêneros 

discursivos; a conceituação de cena enunciativa e condições de produção do 

discurso; e o processo de interdiscursividade, envolvendo formação ideológica e 

formação discursiva. Utilizaremos a linha de pesquisa da área dos estudos da 

linguagem da Universidade Presbiteriana Mackenzie, chamada de “Procedimentos 

de constituição dos sentidos do discurso e do texto”, na qual a Análise do Discurso 

de linha francesa encontra-se inserida, porque está voltada para estudos específicos 

do discurso, particularmente para a recomposição das condições particulares de 

produção do material que é analisado. 

Tomamos como objeto de pesquisa textos veiculados no site do médico Drauzio 

Varella (http://drauziovarella.com.br), todos tratando de assuntos da área médica, 

referentes à saúde coletiva e aconselhamento para prevenção e cura de doenças e 

condições de enfermidade. Depois, por meio de uma análise mais pormenorizada, 
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foram selecionados dez (10) textos com tais características para a composição do 

objeto de estudo. 

Nosso trabalho está dividido em sete (7) partes, sendo primeiramente uma 

introdução, seguida por cinco (5) capítulos, e, por fim, nossas considerações finais. 

Logo após essa introdução, no primeiro capítulo, intitulado “Análise do Discurso – 

Bases Históricas e Teóricas” daremos conta do embasamento teórico de nossa 

pesquisa. Apresentaremos uma breve introdução histórica da Análise do Discurso, 

desde suas primeiras raízes teóricas, advindas da linguística estruturalista, até os 

estudos conduzidos por Dominique Maingueneau (1995, 1989, 2001, 2008) e a 

consolidação da Análise do Discurso de linha francesa; logo em seguida, 

abordaremos os principais conceitos teóricos – como ideologia/discurso, 

enunciação/enunciador/enunciatário, formação discursiva/formação ideológica e 

interdiscursividade – dentro dos pressupostos teóricos adotados, para a condução 

tanto de teorização quanto de análise do trabalho apresentado. 

No segundo capítulo, que recebeu o título de “A Caracterização do Gênero Literário 

Crônica”, traremos como principal mote o gênero literário utilizado no corpus em 

análise – a crônica. Nesse capítulo, discorreremos sobre os principais conceitos de 

classificação do gênero crônica como literatura, na perspectiva de alguns teóricos 

renomados, como Antonio Cândido (1992), Jorge de Sá (1985) e Massaud Moisés 

(1988). Apresentaremos uma visão histórica e teórica, desde o surgimento do 

conceito de crônica até a concepção atual desse gênero no Brasil. Serão expostas 

tanto características literárias quanto discursivas.  

O conceito de retórica é a base para o terceiro capítulo do trabalho, intitulado 

“Aspectos Retóricos e o Ethos – A Formação do Sujeito como Enunciador”. Neste 

capítulo, abordaremos o conceito de retórica, desde os estudos conduzidos por 

Aristóteles até a formação da Nova Retórica, tratados nos estudos de Perelman e 

Olbrechts-Tyteca (1996) e Amossy (2005). Partindo dessa base teórica, chegaremos 

ao conceito de Ethos adotado e formulado pela Análise do Discurso, segundo os 

postulados de Maingueneau (1995, 1989, 2001, 2008) corroborados pelos estudos 

de Althusser (1983). Verificaremos como essa teoria tem influência fulcral na 

delimitação identitária do sujeito enquanto enunciador. 
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No quarto capítulo, intitulado “O Discurso de Vulgarização Científica e o Discurso de 

Autoajuda”, trataremos de conceitos que nos permitirão classificar teoricamente a 

formação discursiva em questão, e assim delimitar como se comportam os 

interlocutores dentro desse processo de enunciação. Discorreremos sobre o 

discurso de divulgação científica e o discurso de autoajuda, que são formadores do 

discurso do enunciador Drauzio Varella. Retrataremos tanto características 

históricas, teóricas quanto discursivas desses dois discursos aparentemente 

distintos, mas que possuem estratégias enunciativas semelhantes, propiciando uma 

análise conjunta. Utilizaremos sempre uma investigação buscando ligações e 

alinhamentos ao discurso do enunciador, justificando nossa escolha de 

classificação. 

O quinto capítulo é destinado, propriamente, à análise pormenorizada das 

estratégias de enunciação utilizadas pela enunciador na busca da adesão de seu 

enunciatário. Sob o título de “Análise: as Estratégias Discursivas de Varella”, 

elucidaremos e explanaremos sobre as principais formas de engendramento tanto 

discursivos quanto ideológicos utilizadas nos enunciados, e como esse sujeito 

enunciador é eficaz na sedução ideológica de seu interlocutor, por meio de 

posicionamentos enunciativos e de estratégias gramaticais. Dentre os principais 

recursos utilizados para esse convencimento, destacaremos o papel do intradiscurso 

nesse fenômeno enunciativo, ou seja, como enunciador e enunciatário se 

comportam dentro da cena enunciativa. Em seguida, destacaremos e analisaremos 

a função de mediador do conhecimento científico delegada ao sujeito enunciador e 

como esse acontecimento corrobora o discurso de vulgarização científica, tendo a 

Ciência como fiadora do discurso, demonstrando sua prática através da análise de 

exemplos do corpus selecionado. Seguindo a análise das técnicas discursivas 

adotadas pelo enunciador, destacaremos e analisaremos a função dos modais 

epistêmicos nas asserções do enunciado, delegando evidencialidade ao discurso, 

assim como a tentativa de equiparação ideológica do enunciador ao enunciatário, 

definindo uma quebra do contrato discursivo e maior identificação entre 

interlocutores. O último recurso de enunciação demonstrado é uma das principais 

propriedades e particularidades do discurso de autoajuda, observado em alguns 

exemplos no enunciado de Drauzio Varella: o assujeitamento discursivo/ideológico 

do enunciatário, delegando o domínio de ação ao enunciador.  
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Por último, apresentaremos nossas considerações finais, efetuando um compêndio 

analítico dos aspectos teóricos e práticos acerca das problemáticas apresentadas e 

nossas conclusões. Retomaremos nossos objetivos geral e específicos e como 

essas análises influenciaram nossas perspectivas iniciais; evidenciaremos a 

pertinência e relevância dos estudos feitos e possíveis posicionamentos futuros 

acerca dos tópicos abordados. 
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1. ANÁLISE  DO DISCURSO: BASES HISTÓRICAS E TEÓRICAS 

 

Por meio deste trabalho pretendemos verificar os mecanismos discursivos presentes 

nos textos de Drauzio Varella, bem como comprovar a formação ideológica com a 

qual o enunciador está realmente comprometido.  Para tanto, faz-se necessário a 

apresentação de algumas definições básicas sobre certos conceitos de que 

retiramos sua fundamentação teórica. Primeiramente, abordaremos, uma síntese de 

alguns fatos históricos importantes na formação da Análise do Discurso, assim como 

conceitos e teorias postuladas e difundidas dentro desse contexto. É importante a 

ressalva de que não pretendemos efetuar uma pesquisa histórico-metodológica 

acerca do assunto Análise do Discurso: somente elucidaremos aspectos que se 

julgaram relevantes no decorrer da análise. Em seguida, apresentaremos e 

definiremos alguns conceitos fulcrais para o desenvolvimento do trabalho, segundo 

os pressupostos teóricos da Análise do Discurso de linha francesa, cujos preceitos 

serão expostos neste capítulo e darão conta de dois pilares teóricos: o conceito de 

ideologia e de discurso, transcorrendo sobre a heterogeneidade constitutiva do 

discurso - defini-se aí o produtor do enunciado como sujeito-locutor e o seu Outro 

correspondente, tratado com interlocutor enunciatário. Posteriormente, 

apresentaremos teorias que ratificam a pertinência do suporte, tratado como mídium, 

na caracterização do gênero discursivo, seguidas das teorias referentes à 

caracterização da tipologia discursiva, ou seja, dos tipos discursivos e dos gêneros 

do discurso. O próximo tópico fará menção ao posicionamento discursivo de 

enunciador e enunciatário no jogo da enunciação, ou seja, o conceito de cenografia 

enunciativa. Partindo desses preceitos, chegaremos ao postulado das condições de 

produção do discurso como os lugares identitários que enunciador e enunciatário 

ocupam na estrutura de uma formação social que condiciona o discurso. Em 

consequência, conceituaremos a teoria de interdiscursividade como a relação 

polêmica entre discursos, apresentando-a em função dos conceitos de formação 

ideológica e de fomação discursiva. Esses são os principais tópicos que embasaram 

nossos estudos. Algumas terminologias serão resgatadas e pormenorizadas ao 

longo do processo de desenvolvimento do trabalho, e outros aspectos teóricos, 

como a noção de enunciados desembreados e o conceito de modalização 

epistêmica, serão tratados posteriormente, conforme o transcorrer das análises, e de 
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acordo com a necessidade didática exigida pelo estudo.  

 

1.1 LINGUAGEM, IDEOLOGIA E DISCURSO – PÊCHEUX, A INTERAÇÃO DOS 

CONHECIMENTOS LINGUÍSTICOS E O INICIO DA AD 

Predominante como principal abordagem linguísitca, a corrente baseada nos 

estudos da estrutura linguística – chamada corrente estruturalista – foi alicerçada por 

grandes escritores, expoentes dessa teoria nas primeiras décadas do século XX, 

como Ferdinand de Saussure e Leonard Bloomfiled. O objeto de análise desses 

estudiosos era a língua como gramática, e não o seu aspecto histórico. Buscava-se 

apenas abordar as estruturas internas dos enunciados – chamada abordagem 

imanente –, desconsiderando reflexões sobre suas características exteriores. 

Posteriormente, em virtude de contracensos quanto à conceituação de linguagem 

pelo Estruturalismo, apresentam-se as concepções dos fenômenos linguísticos de 

Avram Noam Chomsky, norte-americano implantador da Gramática Gerativa 

Transformacional, ou Gerativismo, que consistia em descrever a competência do 

falante, por meio de um conjunto de sentenças de um falante idealizado. Nessa 

teoria, a gramática é concebida como uma propriedade humana inata, com uma 

forte contribuição à psicologia cognitiva. Tem-se a chamada análise sintática de 

Chomsky, assemelhando-se a estruturas matemáticas, baseadas em uma minuciosa 

investigação linguística dos limites entre enunciados gramaticais e agramaticais. A 

linguagem como ação e interatividade propicia avanços no conhecimento linguístico, 

por meio de abordagens pragmáticas mais específicas. 

Configura-se, então, a Análise do Discurso como disciplina de intermédio, pois 

articula diferentes regiões do conhecimento: a Linguística,  a Teoria do Discurso e as 

chamadas Ciências Sociais – que compreendem a História, a Sociologia e Filosofia, 

e a Psicanálise. Emergiu um esforço sucessivo e regular em alinhar contradições 

epistemológicas. Pêcheux (1969), na tentativa de encontrar um denominador comum 

a essas teorias, inaugura uma nova visão conceitual, que abrangia, além da noção 

de linguagem, a noção de ideologia e principalmente a noção de discurso.  

Pêcheux concebe como indissociável idealizar a prática linguística desvinculada de 

sua ideologia inerente. Existe, por parte do autor, uma reação adversa às principais 



 Análise do Discurso 

23 

correntes téóricas da França na década de 60, referentes à ideologia, vinculada às 

teorias sociais, e à linguagem, atrelada à Linguística. Esses dois conceitos estão 

intimamente ligados na prática linguística, portanto era inaceitável admitir esse 

fenômeno linguístico como processo não ideológico, atribuindo, erroneamente, uma 

transparência à linguagem. Pêcheux é veemente contra o que ele define como 

“realismo metafísico e empirismo lógico como duas formas de exploração regressiva 

das ciências pelo idealismo” (Pêcheux, 1988, p. 65-84). 

Qualquer ciência deve, primordialmente, levar em conta as condições em que 

estabelece seu objeto de estudo. Determinando como “reprodução metódica”, 

Pêcheux define como o processo pelo qual é permitido testar a consistência e a 

necessidade deste objeto, tomando como foco o próprio discurso. A partir desse 

pensamento, funda a “análise automática do discurso”. Concerne esse conceito à 

prática científica, aqui vista como práxis. Quebra o paradigma entre discurso e 

ciência, visto apenas como reprodução conceitual e experimental, delegando a 

apropriação pela teoria dos instrumentos, em um processo de produção teórico-

conceitual. (cf. Paul Henry apud Gadet & Hak, 1993, p. 16).  

Pêcheux e Fuchs (1975, p. 163) determinam que a instituição da Análise do 

Discurso deu-se em meio à articulação da heterogeneidade (e não dispersão) de 

conceitos de três regiões com conhecimento, permeadas pela teoria psicanalítica do 

sujeito. Segundo os autores: 

(...) 1. o materialismo histórico, como teoria das formações sociais e de 
suas transformações, compreendida aí a teoria das ideologias; 

2. a linguística, como teoria dos mecanismos sintáticos e dos 
processos de enunciação ao mesmo tempo; 

3. a teoria do discurso, como teoria da determinação histórica dos 
processos semânticos. 

 

A Análise do Discurso surge como um estudo da língua imersa em seu contexto 

social, não mais isolada. A linguagem em funcionamento e a língua vista como lugar 

de disputa e conflito, relacionando sujeito e sociedade. Para Charaudeau (2004, p. 

46): “Pela primeira vez na história, a totalidade dos enunciados de uma sociedade, 
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apreendida na multiplicidade de seus gêneros, é convocada a se tornar objeto de 

estudo”. 

Seguindo essa premissa teórica, verificamos que o conceito de história, segundo a 

perspectiva da Análise do Discurso, está intimamente ligado à noção de social. São 

muitos os fatores que se engendram em um momento enunciativo (o fator 

sociolinguístico, as variações sociológicas, o lugar social do emissor e do 

destinatário, a situação de comunicação). A situação momentânea de enunciação é 

crucial como fator histórico. Para Brandão (2004): 

A contribuição de Pêcheux está no fato de ver nos protagonistas do 
discurso não a presença física de “organismos humanos individuais”, 
mas a representação de “lugares determinados na estrutura de uma 
formação social, lugares cujo feixe de traços objetivos característicos 
pode ser descrito pela sociologia”. (PÊCHEUX apud BRANDÃO, 2004, 
p. 44) 

 

O discurso é concebido por Pêcheux (1969) como a imagem que o emissor, tratado 

como enunciador ou sujeito-enunciador, faz de si e de seu receptor, concebido como 

enunciatário ou co-enunciador; ou seja, um conjunto de conceitos imaginários 

concretizados pelo próprio emissor referentes aos interlocutores de uma situação 

enunciativa. Coutrine (1980) apresenta uma crítica a esse conceito, definido por 

Pêcheux como condições de produção, evitando associações psico-sociológicas. 

Brandão (2004) afirma que: 

Coutrine propõe uma definição de CP que não seja atraída por essa 
operação psicologizante das determinações históricas do discurso, 
fazendo-as transformar em simples circunstância em que interagem os 
sujeitos do discurso, que passam a constituir a fonte de relação 
discursiva das quais, na verdade, não são, senão o portador ou o 
efeito (COUTRINE apud BRANDÃO, 2004, p. 44). 

 

Esses conceitos, engendrados por Courtine, estão em articulação com o conceito de 

Formações Discursivas, advindo de Michel Foucault e apresentado em seu livro 

Vigiar e Punir – história da violência nas prisões (1977). Brandão (2004) delimita o 

rompimento de Foucault com a visão clássica da história como um discurso 

ininterrupto, uma continuidade esperada e prevista. É a partir dessa quebra de 
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paradigmas que o autor “instaura uma nova visão da história como ruptura e 

descontinuidade, construindo-se uma série de mutações inaugurais onde não há 

lugar para um projeto divino ou humano. ”  (BRANDÃO, 2004, p. 29). Ao deslegitimar 

o conceito de causa e consequência como origem e efeito, e afastar-se do efeito de 

tempo cronológico, a visão de Foucault é classificada como não positivista e avessa 

ao empirismo, associando-se à uma noção evolutiva.  

Com a elaboração do conceito de acontecimento discursivo, a História ganha um 

viés discursivo, transformando o que era concebido como fato histórico em discurso 

historiográfico. Não existe somente a preocupação em descrever objetos ou estados 

do mundo como referência, estáticos; o funcionamento das práticas e das relações é 

o ponto principal, ou seja, a dinamicidade do discurso histórico. Brandão (2004) 

conceitua que a partir dessa relação, a caracterização da História se dá como 

característica formadora do discurso, e por consequência, da discursividade e da 

discursivização. Para ela: 

Atribuindo à instância singular do discurso um estatuto privilegiado, 
para ele a matéria de uma análise histórica descontínua é o evento na 
sua manifestação discursiva sem referência a uma teleologia ou a uma 
subjetividade fundadora. (BRANDÃO, 2004, p. 29) 

 

1.2 ALTHUSSER E A IDEOLOGIA – A CONSTITUIÇÃO DO SUJEITO 

IDEOLÓGICO 

Os trabalhos do filósofo francês Louis Althusser referentes à caracterização e 

conceituação de ideologia foram os principais referenciais de Pêcheux para a 

construção desse conceito em Análise do Discurso. Althusser, nascido na Argélia 

em 1918 e morto em Paris em 1990, estudou a fundo a teoria do Estado marxista e 

o papel da estrutura ideológica no modo de produção capitalista. O autor define que 

o Estado não possui só sua função repressora e centralizada, abordada por Karl 

Marx. Fundamentalmente, ele difere o Aparelho Repressivo de Estado, articulado 

pela violência, do que ele nomeou como Aparelhos Ideológicos do Estado, que 

tinham como combustível a Ideologia. Tais aparelhos, diferentemente dos 

Repressivos, possuíam características descentralizadas, múltiplas, distintas, com 

uma certa autonomia. (Althusser, 1983, p. 73) 
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Althusser, em sua obra “Ideologia e Aparelhos Ideológicos de Estado” (1983), 

determina duas teses, pertinentes à concepção de ideologia. É um aprofundamento 

do modo como Marx compreende ideologia, caracterizada apenas como uma 

construção imaginária, tendo como estatuto o sonho, vazio e vão. (Althusser, 1983, 

p. 83). 

Primeiramente, conceitua que ideologia tem a função de ser uma representação, um 

simulacro entre a relação imaginária dos indivíduos e suas condições reais de 

existência. Em segundo, que a própria ideologia possui uma materialidade, ou seja, 

uma existência material. Ao afirmar isso, é determinada a relação entre os Aparelhos 

Ideológicos dos Estados e a prática ideológica: “uma ideologia existe sempre em um 

aparelho e em sua prática ou práticas. Esta existência é material” (Althusser, 1983, 

p. 89). Representando relações reais de existência, as práticas materiais dos 

indivíduos são reflexos de suas ideologias. 

A partir dessas concepções, Althusser discorre também sobre a característica 

imortal da ideologia, distinguindo da tese positivista historicista apresenta por Marx, 

pois para o autor, a ideologia é imutável em toda a história.  

Toda ideologia tem por função constituir indivíduos concretos em sujeitos. A 

interpelação e reconhecimento tem função primordial nesse processo de construção.  

A ideologia é a base firmadora, norteando os sujeitos, suas funções e suas relações 

sociais. Para o autor, a ideologia “é indispensável para toda sociedade para formar 

os homens, transformá-los e pô-los em condições de responder às exigências de 

suas condições de existência (ALTHUSSER, 1967, p. 242). O autor ainda postula, 

por meio dessa influência da ideologia sob os indivíduos, assinalados como sujeitos, 

duas teses fulcrais, reguladoras na relação indivíduo/ideologia, que estipulam a 

prática ideológica e a relação de existência entre ideologia e sujeito. Para o autor: 

1. “Só há prática através de e sob uma ideologia” 

2. “Só há ideologia pelo sujeito e para o sujeito” 
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Partindo dessas premissas, obtêm-se uma formulação geral que rege toda a 

estrutura ideológica: “a ideologia interpela os indivíduos enquanto sujeitos” 

(Althusser, 1983, p. 93) 

A manutenção da ordem estabelecida em uma sociedade é a papel fundamental da 

ideologia, seja no contexto familiar, religioso, político, cultural ou midiático. Nas 

palavras do autor: 

Cada grupo dispõe da ideologia que convém ao papel que ele deve 
preencher na sociedade de classe: papel de explorado (a consciência 
“profissional”, “moral”, “cívica”, “nacional” e apolítica altamente 
“desenvolvida”); papel de agente da exploração (saber comandar e 
dirigir-se aos operários: as “relações humanas”), de agentes de 
repressão (saber comandar, fazer-se obedecer “sem discussão”, ou 
saber manipular a demagogia da retórica dos dirigentes políticos), ou 
de profissionais da ideologia (saber tratar as consciências com o 
respeito, ou seja, o desprezo, a chantagem, a demagogia que convêm, 
com as ênfases na moral, na virtude, na “transcendência”, na nação, 
no papel da França no mundo etc.) (ALTHUSSER, 1983, p. 79-80). 

 

A ideologia das chamadas classes dominantes é perpetuada e transmitida pela ação 

dos Aparelhos Ideológicos do Estado, produzindo um efeito de aparente unicidade e 

centralização social. Esses Aparelhos Ideológicos são instituições distintas e 

especializadas, que se manifestam concomitantemente aos Aparelhos Repressivos 

(governo, administração, exército, polícia, etc.), assegurando suporte ideológico. 

São abrangentes, cada um deles, de um universo específico: o religioso, o escolar, o 

jurídico, o político, etc. Dosse (1993) postula sinteticamente a visão de Althusser 

sobre ideologia: 

Althusser eleva a instância ideológica ao estágio de verdadeira função, 
desfrutando de uma autonomia relativa que não permite mais sua 
inclusão, de maneira mecânica, no que a subentende. Mas esse 
distanciamento da ideologia é reforçado pela hipertrofia desta última, a 
qual assume a forma de uma estrutura transhistórica, a que Althusser 
recorre para construir a teoria. A eficácia do ideológico redunda, pois, 
na criação, pelas práticas induzidas, de sujeitos em situação de 
enfeudação absoluta em face do lugar que lhes é atribuído; os 
transforma em objetos mistificados de forças ocultas representadas 
por um novo sujeito da história: a ideologia. (Dosse, 1993, p. 344) 
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1.3  MAINGUENEAU E O DISCURSO - A HETEROGENEIDADE CONSTITUTIVA 

E O PRIMADO DO INTERDISCURSO 

Os estudos produzidos por Dominique Maingueneau, principalmente no que 

concerne à heterogeneidade constitutiva do discurso, tendem a se distanciar de 

outras propostas de investigação. Para o autor, uma formação discursiva só pode 

ser entendida ser for considerada sua interação entre outras formações discursivas, 

determinando que somente a relação com o Outro produz uma identidade 

discursiva. Nas palavras do autor:  

a identidade discursiva está construída na relação com o Outro. Não 
se distinguirão, pois, duas partes (...) a saber, as formações 
discursivas por um lado, e suas relações por outro, mas entender-se-á 
que todos os elementos são retirados da interdiscursividade. Mesmo 
na ausência de qualquer marca de heterogeneidade mostrada, toda 
unidade de sentido, qualquer que seja seu tipo, pode estar inscrita em 
uma relação essencial com uma outra, aquela do ou dos discursos em 
relação aos quais o discurso de que ela deriva define sua identidade. 
(...) Dizer que a interdiscursividade é constitutiva é também dizer que 
um discurso não nasce, como geralmente é pretendido, de algum 
retorno às próprias coisas, ao bom senso, etc., mas de um trabalho 
sobre outros discursos (MAINGUENEAU, 1989, p.119-120). 

 

A concepção do autor, segundo a tese do primado do interdiscurso, aponta que o 

discurso é um conjunto de regras definidoras da caracterização de uma determinada 

enunciação (2008, p. 19) e apresenta um modo de análise como um “sistema no 

qual a definição da rede semântica que circunscreve a especificidade de um 

discurso coincide com a definição das relações desse discurso com seu Outro” 

(2008, p. 40)  

A abordagem proposta por Maingueneau (2008, p. 20) de conceber o termo 

“discurso” como um espaço interdiscursivo por excelência foi a utilizada para a 

análise do corpus. O autor, seguindo as premissas postuladas por Pêcheux e 

Althusser, considera o discurso uma realidade, ao mesmo tempo, inteiramente 

linguística e histórica. Segundo essa abordagem, o que determina o discurso é a sua 

enunciabilidade: 

A "enunciabilidade" de um discurso, o fato de que tenha sido objeto de 
atos de enunciação por um conjunto de indivíduos não é uma 
propriedade que lhe é atribuída por acréscimo, mas algo de radical, 
que condiciona toda a sua estrutura. É preciso pensar ao mesmo 
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tempo a discursividade como dito e como dizer, enunciado e 
enunciação. (MAINGUENEAU, 2008, p. 19) 

 

  

Maingueneau diferencia dois conceitos na definição de discurso: formação 

discursiva e superfície discursiva. Ou seja, o sistema de coerções semânticas e o 

conjunto de enunciados produzidos a partir desse sistema, fazendo referência tanto 

aos enunciados potenciais, virtuais, quanto aos enunciados efetivamente 

produzidos. Segundo essa abordagem, o discurso é determinado como um “sistema 

de regras que define a especificidade de uma enunciação” (MAINGUENEAU, 2008, 

p. 19). Discurso é o resultado (relação) de todos os traços de coerções semânticas 

globais, chamados de operadores de individualização. Esses traços semânticos, 

como o léxico, a intertextualidade e as instâncias enunciativas, restringem o plano 

discursivo, determinando os critérios que definem a pertença ou não de certos textos 

a determinadas formações discursivas. A respeito do caráter globalizante desse 

sistema, Maingueneau desconsidera a noção de que a especificidade do discurso 

estaria condensada em algum desses operadores: 

Trata-se, com isso, de libertar-nos de uma problemática do signo, ou 
mesmo da sentença, para apreender o dinamismo da “significância” 
que domina toda a discursividade: o enunciado, mas também a 
enunciação, e mesmo para além dela (...) Recusamos a ideia de que 
há, no interior do funcionamento discursivo, um lugar onde sua 
especificidade se condensaria de maneira exclusiva ou mesmo 
privilegiada (as palavras, as frases, os arranjos argumentativos etc. 
...). O que leva a recolocar o princípio de sua disseminação sobre os 
múltiplos planos do discurso. Não há mais, então, lugar para uma 
oposição entre "superfície" e "profundeza", que reservaria apenas para 
a profundeza o domínio da validade das coerções semânticas. 
(MAINGUENEAU, 2008, p. 22) 

 

Propõe, então, que, para a compreensão do engendramento semântico que define 

qualquer discurso, seja feita uma análise que concebe uma perspectiva dimensional 

discursiva, uma abrangência enunciativa, exclusiva da enunciação, como a dêixis 

discursiva, o estatuto dos interlocutores do discurso e o ethos discursivo. 

Maingueneau ainda postula que toda enunciação parte de um conjunto de regras 

definidoras de uma determinada formação discursiva, ou seja, é estar em 
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conformidade com os preceitos e coerções que esta formação discursiva determina 

em detrimento das regras de constituição do discurso de seu Outro. Para o autor, a 

grade que define todo discurso pode ser constituída de dois tipos de registros, 

determinados de semas: os reivindicados discursivamente, ou seja, os registros dos 

semas positivos; e os rejeitados pelo discurso, o dos semas negativos.  Enunciar é 

escolher determinada formação discursiva, adequar-se às suas condições de 

constituição e, por consequência, negar os traços semânticos que constituem, 

virtualmente ou concretamente, o Outro discursivo. 

 

1.4  O SUPORTE – A PERTINÊNCIA DO MÍDIUM NA CARACTERIZAÇÃO DO 

GÊNERO DISCURSIVO 

Por meio dos ensaios e análises feitos pelo linguista brasileiro Luiz Antonio 

Marcuschi é que se iniciaram os estudos acerca do conceito de suporte no campo 

da linguagem. Problematizaram-se questões referentes à responsabilidade do 

suporte na composição dos gêneros, tanto textuais quanto discursivos. Seus 

estudos são considerados precursores das pesquisas que relacionam a influência do 

suporte na configuração dos gêneros. A partir de um estudo denominado “A questão 

dos suportes de gêneros textuais”, Marcuschi (2003) define o conceito de suporte 

segundo a perspectiva textual, relacionando com o conceito de gênero, ratificando 

sua publicação no livro “Produção textual, análise de gêneros e compreensão” 

(2008). Segundo uma definição básica e suscinta, o autor preceitua “suporte de um 

gênero”  como  

Um lócus físico ou virtual com formato específico que serve de base 
ou ambiente de fixação do gênero materializado como um texto. Pode-
se dizer que suporte de um gênero é uma superfície física em formato 
específico que suporta, fixa e mostra um texto. (MARCUSCHI, 2008, 
P. 174) 

 

Essa delimitação teórica dá conta apenas, segundo o autor, de manifestações 

escritas, não se estendendo à analíse de textos orais. Partindo desse postulado, o 

autor determina três fundametos básicos no estudo do suporte: 
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1. Os gêneros, sejam eles quais forem, são difundidos e propagados por meio dos 

suportes. 

2. Cada suporte tem como papel a circulação dos gêneros dentro de uma sociedade 

específica. 

3. A relação suporte/gênero é regida por influências mútuas; tanto o suporte 

influencia o gênero quanto o gênero influencia o suporte. 

Para Marcuschi, existe uma postura de hierarquização na relação de materialização 

entre o suporte e o gênero . Na perspectiva do autor (2008), é de responsabilidade 

do gênero a escolha do melhor suporte para a concretização textual. O gênero é 

determinante na especificação do suporte adequado à sua materialização. 

Segundo ainda uma ótica vinculada à linguística textual, Távora (2008) faz algumas 

considerações especificamente funcionais do suporte. Para o autor, o suporte tem 

por função mostrar, fixar o gênero. Não cabe ao suporte a tarefa de circulação, 

propagação ou mesmo transporte de textos.  

Marcuschi (2008) conceitua essa diferenciação de papéis, partindo dos conceitos de 

canal e serviço. Canal seria o “meio físico de transmissão de sinais” (MARCUSCHI, 

2003, p. 6), como o aparelho de televisão, o aparelho de computador, o aparelho de 

telefone, etc.; enquanto serviço dá conta do “aparato específico que permite a 

realização de um gênero em algum suporte” (MARCUSCHI, 2003, p. 6), como as 

redes televisivas, a rede mundial de computadores, o serviço de correios, etc.  

Távora (2008) ainda realiza uma série de considerações acerca destas definições 

postuladas por Marcuschi (2003), baseando-se na verificação de que, segundo a 

perspectiva mercadológica de consumo, tanto canal e serviço são vistos como 

sinônimo de serviços.  

Deixando de lado essas fundamentações epistemológicas (sem desmerecer as 

teorias, apenas por uma questão de escolha de relevância no estudo proposto neste 

trabalho), partimos para uma classificação tipológica dos suportes, levando-se em 

conta sua função e propósito básico inicial.  

Marcuschi (2003; 2008) diferencia dois tipos de suporte: 
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a) suportes convencionais – são os suportes clássicos, elaborados e pensados 

primeiramente com a função de suportarem ou fixarem textos. É o lugar por 

excelência convencional clássica dos enunciados. Como exemplo, podemos citar os 

jornais, revistas, outdoors, etc. 

b) suportes incidentais – são os suportes que ocasionalmente exercem a função de 

fixarem textos. Eventualmente comportam textos, mas suas características de 

realização com textos escritos é limitada. Embalagem de produtos são bons 

exemplos de suportes incidentais.  

Defendemos que as crônicas da área médica produzidas por Drauzio Varella 

enquadram-se na categoria de suportes convencionais, pois são disponibilizadas e 

veiculadas em um site produzido com a finalidade de darem o aparato de visibilidade 

textual, equivalentes à definição proposta por Marcuschi para esse tipo de suporte. 

Mesmo, muitas vezes mesclando suportes incidentais, pois é um recurso tecnológico 

multimídia digital, que sofre constantes inovações, tanto no campo textual quanto no 

campo discursivo, a internet é considerada um caso clássico de meio de exposição 

de textos. O enunciados produzidos por Varella não fogem à essa regra. Essas duas 

classificações são bastante pertinentes, pois caracterizam, pela primeira vez, o 

suporte em um contexto classificatório. 

Após essa introdução de conceitos básicos do suporte na ótica da linguística textual, 

passaremos e determinar como a Análise do Discurso considera esse fenômeno, 

segundo os estudos conduzidos por Dominique Maingueneau. 

Maingueneau (2001) ratifica o conceito de suporte inserido na perspectiva da 

Análise do Discurso de linha francesa, baseando suas análises nos postulados feitos 

pelo filósofo francês Jules Régis Debray (1991) acerca da midiologia – estudo crítico 

dos signos e de sua difusão na sociedade. Segundo essa visão – compartilhada por 

Távora (2008, p. 37), devido à sua força material, existe a necessidade de se 

verificar os suportes como elementos capazes de efetuar alterações no nível 

discursivo da enunciação.  

Maingueneau (2001, p. 68) defende esse “poder material” do suporte sobre o 

discurso, afirmando que  
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[u]ma modificação do suporte material de um texto modifica 
radicalmente um gênero de discurso: um debate político pela televisão 
é um gênero de discurso totalmente diferente de um debate em sala 
de aula para um público exclusivamente formado por ouvintes 
presente. 

 

O discurso, por sua vez, com a finalidade de alcançar a adesão discursiva, está 

inserido em um gênero específico, delimitado por um contexto, que propicia essa 

busca de legitimação. O gênero é tido como uma entidade pragmática, na busca do 

sucesso discursivo, adequando-se às condições de: 

Uma finalidade definida; um estatuto de parceiros definidos, ou seja, 
um determinado gênero já se sabe de quem parte e a quem se dirige 
determinado gênero – [sic] identificação dos papéis dos parceiros 
coenunciadores; um lugar e um momento legítimos – determinados 
gêneros estão associados a determinados lugares e momentos que 
são constitutivos, como missas ou aulas, etc.; um suporte material e 
uma organização textual (TÁVORA, 2008, p. 38) 

 

Portanto, Maingueneau (2001) define que é em função de sua finalidade, de um 

lugar e momentos legítimos, do suporte material e de sua organização textual que o 

gênero discursivo se organiza. Sendo parte constitutiva, o gênero do discurso é 

inseparável de sua existência material. Verfica-se que o gênero é submetido pelo 

modo de transporte e de recepção do enunciado a inúmeras limitações de 

realização. Essas coerções regularizam e subordinam uma estrutura textual, um 

formato, definindo efeitos e condições discursivas, forjando o gênero do discurso.  

Diante disso, Maingueneau (2001) delega ao suporte um estatus nas análises 

linguísticas, buscando sua condição acima da materialidade textual. É a partir desse 

postulado que o autor delimita o conceito de mídium vinculado ao conceito de 

suporte de Debray (1991), aproximando-os e tornado-os equivalentes 

discursivamente. Dessa forma, o suporte também é visto como forma de 

sociabilidade, implicantes de formas de interação.  

Segundo Maingueneau (2001, p. 71-72), ”O mídium não é um simples ‘meio’, um 

instrumento para transportar uma mensagem estável: uma mudança importante do 

mídium modifica o conjunto de um gênero de discurso”.  A tipologia de mídia 
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considerada aqui seria a mídia digital proveniente da rede mundial de computadores 

(internet). Assim, podemos considerar que novas tecnologias acarretam 

modificações nas relações sociais e práticas culturais, influindo de maneira decisiva 

nas formas de difusão da informação.   

Para Parente (1999, p. 80), com o advento do computador e o surgimento de novas 

tecnologias, possibilitou-se a coleta e a difusão da informação de maneira inovadora, 

criando variações e meios de difundir um mesmo material.  Por meio do ciberespaço, 

é possível o acesso a informações sobre diferentes áreas do conhecimento (como é 

o caso da ciência e da saúde, temas abordados por Varella em seu site), com uma 

rapidez característica desse meio digital.   

A informação passa a ser democratizada, popularizada, não mais exclusiva de um 

grupo privilegiado, como é o caso de livros e jornais impressos.  Além disso, a 

comodidade e a facilidade na obtenção da informação foi outro ponto importante 

verificado na digitalização, pois para que o interlocutor, nomeado nesse contexto 

como “internauta”, tenha acesso a essas informações, muitas vezes em tempo real 

dos acontecimentos no universo científico, basta que ele tenha o aparelho de 

difusão do conhecimento, no caso um computador interligado à internet.   

Segundo Santaella (2000), crescem com muita rapidez as formas de armazenar e 

distribuir informações e os recursos comunicativos são cada vez mais sofisticados, 

instalando-se a linguagem em um novo ambiente, denominado videotexto.  É ali que 

o texto eletrônico apresenta-se como instrumento de imenso poder de penetração 

social, revolucionando a maneira de produzir, editar e receber informações. 

Ganhando novas características no universo virtual, os gêneros textuais se 

transformam, modificando-se em função da necessidade discursiva e do contexto 

colocado pelo suporte.  

Essas são características diferenciadoras entre tipologias de mídia utilizadas como 

difusoras do gênero divulgação científica pelo médico Drauzio Varella, como por 

exemplo, a mídia jornalística impressa e a mídia digital da internet – analisada no 

presente trabalho. Diferentemente dos textos produzidos em papel, como jornais, 

revistas e até mesmo os livros, os textos digitais possuem o atributo da faciliade na 

organização e na difusão tanto dos enunciados quanto dos conteúdos inclusos 
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nesses enunciados.  

O enunciatário encontra uma facilidade na procura por soluções de suas ânsias, 

tanto médicas quanto emocionais. Basta uma ferramenta de procura, incluída na 

própria organização do site, que ele logo encontra inúmeros textos referentes ao 

assunto em questão. Essa facilidade em encontrar conteúdos específicos tem seu 

lado limitador. Sendo um meio de rápido acesso, e voltado um público que tem como 

perfil a falta de tempo hábil e a necessidade de soluções rápidas, os textos tendem a 

ser menos elaborados no conteúdo, não executando pesquisas tão extensas e 

minuciosas das informações veiculadas, como os livros e artigos científicos 

especializados no assunto.  

Muitas vezes, a preocupação do enunciador não está em detalhar científicamente, 

com definições minuciosas da formação e função biológica ou química de um 

determinado organismo ou medicamento, mas sim mostrar seus aspectos práticos, 

que influenciarão na tomada de decisões do enunciatário. As explicações médicas, 

muitas vezes facilitadas e arquitetadas por uma didática explanadora, estão sempre 

em função de um objetivo maior: mais do que simplesmente o conhecimento puro, 

cristalizado e estático é a conscientização do enunciatário de uma realidade gritante 

e preocupante e a necessidade de transformação do estado doentio.  

 

1.5 A CLASSIFICAÇÃO DOS TIPOS DISCURSIVOS – OS GÊNEROS DO 

DISCURSO 

Para se definirem aspectos da formação discursiva e ideológica com a qual o 

enunciador Drauzio Varella está comprometido na produção de seus textos, é 

necessário, portanto, caracterizarem-se a tipologia e o gênero discursivo do corpus 

em análise.  Nessa definição, aparecem elementos importantes acerca das 

estratégias do processo de enunciação presente no discurso que produz.  

Um conceito primordial na constituição dos gêneros discursivos foi elaborado pelo 

filósofo, pensador e teórico da cultura e das artes, o russo Mikhail Mikhailovich 

Bakhtin. Em sua obra “Estética da criação verbal” (1997), o autor postula 

importantes teorias acerca da heterogeneidade de gêneros discursivos. Para 

Bakhtin, as práticas comunicativas, definidas como enunciados orais ou escritos, são 
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essenciais na delimitação do conceito de gênero discursivo. Ou seja, a interação 

entre sujeitos, no âmbito de relações humanas, é que vai estabelecer a existência 

dos gêneros. Alguns fatores – como o conteúdo temático, a seleção 

lexical/fraseológica/gramatical e a organização discursiva – são determinados na 

execução de um enunciado pertencente a um campo específico de comunicação. É 

a especificidade de cada campo comunicativo que vai regular e estabelecer a forma 

de produção desses fatores, pois estão ligados ao enunciado de forma inseparável. 

Ainda segundo o autor, “cada campo de utilização da língua elabora seus tipos 

relativamente estáveis de enunciados, aos quais denominamos gêneros do discurso” 

(BAKHTIN, 1997, p. 279). A heterogeneidade dos gêneros discursivos é 

fundamental, pois é infinita e inesgostável a diversidade dos gêneros do discurso. 

Cada esfera de atividade humana, ou campo de atividade, possibilita a existência de 

uma seleção inesgotável de gêneros, que vão se transformando e se desenvolvendo 

de acordo com o próprio desenvolvimento e complexidade do campo, em resposta à 

necessidade de interlocução dos sujeitos envolvidos no processo comunicativo. É 

primordial, segundo a visão bakhtiniana dos estudos dos gêneros do discurso, o 

processo comunicativo concebido como dialógico, pois a constituição e o 

estabelecimento desses gêneros se dá na relação de atividade humana, a partir da 

reformulação e da renovação das situações de interação social. Bakhtin (1997, p. 

279-280) postula uma divisão entre os gêneros do discurso. Primeramente, define os 

gêneros primários – produzidos pela execução da comunicação verbal espontânea, 

íntima e cotidiana, exemplificados em conversas e convites informais, cartas e 

anotações pessoais; subsequentemente postula os gêneros secundários, que se 

organizam em situações comunicativas mais elaboradas e complexas, produzindo 

uma formalidade comunicacional maior – aulas e palestras, trabalhos acadêmicos e 

científicos, jornais, livros, etc. Essa divisão também é vista de uma forma dialógica, 

sendo possível a transformação de um gênero em outro, por meio do processo de 

absorção ou inclusão.  

Fazendo referência à relevância e magnitude nas análises e postulados dedicados 

aos gêneros do discurso, o autor é cabal em suas considerações: 

O estudo da natureza do enunciado e da diversidade dos gêneros de 
enunciados nas diferentes esferas da atividade humana tem 
importância capital para todas as áreas da lingüística e da filologia. 
(...). Uma concepção clara da natureza do enunciado em geral e dos 
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vários tipos de enunciados em particular (primários e secundários), ou 
seja, dos diversos gêneros do discurso, é indispensável para qualquer 
estudo, seja qual for a sua orientação específica. Ignorar a natureza 
do enunciado e as particularidades de gênero que assinalam a 
variedade do discurso em qualquer área do estudo lingüístico leva ao 
formalismo e à abstração, desvirtua a historicidade do estudo, 
enfraquece o vínculo existente entre a língua e a vida. A língua 
penetra na vida através dos enunciados concretos que a realizam, e é 
também através dos enunciados concretos que a vida penetra na 
língua. O enunciado situa-se no cruzamento excepcionalmente 
importante de uma problemática. (BAKHTIN, 1997, p. 282) 

Procedem da Análise do Discurso de linha francesa as idéias que permitem a 

tipologização de gênero segundo a delimitação de formações discursivas, o que nos 

permitiu distinguir e caracterizar a estruturação do material aqui analisado.  Segundo 

Maingueneau (2001), a classificação por tipos discursivos corresponde a uma 

definição mais abrangente, mais generalizada, em cujo interior encontram-se mais 

especificados os gêneros do discurso; ou seja, chama-se "tipologia" a quadros mais 

amplos que incluem vários gêneros; "gênero" é uma designação restrita, que se 

refere ao discurso como uma unidade virtual. Para o autor (MAINGUENEAU, 2001, 

p. 61) os tipos discursivos devem ser determinados a partir de alguns critérios, 

como, por exemplo, os variados setores de atividades sociais (a mídia 

televisiva/radiofônica/escrita, a produção de mercadorias e bens de consumo, o 

ensino, a pesquisa científica, a saúde etc.). Outro critério leva em conta o lugar 

institucional ao qual o gênero está vinculado – uma escola, determinada pelo tipo 

discursivo escolar, produz diversos gêneros, como os livros didáticos, as reuniões 

pedagógicas, as lições de casa, os testes de classificação etc. Há ainda um terceiro 

critério listado, que faz referência ao estatuto dos parceiros de um discurso – jovens 

e adultos, pais e filhos, professor e aluno. E por fim, é delimitada uma divisão 

tipológica baseada no posicionamento ideológico adotado no discurso, ligado ao 

contexto histórico e social específico, como, por exemplo, o discurso humanista ou o 

discurso capitalista. O autor ainda destaca a importância desse critério ideológico, 

pois, na ótica da Análise do Discurso, o posicionamento ideológico está intimamente 

ligado aos gêneros do discurso produzidos, sendo a ideologia mobilizadora e 

produtora de discursos. Uma classificação ideal, na visão do autor (Maingueneau, 

2001, p. 63), seria aquela que levasse em conta todos esses critérios, variando de 

acordo com o enfoque que o analista dá à análise. 
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Fazendo referência ainda aos gêneros do discurso, Maingueneau destaca a 

característica de êxito discursivo (2001, p. 65-66). Para o autor, os gêneros, que 

constituem uma subdivisão dentro dos tipos de discurso, estão submetidos ao 

critério de condicionar uma atividade que seja bem-sucedida ou não, de acordo com 

um conjunto de condições de eficácia discursiva. Essas condições envolvem 

critérios, como o papel que os participantes da interação discursiva desempenham 

(o estatuto de parceiros legítimos), as finalidades de cada gênero (finalidade 

reconhecida), a forma de organização do texto que os gêneros determinam, o 

panorama de espaço e tempo e o suporte material.  

Para Maingueneau (2001, p. 61), gêneros do discurso são: 

dispositivos de comunicação que só podem aparecer quando certas 
condições sócio-históricas estão presentes. (...) Poderíamos, assim, 
caracterizar uma sociedade pelos gêneros de discurso que ela torna 
possível e que a tornam possível.  

 

Essa definição aponta para o fato de que toda categoria discursiva classificatória 

apenas tem sentido se for considerada sua ligação com a época e com a sociedade 

em que está inserida, numa relação mútua de existência; é gerada assim uma 

classificação transitória, recorrente naquele meio social apenas momentaneamente, 

pois essas denominações são flexíveis e estão vinculadas à necessidade do foco 

imposto pela análise. 

Por meio de identidades discursivas definidas segundo essas noções de gênero e 

de tipologia, inclui-se a delimitação dos tipos de relação presentes no meio social, 

segundo a divisão em classes. Verifica-se, primeiramente, uma divisão tipológica 

mais abrangente e genérica, segundo a inserção do discurso em diferentes setores 

de atividades sociais, demonstrando-se seu posicionamento em redor de duas 

formas predominantes, que são o discurso da mídia e o discurso da ciência. Assim, 

pode-se classificar o corpus analisado, tipologicamente, como pertencente, 

simultaneamente, ao discurso científico e ao discurso midiático. Tratando-se de um 

texto de livre circulação na rede da internet, que é encontrado na página eletrônica 

do referido médico, enquadra-se nessa delimitação tipológica, pois o enunciador, 

mesmo estando inserido em um contexto de mídia, isto é, de veiculação pública, 
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aberta, faz referência a assuntos de área como a saúde, medicina, mais ligada à sua 

profissão. Os principais temas trabalhados são a evolução do homem, sua 

sexualidade e, principalmente, a melhoria da qualidade de vida – sendo este tópico o 

que tem maior destaque nas crônicas a serem analisadas.   

Dentro dessa classificação tipológica, destacam-se alguns aspectos que são mais 

comuns e recorrentes dentre os tipos discursivos inseridos no texto, mesmo 

considerando-se o fato de que essas classificações são, muitas vezes, transitórias e 

temporárias, pois, como já foi dito anteriormente, dependem de sua contextualização 

social. O enunciador, apesar de utilizar um meio midiático para propagar o seu 

discurso, mantém-se apegado a dados informativos e recursos de expressão bem 

característicos do vocabulário e das práticas discursivas do campo médico.   

Depois de se aprofundar um pouco a referida classificação, é que se chega à 

definição de gênero propriamente dita: mais especificamente, a de divulgação 

científica na área médica. Por meio desse veículo, a internet, o enunciador divulga 

considerações sobre assuntos relacionados ao tema da medicina e saúde, tendo por 

interlocutor-leitor o público leigo, constituído dos visitantes da página mencionada. 

 

1.6 A CENOGRAFIA E AS CONDIÇÕES DE PRODUÇÃO DO DISCURSO 

Outra referência necessária é a de cena enunciativa.  Podemos compreender por 

cena enunciativa o contexto semiótico no qual estão inseridos todos os participantes 

do processo discursivo, segundo as posições atribuídas a cada um no contexto de 

produção do enunciado (MAINGUENEAU, 2008).  Dentro da cenografia enunciativa, 

prevalece, como uma pressuposição obrigatória, a existência de um “contrato”, 

segundo o qual locutor (enunciador) e interlocutor (enunciatário) estão unidos por 

um acordo comum.  Esse contrato refere-se às posições das diferentes 

possibilidades de representações de mundo pela linguagem, segundo a 

competência para sua emissão–recepção por parte do interlocutor, seu sujeito 

enunciador, e vice-versa.   

Trata-se de uma relação voltada para a distribuição de poderes, que ajuda o locutor 

a se impor a seu interlocutor. É um processo de interação que permite ao 
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enunciador estabelecer os “papéis” que serão inseridos nessa “encenação”, em 

decorrência das várias características enunciativas, entre as quais estão as escolhas 

semânticas e sintáticas, a disposição temporal e espacial da enunciação e, claro, a 

forma de construção do próprio enunciado. 

Por meio da noção de cena enunciativa, podemos também caracterizar, segundo a 

proposta da Análise do Discurso, o conceito de condições de produção do discurso.  

Foi Pêcheux (1969) quem tentou fazer a primeira definição empírica da noção de 

condições de produção, delimitando-a não só como o meio ambiente e institucional 

do discurso, mas também as representações imaginárias, ilusórias, que locutor e 

interlocutor fazem de sua própria identidade, ou seja, definindo seus lugares na 

estrutura de uma formação social que condiciona o discurso.  Para Brandão (2004, 

p. 44), “em todo processo discursivo, o emissor pode antecipar as representações 

do receptor e, de acordo com essa antevisão do ‘imaginário’ do outro, fundar 

estratégias de discurso”. 

 

1.7 INTERDISCURSIVIDADE – A RELAÇÃO POLÊMICA ENTRE DISCURSOS 

Devemos pontuar, ainda, dois outros conceitos básicos dentro da Análise do 

Discurso de linha francesa: o de formação ideológica e de formação discursiva.  

Segundo Brandão (2004, p. 47): 

a formação ideológica tem necessariamente como um de seus 
componentes uma ou várias formações discursivas interligadas.  Isso 
significa que os discursos são governados por formações ideológicas.   

  

Pêcheux (1969) propunha a existência de posições políticas e ideológicas 

organizadas em formações, mantendo entre si relações de antagonismo, de aliança 

ou de dominação.  Tais formações ideológicas são constituídas por uma ou mais 

formações discursivas interligadas, que determinam o que pode e o que deve ser 

dito.  Sendo um espaço aberto, constituído por elementos provenientes de outros 

lugares, é nele que se produz o assujeitamento, a interpelação do sujeito como 

sujeito ideológico.   
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A noção de formação discursiva é indissociável da noção de interdiscurso. No caso 

específico do discurso de Varella, cabe-nos, portanto, identificar, neste momento, as 

vozes que o perpassam, componente imprescindível do interdiscurso, bem como a 

autonomia relativa de que esse enunciador desfruta, considerando-se esse 

cerceamento de voz.  Para Charaudeau e Maingueneau (2004, p. 286): 

Todo discurso é atravessado pela interdiscursividade, tem a 
propriedade de estar em relação multiforme com outros discursos, de 
entrar no interdiscurso.  Esse último está para o discurso como o 
intertexto está para o texto. 

 

Segundo essa definição, a relação polêmica entre discursos constitui a 

interdiscursividade, ou seja, a relação de discurso(s) com discurso(s). Para 

Maingueneau (1989), essa interpolação de discursos envolve negações, 

denegações e partilhas, promovendo a tradução de enunciado(s) do Outro segundo 

as categorias do discurso tradutor.   

Pode-se analisar esse conceito de interdiscursividade segundo dois pontos de vista.  

Um, em sentido restritivo, considerando-se o interdiscurso como um espaço 

interdiscursivo, um conjunto de discursos, de um mesmo campo discursivo ou de 

campos distintos, que mantêm, uns com os outros, relações de delimitações 

recíprocas.  Já o outro, mais abrangente, considera o interdiscurso como o conjunto 

de unidades discursivas com os quais um discurso particular entra em relação 

implícita ou explícita (CHARAUDEAU; MAINGUENEAU, 2004, p. 286). 

Mussalim e Bentes (2001, p. 129) dão a definição de interdiscurso como um espaço 

de trocas entre vários discursos, afirmando que: 

Os diversos discursos que atravessam uma FD não passam de 
componentes, ou seja, em termos de gênese, tais discursos não se 
constituem independentemente uns dos outros para serem, em 
seguida, postos em relação, mas se formam de maneira regulada no 
interior de um interdiscurso.  Será a relação interdiscursiva, pois, que 
estruturará a identidade das FDs em questão. 

 

Para Maingueneau (1989), o sentido do texto não é fechado em si mesmo, mas 

dependente das relações estabelecidas entre os vários discursos no universo, 
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campo e espaço discursivos.  Define-se “universo discursivo” como o conjunto finito 

e irrepresentável de formações discursivas de todos os tipos que coexistem, ou 

melhor, interagem em uma conjuntura. Por “campo discursivo”, entende-se um 

conjunto de formações discursivas que se encontram em relação de concorrência, 

em sentido amplo, e se delimitam, pois, por uma posição enunciativa em uma dada 

região.  E “espaço discursivo” delimita-se como um subconjunto do campo 

discursivo, ligando pelo menos duas formações discursivas que mantém relações 

privilegiadas, cruciais para a compreensão dos discursos considerados 

(MAINGUENEAU, 1989).  No caso de Varella, ainda que se constate essa 

multiplicidade de vozes, o que é natural, essas associações gravitam em torno do 

campo temático da saúde e de enunciados típicos da autoajuda. 

Para dar prosseguimento ao estudo aqui exposto, é de grande importância que seja 

evidenciado o gênero literário analisado neste trabalho. Como já foi dito 

anteriormente, o corpus deste trabalho é constituído de um conjunto de crônicas 

jornalísticas do médico Drauzio Varella, veiculadas na mídia internet. 

Apresentaremos, no capítulo seguinte, alguns aspectos da produção de 

conhecimento sobre o gênero em foco – a crônica, analisando  teoricamente suas 

caracterísitcas literárias, discursivas e jornalísticas. 
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2 CARACTERIZAÇÃO DO GÊNERO LITERÁRIO CRÔNICA 

 

2.1 A CRÔNICA - ASPECTOS HISTÓRICOS 

Historicamente, a primeira definição de crônica fazia referência à sua característica 

cronológica, como um conceito definidor dos acontecimentos ordenados segundo 

uma perspectiva temporal. Não havia uma preocupação no aprofundamento 

conceitual dos fatos, apenas um registro dos eventos. Em sua etmologia, a palavra 

“crônica” deriva de dois vocábulos: chronikós, advindo do grego, e chronica(m), do 

latim, designando uma relação com o tempo (chrónos).   

Moisés (1988, p. 245) delimita que esse fenômeno histórico teve seu auge – 

aproximando sua definição a de História, não sem apresentar fortes marcas de 

ficção literária – graças a alguns personagens históricos que difundiram esse gênero 

ainda em fase de ascenção e consolidação: o menestrel cronista Jean Froissart, na 

França; Godofredo de Monmouth, clérico inglês, divulgador das lendas arturianas; 

Fernão Lopes, cronista-historiador português; e Afonso X de Leão e Castela, pela 

iniciativa da Primeira Crônica Geral da Espanha, participando ativamente da 

produção da obra. Posteriormente, na Reanscença, o termo “Crônica” é 

definitivamente alterado para “História”, com apenas alguns resquícios no século 

XVI.  

Sobre isso, Moisés (1988, p. 245) pontua: 

A partir da Renascença, o termo “crônica” cedeu vez a “História”, 
finalizando, por conseguinte, o seu milenar sincretismo. Não obstante, 
o vocábulo ainda continuou a ser utilizado, no sentido histórico, ao 
longo do século XVI, como, por exemplo, nas Chronicles of England, 
Scotland and Ireland (1577) de Raphael Holinshed, ou nas chronicle 
plays, peças de teatro calcadas em assunto verídico, como não 
poucas de Shakespeare. 

  

Já no século XIX, a crônica ratifica suas características de gênero literário com o 

desenvolvimento da imprensa, abandonando permanentemente sua vertente 

histórica, e dando lugar a um novo conceito, estreitamente ligado ao jornalismo. 

Sobre essa evolução conceitual, Coutinho (1986, p. 121) aponta a significativa 
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mudança de conteúdo abordado nas crônicas. O novo foco serial muito mais estético 

que semântico, aproximando-se da prosa. Segundo o autor: 

Assim, “crônica” passou a significar outra coisa: um gênero literário de 
prosa, ao qual menos importa o assunto, em geral efêmero, do que as 
qualidades de estilo, a variedade, a finura e argúcia na apreciação, a 
graça na análise de fatos miúdos e sem importância, ou na crítica de 
pessoas. “Crônicas” são pequenas produções em prosa, com essas 
características, aparecidas em jornais ou revistas. A princípio, no 
século XIX, chamavam-se as crônicas “folhetins”, estampados em 
geral em rodapés dos jornais (feuilletons – folhetins). 

 

Com o desenvolvimento da imprensa e a grande aceitação do público leitor de todas 

as classes sociais pelos textos, o termo “folhetim” – que inicialmente designava uma 

seção em que eram abordados temas variados do cotidiano, em linguagem simples 

e acessível – é substituído por “crônica”. Folhetim deixa de ser um gênero literário e 

passa a designar uma seção no jornal. A crônica entra como um dos gêneros 

textuais publicados nessa nova seção (folhetim), juntamente com outros gêneros, 

como o conto, por exemplo. 

Atualmente, a crônica é vista, por alguns teóricos, como um gênero tipicamente 

brasileiro, trazendo características próprias e peculiares. Vários pesquisadores são 

categóricos ao afirmar que o gênero crônica adquiriu, com o passar do tempo, 

qualidades únicas nacionais, definindo uma diferenciação de outros modelos 

produzidos em outros países. Sobre isso, Moisés (1988, p. 246) afirma que “a 

crônica, tal qual se desenvolveu entre nós, parece não ter similar noutras literaturas, 

salvo por influência de nossos escritores (como na moderna Literatura Portuguesa)”. 

Sobre essa “brasilidade” da crônica, Antonio Candido (1992, p. 17), acentua:  

Acho que foi no decênio de 1930 que a crônica moderna se definiu e 
consolidou no Brasil, como gênero bem nosso, cultivado por um 
número crescente de escritores e jornalistas, com os seus rotineiros e 
os seus mestres. Nos anos de 1930 se afirmaram Mário de Andrade, 
Manuel Bandeira, Carlos Drummond de Andrade, e apareceu aquele 
que de certo modo seria o cronista, voltado de maneira praticamente 
exclusiva para este gênero: Rubem Braga. 

 

Dois fatores foram fundamentais para a consolidação da crônica como gênero 
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tipicamente brasileiro, na visão de Antônio Cândido: o desenvolvimento da imprensa 

e a Semana de Arte Moderna de 1922.  

O primeiro evento destaca-se por tornar o leitor da imprensa escrita mais exigente, 

por meio de conteúdos amplos e diversificados. Já a Semana de Arte Moderna tem 

papel fundamental na transformação do estilo discursivo, convertendo a linguagem 

em um fenômeno menos rebuscado e mais coloquial. Coutinho (1986, p. 124) afirma 

que foi por meio de Francisco Otaviano de Almeida Rosa que se deu início, em 02 

de dezembro de 1852, à publicação de uma crônica genuinamente brasileira, com os 

folhetins no Jornal do Commercio do Rio de Janeiro. Seguiram-se a ele, José de 

Alencar, demonstrando um alto teor intelectual, com textos apregoados de 

vivacidade e juventude, noticiando desde acontecimentos simples até guerras 

internacionais.  

Mas o maior expoente nesse novo gênero foi, sem dúvida, Machado de Assis. Foi o 

escritor que elevou o gênero, inicialmente compreendido como descendente dos 

rodapés, para uma ascendência literária, imprimindo os melhores traços de 

personalidade, ganhando estatus de texto de qualidade.  

Muitos autores, referindo-se objetivamente à crônica, divergem quanto à 

consolidação e permeiam na classificação desse gênero como literário ou 

jornalístico. Entre eles Antônio Candido (1992), Jorge de Sá (1985), Massaud 

Moisés (1988), José Marques de Melo (2003), e outros. Porém, todos são unânimes 

em afirmar que as origens desse gênero estão intimamente ligadas à oralidade, quer 

seja denominada como gênero jornalístico, quer seja como gênero literário.  

 

2.2 CLASSIFICAÇÃO DO GÊNERO CRÔNICA 

Existem muitas tentativas, de vários autores, de classificação do gênero crônica no 

Brasil: seja por critérios jornalísticos, com a de Luiz Beltrão (1980), seja pela 

tipologia literária, por Afrânio Coutinho (1986), seja pela correspondência com os 

gêneros literários, utilizada por Massaud Moisés (1988), ou mesmo a guiada pela 

estrutura da narrativa, de Antonio Candido (1992). Para fins didáticos e 

metodológicos, utilizaremos alguns autores mais expresssivos nesse campo, e que 
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irão ao encontro do propósito exposto no presente trabalho.  

Existe uma classificação baseada em características jornalísticas, proposta por 

Beltrão (1980, p. 68). São elas: a variável da natureza do tema e a variável do 

tratamento que se dá a esse mesmo tema. Quanto à variável do tema, o autor afirma 

que existem ainda três subdivisões a serem observadas: 

Na chamada “coluna” ou “seção especial”, popularmente conhecida como crônica 

geral, o autor trata de assuntos os mais variados possíveis, em uma epígrafe geral, 

sob forma gráfica ou em página fixa, porém, sua extensão é variável. Uma segunda 

forma é apresentada como “crônica urbana ou da cidade”. A mesma epígrafe é 

sempre utilizada, com colunas e páginas fixas, utilizando-se ou não de subtítulos. 

Tratando de assuntos do cotidiano da cidade, o autor se apresenta como um porta-

voz da opinião pública comunitária, versando e orientando a comunidade. Por último, 

encotra-se a crônica especializada, e é nessa classificação que consideramos os 

textos de Drauzio Varella apresentados e analisados neste trabalho.  

Esse tipo de crônica é também denominado de comentário, e faz parte de uma 

seção determinada, com apresentação gráfica do texto diferente das outras matérias 

com a mesma localização. Por ser um especialista em determinado assunto (como 

no caso do enunciador Drauzio, em questão, que é médico, portanto, especialista 

em saúde), o autor discorre especificamente sobre a sua especialidade. Nessa 

classificação, o autor usa também de um vocabulário técnico e rebuscado, originário 

da qualidade profissional a que está ligado. 

Beltrão (1980, p. 68) também faz menção ao tratamento que se pode dar ao tema 

objeto da crônica, propondo que se pode verificar três modalidades distintas. A 

primeira que o autor destaca é a chamada “crônica analítica”, considerada mais 

racional e dialética. Nesse texto, o cronista apresenta o conteúdo com objetividade, 

assemelhando-se a um pequeno ensaio científico. Apesar de não haver uma 

profundidade teórica no texto, já que o próprio gênero não oferece subsídios nem se 

propõe a tal experiência, o texto oferece uma linguagem formal, elegante, até certo 

ponto enérgica, não deixando de ser bem elaborado, sedutor e atrativo.  

Uma segunda nomenclatura faz referência à “crônica sentimental”, considerada sem 

uma profundidade dialética, mais apelativa emocionalmente, em contraste com a 
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analítica, voltada à inteligência e à razão. Também em contraponto, observamos que 

a linguagem é menos formal, datada de uma certa “alegria”, com um discurso ágil, 

assemelhando-se ao poético. Por ter características de sedução pela sensibilidade 

do enunciatário, explora aspectos característicos (liricos e épicos), motivadores de 

ações quase inconscientes.  

Em terceiro, Beltrão (1980) aponta a “crônica satírico-humorística” que obejtiva 

entreter ou até mesmo advertir o leitor, por meio de críticas ou ridicularizações. Com 

uma abordagem superficial, ironiza fatos, ações, personagens ou pronunciamentos 

comentados, sempre com uma linguagem abarroada de intencionalidades 

disfarçadas e duplos sentidos.  

Por sua natureza ambígua, Coutinho (1986, p. 306) delimita a dificuldade em 

conceituar o gênero crônica, pois encontra-se presa ao dilema da transcendência do 

circunstante, conduzindo, muitas vezes, ao conto, ao ensaio ou ao poema em prosa. 

Mesmo com uma tentativa de classificação por cinco modalidades – crônica 

narrativa, cronica metafísica, crônica poema-em-prosa, crônica-comentário e crônica 

informação, o autor atesta que uma classificação não determina uma sepração 

absoluta, pois a fusão de tipos textuais é uma constante nesse gênero. Nas palavras 

do autor:  

tentativa de classificação não implica o reconhecimento de uma 
separação estanque entre os vários tipos, os quais, na realidade, se 
encontram frequentemente fundindo traços de uns e outros. Há 
mesmo, entre os cronistas, os ecléticos, que se deliciam a borboletear 
em torno de diversos assuntos ou temas ou motivos, não se deixando 
jamais prender a nenhum deles permanentemente. É mesmo da 
própria natureza da crônica a flexibilidade, a mobilidade, a 
irregularidade. (COUTINHO, 1986, p. 120) 

 

2.3 CARACTERÍSTICAS DISCURSIVAS DA CRÔNICA 

Em Coutinho (1986, p. 121), Machado de Assis apresenta as caracterísiticas da 

crônica moderna, na tentativa de definição de “folhetim” e “folhetins”: 

 (...) o folhetim nasceu do jornal, o folhetinista por conseqüência do 
jornalista. Esta última afinidade é que desenha as saliências 
fisionômicas na moderna criação. O folhetinista é a fusão admirável do 
útil e do fútil, o parto curioso e singular do sério, consociado com o 
frívolo. Estes dois elementos, arredados como pólos, heterogêneos 
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como água e fogo, casam-se perfeitamente na organização do novo 
animal. Efeito estranho é este, assim produzido pela afinidade 
assinalada entre o jornalista e o folhetinista. Daquele cai sobre este a 
luz séria e vigorosa, a reflexão calma, a observação profunda. Pelo 
que toca ao devaneio, à leviandade, está tudo encarnado no 
folhetinista mesmo: o capital próprio. O folhetinista, na sociedade, 
ocupa o lugar do colibri na esfera vegetal; solta, esvoaça, brinca, 
tremula, paira e espaneja-se sobre todos os caules suculentos, sobre 
todas as seitas vigorosas. Todo o mundo lhe pertence; até mesmo a 
política. 

 

Para Coutinho (1986, p. 123), o gênero deve privilegiar a comunicabilidade e a 

simplicidade da língua, evoluindo para um vocábulo que, nos dias de hoje, está 

intimamente ligado à imprensa periódica, com informações rápidas, assemelhando-

se a uma conversa informal. O autor define que: 

A crônica deve empregar de preferência a linguagem da atualidade, 
não evitando de maneira sistemática os idiomatismos, epítetos 
circunstanciais e certos jogos de palavras que se formam 
eventualmente para desaparecer algum tempo depois. Sem essa 
prática, a crônica deixaria de refletir o espírito da época, uma vez que 
a língua corrente constitui a mais viva expressão da sociedade 
humana, no tempo. A linguagem e, mais expressivamente, a gíria 
social, é um tempero importantíssimo na confecção de uma crônica. 
(1986, p. 134) 

 

 

Fazendo referência à crônica moderna, Neves (1995, p. 20) delimita a fugacidade do 

jornal como importante configurador e definidor do gênero, acentuando que é nas 

edições muitas vezes diárias desse veículo de informação de massa que a crônica 

estabelece seu primeiro suporte, configurando um tom rápido,  simples e acessível à 

todo tipo de leitor.  

Sobre essa efemeridade, Sá (1985) ressalta que a natureza jornalística transitória da 

crônica é possibilitada pelo suporte. Nas palavras do autor: 

(...) esse seu lado efêmero de quem nasce no começo de uma leitura 
e morre antes que se acabe o dia, no instante em que o leitor 
transforma as páginas (do jornal) em papel de embrulho, ou guarda os 
recortes que mais lhe interessam num arquivo pessoal. O jornal, 
portanto, nasce, envelhece e morre a cada 24 horas. Nesse contexto, 
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a crônica também assume essa transitoriedade, dirigindo-se 
inicialmente a leitores apressados, que lêem nos pequenos intervalos 
da luta diária, no transporte ou raro momento de trégua que a 
televisão lhes permite. Sua elaboração também se prende a essa 
urgência: o cronista dispõe de pouco tempo para preparar seu texto, 
criando-o, muitas vezes, na sala enfumaçada de uma redação. Mesmo 
quando trabalha no conforto e no silêncio de sua casa, ele é premido 
pela correria com que se faz um jornal, (...). À pressa de escrever, 
junta-se a de viver. Os acontecimentos são extremamente rápidos, e o 
cronista precisa de um ritmo ágil para poder acompanhá-los. Por isso 
a sua sintaxe lembra alguma coisa desestruturada, solta, mais próxima 
da conversa entre dois amigos do que propriamente do texto escrito. 
(SÁ, 1985, p. 10-11) 

 

 

Situando-se entre a informação de atualidades e a narração literária, Melo (2002, p. 

147) determina o caráter passageiro do gênero. Situações do cotidiano são 

resgatadas com uma certa dose poética, quase uma ficção, impregnadas pelo 

subjetivismo descompromissado do enunciador.  

A sedução acontece pelo fato de o enunciador impregnar à fatos reais sua 

impressão pessoal, sua dimensão dos acontecimentos, parcial e moldada, numa 

espécie de “subjetividade do objetivo”. Situações cotidianas e rotineiras são tratadas 

de formas únicas, permeadas pelo crivo do enunciador, que estabelece a magnitude 

ou irrelevância das ações. 

A brevidade e a subjetividade, como características específicas da crônica, são 

ratificadas por Massaud Moisés (1988, p. 255), que defende o gênero com um texto 

curto, importando a impregnação da verdade do enunciador em oposição à verdade 

de mundo. Para o autor, o texto cronístico deve ser de imediata apreensão, com um 

estilo ágil, simples, oral e poético, buscando a adesão do enunciatário.  

Sobre essa “sedução” do enunciatário, Coutinho (1986) considera como estratégia 

discursiva vital a atitude aparentemente “amigável” do enunciador, quase sem 

compromisso formal discursivo. Mostrando uma habilidade discursiva, o cronista 

deve impregnar no enunciatário suas verdades enunciativas, mesmo que 

disfarçadas por possíveis distanciamentos e manobras linguísticas, envoltas, muitas 

vezes, em tons de conversa e de um simples bate-papo.  
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Um importante fator que contribui para a caracterização das estratégias discursivas 

no discurso analisado neste trabalho faz referência à retórica e ao conceito de ethos, 

tanto na visão aristotélica quanto na perspectiva da Análise do Discurso. Portanto, 

trataremos desses fenômenos no capítulo seguinte, de uma forma introdutória e 

didática, apenas com o propósito de adequar o leitor ao contexto linguístico utilizado, 

procurando elucidar alguns de seus aspectos históricos, algumas características 

linguísticas e discursivas, e como essas manifestações têm influência no trabalho do 

enunciador. 
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3 ASPECTOS RETÓRICOS E O ETHOS – A FORMAÇÃO DO 

SUJEITO COMO ENUNCIADOR 

 

3.1 DE ARISTÓTELES À NOVA RETÓRICA – A IMAGEM ENUNCIATIVA EM 

AÇÃO 

O termo “Retórica” tem sua origem ligada ao latim, de rhetorica, e também do grego, 

ῥητορικὴ τέχνη [rhêtorikê], que significam literalmente a arte ou técnica de falar bem. 

Também tem sua origem ligada ao termo rhêtôr (orador), sendo a arte de se 

comunicar de forma eficaz e persuasiva através de uma determinada linguagem. 

Esse fenômeno tem sua data de aparecimento no século V. a.C., provavelmente na 

Sicília, sendo apresentada em Atenas pelos chamados sofistas, mas teve no filósofo 

Sócrates e em seu discípulo Aristóteles os grandes expoentes desse processo 

discursivo.  

Em seu livro Retórica, Aristóteles afirma que o poder de convicção perante o seu 

auditório é o caráter que o orador cria, baseando-se na argumentação. É a partir 

dessa premissa que surge a noção de ethos. Para o autor, “o ethos constitui-se na 

mais importante das provas” (Retórica I, p. 33). O orador desempenha um papel 

semelhante ao de um ator, interpretando os argumentos de acordo com sua atuação 

discursiva. Esse orador terá a adesão de seu público não só pela exposição de seus 

argumentos, mas também através da imagem que este passa no momento da 

enunciação. Segundo o autor: 

Obtém-se a persuasão por efeito do caráter moral, quando o discurso 
procede de maneira que deixa a impressão de o orador ser digno de 
confiança. As pessoas de bem inspiram confiança mais eficazmente e 
mais rapidamente em todos os assuntos, de um modo geral; mas nas 
questões em que não há a possibilidade de obter certeza e que se 
prestam a dúvida, essa confiança reveste particular importância. É 
preciso também que esse resultado seja obtido pelo discurso sem que 
intervenha qualquer preconceito favorável ao caráter do orador 
(ARISTÓTELES, Retórica I, p. 33). 

 

Aristóteles elenca alguns predicados indispensáveis para que o público seja 

seduzido pelo discurso do orador. Primeiramente, ele aponta que a prudência 

(phronesis) é uma qualidade indispensável a ser verificada, seguida da virtude 
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(aretè) e da benevolência (eunoia). Essas três prerrogativas são essenciais na 

relação de adesão ao discurso proferido, delegando um poder de justiça ao orador. 

Em suma, o autor afirma que os fatos apresentados, as premissas empregadas ou a 

boa argumentação não são suficientes, por si só, para impregnar um poder de 

convicção no discurso.  O procedimento ético é fator fulcral, atestando o caráter do 

orador em sua enunciação, acima do raciocínio demonstrativo e convincente. Não 

podendo a retórica ser compreendida exclusivamente como dialética, Aristóteles 

prevê, como elemento de persuasão, a presença do não-racional, sendo 

demonstrativa e emocional. Eleva-se, assim, a importância do ethos na retórica. 

Outra obra importante a qual gostaria de fazer menção e que seria de grande 

utilidade na condução deste capitulo é o Tratado de Argumentação, de Perelman e 

Olbrechts-Tyteca (1996), pois é através desse estudo que é verificada, na 

organização racional das relações humanas de comunicação, a grande importância 

da retórica, resgatando o conceito como a arte da argumentação.  

Por meio dessa retomada, não existe a necessidade do encadeamento de ideias no 

raciocínio e das evidências com que estas se impõem ao público. Verifica-se que, 

introduzida pelas noções de juízo de valor, a posição discursiva é modificada e trata 

pelo verossímil e pelo provável.  

Outro ponto a ser observado dentro deste estudo feito por Perelman e Olbrechts-

Tyteca enfoca na noção de auditório, conceituada por Aristóteles. Nesse estudo, ela 

é resgata e revitalizada, edificando que a condição de verdade interlocutória só é 

adquirida no instante da enunciação, ou seja, a verossimilhança só alcança condição 

plena de adesão discursiva no ato ilocutório, momento em que o público toma 

conhecimento do discurso. É apenas e a partir desse contexto sincrônico que os 

fatos são necessários como provas, ratificando a verdade discursiva.  

Segundo a visão de Perelman & Tyteca, a imagem de orador e auditório é vital na 

construção da persuasão. O auditório está sempre sendo construído pelo orador, por 

meio dessa interação mútua, nesse desenrolar de representações e apreensões de 

ambos os lados que a adesão e a crença no enunciado vai sendo construída. A 

imagem enunciativa do orador é mais importante, do ponto de vista de 

argumentação persuasiva, que a imagem física propriamente dita. Toda 
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argumentação eficaz exige que tanto a imagem do orador quanto a imagem do 

auditório sejam correspondentes, de modo argumentativo. A autoridade e o prestígio 

atribuídos ao orador pelo público perpassam pela identificação argumentativa.  

Todo orador, ou enunciador, tem por objetivo a adesão discursiva. Essa é sua busca 

maior. E a interação entre os participantes desse jogo discursivo é fundamental, 

elevando a argumentação a um status maior. A persuasão é a chave que abre a 

porta da adesão do enunciatário. É ela que revela a “verdade”, até então 

desconhecida pelo público.  

Sobre esse processo, a Nova Retórica determina um apanhado de artifícios 

(verbais) dos quais o enunciador dispõe em sua empreitada argumentativa de 

convencimento. Para Amossy (2005) 

Um locutor quer agir sobre o seu alocutário, não por meio de um ato 
de discurso pontual, mas no quadro de uma troca verbal que comporta 
suas próprias regras. [...] Em um artigo de 1959, intitulado “Os quadros 
sociais da argumentação”, Perelman diz que o discurso do orador é 
sempre orientado para seu público: “toda argumentação se 
desenvolve em função do auditório ao qual ela se dirige e ao qual o 
orador é obrigado a se adaptar” (AMOSSY, 2005, p. 123). 

 

Segundo a Nova Retórica, esse jogo de imagens é peça fundamental na construção 

discursiva do ethos do orador. O orador deve ter a destreza de analisar as nuances 

e expectativas do auditório e construir sua imagem a partir dessas observações. 

Através de seu discurso, o orador reproduz as atitudes ideológicas esperadas, 

sendo de vital importância o conhecimento de valores e princípios partilhados no 

auditório. Compartilhar expectativas aparentemente ideológicas é vital na construção 

de um ethos capaz de sucesso argumentativo. 

O conhecimento antecipado delegado ao público sobre o orador é outro ponto 

crucial no processo de sedução ideológica. É o que a Nova Retórica determina como 

Ethos Prévio. O prestígio ou não atribuído anteriormente ao orador direciona ou não 

a adesão pública. Seus feitos e conquistas argumentativas só serão eficazes se já 

existir previamente uma imagem aceitável e venerável por parte do auditório. O aval 

discursivo é delegado por meio do Ethos Prévio.  
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Segundo a análise efetuada neste trabalho, verificamos que o enunciador Drauzio 

Varella tem esse aval discursivo previamente consignado pela mídia. É um médico 

muito conhecido dos meios midiáticos, participando como entrevistado de inúmeros 

programas televisivos – como o Programa Roda Viva, da TV Cultura, e o Programa 

do Jô, da Rede Globo de Televisão, discorrendo tanto sobre assuntos relacionados 

à medicina – como cuidados com o corpo humano, primeiros socorros, gravidez, 

combate ao tabagismo, transplantes – quanto ao comportamento e consciência 

social – como planejamento familiar e combate às formas de preconceito. Apresenta, 

diariamente, há alguns anos, um programa radiofônico na Rádio Bandeirantes de 

São Paulo intitulado “Espaço Saúde”, em que descreve doenças, seus sintomas e 

formas de prevenção, sendo o combate ao tabagismo um dos principais temas 

tratados. Participa, aos domingos, no programa Fantástico da Rede Globo, de uma 

série que trata do cotidiano comportamental de pessoas portadoras da Síndrome de 

Down e como a sociedade deve interagir diante desse fenômeno social. A imagem 

desse Ethos Prévio é a de um “médico popular”, um cuidador e responsável pelo 

bem-estar coletivo, preocupado em sanar as moléstias e agruras da população.  

Quando o enunciatário se depara com o enunciador, sabe que ali encontrará a 

imagem de um agente de saúde capaz de resolver suas deficiências médicas, sem a 

necessidade de um conhecimento apurado e profundo no campo de medicina. Sabe 

que deve confiar nas indicações e solicitações medicinais do enunciador, e que se 

seguir as prerrogativas e instruções ditadas, será livre de doenças e saudável 

biologicamente. Configuram-se, assim, dois ethos que se revezam e se 

complementam: de um lado, um ethos possuidor de um poder didático científico e 

transmissão de conhecimentos e conteúdos relativos à saúde, característicos do 

discurso de vulgarização científica; e por outro, um ethos de confiança e cuidado, 

delimitando uma proteção e um amparo, característicos do discurso de autoajuda. 
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3.2 O ETHOS E A ANÁLISE DO DISCURSO – AS MÚLTIPLAS DIMENSÕES 

DISCURSIVAS 

 

Após essa introdução histórica acerca da retórica e de como esta linha teórica 

concebe o conceito de ethos, passaremos a analisar esse conceito segundo a 

perspectiva da Análise do Discurso de linha francesa, mais especificamente de 

acordo com os postulados de Dominique Maingueneau. 

O conceito de ethos para Maingueneau tem características compartilhadas com o 

conceito formulado pela retórica aristotélica e posteriormente pela Nova Retórica, 

porém com diferentes concepções e organizações conceituais, sem se anularem 

teoricamente. Para Maingueneau (1995), o termo ethos está intimamente ligado ao 

que o sujeito mostra para seu público com o seu modo de exprimir e não com o que 

esse mesmo sujeito afirma a respeito de si. Ou seja, o ato enunciativo é fulcral na 

caracterização (ethos) desse sujeito como enunciador.  

Existe uma distinção teórica entre autor e enunciador. Em oposição a um conceito 

que determina como consciente o efeito que o enunciador, assemelhado a um autor, 

escolhe para produzir em seu público, Maingueneau (1989, p. 45) apresenta o ethos 

como parte constitutiva de uma determinada formação discursiva, assumindo no 

interior dessa mesma formação um lugar de enunciação. Esse ethos, assim como 

outras dimensões da discursividade, é imposto, pela própria formação discursiva a 

esse sujeito-enunciador. É ela quem determina as regras de enunciação e a 

constituição desse ethos, no momento da enunciação.  

Nas palavras do autor: 

O ethos está, dessa maneira, vinculado ao exercício da palavra, ao 
papel que corresponde a seu discurso, e não ao indivíduo "real", 
apreendido independentemente de seu desempenho oratório: é, 
portanto, o sujeito de enunciação enquanto está enunciando que está 
em jogo aqui. (MAINGUENEAU, 1995, p. 138) 

 

A partir disso, é concebida a imagem que o enunciatário formula de seu enunciador. 

Verificamos, então, que o co-enunciador tem papel ativo na constituição desse 
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sujeito enquanto enunciador. Essa imagem (ethos) possui muitos elementos que são 

constitutivos desse fenômeno discursivo. Tratamos primeiramente da voz discursiva. 

Maingueneau trata o fenômeno voz discursiva como uma voz específica que habita 

a enunciação do texto, não fazendo referência à oralidade ou à escrita. O autor 

nomeia essa voz como tom, apresentando comparativamente a voz de um texto e a 

voz de uma pessoa, igualando valorativamente tanto o dito quanto o tom com que é 

dito. (1989, p. 46). Na tentativa de apresentar o tom com um ideal de entonação que 

acompanha os lugares de enunciação, o autor atrela intimamente esse fenômeno a 

dois conceitos discursivos: O conceito de caráter e o de corporalidade.  

Em relação ao conceito de corporalidade, Maingueneau determina que esse critério 

está ligado a uma constituição física do corpo do sujeito enunciador, ou seja, 

indissociável à maneira de movimentos espaciais no meio social. Portanto, ethos, 

inseparável a uma maneira global de existir, é um modo de habitar o contexto social 

(mundo). 

Quanto ao caráter, Maingueneau (1989, p. 47) postula que: 

corresponde a este conjunto de traços "psicológicos" que o leitor-
ouvinte atribui espontaneamente à figura do enunciador, em função de 
seu modo de dizer. (...) Bem entendido, não se trata aqui de 
caracterologia, mas de estereótipos que circulam em uma cultura 
determinada. Deve-se dizer o mesmo a propósito da "corporalidade", 
que remete a uma representação do corpo do enunciado da formação 
discursiva. Corpo que não é oferecido ao olhar, que não é uma 
presença plena, mas uma espécie de fantasma induzido pelo 
destinatário como correlato de sua leitura. Os discursos se opõem 
sobre essa dimensão como sobre as outras; há "caracteres" e 
"corporalidades" específicas dos enunciadores do Fígaro, de 
l'Humanité ou Libération, (...), e estas divergências remetem aos 
próprios fundamentos destes discursos. 

 

Ethos está interligado em múltiplas dimensões discursivas, também, com a 

capacidade de um discurso qualquer em ser aceitável, eficaz e obter a adesão do 

co-enunciador. Despertar a credulidade no enunciatário é o primeiro objetivo do 

ethos. Esse processo de adesão perpassa pelo poder discursivo que a voz possui 

em envolver o enunciatário, manifestando a essência do sujeito-enunciador.  
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Maingueneau define esse fenômeno como incorporação, e estipula que para que tal 

sistema ocorra é necessário que, por meio da enunciação, tanto a formação 

discursiva quanto o ethos específico dessa formação sejam integrados. Segundo o 

autor (1989, p. 48), a incorporação age de forma diferenciada, caracterizando três 

inscrições estruturadas de forma conjunta: 

-  a formação discursiva confere "corporalidade" à figura do enunciador e, 
correlativamente, àquela do destinatário, ela lhes dá "corpo" textualmente; 

-   esta corporalidade possibilita aos sujeitos a "incorporação" de esquemas 
que definem uma maneira específica de habitar o mundo, a sociedade; 

- esses dois primeiros aspectos constituem uma condição da "incorporação" 
imaginária dos destinatários ao corpo, o grupo dos adeptos do discurso 

 

Mais importante que um conjunto de ideias expostas ao enunciatário, o enunciado 

apresenta-se permeado pelo modo como o sujeito-enunciador se mostra arraigado a 

maneira de ser desse mesmo enunciador; daí é que se dá o processo de adesão. A 

legitimação do discurso na enunciação é papel primordial das formações discursivas 

que, pela sedução do co-enunciador, autorizam uma identificação de corporalidade.  

A partir disso, observa-se que as formações discursivas têm a função de idealizar 

um modo totalizante do sujeito se apresentar, provendo o que é de necessidade vital 

para que as formas de subjetividade sejam geradas. Diante disso, verifica-se que 

para a constituição dos sujeitos, o conceito de incorporação é delimitador no 

esclarecimento da função das formações discursivas nesse processo. 

No próximo capítulo, detalharemos histórica e teoricamente os dois discursos que 

tomamos como foco na formação discursiva do enunciador apresentado: o discurso 

de vulgarização científica e o discurso de autoajuda. 
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4 O DISCURSO DE VULGARIZAÇÃO CIENTÍFICA E O DISCURSO 

DE AUTOAJUDA 

 

4.1 DA CIÊNCIA À DIVULGAÇÃO – A DEMOCRATIZAÇÃO DO SABER 

Para que se efetue uma abordagem pormenorizada do conceito de “Vulgarização 

Científica”, faz-se necessário um breve estudo diacrônico introdutório acerca deste 

fenômeno linguístico, contextualizado como comunicação científica.  

O primeiro uso formal da comunicação científica é atribuído ao cientista irlandês 

John Desmond Bernal (1901 – 1971), em meados da década de 1940, por meio do 

título A função social da ciência, publicado no final de 1930. Bernal definia essa 

manifestação, entre os pesquisadores, como “(...) o amplo processo de geração e 

transferência de informação científica” (BRAGA, 1997, p. 40). 

 Apenas no início dos anos 1960 é que são intensificados os estudos sobre o tema, 

e desenvolvido, por um grupo de pesquisadores nos Estados Unidos, um modelo do 

processo de comunicação científica predominantemente linear. Destaca-se nesse 

estudo o cientista William D. Garvey (1979, p. 11, tradução nossa), ponderando que 

comunicação científica  

inclui todo o espectro de atividades associadas à produção, divulgação 
e uso de informações desde o momento em que o cientista tem a ideia 
de pesquisa até que a informação sobre os resultados desta pesquisa 
é aceita como um constituinte do conhecimento científico. 

 

Segundo esse modelo amplamente divulgado, a comunicação científica é 

compreendida não só como as ações vinculadas à produção, mas também a 

disseminação e uso das informações, considerando de vital importância os canais 

de comunicação dos resultados obtidos. Ou seja, são observadas em todo o 

processo tanto as características de geração e transferência de informação quanto 

as de participação social.   

É feito um estudo do fluxo dessa informação científica, analisando as etapas do 

processo de pesquisa. O modelo empírico de Garvey é um dos pontos de início para 

a análise dos canais heterogêneos de comunicação, sendo um primeiro formal, 
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objetivando meios de comunicação especializados, em que a informação é 

delimitada por procedimentos rigorosos, como regras e avaliações; e um segundo, 

considerado informal, definido por Leite (2006, p. 67) como os “responsáveis pelo 

compartilhamento da experiência do cientista e do conhecimento científico, 

principalmente em sua vertente tácita, [...] por proporcionarem uma maior interação 

[entre] os sujeitos [...].” 

Foi a partir desses estudos e tentativas de conceituação do processo de 

comunicação científica que a natureza volátil do discurso científico começa a ser 

descoberto. Começa-se a delimitar a divulgação do conhecimento não só para 

meios acadêmicos específicos, mas também de uma forma ampla para o público 

leigo em geral.  

Subsequente à Garvey, Christóvão (1983, p. 41-42) propõe uma reformulação do 

modelo, diferenciando os processos de produção e disseminação da informação. 

Para a autora, os processos de divulgação científica são incorporados no fenômeno 

da comunicação científica. Por meio das atividades de ensino e de pesquisa, os 

temas começam a contemplar todo o espectro de difusão da informação, tanto em 

seu caráter disseminativo, característico entre pares, quanto seu caráter divulgativo, 

voltado ao público leigo. 

Partindo dessa breve contextualização histórica, pode-se verificar que o termo 

“Vulgarização Científica” é também conhecido por expressões mais restritivas, como 

“divulgação científica”, “comunicação pública da ciência’, ou mesmo “jornalismo 

científico”.  

A atividade de vulgarização científica está inserida em um conjunto de práticas de 

reformulação textual discursiva produtora de um texto segundo, elaborado em 

linguagem coloquial, que se origina como um texto científico destinado a 

especialistas (AUTHIER, 1982). Trata-se, então, de um fazer enunciativo para levar 

ao conhecimento de novos receptores conteúdos de um discurso já existente em 

função de um trabalho de parafrasagem em que se dá a reformulação de um 

discurso-fonte em um discurso segundo.   

Como é destinado a um público específico, esse texto científico primeiro é fruto de 

uma pesquisa minuciosa e efetiva sobre o objeto, que é metodologicamente 
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analisado à luz de uma teoria, circulando em um domínio sociocultural pertencente a 

instituições acadêmicas; como tal, segue regras específicas de seu contexto original.  

As regras que estruturam a enunciação do discurso acadêmico são bastante rígidas, 

exigindo objetividade, impessoalidade, clareza, coerência, concisão e simplicidade 

como atributos constitutivos.  

Segundo Markoni e Lakatos (2003, p. 250):  

A linguagem científica deve, portanto, ser a mais didática possível.  
Requer linguagem perfeita em relação às regras gramaticais, evitando 
não só o vocabulário popular, vulgar, mas também o pomposo.  Se 
uma das finalidades é a objetividade, o trabalho científico deve ter 
caráter impessoal.   

 

As regras de formatação do discurso científico foram estabelecidas como resultado 

das relações que foram sendo estabelecidas entre a humanidade e a ciência.  

Para Maingueneau (1997, p. 57), “o discurso produzido por um pesquisador não 

resultaria apenas de um desejo de saber, mas viria em troca da notoriedade 

existente no interior do meio científico visado”, ou seja, a caracterização do discurso 

acadêmico está intimamente ligada à própria constituição da comunidade discursiva 

acadêmica.   

Taschetto (2003) argumenta que: 

O texto de caráter científico costuma ser entendido como um texto 
sem permissão de uso de recursos tanto argumentativos como de 
retórica/estilo. Deve ser um texto fechado, seguindo normas 
preestabelecidas, acordadas na e pela comunidade científica, sob 
pena de (n)dela ver-se excluído.  Um ritual que determina 
propriedades singulares e papéis estabelecidos a priori para os 
sujeitos.  O pesquisador, enquanto autor de um texto que se pretende 
científico, deve estar completamente ausente como sujeito produtor de 
seu discurso. 

 

Por meio do texto de vulgarização científica, o alvo da destinação do saber muda, e 

transfere-se para o “grande público”, em que um dito vulgarizador faz o papel de 

mediador do conhecimento.  
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Por se tratar de um veículo de informação de natureza midiática, como a internet, 

cuja finalidade é informar o público leitor sobre assuntos relacionados à medicina e 

ao bem-estar biológico, no corpus em análise o mediador é o próprio produtor do 

saber, já que é médico formado e, portanto, pertence ao meio acadêmico médico.  A 

função do trabalho de vulgarização do enunciador é levar o conhecimento restrito do 

universo da academia, ou seja, da ciência, ao universo do senso comum, ou seja, da 

maioria (MORTREAUX, 1982; AUTHIER, 1982; ANDRADE, 1996).  

Zamboni (2001, p. 45-46) sintetiza suscintamente o fenômeno de divulgação 

científica:  

A divulgação científica é entendida, de modo genérico, como uma 
atividade de difusão, dirigida para fora de seu contexto originário, de 
conhecimentos científicos produzidos e circulantes no interior de uma 
comunidade de limites restritos, mobilizando diferentes recursos, 
técnicas e processos para a veiculação das informações científicas ao 
público em geral. 

 

O discurso de vulgarização assemelha-se a um processo democratizante, segundo 

Authier-Revuz (1998), entendendo essa manifestação como uma atividade de 

disseminação de conhecimentos científicos, produzidos e em circulação em uma 

determinada comunidade diferenciada e restrita, e que deve ganhar sua 

exterioridade.  

Existe uma conciliação, na visão da autora, entre o processo de divulgação científica 

e o de divulgação jornalística, pois os dois termos são coerentes com o conceito de 

disseminação, voltado para o ato de propagar, espelhar, difundir e explicar. Ainda 

estipula esse discurso como um fenômeno tradutor, com um forte caráter 

reformulador: 

(...) mais que ao “tradutor”, que, se conhece duas línguas, não fala 
mais do que uma no texto que produz, pode aproximar o divulgador de 
intérprete, aquele que fala efetivamente e alternadamente as duas 
línguas quando cumpre seu ofício de efetivar a comunicação. Disto 
restando uma analogia um tanto insatisfatória, já que, e é essencial 
lembrarmo-nos, mesmo que seja um truísmo, o discurso da D.C. é 
realizado em uma só língua. (AUTHIER-REVUZ, 1998:127) 

 



 Caracterização da Modalidade Discursiva 

62 

Orlandi (2001, p. 23) vai além do potencial tradutor do discurso de divulgação 

científica. Segundo o autor, o processo tem que ser analisado também como um 

“jogo complexo de interpretação”.  

Por meio da divulgação científica, é estabelecida uma relação, na mesma língua, 

entre o discurso científico e o discurso jornalístico. Não existe uma relação entre 

duas línguas. Existe uma relação entre dois discursos. O discurso de divulgação 

científica não se configura como um movimento duplo de interpretação; ele apenas é 

a textualização jornalística de um discurso científico. 

Seguindo os conceitos colocados pelos autores, verificamos o caráter de dupla 

estrutura enunciativa permanente no discurso de divulgação científica, preconizando 

a delimitação de papéis discursivos, com a Ciência em uma extremidade e o público 

leitor (leigo) de outro, mediado pelo divulgador, ou vulgarizador. Ele é o elo entre o 

desconhecido e o conhecimento. 

O papel do vulgarizador, no caso o médico Dráuzio Varella, é intermediário entre 

duas formações discursivas distintas.  É ele quem transfere o conhecimento restrito 

e fechado dos textos científicos de caráter médico para um discurso mais coloquial, 

com uma vertente mais social, mais próxima do seu interlocutor, específica de quem 

tem pouca familiaridade com o conhecimento médico. Confirma-se, como já foi 

explicitado anteriormente, papel vital do vulgarizador nesse “jogo discursivo”.  É por 

meio dele que o conhecimento fechado ao meio acadêmico pode chegar às massas.   

Ratificando o que foi teorizado por Authier-Revuz (1998), o vulgarizador tem uma 

função comparada a de um tradutor, ou seja, aquele que coloca a informação ao 

alcance da grande maioria de homens comuns, separados da elite científica e, 

portanto, colocados à margem de um saber cada vez mais técnico, numa sociedade 

cada vez mais especializada funcionalmente.   

Por meio de tais procedimentos, a vulgarização científica assume uma ação 

fundamentalmente comunicativa, voltada para a resolução de problemas de 

intercompreensão, pois não focaliza o intrincado aparato de condições, restrições e 

possibilidades da prática da atividade de produção e geração do conhecimento 

(AUTHIER, 1982).  A atividade de vulgarização científica tem a função de uma 

espécie de ponte, que interliga dois grupos historicamente separados por uma 
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diferença cultural: os cientistas, que detêm o poder pela autorização do saber 

competente, e os homens leigos, privados desse conhecimento, mas dispostos a 

alcançá-lo. 

Segundo Chauí (1981, p. 13):   

A invasão dos mercados letrados por uma avalanche de discursos de 
popularização do conhecimento não é signo de uma cultura 
enlouquecida que perdeu os bons rumos do bom saber, é apenas uma 
das manifestações de um procedimento ideológico pelo qual a ilusão 
coletiva de conhecer apenas confirma o poderio daqueles a quem a 
burocracia e a organização determinaram previamente como 
autorizados a saber. 

  

E é por meio dessa reformulação do discurso-fonte que o processo de vulgarização 

científica deixa à mostra as marcas dessa reformulação no discurso segundo. 

Não se deve, porém, confundir o caráter factível da ciência com o ideológico da 

vulgarização. A democratização é um dos fenômenos na prática da divulgação, mas 

existe, intrínseco ao processo, a legitimação ideológica presente na disseminação 

da ciência. Segundo Ramos (1992, p. 35), a divulgação científica não se limita a 

uma mera representatividade científica. Mais que isso, ela institui a cientificidade, 

abrangendo o imaginário social. Ao contrário da ciência, que deve ser verificada e 

analisada, tendo características de aproximação e provisoriedade, a autoridade e a 

eficiência são conceitos constituintes da divulgação científica, não deixando margem 

para interpretações ou dúvidas, veiculando verdades inquestionáveis. É a partir 

dessa propriedade de produzir certezas que se constitui o discurso de autoajuda. 
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4.2 O DISCURSO DE AUTOAJUDA E A LEGITIMAÇÃO IDEOLÓGICA 

O termo “autoajuda” pode ser compreendido em um amplo aspecto, tanto semântico 

quanto linguístico, necessitando, para os fins propostos no presente trabalho, um 

esclarecimento quanto à sua definição aqui utilizada, contextualizando-a 

historicamente.  

O início do fenômeno da produção em massa da literatura de autoajuda se dá no 

século XX, mais precisamente nos anos 90. Entretanto, suas origens históricas 

datam de meados do século XIX, com o surgimento da modernidade e a ascensão 

do individualismo. Rüdiger (1996) reconstrói as condições histórico-universais 

anteriores ao início das práticas de autoajuda e dos modos comportamentais dos 

seres envolvidos por essas práticas, procurando uma compreensão do significado 

desse tipo textual na construção da civilização.  

Para o autor, a análise das dimensões de constituição da modernidade é crucial no 

entendimento do desenvolvimento expansivo desse fenômeno literário. Dedica-se a 

desvendar a fundo o que ele nomeia de “movimento combinado de abstração social 

do sujeito e desenvolvimento do individualismo” (1996, p. 9). Na perspectiva de 

Rüdiger, esse fenômeno, chamado modernidade, por meio de uma dissolução de 

representações do todo, o coletivo, e de tudo aquilo que simbolizava o geral, o 

comum, faz surgir uma nova sociedade, baseada na individualidade.  

Em oposição à junção dos propósitos pessoais com os propósitos comunitários, o 

que existe, a partir de agora, são indivíduos livres, autossuficientes, conviventes de 

uma sociedade degradada, que não consegue se resolver diante do dilema da 

liberdade e dos problemas acarretados por essa nova conquista. É inserida nesse 

contexto de dúvidas e questionamentos, tanto sociais quanto pessoais, que a 

literatura de autoajuda aparece como uma mediadora, oferecendo a oportunidade 

aos indivíduos de enfrentar os problemas advindos da modernidade, ajudando na 

construção de uma reflexão pessoal e no gerenciamento dos recursos subjetivos. 

Existe uma divisão de categorias dos textos pertencentes a esse gênero. Rüdiger 

(1996, p. 18) classifica primeiramente os textos destinados ao desenvolvimento de 

capacidades ditas objetivas, como sucesso nos negócios, comunicação em público 

ou mesmo manutenção do patrimônio. E uma segunda classificação, que dá conta 
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dos textos destinados ao desenvolvimento das capacidades chamadas subjetivas, 

como autoestima, saber envelhecer, vencer a depressão, etc.  

Acreditamos que as crônicas analisadas aqui, do enunciador Drauzio Varella, podem 

ser classificadas tanto como desenvolvedoras de capacidades objetivas quanto 

subjetivas, já que tratam tanto de problemas de saúde biológica - como o câncer e a 

diabetes, por exemplo – quanto de saúde comportamental – como a abstinência do 

fumo e o posicionamento ideológico diante da “indústria do cigarro”. O enunciador, 

permeia entre essas duas vertentes discursivas, ora atuando como um médico 

formado, detentor do conhecimento científico, ora como um aconselhador, um “bom 

amigo”, capaz de elucidar problemas subjetivos e emocionais. 

Esse gênero é considerado uma manifestação do discurso advinda do 

individualismo, ou seja, baseada no modo capitalista de enxergar a sociedade. 

Mesmo com as constantes transformações que tem passado, como a crescente 

democratização e desenvolvimento do estilo individual, esse gênero permanece 

atrelado à suas raízes egocêntricas.  

A literatura de autoajuda tem, segundo Rüdiger (1996), sua fundamentação no modo 

de vida popular, típico da visão de mundo anglo-saxã. Essas práticas objetivavam a 

superação das fraquezas e o aperfeiçoamento constante.  Estimulam e desenvolvem 

a crença na descoberta dos recursos subjetivos individuais dos seres, refletem a 

moderna cultura industrial, sendo fator crucial na transformação da sociedade do 

ocidente.   

A expressão “autoajuda” tem suas origens ligadas ao escritor inglês Samuel Smiles, 

considerado o precursor literário no uso desse termo. Seu livro, intitulado Self-help 

(1859), é considerado a primeira obra sistematizada de autoajuda. Rüdiger (1996, p. 

33) ratifica a obra de Smiles como inovadora no uso de tal expressão, afirmando 

que:  

suas origens, todavia, não se confundem com a difusão dessa crença 
pela indústria da cultura: autoajuda, de fato, constitui expressão que 
deve seu emprego corrente a um livro homônimo de formidável 
sucesso, escrito com espírito totalmente diferente pelo médico e 
publicista vitoriano Samuel Smiles, em 1859. 
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Smiles trata, em sua obra, da transformação do caráter humano como forma de 

evolução de vida. O autor, através de análises biográficas de pessoas consideradas 

por ele bem-sucedidas profissionalmente, traça um roteiro moral e filosófico para a 

obtenção do sucesso profissional. Por meio da dedicação ao trabalho e da ajuda 

mútua entre os seres, o aperfeiçoamento pessoal e global era alcançado. Ainda 

segundo Rüdiger (1996, p. 37):  

Em self-help o conceito chave não é o sucesso – mas caráter; a 
perspectiva de conjunto, em essência, é pré-moderna – e não 
individualista. O projeto contido em suas páginas [...] consiste de fato 
em conciliar o espírito do progresso pessoal, baseado no emprego da 
vontade, com a moralidade tradicional. Em última instância, o esforço 
em questão visa a provar que o sucesso e o bem-estar individual só 
podem ser logrados respeitando-se essa dimensão, entendida como 
cimento da sociedade. 

 

Porém, Rüdiger acrescenta que o propósito inicial de Smiles, um tanto quanto básico 

e generalista na conceituação da mudança de caráter, vai ganhando uma nova 

concepção, principalmente em autores norte-americanos, ao longo dos anos, voltada 

para o sucesso individual. A democratização cada vez mais crescente e o estímulo à 

liberdade pessoal e ao consumo intensificam o pensamento egocêntrico de massa. 

Cada vez mais, o conceito original do termo vai se deturpando, sendo transformado 

em sinônimo de satisfação pessoal.  

Ainda para Rüdiger (1996, p. 35), uma subjetividade individualista 

transformou o conceito originalmente moral de autoajuda em princípio 
do moderno culto do sucesso e do cuidado cosmético da 
personalidade. A crença de que os homens têm a capacidade de 
desenvolver um caráter virtuoso pelo poder da vontade aplicado aos 
hábitos cedeu lugar à ideia de que este caráter não passa da 
manifestação da individualidade que os homens desenvolvem 
mentalmente com a descoberta do chamado eu superior, da 
verdadeira subjetividade. 

 

Essa subjetividade individualista tem reflexos diretos na sociedade atual, distorcendo 

e denegrindo a concepção primeira do homem auxiliando a si mesmo.  
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Como consequência, o gênero “autoajuda” vem sofrendo, diacronicamente, uma 

mudança conceitual. Apesar de ter a pretensão de, por meio de instruções e 

coordenadas a serem seguidas, determinadas por conhecimentos prévios 

vivenciados, possibilitar ao enunciatário a percepção global de uma realidade 

específica - seja ela psicológica, moral, filosófica, ou até mesmo biológica - e 

posteriormente uma transformação benéfica desse aparente tormento, esse 

fenômeno também possui características massificadoras, produtoras de 

generalidades que desprezam a pessoalidade diferenciadora dos seres.  

A procura por “soluções mágicas e rápidas” para os males cria a banalização do 

processo individual de cura e restauração. Produz-se o conceito de autoajuda como 

uma solução fast-food. Como uma ideologia de massa, é vendida e comercializada 

indiscriminadamente, transformando-se em produto de mercado. 

Gostaríamos, aqui, de fazer uma ressalva importante: não nos cabe julgar 

valorativamente o gênero “autoajuda”; não utilizamos essa categoria de gênero para 

classificar literariamente os textos de Drauzio Varella – os caracterizamos 

anteriormente como crônicas da área médica.  

Expomos essa contextualização histórica da expressão autoajuda para conhecer 

melhor as origens do gênero, mas nos atemos a descrever e estudar 

pormenorizadamente o discurso de autoajuda, que se apresenta de forma 

interdiscursiva na formação discursiva do enunciador em questão. Acreditamos que 

o discurso de autoajuda é apenas um dos muitos outros discursos que compõem 

qualquer formação discursiva. Selecionamos esse discurso, aliado ao discurso de 

vulgarização científica, pois apresentam estratégias discursivas muito semelhantes, 

sendo complementares na busca da adesão do enunciatário.  Enunciado e discurso 

apresentam, por gênese, suas diferentes características, tanto semânticas quanto 

morfológicas. Pretendemos deixar clara essa distinção entre gênero e discurso de 

autoajuda, para evitar uma possível confusão do leitor na classificação literária e 

discursiva dos textos em questão. 

Pode-se definir o termo autoajuda levando-se em conta a sua característica 

discursiva, definindo-o como um discurso. Nesse contexto, estão inseridos vários 
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aspectos formadores desse discurso, como o ethos e o estatuto do sujeito 

enunciador e do enunciatário.  

Chagas (1999) faz a identificação dos principais pontos de articulação do discurso 

de autoajuda, comparando-os com os discursos dominantes da sociedade moderna. 

Sua análise procura compreender, num contexto de individualismo social, a 

consolidação desse discurso como processo ideológico inserido na modernidade 

cultural. Por meio de conceitos advindos da psicanálise, pormenoriza os processos 

subconscientes deflagradores de adesão e legitimação dos sujeitos a essa formação 

discursiva característica.  

Tendo como base teórica tanto a Análise do Discurso de linha francesa quanto a 

área da psicanálise desenvolvida por Sigmund Freud e Jacques Lacan, Chagas 

aprofunda-se em tópicos relativos aos modos de subjetivação contemporânea, 

investigando aspectos inconscientes na construção do chamado “sujeito imaginário”. 

Buscando identificar como essa crescente produção literária da autoajuda legitima-

se como fenômeno editorial, Chagas revela razões não só sociais e culturais, mas 

também subjetivas para que esse processo discursivo atenda a essa demanda 

social tão carente de sentidos e significados nos caminhos e direções a seguir. 

As mudanças sociais e culturais das sociedades modernas e pós-modernas agiram 

de forma desestruturante no parâmetro de vivência dos indivíduos, determinando a 

queda de estruturas identitárias ultrapassadas. Chagas (1999, p. 24) apregoa que o 

progresso técnico racional dessas novas estruturas faz emergir novas identificações 

que dividem e fragmentam repetidamente o indivíduo moderno.  

Nesse contexto, o autor afirma que a ideia de unicidade entre os sujeitos fica 

comprometida: 

Esta perda de um "sentido em si" estável que é chamada, algumas 
vezes, de deslocamento – descentração dos indivíduos tanto de seu 
lugar no mundo social e cultural quanto de si mesmos – constitui uma 
"crise de identidade para o indivíduo" (Hall, 1998, apud Chagas, 1999, 
p. 24). 

 

A instabilidade social pós-moderna, produzida pelas constantes e aceleradas 

modificações tanto sociais, quanto culturais, econômicas, políticas, técnicas e 
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científicas, influi diretamente no modo de viver dos sujeitos sociais. A fragmentação 

do indivíduo como ser social é intensificada, pois o sistema de valores comunitários 

e individuais passa a se caracterizar como voláteis e deficientes. Os indivíduos 

adquirem as características descartáveis, assemelhando-se a meros produtos 

efêmeros e perecíveis.  

Para Harvey (1992, p. 258) esse desprezo não atinge somente os produtos de 

consumo; ele afeta diretamente os indivíduos, num processo de “atirar fora valores, 

estilos de vida, relacionamento, relacionamentos estáveis, apego a coisas, edifícios, 

lugares, pessoas e modos adquiridos de agir e ser”.  

Ratificando seu posicionamento, Chagas (1999, p. 33) afirma: 

Em última análise, o surgimento de novos estilos de vida acaba 
afetando a produção, o trabalho e o dia-a-dia de cada indivíduo. 
Acelera-se o ritmo de vida, da produção, do consumo, das operações 
financeiras, dos serviços e da comunicação. Os valores se 
transformam: o que valia ontem não serve mais para hoje e os valores 
de hoje poderão não ser mais empregados no dia de amanhã. Esse 
estado de coisas acarreta, ao contrário de concepções antigas, novos 
modos de estar no mundo, de pensar, sentir e agir. Sendo assim, ao 
que se entende, parece mesmo ser esse um dos destinos do indivíduo 
pós-moderno, isto é: viver intensamente em busca de medidas 
paliativas para superar as agruras da vida, para aplacar seu mal-estar 
oriundo do cenário pós-moderno. 

 

Diante disso, verifica-se que, no contexto pós-moderno apresentado, configura-se o 

ethos do sujeito enunciador de autoajuda, seguro de si e detentor das soluções, em 

contraponto ao da insegurança apresentada pela situação social que alui as 

referências sociais. É papel dele auxiliar esse indivíduo problemático, tanto 

existencial quanto biologicamente. O discurso de autoajuda configura-se como um 

sustento acalentador, apresentando um cenário de tranquilidade e segurança física 

e emocional. 

Efetuando uma análise pormenorizada desse discursivo, observa-se que a crença 

incondicional do enunciatário no discurso do enunciador é um dos pilares 

sustentadores da relação discursiva estabelecida entre ambos os personagens da 

cena discursiva. O Enunciador deve ser envolvente o suficiente para fazer com que 

seu enunciatário se torne crente e valide seu discurso como verdadeiro, numa 
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espécie de “doutrina ideológica”. A crença indubitável de que o “doente” é capaz de 

uma mudança de estado, seja ela física ou mental, é primordial na manutenção do 

acordo discursivo.  

Esse discurso mantém a ideologia de que qualquer pessoa consegue transformar 

sua condição inferior (de saúde, no caso) em melhoras, bastando apenas o 

conhecimento de certos conceitos médicos e esforço pessoal por parte do enfermo. 

Dessa forma, acreditar é essencial para o sucesso. Vários fatores psicológicos são 

levados em conta na manutenção do acordo discursivo. A fé incondicional e a 

crença absoluta são duas vigas sustentadoras da estratégia discursiva do sujeito 

enunciador, apresentado nesse processo discursivo como uma espécie de “guru da 

boa saúde”. 

Procurando revelar os principais traços semânticos que definem a modalidade de 

discurso autoajuda, verificamos que a manifestação da certeza é um dos que 

constituem essa modalidade, ao mesmo tempo em que a manifestação da dúvida é 

um dos posicionamentos que rejeita. Acerca dessa relação de poder, em que existe 

uma diminuição da autonomia dos indivíduos (enunciatário), Rimke (2000) promove 

um estudo a respeito da literatura de autoajuda como provedor do individual sobre o 

social, existindo a negação à inerente sociabilidade do ser, sendo parte de um 

engendramento de políticas democráticas liberais, agindo como formas 

contemporâneas de controle governamental dos indivíduos.    

Ser sujeito enunciador de um discurso de autoajuda, assim como em um discurso de 

vulgarização científica, conforme já referido anteriormente, é assumir um lugar de 

saber, ou seja, é colocar-se num lugar de enunciação que implica evidenciar uma 

espécie de poder: a posse de um conhecimento especial ou específico para ser 

transmitido; consequentemente, a imagem conferida ao destinatário do discurso de 

autoajuda pelo seu enunciador é essencialmente a de alguém subjugado, que 

necessita de uma orientação, situado, pois, em posição subalterna.   

Por meio do mesmo processo observado no discurso de vulgarização científica, em 

que o enunciador é o detentor do conhecimento e o enunciatário é quem necessita 

dessa informação, o discurso de autoajuda, inserido dentro de um discurso 

científico, faz do sujeito-enunciador um “modelo” da medicina, senhor das respostas 
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e soluções da saúde do interlocutor, representado como uma pessoa com 

necessidades de soluções médicas para possíveis problemas de saúde, como 

doenças e vícios.  Esse indivíduo interlocutor apresenta-se como alguém que busca, 

no cenário de estabilidade preponderante no discurso de autoajuda, uma espécie de 

porto-seguro, na ânsia de uma solução para a sua angústia, para a tribulação que 

atravessa.  

Segundo Chagas (1999, p. 65): 

Os pregadores de autoajuda, com a insolência inabalável de seus 
posicionamentos e pelo seu discurso atrativo, acabam movimentando 
o sujeito na direção de um ideal soberbo, pelo ânimo provocado.  A 
imaginação torna-se ativa, o estado de espírito já é outro. Assim, [...] o 
sujeito passa a “gozar” de uma sensação de prazer, obtém 
tranquilidade pelo reforço da certeza que o discurso de autoajuda 
apresenta. 

 

De forma geral, o discurso de autoajuda defende que o segredo para se conseguir 

alcançar qualquer objetivo está na crença incondicional da sua realização, tratando-

se de uma questão de determinação e, essencialmente, de jamais duvidar do poder 

que se tem para mudar a realidade.  É o que se observa no corpus em análise, por 

meio, por exemplo, dos apontamentos do enunciador, aqui presente na figura do 

médico Drauzio Varella.   

A crença de que a mudança está ao alcance do interlocutor é o ponto fulcral na 

construção ideológica discursiva; o enunciatário deve manifestar, com relação às 

teses que propõe, essa mesma credulidade, a mesma confiança que apregoa: ou 

seja, o sujeito enunciador do discurso de autoajuda não deve manifestar qualquer 

incerteza com relação aos pontos de vista que defende aos olhos de seus co-

enunciadores.   

A esse respeito, Chagas (1999, p. 75), analisando a autoajuda, afirma que os livros 

sobre o assunto trazem 

[...] na sua estrutura, conteúdos e convicções inabaláveis, como se, de 
fato, fossem experiências testadas e provadas pelas pessoas.  Nesse 
discurso não existem indagações ou dúvidas.  O que eles trazem é a 
resposta de uma promessa dogmática e definitiva. 
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Citando Fornari e Souza (2001, p. 138-139), a identificação entre o discurso de 

autoajuda e o discurso de vulgarização científica, no que concerne ao 

posicionamento do sujeito-enunciador e o enunciatário na cena enunciativa é tão 

grande, que é usado até um vocábulo próprio da área médica – doente – para 

qualificar esse co-enunciador: “O leitor é constituído numa posição de sujeito 

dominado, doente, necessitando de auxílio e de que lhe digam como deve proceder 

nos mais diversos setores de sua existência” (grifo nosso). O sujeito enunciador de 

um discurso de autoajuda assume um certo conjunto de crenças, compromete-se 

com certas verdades, isto é, o aparato de conhecimentos a partir dos quais esse 

sujeito pode fazer asserções autorizadas pelo lugar de onde enuncia, um lugar 

discursivo reconhecido institucional e discursivamente. 

O discurso de autoajuda dispensa questionamentos sobre suas teses, ao apresentá-

las como verdades inquestionáveis.  Daí a sua relação com o discurso de 

vulgarização científica, em que o enunciador também elimina essa possível dúvida 

acerca do conhecimento científico tratado.  Ambos os discursos eliminam essa 

possibilidade de pôr à prova as informações contidas.   

Para Chagas (1999, p. 75): 

Os conteúdos discursivos dessas literaturas produzem um nível de 
atração caracteristicamente autoritário em sua imponência e 
convicção.  Não existe interesse pela reflexão do pensamento crítico, 
visto que sua proposta é a de dar certo, jamais falhar. [...] As palavras 
ou frases proferidas orientam o sujeito para as ações. 

 

Fazendo referência novamente à corporalidade, verificamos que a formação 

discursiva não só certifica corpo à figura do enunciador como sujeito, mas também 

confere textualidade corporal ao próprio destinatário, visto como co-enunciador, ou 

enunciatário. Inseridos tanto no discurso de autoajuda quanto no de vulgarização 

científica, é configurado o ethos do sujeito-enunciador como orientador, detentor e 

provedor do conhecimento, confiante e seguro que encaminha e ajuda o seu 

enunciatário, desorientado e necessitado de auxílio direcional, para a solução de 

seus problemas e dissolução de suas agruras.  
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Bauman (1998), delimita, com relação a primordialidade de auxílio aos indivíduos da 

pós-modernidade, que:  

a pós-modernidade é a era dos especialistas em identificar problemas, 
dos restauradores da personalidade, dos guias de casamento, dos 
livros de auto-afirmação: é a era do surto de aconselhamento. Os 
homens e mulheres pós-modernos, quer por preferência, quer por 
necessidade, são selecionadores. E a arte de selecionar é 
principalmente em torno de evitar um perigo: o de perder uma 
oportunidade- por não vê-la bastante claramente ou por não persegui-
la bastante incisivamente, ou por ser um agente de demasiada 
inexperiência para capturá-la. Pra evitar esse perigo, os homens e 
mulheres pós-modernos precisam de aconselhamento. (Bauman, 
1998, apud Chagas, 1999, p.32) 

Privilegiando ações textuais rápidas e competentes, uma das principais 

preocupações do sujeitor enunciador concerne à sedução e conquista do seu 

público leitor, almejando a legitimação ideológica. As estratégias discursivas são 

evidentes, com fórmulas prontas e afirmações categóricas, instigando sempre à 

conscientização e à mudança, não oferencendo espaço discursivo para o  

questionamento das proposições expostas pela enunciador. Acreditar no que se está 

afirmando é uma prerrogativa acima da confabulação dos conteúdos expostos. É 

nesse contexto discursivo que o discurso de autoajuda é primordial na formação 

discursiva do enunciador. É ele quem organiza essas estratégias de enunciação, 

envolvendo o enunciatário e produzindo a adesão discursiva. O discurso de Drauzio 

Varella, atrelando um discurso de autoajuda ao discurso de vulgarização científica, 

ratificam essa aquiescência ideológica. 

No capítulo seguinte, tomaremos como foco a aplicação dos conceitos utilizados e 

explanados neste trabalho, provenientes da análise do discurso. Passaremos, a 

priori, a análise propriamente dita dos textos produzidos por Drauzio Varella, 

buscando elucidar algumas estratégias, tanto gramaticais quanto discursivas, 

utlizadas pelo dito enunciador para a busca da legitimação de seu discurso e adesão 

de seu enunciatário.  

 

 



 Aplicação: A Formação Discursiva Múltipla 

74 

5 ANÁLISE: AS ESTRATÉGIAS DISCURSIVAS DE VARELLA 
 

Por meio da análise da formação discursiva e ideológica, demonstraremos como os 

subterfúgios de enunciação são construtores de um discurso científico primeiro 

maior, que é composto tanto de um discurso de vulgarização científica, voltado para 

a propagação e didática de conceitos médicos e de saúde, quanto de um discurso 

de autoajuda – voltado para seduzir e cativar, envolvendo, certificando e 

autenticando o fazer enunciativo. 

Primeiramente elucidaremos a importância da delimitação do intradiscurso e o 

posicionamento tanto do sujeito enunciador quanto do interlocutor na cena 

enunciativa. Em seguida, definiremos como esse sujeito enunciador desempenha o 

papel de mediador do conhecimento científico, detentor do saber. Logo em seguida, 

discorreremos sobre a função de vulgarizador atribuída a esse enunciador, tido no 

contexto discursivo como o decodificador do conteúdo desconhecido pelo elocutário, 

e como se dá esse processo de vulgarização e transmissão didática dos 

conhecimentos. Posteriormente, analisaremos a personificação da Ciência como 

fiadora do discurso, e como, por meio de enunciados desembreados, modifica-se a 

forma de enunciação e desenvolve-se a validação discursiva. Outra estratégia 

discursiva utilizada e que será caracterizada são os enunciados assertivos e como a 

modalização implícita assegura a evidencialidade do discurso. O próximo recurso 

linguístico apresentado será a quebra do contrato discursivo estabelecido entre os 

participantes do processo enunciativo e a tentativa de equiparação discursiva entre 

os interlocutores na cena enunciativa, na busca da adesão do enunciatário. Por fim, 

demonstraremos como o discurso de autoajuda caracteriza o assujeitamento do 

enunciatário, ratificando o poder discursivo do sujeito-enunciador e a obrigatoriedade 

na tomada de posição estipulada pelo fazer discursivo. 

 

5.1 O INTRADISCURSO: SUJEITO E INTERLOCUTOR NA CENA 

ENUNCIATIVA 

Em análise inicial dos textos selecionados que compõem o corpus, verificamos o 

papel do intradiscurso ou seja, o modo como se ajeitam os lugares do sujeito e de 

seu interlocutor na cena discursiva.  Segundo esse ponto de vista, o sujeito e o 
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interlocutor são vistos como atores que desempenham “papéis” dentro da cena 

enunciativa (MAINGUENEAU, 1997, p. 29). Seguindo essa perspectiva, 

Maingueneau (2001, p. 86-87) define que a cena enunciativa é dividida em três 

outros termos, três outras cenas que a compõe o conceito de cena enunciativa.  

Maingueneau determina que a conceituação dessas três subdivisões de cena 

enunciativa está intimamente ligada à classificação de tipos e gêneros discursivos 

de um corpus em análise.  Segundo foi explicitado anteriormente neste trabalho, 

entende-se como tipo discursivo uma classificação mais genérica, mais abrangente, 

na qual estão inseridos e especificados os gêneros do discurso. O autor determina 

que a tipologia se refere a quadros mais amplos que incluem vários gêneros. Gênero 

discursivo delimita uma designação restrita, referindo-se ao discurso como uma 

unidade virtual. Assim sendo, os gêneros do discurso constituem uma subdivisão 

dentro dos tipos de discurso.  

A primeira subdivisão da cena enunciativa faz referência à Cena Englobante. 

Maingueneau (2001, p. 86) postula que o conceito de cena englobante corresponde 

ao tipo de discurso (político, filosófico, publicitário, científico) relacionado ao tempo e 

ao espaço. Ela é a primeira apresentação do texto ao leitor, situando-o para sua 

primeira interpretação. Sendo uma caracterização mínima, ela não é plenamente 

capaz de encaixar em quais atividades discursivas os participantes do jogo 

discursivo estão inseridos. Por meio das análises efetuadas por essa ótica teórica de 

Maingueneau para definir tipos discursivos, chegamos, como foi mostrado 

anteriormente, à classificação do corpus em análise. Classificamos, tipologicamente, 

como pertencente, simultaneamente, ao discurso científico e ao discurso da mídia. 

Portanto, podemos concluir que a cena englobante, mais genérica, dos textos de 

Varella, corresponde ao discurso científico vinculado na mídia internet.  

Quando Maingueneau postula sobre gêneros do discurso, ele vincula essa teoria ao 

conceito de cena genérica. Para o autor, a cena genérica corresponde ao gênero do 

discurso, ou seja, é definidora dos papéis desempenhados pelos participantes do 

processo discursivo. Fundamental para uma competência discursiva plena é o 

domínio dos gêneros (competência genérica). Essa cena está embrenhada a uma 

instituição discursiva, definindo o contrato atrelado a um gênero de discurso 

específico. Como gênero discursivo, o corpus em análise apresenta-se como um 
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discurso de vulgarização médico-científica, já que o enunciador se coloca no papel 

de tradutor do conhecimento científico para o enunciatário, apresentado como leigo 

e ignorante do conteúdo.  

A cena englobante e a cena genérica compõem o que Maingueneau define como 

quadro cênico: 

Essas duas “cenas” definem conjuntamente o que poderia ser 
chamado de quadro cênico do texto. É ele que define o espaço 
estável no interior do que o enunciado adquire sentido – o espaço do 
tipo e do gênero de discurso. (MAINGUENEAU, 2001, p. 87) 

 

A partir da definição das duas cenas enunciativas apresentadas por Maingueneau, 

podemos delimitar o que o autor chama de cenografia (2001, p. 87).   

A cenografia determina o contexto que o texto apresenta; é o lugar em que o 

enunciatário é confrontado com o enunciado, e não diretamente com o quadro 

cênico. A construção desse cenário é dependente do desenvolvimento da 

enunciação. Assim, determina-se que é a cena de fala que o discurso pré-determina 

para que o enunciado possa se concretizar discursivamente. A escolha da 

cenografia é feita como o intuito de legitimar um enunciado e conquistar a adesão do 

enunciatário. Instituir uma cena enunciativa é dar condições para que um discurso 

se desenvolva dentro das regras discursivas e torne-se válido e verdadeiro.  

Maingueneau (2001, p. 87-88) delimita com competência essa característica 

sedutora e ao mesmo tempo inesperada da cenografia pela busca da adesão 

discursiva:  

 

A cenografia implica, desse modo, um processo de enlaçamento 
paradoxal. Logo de início, a fala supõe uma certa situação de 
enunciação que, na realidade, vai sendo validada progressivamente 
por intermédio da própria enunciação. Desse modo, a cenografia é ao 
mesmo tempo a fonte do discurso e aquilo que ele engendra; ela 
legitima um enunciado que, por sua vez, deve legitimá-la, 
estabelecendo que essa cenografia onde nasce a fala é precisamente 
a cenografia exigida para enunciar como convém, segundo o caso, a 
política, a filosofia, a ciência, ou para promover certa mercadoria... 
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De acordo com as teorias e perspectivas expostas acima, podemos definir que no 

corpus em análise o enunciador elabora a cena enunciativa por vinculação à sala de 

um consultório médico, onde ele (sujeito) cumpre o papel de atender e aconselhar, 

ou seja, nesse caso, daquele que vai informar e prevenir sobre possíveis riscos à 

saúde do paciente que, no caso, é o seu interlocutor. Já com a análise avançada, 

verificamos que, baseados nos preceitos de cenografia, o enunciador vai 

construindo uma enunciação mobilizada à cenografia do discurso de autoajuda de 

duas vertentes: tanto constrói uma enunciação didática, informativa e expositiva, 

especificamente pelo saber diferenciado do enunciador em relação ao seu público, 

quanto instaura um modo até certo ponto autoritário, não estabelecendo brechas 

argumentativas e ratificando a certeza e a adoção do discurso por parte do 

enunciatário. 

 

5.2 O SUJEITO ENUNCIADOR: O MEDIADOR DO CONHECIMENTO 

CIENTÍFICO 

Em um dos textos em análise, intitulado “A crise de abstinência de nicotina” (anexo 

1), o enunciador faz referência ao hábito de fumar cigarros, para o que descreve, 

com recursos figurativos de grande expressividade, alguns dos motivos da 

existência da chamada “crise de abstinência de nicotina” em dependentes desse 

vício: 

O cigarro nada mais é do que um dispositivo para administrar droga. A 
nicotina inalada com a fumaça é rapidamente absorvida pelos alvéolos 
pulmonares, cai na circulação e chega ao cérebro num intervalo de 
seis a dez segundos. Inalada, chega mais depressa do que se tivesse 
sido injetada na veia, porque não perde tempo na circulação venosa. A 
velocidade com que a droga chega ao sistema nervoso central explica 
por que a primeira tragada traz alívio imediato ao fumante aflito. 
(anexo 1) 

 

Na qualidade de mediador do conhecimento científico, o enunciador procura utilizar 

informações técnicas, muitas vezes minuciosas, para facilitar o entendimento pelo 

leitor da crônica.  Transmitindo informações sobre o tabagismo, o enunciador 
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especifica os motivos que, segundo ele, dificultam a extinção desse vício. Tais 

motivos iriam desde a velocidade com a qual a nicotina chega ao cérebro e o 

momento de sua excreção, até como essa droga age no organismo de um indivíduo 

e como é a reação biológica.  

Outro exemplo dessa prática apresenta-se no texto “A deusa da juventude e a 

irresponsabilidade (de um) profissional” (anexo 3), em que, para provar o argumento 

colocado anteriormente sobre a mudança na classificação do período final de 

adolescência (de vinte para vinte e cinco anos), proposta pela Organização Mundial 

da Saúde, o enunciador faz referência às modificações tanto fisiológicas quanto 

biológicas sofridas pelos adolescentes nessa etapa da vida.  

Por se tratar de citação dessa proposta do conhecido e respeitado órgão da ONU 

(Organização das Nações Unidas), conta como argumento de autoridade no referido 

texto.  Nele, procura demonstrar, com detalhes, as principais transformações 

ocorridas no corpo feminino e masculino, assim como explicita as alterações 

hormonais causadoras de tais modificações: 

Essas alterações fisiológicas, provocadas pela presença onipotente 
dos hormônios sexuais, são apenas a parte mais visível do iceberg: 
todos os tecidos do corpo são transformados pela ação hormonal, 
especialmente o cérebro. Receptores localizados em neurônios de 
determinadas regiões cerebrais capazes de se ligar às moléculas de 
testosterona, estrógeno ou progesterona vão servir de base para 
moldar a circuitaria neuronal responsável por muitas características da 
personalidade do futuro adulto. (anexo 3, grifo nosso). 

 

Através da inserção no texto do uso de termos técnicos da área de saúde médica, 

como “testosterona”, “estrógeno”, “progesterona” e “circuitária neuronal”, o autor 

procura demonstrar a familiaridade com as formas de nomeação próprias dos 

campos de especialidade médica associados às temáticas tratadas, no caso a 

mudança na biologia física no período de adolescência, o que dá maior credibilidade 

ao seu discurso perante o interlocutor-leitor, demonstrando sua autoridade no 

conhecimento do assunto tratado.   

Verificamos um exemplo dessa prática no texto “A epidemia de diabetes” (anexo 4), 

em que o enunciador-colunista faz a caracterização de uma epidemia de diabetes, 
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lançando mão de uma terminologia técnica (“infecto-contagiosas” e 

“epidemiológicos”): 

Essa afirmação parece estranha porque costumamos empregar o termo 
epidemia apenas quando nos referimos às doenças infecto-contagiosas, mas 
a atual explosão de casos de diabetes obedece a todos os critérios 
epidemiológicos necessários para a caracterização de uma epidemia (anexo 
4, grifo nosso) 

 

Outro exemplo desse fenômeno aparece no texto “A cura do câncer” (anexo 2), em 

que o enunciador, para dar maior veracidade ao seu discurso em defesa de um 

tratamento de câncer consciente de todos os fatores anteriores ao diagnóstico da 

doença, insere termos como “fatores prognósticos” e “terapêutica”: 

É evidente que a escolha do tratamento precisa levar em conta todas 
essas peculiaridades.  Para tanto, é fundamental identificarmos fatores 
prognósticos: conjunto das características que dão ideia da gravidade 
do quadro e da probabilidade de resposta à terapêutica. (anexo 2, grifo 
nosso)  

 

5.3 O DISCURSO DE VULGARIZAÇÃO CIENTÍFICA: A PREOCUPAÇÃO NA 

TRANSMISSÃO DO CONHECIMENTO 

Apesar de utilizar-se de termos técnicos para a comprovação da autoridade no 

assunto, verificamos, no processo de análise dos textos, que, em certos momentos, 

o enunciador demonstra grande preocupação em ser compreendido adequadamente 

pelo interlocutor, fazendo o uso de enunciados típicos do discurso didático – 

fórmulas prontas, construídas com expressões conotativas (provérbios), 

enumerações, simplificações e definições que explicitam termos técnicos – para que 

possa, enfim, facilitar o entendimento por parte do leitor, sendo muito úteis no 

funcionamento do discurso de divulgação científica.   

Apresenta-se, como exemplo desse processo, uma passagem do texto “A deusa da 

juventude e a irresponsabilidade (de um) profissional” (anexo 3), em que o autor faz 

uso de “expressão feita”, ou seja, o termo “a parte mais visível do iceberg” em seu 

sentido conotativo: 

Essas alterações fisiológicas, provocadas pela presença onipotente 
dos hormônios sexuais, são apenas a parte mais visível do iceberg: 
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todos os tecidos do corpo são transformados pela ação hormonal, 
especialmente o cérebro. (anexo 3, grifo nosso) 

 

e também no texto “A cura do câncer” (anexo 2) quando faz menção ao termo “achar 

uma agulha no palheiro”: 

A tarefa é achar uma agulha no palheiro: encontrar, no meio de cerca 
de um milhão de proteínas presentes no sangue, qual delas foi 
produzida especificamente pela célula tumoral. (anexo 2, grifo nosso)   

 

Outros exemplos da mesma estratégia encontramos no texto “Droga pesada” (anexo 

10), em que são usadas expressões de sentido conotativo como “cientistas de 

aluguel’ e “legião de fumantes:  

Esses cientistas de aluguel negavam até que a nicotina provocasse 
dependência química, desqualificando o sofrimento da legião de 
fumantes que tentam largar e não conseguem. (anexo 10, grifo nosso) 

 

e, no texto “A crise de abstinência de nicotina” (anexo 1), em que é utilizada a 

simplificação para definir o cigarro: “O cigarro nada mais é do que um dispositivo 

para administrar droga. ”   

Um outro exemplo importante a se destacar nessa preocupação com o 

entendimento do interlocutor apresenta-se em um trecho ainda no próprio texto 

citado acima, em que o enunciador, através do uso de definições que explicitam 

termos técnicos, explica o que vem a ser o termo “meia-vida”: 

A droga é de excreção rápida.  Sua meia-vida é curta: duas horas, em 
média.  Isto é, metade da dose fumada é eliminada da circulação em 
duas horas. (anexo 10, grifo nosso) 
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5.4 A CIÊNCIA COMO FIADORA: A “VERDADE” DO DISCURSO CIENTÍFICO 

Como fonte de garantia, a vulgarização científica reforça a “verdade” do discurso 

científico, ou seja, ela não reproduz as condições específicas do trabalho científico, 

com seus métodos e técnicas.  Nela, não é mostrada a transitoriedade característica 

desse tipo de atividade, mas a estabilidade, definindo-se o conteúdo científico como 

representante da verdade, ou seja, como algo pronto, acabado. O discurso científico 

é tido como inquestionável, pois está apoiado ideologicamente no conceito de 

Ciência como produtora de conhecimento. É a Ciência a avalista do discurso. É ela 

quem dá credibilidade e legitimação ao enunciador. No discurso científico, não existe 

a marca do enunciador: é a voz da ciência quem fala. O enunciador é apenas o 

transmissor, o intermediário do conhecimento. Quem afirma e ratifica os conteúdos 

propostos é a própria personificação da ciência. Essa personificação influencia 

diretamente no fazer enunciativo, caracterizado pelas marcas de enunciação. 

Maingueneau (2001, p. 114-115) postula dois conceitos importantes na 

caracterização das marcas de enunciação, que influenciam nas maneiras de 

enunciar, ou seja, os planos de enunciação: embreagem e embreantes: Segundo 

sua definição (2001, p. 108): 

Chama-se embreagem o conjunto das operações pelas quais um 
enunciado se ancora na sua situação de enunciação, e embreantes 
(também chamados de “elementos dêiticos”, “dêiticos”, ou às vezes, 
“elementos indiciais”), os elementos que no enunciado marcam essa 
embreagem. 

 

O autor apresenta, como exemplo desses marcadores de enunciação, os 

embreantes de pessoas (pronomes pessoais de primeira e segunda pessoa e seus 

determinantes); os embreantes temporais, também conhecidos como dêiticos 

temporais (marcas de presente, passado e futuro acrescentadas ao radical do verbo, 

ou palavras e grupos de palavras com valor temporal); e os embreantes espaciais, 

ou dêiticos especiais. 

Maingueneau (2001) postula que a imensa maioria dos textos é constituída por 

enunciados que estejam relacionados com a situação enunciativa, contendo 

embreantes, tanto pessoais, quanto temporais e espaciais. É o que ele define como 

enunciados embreados. Podem ser verificadas, nesses exemplos de enunciados, 
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outras marcas que delimitam a presença do enunciador, como apreciações, 

interjeições, exclamações, ordens, interpelação do co-enunciador, etc. 

Em contrapartida, existe a possibilidade da produção de enunciados que não 

apresentam tais embreantes; ou seja, são desligados de sua situação de 

enunciação. Ele define esse fenômeno como enunciados não embreados, ou 

desembreagem enunciativa. Segundo Maingueneau (2001, p. 114), esses 

enunciados não são interpretados como atrelados à uma situação de enunciação, 

portanto, eles configuram o que ele chama de construir universos autônomos. Não 

existe a afirmação de que tais enunciados não possuam um enunciador e um co-

enunciador, e não sejam organizados em uma situação e um lugar determinados. 

Nesse processo de desembreagem enunciativa, os enunciados em análise são 

expressos sem relação com a situação de enunciação e independentes da mesma.  

Esse fenômeno discursivo é frequente em textos científicos, pois essa falta de 

ancoragem é delimitadora da verdade discursiva, já que considera como verdade 

inquestionável, independente de pessoa, tempo ou lugar enunciativo. É uma 

importante estratégia discursiva utilizada pelo enunciador para aumentar a adesão 

do co-enunciador.   

Nas palavras do autor: 

Essa “desembreagem” é frequente nos textos literários narrativos no 
passé simple, nos textos científicos, nos verbetes de dicionários etc. 
Em grau inferior, as generalizações são também um bom exemplo de 
enunciados independentes da situação de enunciação: generalização 
dos provérbios (“quem tudo quer tudo perde”) ou dos lugares comuns 
(“os franceses são individualistas”). Aqui não há ancoragem na 
situação de enunciação; não há marca do par de coenunciadores (eu-
você), ou de dêiticos como aqui, agora... Nesse caso, o presente não 
indica que o enunciado é verdadeiro no momento em que o locutor diz 
a frase, não se opõe ao passado ou ao futuro. Ao contrário, ele indica 
que o enunciado é considerado como sempre verdadeiro, em todas 
as situações de enunciação e para qualquer enunciador. 
(MAINGUENEAU, 2011, P. 115) 

 

Assim é que, no texto “A epidemia de diabetes” (anexo 4), o enunciador procura 

demonstrar como se dá a ação de dois hormônios no desenvolvimento da doença 

diabetes.  Apesar de utilizar o termo “recentemente” no discurso, não deixa margem 
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para dúvidas no contexto diante do que o autor estipula para esses processos 

biológicos.  Por meio de verbos conjugados no presente do indicativo, como 

“exerce”, “promove”, e no gerúndio, com “favorecendo” e “reduzindo”, ele reforça a 

atemporalidade da enunciação e a ideia de verdade no discurso, demonstrando 

certeza na eficácia da ação hormonal: 

Recentemente, foram descritos outros dois hormônios produzidos pelo 
tecido adiposo envolvidos no aparecimento da doença: a resistina e 
adiponectina.  O primeiro, como o nome indica, exerce ação oposta à 
da insulina, reduzindo sua capacidade de metabolizar glicose 
adequadamente e favorecendo, assim, o aumento das concentrações 
de açúcar no sangue.  Já a adiponectina promove efeito oposto: 
facilita a ação da insulina, reduzindo o risco de diabetes. (anexo 4, 
grifo nosso) 

 

Nesse exemplo apresentado acima, mesmo os verbos que estão no presente do 

indicativo não constituem o momento da enunciação. Esses verbos não simbolizam 

embreantes, ou seja, não são considerados presentes dêiticos. São analisados 

como um presente subtraído ao tempo (2001, p. 120), e não estão atrelados ao 

contexto passado/presente/futuro.  

Baseados nos postulados de Maingueneau sobre textos desembreantes, não 

queremos afirmar nem concluir que cada texto apresente um único plano de 

embreagem. O próprio Maingueneau (2001, p. 122) afirma que são raros os 

exemplos de textos puros no plano de embreagem e que a imensa maioria é 

constituída de uma alternância dos planos embreados e não embreados. 

 

5.5 MODAIS EPISTÊMICOS: AS ASSERÇÕES E A EVIDENCIALIDADE NO 

DISCURSO 

Seguindo a análise do corpus, encontramos muitos exemplos de manifestações 

características do discurso de autoajuda: a predominância de enunciados 

afirmativos, em que não são encontrados os chamados modais epistêmicos, que 

segundo um modelo funcionalista da língua, trata-se da incidência da 

evidencialidade.  
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A tentativa de caracterização das modalidades é um exercício complexo, 

demandando a busca e compreensão de diferentes noções dessa categoria 

linguística, pois sua apresentação prática ocorre de formas variadas. Pode-se 

verificar esse fenômeno por meio das muitas teorias linguísticas que, baseadas em 

distintas concepções, investigam e definem diferentemente o termo modalidade.  

Coracini (1991) demonstra as estruturas de determinação das modalidades segundo 

a perspectiva da sintática, semântica e pragmática, determinando suas falhas. Para 

Cervoni (1989), o conceito de modalidade tem suas raízes ligadas não só à 

linguística, mas também à lógica. Atribui-se aos lógicos a primeira definição empírica 

do conceito, dando início à Lógica Modal. Neves (1989) conceitua que dois eixos 

conceituais básicos – o conhecimento e a conduta – foram estabelecidos por 

estudos lógicos, correlacionando-se com as funções linguísticas básicas, guardadas 

as devidas proporções, devido ao caráter “não-lógico, ou não ordenado, das línguas 

naturais” (p. 163). Para Koch (1986, p. 227), as modalidades são parte da atividade 

ilocucionária. Daí o fato de serem manifestações de subjetividades, delimitadas 

como índices da atitude do falante diante dos enunciados produzidos. Cervoni 

(1989, p. 53), porém, faz uma ressalva quanto à apresentação da modalidade, 

muitas vezes confundida com a noção de conotação. Ao contrário da conotação, a 

modalidade é constitutiva da significação fundamental, da denotação; ela não tem 

nada de acrescentado; a frase menos modalizada comporta uma modalidade 

mínima. Diante disso, considera-se modalidade como “veiculadoras das atitudes do 

falante com relação ao que é dito” (Dall’Aglio-Hattnher, 1995, p. 132).  

Para Nuyts (1993), a modalidade epistêmica é descrita de uma forma não-

fragmentada, considerando-a globalmente como a expressão de uma avaliação feita 

pelo enunciador. Por meio dessa modalização, o enunciador julga a veracidade de 

determinada proposição de acordo com as intenções comunicativas 

preestabelecidas por ele. A partir dessas intenções, o enunciador pode ou não expor 

a fonte do saber que possui e atesta suas afirmações, sendo um conhecimento 

exclusivo, único, ou mesmo comum, de conhecimento social.  

Segundo definições e conceitos linguísticos, os modalizadores são divididos em dois 

grupos, de acordo com o efeito de sentido que produzem: uma indicação de certeza 

ou uma indicação de possibilidade. Para Hengeveld (1988, p. 234) a modalidade 
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epistemológica envolve “todos aqueles meios linguísticos pelos quais o falante pode 

expressar seu comprometimento em relação à verdade da proposição”. Já Palmer 

(1986, p. 51) determina que o conceito de modalidade epistemológica considera 

“qualquer sistema modal que indica grau de comprometimento do falante com o que 

diz”, distinguindo dois grupos: as proposições, asserções com uma segurança 

discursiva definida por justificativa evidencial; e os julgamentos, proposições 

hipotéticas, submissas de questionamento evidencial. 

Analisando o conjunto de crônicas que compõe o corpus, verificamos a grande 

quantidade de enunciados não possuidores dessa característica modalizadora, 

tratando de esclarecimentos que o enunciador, situado como sujeito, faz acerca de 

assuntos tanto relacionados à área médica quanto a área social e política. 

Verificamos que esse fenômeno é recorrente no corpus, portanto selecionamos 

alguns exemplos para ilustrar a análise:  

 

(1) O cigarro nada mais é do que um dispositivo para administrar droga. (ANEXO 1: 
A crise de abstinência de nicotina – linha 5, p. 64) 

(2) A queda da concentração da droga no sangue desencadeia o desejo irresistível 
de fumar. (ANEXO 1: A crise de abstinência de nicotina – linha 19/20, p. 64) 

(3) O despreparo dos médicos de adultos para tratar dos problemas referentes à 
adolescência ampliou a faixa de atuação dos pediatras. (ANEXO 3: A deusa da 
juventude e a irresponsabilidade (de um) profissional – linha 22/23, p. 66) 

(4) Uma epidemia de diabetes se espalha pelo Brasil e por muitos países. (ANEXO 
4: A epidemia de diabetes – linha 1, p. 67) 

(5) O poder dos fabricantes de cigarro nos dias de hoje é sombra anêmica do 
passado. (ANEXO 5: A epidemia do fumo – linha 24, p. 68) 

(6) É fundamental que a imprensa divulgue os nomes dos políticos e dos lobistas 
empenhados em rejeitar o projeto que proíbe a propaganda de cigarro. (ANEXO 6: A 
propaganda do cigarro – linha 49, p. 69) 

(7) Vencer a dependência de nicotina pressupõe determinação diária. (ANEXO 7: 
Anos de fumaça – linha 4, p. 70) 

(8) Ao contrário do que imaginam os fumantes, cigarros de baixos teores são mais 
nocivos à saúde. (ANEXO 9: De gravata e revólver na mão – linha 1, p. 72) 
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(9) A nicotina é uma droga que exerce ação psicoativa ao ligar-se a receptores 
existentes nos neurônios de diversas áreas cerebrais. (ANEXO 9: De gravata e 
revólver na mão – linha 18/19, p. 72) 

(10) A droga provoca crise de abstinência insuportável. Sem fumar, o dependente 
entra num quadro de ansiedade crescente, que só passa com uma tragada. (ANEXO 
10: Droga pesada – linha 27/28, p. 73) 

 

Analisando as asserções retiradas das crônicas de Varella, verificamos a ausência 

de modais epistêmicos. Entretanto, como vimos anteriormente e corroborado por 

Cervoni (1989, p. 53), não se deve afirmar que tais enunciados são desprovidos de 

modalidade, já que “a frase menos modalizada comporta uma modalidade mínima”. 

Partindo do pressuposto de que todo enunciado comporta uma modalidade, mesmo 

aqueles que procuram escondê-la, podemos afirmar que os enunciados analisados 

em questão comportam asserções definidas como modalidades implícitas. Não 

existe uma proposição dita como verdade que não esteja submetida ao 

conhecimento e ao crivo do enunciador.  

 

Segundo Neves (1999, p. 5-6): 

são pouco claros, no discurso, casos de sentenças que sejam apenas 
aleticamente modalizadas e, de fato, é improvável que um conteúdo 
asseverado em um acto de fala seja portador de uma verdade não 
filtrada pelo conhecimento e pelo julgamento do falante. Isso 
significaria a existência de proposições independentes do contexto de 
enunciação, restritas a uma organização lógica interna de termos e 
relacionadas a mundos possíveis dentro dos quais seriam, ou não, 
verdadeiras. 

 

Assim como ausência de modalização epistêmica dá credibilidade no discurso de 

autoajuda, essa mesma ausência é uma das características de base no discurso 

científico, quando se faz referência à veracidade discursiva. Para Coracini (1991, p. 

123), a modalidade implícita, frequente nesse tipo discursivo, representa duas 

funções. Primeiramente, por meio das afirmações que estão sendo anunciadas, tem 

o papel de convencer. Posteriormente, ratificando que é o fato que se apresenta, a 

voz do enunciado que faz a afirmação e não o sujeito-enunciador, apresenta um 
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disfarce, como uma “camuflagem” da origem enunciativa, apresentando uma função 

de intencionalidade subjacente, conferindo ao enunciado maior objetividade, assim 

como uma neutralidade discursiva. Podemos afirmar, então, que tanto o discurso de 

autoajuda quanto o discurso de vulgarização científica compartilham essa estratégia 

discursiva, pois a ausência de um modal, especificamente o epistêmico, é um 

recurso que determina credibilidade aos enunciados expostos. Sendo asserções que 

não têm dependência avaliativa com o enunciador, tornam-se aceitáveis e críveis 

por parte do enunciatário. 

Em suma, esse aparente apagamento de um crivo epistêmico acrescenta, nos 

enunciados em análise, uma certa neutralidade discursiva, fazendo crescer o 

conceito de verdade e de credibilidade do conteúdo afirmado. Essas estratégias 

argumentativas de ocultação da modalidade, advindas da intencionalidade do 

enunciador como sujeito de seu discurso, são, além de uma tentativa de 

credibilidade de escolha do enunciador, também uma característica constitutiva do 

discurso de autoajuda, ou seja, uma determinação discursiva.  

Com relação à manifestação da certeza, o comprometimento com a veracidade 

discursiva por parte do enunciador se dá de forma diferente nas asserções, em que 

os modalizadores epistêmicos não estão presentes – a manifestação da certeza 

ocorre de forma não expressa. O enunciado é apresentado como uma verdade 

inquestionável, pois quanto mais certo e confiante de seu enunciado está o 

enunciador, menor será a necessidade do uso de epistêmicos para a ratificação do 

que foi proposto. Neves (1996, p 179) afirma que em um grau máximo de 

credibilidade existe um “enunciador que avalia como verdadeiro o conteúdo do 

enunciado que produz, apresentando-o como uma asseveração (afirmação ou 

negação), sem espaço para a dúvida e sem nenhuma relativização”. Para a autora, 

é maior a aceitação por parte enunciatário, que confere maior grau de certeza, 

evidência e até mesmo precisão a enunciados, quando estes não são permeados 

por marcas atitudinais, reveladoras do conhecimento e julgamento do enunciador. 

Nuyts (1993) afirma que a evidencialidade está impregnada em toda situação 

enunciativa, sendo que as relações de evidência residem nas bases cognitivas de 

qualquer linguagem. Ou seja, a evidencialidade é componente formador da 
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enunciação. Segundo essa visão, Dall’Aglio-Hattnher (2001, p. 10-11) afirma, 

fazendo referência a qualificação epistêmica, que 

se o falante escolhe indicar a fonte do saber que seu enunciado 
transmite, ele oferece a seu interlocutor a possibilidade de avaliar por 
si próprio a confiabilidade dessa informação. A avaliação da verdade 
de uma proposição será feita, então, com diferentes graus de adesão 
do falante, segundo as diferentes fontes de informação apresentadas, 
que podem ser um relato de terceiros, uma percepção visual ou 
auditiva, uma inferência ou suposição do próprio falante. 

O falante também pode optar por não indicar o tipo de evidência de 
que dispõe, se o conhecimento subjacente à sua avaliação for do 
domínio comum ou, principalmente, se ele quiser fazer parecer que é 
um conhecimento compartilhado. Dessa forma, a qualificação 
epistêmica incide sobre um estado de coisas que é considerado certo 
ou possível segundo uma avaliação apresentada como independente 
da crença do falante.  

 

5.6 A QUEBRA DO CONTRATO DISCURSIVO E A EQUIPARAÇÃO 

IDEOLÓGICA 

Outra estratégia discursiva utilizada pelo sujeito-enunciador é a quebra do “contrato” 

discursivo e a aparente equiparação ideológica entre enunciador e enunciatário.  

Em certos momentos do discurso, o enunciador procura quebrar o acordo discursivo 

estipulado entre as partes – correspondente aos “papéis” de um locutor dotado de 

sabedoria e capaz de curar (o médico) e de um interlocutor doente, necessitado e 

receptor do saber, curioso por aprender (o paciente) – e, nessa relação de poderes, 

acaba por se igualar ao interlocutor, ou seja, o médico se coloca na situação de 

paciente, criando empatia numa relação de afinidade com o sofrimento deste.   

Isso pode ser verificado logo no início do texto “A crise de abstinência de nicotina” 

(anexo 1), quando, por meio de um texto autobiográfico, faz referência ao tempo em 

que ele próprio foi dependente do tabagismo.  Como enunciador, o médico utiliza, 

para isso, de verbetes e expressões, como “agruras”, “escravizou” e “sofrimento”, 

por escolhas lexicais que revelam esforço para comprovar a gravidade do processo 

de dependência do vício e, posteriormente, da luta necessária para abandoná-lo:  
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Tinha até esquecido o quanto sofre o fumante para largar do cigarro. 
Parei há 23 anos e já não me lembrava das agruras pelas quais passei 
até ficar livre da dependência de nicotina que me escravizou durante 
19 anos. Ao gravar uma série para a TV com seis personagens que 
pararam de fumar num mesmo dia, no entanto, revivi meu sofrimento e 
pude observar as dificuldades dos dependentes diante da crise de 
abstinência de nicotina. (anexo 1)  

 

Essa estratégia, bem típica da formação discursiva de Drauzio Varella, mostra uma 

tentativa de assegurar efeitos de identificação com o interlocutor.  Para que seu 

texto ganhe maior credibilidade, observa-se que o locutor utiliza desse artifício para 

se aproximar do interlocutor-leitor.  

No trecho citado anteriormente, o enunciador faz menção ao fato de ter participado 

de uma série de TV em que se mostrava a rotina de pessoas que tentavam largar o 

vício, o que o levou, a partir desse episódio, a conscientizar-se das dificuldades 

pelas quais costumam passar os que estão viciados.  Ao utilizar a palavra “crise” no 

próprio título do texto, ele revela preocupação em destacar sua consciência de que 

são muitas as dificuldades a serem enfrentadas para se chegar à abstinência da 

nicotina. 

Quanto definimos as características discursivas do gênero crônica, verificamos que 

uma das estratégias discursivas desse gênero era o aparente descompromisso do 

enunciador para com o enunciatário, procurando configurar um cenário de conversa 

e bate-papo. É nesse intermédio que começa a se confirgurar o discurso de 

autoajuda de Varella, que determina o melhor caminho a ser adotado, sem muitas 

vezes haver uma imponência discursiva por parte do enunciador.  

No texto “Anos de fumaça” (anexo 7), essa identificação é tão explícita que o 

enunciador chega a colocar um depoimento pessoal, dentro do próprio discurso, 

junto com outros depoimentos de visitantes do site que também têm ou tiveram o 

vício do fumo. Todos esses depoimentos pertencem ao acervo da página eletrônica 

do médico e foram enviados espontaneamente pelos próprios visitantes da mesma: 

 

Quando você larga de fumar, o fôlego melhora em duas ou três 
semanas.  A circulação sanguínea também.  Você começa a sentir o 
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gosto da comida, o cheiro das coisas.  O sono fica mais tranquilo e a 
respiração. Não dá nem para acreditar como melhora.  Chega de adiar 
esse momento.  Respire fundo e tente já.  Jogue aquele maço 
amarrotado e mal-cheiroso no lixo para sempre. – Drauzio Varella, 59 
anos, ex-fumante há 23 anos. (anexo 7, grifo nosso) 

 

Ocorre ainda, com certa frequência, o procedimento linguístico-discursivo da 

inserção da figura do enunciatário-leitor no enunciado.  É o que se observa nas 

passagens em que o interlocutor é representado por pronomes pessoais, 

possessivos ou verbos em segunda pessoa, etc., como em “A cura do câncer” 

(anexo 2), por exemplo.  

Aí, o pronome de tratamento e a forma do imperativo em segunda pessoa produzem 

o efeito de inclusão, produzindo maior afinidade com o leitor: “Se um dia você ouvir 

que foi encontrada a cura do câncer, não leve a sério. ”  O mesmo se dá em “A 

propaganda do cigarro” (anexo 6) com a forma do verbo “desculpar” em segunda 

pessoa: “Desculpem, mas vou falar do cigarro outra vez. ” e também no texto 

“Antitabagismo inveterado” (anexo 8) com o verbo recordar: “Todos recordam que a 

propaganda de cigarro na TV só foi proibida em 2000. ” Por meio desse 

procedimento, o enunciador posiciona-se mais proximamente ao leitor do discurso, 

promovendo uma maior identificação interativa do interlocutor com o discurso, 

convidando-o a participar do contexto de sua produção. 

Da mesma forma, a inclusão de formas representativas da primeira pessoa do plural 

pode produzir esse efeito de cumplicidade que aproxima enunciador e leitor.  Assim 

é que no texto “A cura do câncer” (anexo 2) o enunciado interrogativo “Como não 

viveremos as décadas necessárias até a ciência descobrir e testar as drogas 

necessárias, o que fazer para não morrermos de câncer? ” inclui formas verbais do 

futuro que mobilizam esse efeito co-participativo.  Verificamos tal processo também 

em “Droga pesada” (anexo 10, grifo nosso), em que o enunciado foi estruturado 

utilizando-se a primeira pessoa do plural, tanto nos verbos “admitir” e “ser”, quanto 

no pronome pessoal “nós” e o no possessivo “nossos”:  

Assim como não admitimos que os comerciantes de maconha, crack 
ou heroína façam propaganda para nossos filhos, todas as formas de 
publicidade do cigarro deveriam ser proibidas terminantemente. Afinal, 
que pais e mães somos nós? (anexo 10, grifo nosso) 
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Nesse exemplo, para reforçar a sedução discursiva, o enunciador nivela os papéis 

discursivos, assemelhando sujeito-enunciador e enunciatário, através do uso da 

primeira pessoa do plural (nós). Esse recurso linguístico é muito eficaz na 

conclamação enunciativa à tomada de posição. Identificando-se com o seu 

interlocutor, Drauzio Varella, na condição tanto de médico – e, portanto, 

representante da ciência, quanto de porta-voz da razão e do bem-estar social, 

delimita, não só atitudes referentes ao âmbito biológico – como o malefício causado 

pelo uso do cigarro, mas também aspectos sociais, de práticas políticas e 

econômicas. Sua atitude é a de um orientador da boa condição física e da prática 

social consciente e engajada.  

Verificamos esse procedimento em uma passagem do texto “A propaganda do 

cigarro” (anexo 6):  

Não é sensato deixarmos que os beneficiários desse comércio tão 
lucrativo convençam as crianças a se tornarem dependentes, para 
depois tentarmos fazê-las entender que precisam largar de fumar 
porque o cigarro faz mal. (anexo 6, grifo nosso) 

 

Aqui, é utilizada a forma do futuro do subjuntivo dos verbos “deixar” e “tentar”, como 

procedimento discursivo, fazendo com que a realização de ação fique mais 

claramente demonstrada. 

 

5.7  O DISCURSO DE AUTOAJUDA E O ASSUJEITAMENTO DO 

ENUNCIATÁRIO: O DOMÍNIO DA AÇÃO PELO ENUNCIADOR 

Um procedimento típico da modalidade discursiva de autoajuda é a atribuição do 

efeito de ação do sujeito-enunciador para o interlocutor. O enunciador, por meio de 

inúmeros recursos, tanto gramaticais quanto discursivos, seduz o enunciatário, 

fazendo uso de estratégias para conseguir o ápice da adesão discursiva, incitando o 

enunciatário a tomada de atitude proposta pelo sujeito-enunciador. Nesse caso, o 

interlocutor-leitor é direcionado a assumir determinadas condutas, mostradas como 

sendo as mais adequadas, cativado pelo processo argumentativo-discursivo do 

enunciador.  
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Como foi corroborado por Chagas (1999), ser sujeito-enunciador de um discurso de 

autoajuda é ocupar um lugar de saber, um poder de conhecimento prévio. Portanto, 

cabe ao enunciatário o papel do “desconhecedor”, ou seja, daquele que necessita 

dos conteúdos e, por consequência, da ajuda desse enunciador. O interlocutor-leitor 

é posto em um lugar discursivo subalterno, abaixo do enunciador. A ele, 

discursivamente, cabe apenas seguir os preceitos determinados por quem detém o 

poder discursivo. Estando na condição de interlocutor enunciatário, a ele 

corresponde apenas a obediência aos ensinamentos, já que, dentro desse jogo 

discursivo, seu estatuto é o de um ser necessitado, doente, carente de soluções e 

aconselhamentos. E cabe ao enunciador a construção das estratégias que 

conduzirão esse interlocutor.  

Expandindo a análise, podemos perceber que esse subterfúgio enunciativo é 

verificado de diversas formas. Uma delas acontece quando o enunciador faz o 

emprego de verbos com efeito de imperativo, assegurando o sentido de 

chamamento, conclamação, direcionamento ou ordem, na utilização verbos ou 

locuções verbais em sua forma condicional, como no texto “Droga pesada” (anexo 

10):  

O fumo é o mais grave problema de saúde pública no Brasil.  Assim 
como não admitimos que os comerciantes de maconha, crack ou 
heroína façam propaganda para os nossos filhos, todas as formas de 
publicidade do cigarro deveriam ser proibidas terminantemente. 
(anexo 10, grifo nosso) 

  

Por meio do enunciado afirmativo, como em “O fumo é o mais grave problema de 

saúde no Brasil”, o sujeito-enunciador tenta convencer o interlocutor-leitor da 

verdade que está sendo anunciada, resultado da inserção no discurso de um efeito 

de credibilidade que não depende do enunciador, pois aparentemente, é o 

enunciado quem diz, e não o enunciador. Esse procedimento produz uma maior 

aceitabilidade por parte do interlocutor.   

Posteriormente, para chamar a atenção do interlocutor para a importância da 

verdade expressa, o enunciador utiliza a comparação, pela associação do consumo 

do fumo à problemática das drogas já conhecidas na sociedade, acentuando assim 

seu alto poder destrutivo para a saúde coletiva.  
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Para finalizar a análise, observamos que o sujeito-enunciador utiliza a locução verbo 

no condicional + infinitivo – “deveriam ser” – para direcionar a ação; ou seja, 

demonstra com ênfase o melhor procedimento a ser seguido para se alcançar a 

eliminação do consumo de cigarros.   

Em determinados momentos do enunciado, o efeito de ordem proclamada pelo 

enunciador é tão explícito que não há sequer o disfarce gramatical, simulando um 

posicionamento. Em certas passagens, o enunciador usa categoricamente o verbo 

conjugado no imperativo para evidenciar uma consciência e um posicionamento que 

deve ser adotado pelo enunciatário. É o que se apresenta no trecho a seguir do 

texto “A cura do câncer” (anexo 2): “Se um dia você ouvir que foi encontrada a cura 

do câncer, não leve a sério.” (grifo nosso) 

Aqui, verifica-se que a apreciação afirmativa do enunciador é imponente, por meio 

do verbo “levar” no imperativo negativo (não leve). Nesse contexto discursivo, o 

enunciatário, aqui posto sob a forma do pronome “você”, só tem a opção de seguir a 

recomendação do médico: não deve acreditar em uma possível cura para o câncer. 

Porteriormente, é apresentada uma série de informações e dados de pesquisa que 

ratificam esse posicionamento arbitrário. Mas, mesmo se verificado seperadamente, 

esse enunciado já possui poder legitimador para garantir credibilidade discursiva. 

Outro artifício enunciativo utilizado pelo enunciador Drauzio Varella para assegurar o 

poder discursivo e a certeza de tomada de posição ideológica por parte do 

enunciatário é o uso de perguntas que não produzem o sentido de questionamento. 

São as denominadas “perguntas retóricas”. Esse fenômeno linguístico, por definição, 

não apresenta a obrigatoriedade de uma resposta ao questionamento. Muito pelo 

contrário: a própria formulação já desobriga esse raciocínio. Esse processo dispensa 

a participação do enunciatário, portanto o intelocutor não tem voz ativa na atividade 

discursiva.  

Segundo Plebe (1992, p. 63): 

Mas fazer uma pergunta para a qual já se sabe que não há 
possibilidade de opção entre responder afirmativa ou negativamente, 
já que a própria formulação do problema prefigura uma das suas 
respostas (ou exclui ambas), é artifício que recebe o nome de 
pergunta retórica. 
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Podemos verificar claramente esse recurso lingúistico-discursivo no texto “Droga 

Pesada” (anexo 10). Nesse texto em expecífico, o enunciador constrói uma imagem 

puramente negativa e nefasta acerca da prática do uso do cigarro, por meio de 

vários recursos linguísticos. São utilizados relatos pessoais do uso do cigarro, 

explicações didáticas de conceitos científicos a respeito do funcionamento da 

nicotina no organismo, asserções categóricas baseadas em pesquisas científicas 

dos malefícios da prátia do fumo e comparações entre o cigarro e drogas ilícitas 

(maconha, heroína e crack) – acentuando a propriedade de dependência química e 

posterior crise de abstinência imposta ao fumante. Na conclusão de seu texto, o 

enunciador procura finalizar sua intenção discursiva com três formas diferentes de 

sedução e convencimento do enunciatário: Asserção sem modalização (1); 

direcionamento discursivo e imposição ideológica por meio de verbos condicionais 

(2); e por último, a utilização de uma pergunta vazia de questionamento, a pergunta 

retórica (3). Segue abaixo o trecho em análise: 

O fumo é o mais grave problema de saúde pública no Brasil.(1) Assim 
como não admitimos que os comerciantes de maconha, crack ou 
heroína façam propaganda para os nossos filhos, todas as formas de 
publicidade do cigarro deveriam ser proibidas terminantemente.(2) 
Afinal, que pais e mães somos nós? (3) (grifo e enumerações nossos) 

 

Na sentença final do trecho, marcada por uma interrogação, é utilizada uma 

partícula modal (afinal), funcionando como um marcador de retoricidade desse 

enunciado interrogativo. O uso dessa partícula tem a intenção de estabelecer uma 

ligação entre o conteúdo proposicional que a pergunta encerra e a resposta contida 

no próprio enunciado. Por meio desse processo interrogativo retórico, o elocutor 

conclama seu elocutário a tomar partido nesse processo de proibição de publicidade 

referente ao cigarro. Essa modalização, aliada à pergunta imbutida de resposta, 

direciona a ação discursiva para um único propósito: impedir que sejam vinculadas 

publicidades difusoras da prática do fumo. O enunciatário não tem poder de escolha. 

Outro exemplo do uso de pergunta retórica se apresenta no parágrafo final do texto 

“A epidemia da diabetes” (anexo 4) Neste caso, o enunciador está discorrendo sobre 

um quadro instalado de epidemia mundial de diabetes e procura delinear alguns 
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preceitos para que esse fenômeno biológico seja evitado. No trecho conclusivo do 

texto – que comporta dois parágrafos e foi nomeado com o subtítulo de “Mudanças 

no estilo de vida” – o enunciador Drauzio, baseado em pesquisas tanto 

comportamentais quanto científicas, estipula algumas práticas necessárias para uma 

possível erradicação da doença entre a população adulta e infantil. E finaliza o 

excerto com o seguinte parágrafo interrogativo: 

Andar apenas 30 minutos por dia para evitar uma doença que provoca 
perda da visão, ataques cardíacos, derrames cerebrais, amputações 
de membros e insuficiência renal capaz de exigir transplante de rim, é 
muito sacrifício? (anexo 4) 

 

Fica evidente o uso retórico dessa pergunta, já que diante de todos os malefícios 

causados pela doença, apresentados pelo enunciador na condução de sua 

argumentação, é óbvia a intenção de posicionar o enunciatário para a prática da 

caminhada. O interlocutor se vê quase na obrigação de praticar a atividade física 

descrita pelo médico, já que a valorização negativa dos possíveis danos à saúde é 

muito maior se comparada à necessidade de regularidade do exercício físico. 

Seguindo a linha argumentativa proposta no enunciado, essa prática, muitas vezes 

vista como penosa e entediante, é subvertida em salvação e cura, primordial à 

manutenção da saúde e condução da vida. Mais uma vez, o enunciatário não tem 

opções: seguir os preceitos médicos é fundamental para sua existência biológica.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

Tomando como base os objetivos, tanto o geral quanto os específicos, propostos 

para este trabalho, delimitaremos nossas considerações finais, afim de completar o 

ciclo iniciado na introdução deste processo investigativo e analítico, e que aqui 

encontra um espaço de reflexão de posicionamentos e análises feitas, reinterações 

de teorias e conceitos verificados, e proposições e sugestões para futuras pesquisas 

e estudos.  

Como nosso objetivo geral, analisamos os textos produzidos pelo médico Drauzio 

Veralla e  identificamos sinais e indicações enunciativas sui generis nos 

procedimentos de sua contrução discursiva, provando que de fato o sujeito 

enunciador está comprometido e tem sua adesão vinculada a valores ideológicos 

pré-determinados não só com a difusão do conhecimento científico, mas também 

com a orientação e condução ideológica de seus interlocutores, cativados e 

persuadidos por sua técnica discursiva.  

Orientados pelo conceito de cenografia, verificamos o estabelecimento e a 

disposição dos interlocutores na cena enunciativa: por um lado existe o enunciador, 

na função do médico, possuidor do conhecimento científico e avalizado e legitimado 

pela Ciência – posta como personificação da verdade discursiva; por outro, delimita-

se o enunciatário, subjulgado e subalterno ao processo discursivo/ideológico, 

carente de recursos e soluções médico-científicas para suas agruras e penúrias, 

tanto biológicas quanto sociais.   

Segundo nossa perspectiva de análise, verificamos que o discurso produzido pelo 

enunciador Drauzio Varella tem uma formação discursiva múltipla, característica e 

peculiar: ela é formada tipologicamente pelo discurso científico, que o define em 

uma perspectiva mais abrangente, trantando de assuntos médicos e relacionados á 

saúde. Em uma análise pormenorizada, verificando, por intermédio do suporte 

(mídium) discursivo, e por algumas estratégias de enunciação utilizadas pelo 

referido enunciador, chegamos à conclusão de que o gênero discursivo em questão 

é caracterizado por dois discursos aparentemente dissemelhantes, mas substanciais 

na composição enunciativa e na competência e eficiência discursiva: o discurso de 
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vulgarização científica o discurso de autoajuda. Ou seja, existe no espaço 

interdiscursivo dois discurso que se engendram e se complementam, cada qual com 

suas características e peculiariedades que os definem e os distiguem.  

Um discurso primeiro, tido como o discurso de vulgarização científica, que revela 

posicionamentos de didática dos conhecimentos da ciência da saúde humana para o 

público leitor leigo e imperito, tratado como enunciatário.  Concluímos que o 

enunciador é qualificado na condição de vulgarizador científico, de tradutor de 

conceitos estranhos ao interlocutor. Esse enunciador é o transporte da ciência e da 

sabedoria; é ele quem transpassa a barreira da incompreensão e do insciência, ou 

seja, elucida os termos e conceitos específicos da área médica para uma linguagem 

mais popular, mais acessível, democratizando um conhecimento outrora fechado e 

impérvio. Existe uma preocupação, por parte do discurso de vulgarização científica, 

na elucidação e apreensão dos temas e assuntos tratados, caracterizando uma forte 

ligação ideológica entre os interlocutores.  

Identificamos, também, presente no processo de estruturação enunciativa e 

evidenciados pelo discurso de autoajuda, uma concentração de táticas e artifícios de 

sedução e convencimento ideológico, visando a conquista e aquiescência do 

enunciatário. Verificamos e comprovamos algumas técnicas enunciativas eficazes 

na aceitação ideológica, que caracterizam e ratificam esse discurso; entre elas o uso 

de enunciados afirmativos e a supressão de modais epistêmicos – concretizando a 

evidencialidade discursiva, e o assujeitamento discursivo e ideológico do 

enunciatário – acusando superioridade e controle de posições ideológicas do 

enunciador. 

Os meio de comunicação estão abarrotados de informações tidas como orientações 

de saúde e bem-estar pessoal. Seja pelo rádio, televisão, internet, e até mesmo 

pelos uso do celular, somos bombardeados constantemente por esse processo 

comunicativo: as respostas e soluções da saúde a um passo, ou a um clique. 

Porém, em minha pesquisa, não encontrei nenhum caso de trabalhos que aliasssem 

essas duas vertentes discursivas – a de divulgação e vulgarização do conhecimento 

e a de autoajuda e legitimação ideológica. É vital o estudo e aprofundamento desse 

fenômeno cada vez mais crescente, em uma sociedade cada vez mais preocupada 

com o tempo e menos disposta a tê-lo. Ler um livro sobre conhecimentos médicos 
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ficou restrito aos profissionais da sáude. Ao doente, basta uma busca em um site de 

pesquisa na internet para conseguir não só milhões de sugestões para remediar 

suas moléstias, mas também receituários completos orientando e especificando o 

uso de drogas e remédios – muitas vezes equivocados e imperfeitos. Conhecer 

como se processam esses discursos que buscam, acima de tudo, uma conjectura de 

compromentimento ideológico com o interlocutor é fulcral para se determinar o 

caminho mais adequado no processo de restauração plena do indivídio interlocutor 

enquanto sujeito biológico, social e ideológico/discursivo. 

A vontade de verificar quais seriam as características peculiares do discurso do 

médico e comunicador midiático Drauzio Varella constituiu o princípio motivador para 

a realização deste trabalho; e ainda é.  Mesmo com o estudo concretizado e 

algumas análises efetuadas, verifico ainda em mim o estímulo para continuar o 

aprofundamento nesta área tão vasta de significância, porém ainda tão pouco 

explorada, que é o discurso de vulgarização científica atrelado ao discurso de 

autoajuda.  Acredito que haja muito a ser produzido e explorado dentro dessa área 

de pesquisa, e pretendo, com este trabalho, ajudar e esclarecer dúvidas e fornecer 

esboços de apontamentos para futuras análises.   

Em decorrência desta produção, pude entender melhor como funciona a Análise do 

Discurso de linha francesa, apresentada a mim por minha orientadora, descobrindo 

nela uma verdadeira paixão, à qual pretendo continuar empenhando-me com afinco.  

Analisar o modo como são produzidos os discursos foi – apesar da necessidade de 

me dedicar horas a fio na leitura de muitas obras a respeito do assunto, além de 

gratificante, empolgante, por provocar estímulos imprescindíveis na continuidade de 

minha carreira acadêmica.  E, principalmente, conseguir descobrir uma relação de 

afinidade entre duas modalidades de discursos que, a princípio, pareciam totalmente 

díspares: os discursos de vulgarização científica e o de auto-ajuda, abordados por 

meio da reconstituição da cena enunciativa presente na formação discursiva.  A 

análise dos enunciados de Drauzio Varella possibilitaram a verificação desse “ponto 

em comum” que liga toda a formação discursiva dos textos.  Assim é que, ao mesmo 

tempo em que o enunciador procura informar, ele também se vê obrigado a ser 

aceito por seu interlocutor.  Para tanto, ambos os discursos se entrelaçam e se 

complementam, fazendo uso da “verdade”, ratificando a certeza e destituindo a 

dúvida.  Essa apropriação, por parte do enunciador, da verdade seria o ponto central 
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que une dois discursos aparentemente opostos, em uma formação discursiva. 

Atrevo-me a ir mais além: acredito que, por gênese, a própria função médica já é 

vista como também uma função de autoajuda.  Todo médico é um orientador, um 

norteador da boa educação e de tratamentos terapêuticos.  

Caracterizar esses procedimentos discursivos foi, antes de tudo, um desafio, 

realizado com prazer e alegria, o qual, espero, motive minha caminhada no 

conhecimento. 
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ANEXO 1: A crise de abstinência de nicotina  

 

Tinha até esquecido o quanto sofre o fumante para largar do cigarro. Parei há 23 anos e já não me lembrava das 
agruras pelas quais passei até ficar livre da dependência de nicotina que me escravizou durante 19 anos. Ao gravar 
uma série para a TV com seis personagens que pararam de fumar num mesmo dia, no entanto, revivi meu sofrimento 
e pude observar as dificuldades dos dependentes diante da crise de abstinência de nicotina. 
O cigarro nada mais é do que um dispositivo para administrar droga. A nicotina inalada com a fumaça é rapidamente 
absorvida pelos alvéolos pulmonares, cai na circulação e chega ao cérebro num intervalo de seis a dez segundos. 
Inalada, chega mais depressa do que se tivesse sido injetada na veia, porque não perde tempo na circulação venosa. A 
velocidade com que a droga chega ao sistema nervoso central explica por que a primeira tragada traz alívio imediato 
ao fumante aflito. 
 
No tecido cerebral, a nicotina se liga a receptores localizados nas membranas dos neurônios localizados em vários 
centros cerebrais. A integração desses circuitos é responsável pela sensação de prazer que os dependentes referem 
sentir ao fumar - e que os não-fumantes são incapazes de entender. 
 
A droga é de excreção rápida. Sua meia-vida é curta: duas horas, em média. Isto é, metade da dose fumada é 
eliminada da circulação em duas horas. Por razões genéticas, essa velocidade de excreção varia de um fumante para 
outro; os que eliminam a droga mais depressa tendem a fumar mais. Grande parte dos que fumam dois ou três maços 
por dia é constituída por metabolizadores rápidos de nicotina. 
 
A presença de outras drogas na circulação pode alterar a velocidade de excreção. É o caso do álcool, substância na 
qual a nicotina se dissolve com muita facilidade. Como o álcool é diurético, ao beber, o fumante excreta rapidamente 
na urina a nicotina nele dissolvida. A queda da concentração da droga no sangue desencadeia o desejo irresistível de 
fumar. 
 
Viciados em nicotina, os neurônios do centro que integra as sensações de prazer, ao sentirem seus receptores vazios 
dela, estimulam outros circuitos de neurônios, que convergem para o chamado centro da busca. Esse centro é 
responsável por induzir alterações comportamentais com a intenção de nos obrigar a repetir ações que anteriormente 
nos trouxeram prazer: sexo, comida, temperatura agradável para o corpo, etc. Uma vez que os centros do prazer 
ativam o centro da busca, este não pode ser mais desativado. O centro da busca permanecerá ativado mesmo que o 
prazer responsável por sua ativação deixe de existir. Por isso o fumante se surpreende ao acender um cigarro no toco 
do outro, o usuário de cocaína continua cheirando apesar do delírio persecutório que experimenta toda vez que usa a 
droga, e o jogador compulsivo é capaz de perder a casa da família em cima do pano verde. 
 
Informados da falta de nicotina, os neurônios do centro da busca lançam mão de sua mais poderosa arma de 
persuasão comportamental: a ansiedade crescente. Tomado pela vontade de fumar, o fumante perde a tranquilidade, 
fica agitado, nervoso e não consegue se concentrar em mais nada. Para ele, não existe felicidade possível sem o 
cigarro. 
 
Como a nicotina é droga de excreção rápida, essas crises de ansiedade se repetem muitas vezes por dia. Para evitá-
las, o fumante vive com o maço ao alcance da mão para acender um cigarro assim que surgirem os primeiros sinais, 
porque sabe que a intensidade dos sintomas da crise é crescente, insuportável. O cérebro aprende, então, que 
ansiedade e nicotina estão indissoluvelmente ligadas. Daí em diante, todo acontecimento que provocar ansiedade será 
interpretado por ele como resultante da ausência de nicotina. Por isso os fumantes levam imediatamente um cigarro à 
boca ao menor sinal de ansiedade ou diante da emoção mais rotineira. Por isso dizem que o cigarro os acalma. 
O curto-circuito de prazer que a nicotina arma entre os neurônios provoca uma dependência química de forte 
intensidade, enfermidade cerebral crônica e redicivante. Para tratá-la, é preciso ensinar o cérebro novamente a 
funcionar como fazia antes de entrar em contato com a droga. Tal empreitada significa enfrentar a abstinência de 
nicotina, que se manifesta em crises repetitivas, muito mais intensas, desagradáveis e difíceis de suportar do que 
aquelas provocadas por drogas como cocaína, crack, maconha, ou álcool. Os primeiros dois dias sem fumar são os 
piores. As crises se sucedem uma atrás da outra até atingirem frequência e duração máximas em 48 horas. Nesse 
período, as manifestações incluem irritação, ansiedade, tremores, sudorese fria nas mãos, fome compulsiva, 
modificação do hábito intestinal, alterações da arquitetura do sono (insônia ou hipersônica), dificuldade extrema de 
concentração e alternância de episódios de apatia com outros de agressividade comportamental. 
 
A partir do terceiro dia, a frequência das crises e a intensidade dos sintomas começam a diminuir gradativamente, dia 
após dia. À medida que as semanas se sucedem, o desejo de fumar continua a manifestar-se, mas vai embora cada 
vez mais depressa. 
 
Em média, seis meses depois de parar de fumar, a maioria dos ex-fumantes já consegue passar um ou outro dia sem 
se lembrar da existência do cigarro. Os neurônios começam a ficar livres da dependência que os sucessivos impactos 
diários de nicotina causaram em seus circuitos. É a liberdade do cérebro, que, para ser mantida, exige o preço da 
eterna vigilância, porque a doença é traiçoeira, crônica e redicivante. 
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ANEXO 2: A cura do câncer 

 

Se um dia você ouvir que foi encontrada a cura do câncer, não leve a sério. 
 
O que chamamos de câncer é, na verdade, um conjunto de mais de cem doenças que, em comum, têm apenas a célula 
maligna. Não só os tumores originados nos diversos órgãos apresentam características próprias, como aqueles 
oriundos de um mesmo tecido evoluem de forma variável em cada indivíduo. Por exemplo: estima-se que para um 
câncer de mama atingir 1cm de diâmetro pode levar de dois a 17 anos, conforme o caso. Há tumores que se 
disseminam pelo organismo antes de serem detectáveis pelos exames radiológicos mais sensíveis, enquanto outros de 
aparência idêntica, operados quando já mediam 5cm, nunca se espalham. 
 
É evidente que a escolha do tratamento precisa levar em conta todas essas peculiaridades. Para tanto, é fundamental 
identificarmos fatores prognósticos: conjunto das características que dão ideia da gravidade do quadro e da 
probabilidade de resposta à terapêutica. 
 
Na década de 1970, sugiram os primeiros estudos cooperativos internacionais. Neles, pesquisadores de vários centros 
reúnem em pouco tempo centenas, milhares de pacientes com o mesmo tipo de câncer, divididos de acordo com 
determinados fatores prognósticos, para distribuí-los ao acaso com a finalidade de receber esquemas de tratamento 
que serão comparados estatisticamente no final. Esses estudos provocaram uma revolução na cancerologia. Decidir a 
melhor forma de tratar alguém deixou de depender exclusivamente da impressão subjetiva do médico. 
 
Hoje, por mais promissora que seja uma droga, só será aprovada para uso clínico caso demonstre eficácia nesses 
estudos internacionais com milhares de pacientes. Como consequência, dispomos de medicamentos bem avaliados, 
com índices de resposta previsíveis e toxicidade conhecida. Esse processo, no entanto, é caro e demorado. A indústria 
farmacêutica calcula que são necessários no mínimo dez anos de pesquisa para lançar um novo produto no mercado, a 
um custo médio de um bilhão de dólares. 
 
Para complicar, a experiência mostra que cada medicamento descoberto ajuda a curar apenas certos subgrupos de 
pacientes e a prolongar por mais alguns meses a sobrevida dos incuráveis. 
 
Todos os tumores avançados que curamos nos dias atuais exigem combinações de várias drogas, frequentemente 
associadas a modalidades como cirurgia e radioterapia. 
 
Cenário atual 
Este é o cenário atual: a sociedade exige remédios eficazes e seguros, mas eles consomem tempo e dinheiro para 
provar sua utilidade. Num congresso internacional realizado neste mês na cidade americana de New Orleans, um 
pesquisador fez o cálculo de quanto gastaria um doente com câncer de intestino avançado que vivesse 18 meses à 
custa do uso dos principais antineoplásicos disponíveis: US$ 250 mil, sem contar gastos com analgésicos, exames, 
consultas ou internações! - "Que país poderá pagar essa despesa?" - perguntou ele. 
Tradicionalmente, os avanços tecnológicos ficam mais baratos à medida que se popularizam. Entretanto, isso não 
acontece com a maioria dos medicamentos usados em oncologia; eles entram no comércio a um preço elevado para 
serem logo substituídos por inovações mais caras ainda. 
  
Prevenção e diagnóstico precoce  
Como não viveremos as décadas necessárias até a ciência descobrir e testar todas as drogas necessárias, o que fazer 
para não morrermos de câncer? 
 
Antes de tudo, lembrar que essa é uma doença passível de prevenção: perto de 40% dos casos são provocados por 
cigarro. Vida sedentária, consumo exagerado de álcool, dietas pobres em vegetais e ricas em alimentos altamente 
calóricos que levam à obesidade são responsáveis por mais 30% (só para citar as causas evitáveis mais importantes). 
Mas, como nos defender dos tumores que surgem ao acaso ou por predisposição genética? Nessas situações, a única 
solução é o diagnóstico precoce. Alguns exames, como a mamografia, permitem evidenciar tumores antes de atingirem 
1cm, apresentação curável em quase 100% dos casos. Outros, como a colonoscopia, permitem não apenas visualizar o 
intestino por dentro e surpreender tumores iniciais, como retirar lesões na fase pré-maligna para evitar sua 
progressão. 
 
Estudo das proteínas 
Quanto às neoplasias para as quais não existem métodos preventivos, a solução virá com o estudo das proteínas. Os 
tumores malignos às vezes aumentam a produção de certas proteínas normalmente excretadas pelos tecidos normais. 
A detecção delas na corrente sanguínea permite o diagnóstico precoce: é o caso do PSA, o exame para detectar o 
câncer de próstata. 
 
Nos tumores em que ainda não foram identificadas proteínas desse tipo, a ciência básica deverá desenvolver todo 
esforço para fazê-lo. A tarefa é achar uma agulha no palheiro: encontrar, no meio de cerca de um milhão de proteínas 
presentes no sangue, qual delas foi produzida especificamente pela célula tumoral. O conhecimento para tanto está 
disponível, o que falta é um Projeto Proteinoma de cooperação internacional, como foi o Projeto Genoma que 
identificou todos os genes humanos em 12 anos. 
 
O conhecimento dessas proteínas exclusivas das células malignas possibilitará inquéritos populacionais com a 
finalidade de identificar os indivíduos que correm risco de apresentar câncer, de modo a surpreendê-lo na fase inicial. 
Permitirá ainda avaliar a agressividade de cada caso e a probabilidade de resposta ao tratamento proposto, para evitar 
o que acontece atualmente: tratarmos cem doentes com esquemas tóxicos, caríssimos, que beneficiarão apenas vinte.
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ANEXO 3: A deusa da juventude e a irresponsabilidade (de um) profissional  

 

Em 1900, meu avô veio sozinho da Espanha. Tinha 12 anos quando desembarcou no porto de Santos atrás de trabalho 
para sustentar a mãe viúva e os irmãos pequenos, numa aldeia da Galícia. Naquele tempo, as crianças saltavam da 
infância para a vida adulta num piscar de olhos; não existia adolescência. 
 
Talvez a explicação para passagem tão brusca fosse a modesta expectativa de vida do início do século passado, que 
mal chegava aos 40 anos, mesmo nos países mais desenvolvidos da Europa. 
 
Com a urbanização, as vacinações em massa, os antibióticos e a melhora das condições de saneamento básico e de 
higiene pessoal, essa expectativa ultrapassou os 70 anos de idade em muitos lugares do mundo. O aumento da 
longevidade motivou a Organização Mundial da Saúde a caracterizar o período de adolescência como aquele que vai 
dos dez aos 20 anos. Diversos psiquiatras e psicólogos, no entanto, entendem que essa fase deveria ser prolongada 
até os 25 anos. 
 
O interesse da classificação está longe de ser acadêmico: em nenhuma outra fase da vida o corpo humano 
experimenta modificações tão súbitas e radicais. Sob influência da concentração crescente de hormônios sexuais na 
circulação, em poucos meses o corpo dos meninos se enche de pêlos, os órgãos genitais crescem, a tonalidade da voz 
muda e acontece a surpresa da ejaculação. Por razões semelhantes, a menina assiste ao crescimento dos seios, ao 
nascimento dos pêlos pubianos e à primeira menstruação, cada vez mais precoce - nossas avós e bisavós 
menstruavam pela primeira vez aos 17 anos, hoje as meninas o fazem aos 11 ou 12 e, às vezes, menos. 
Essas alterações fisiológicas, provocadas pela presença onipotente dos hormônios sexuais, são apenas a parte mais 
visível do iceberg: todos os tecidos do corpo são transformados pela ação hormonal, especialmente o cérebro. 
Receptores localizados em neurônios de determinadas regiões cerebrais capazes de se ligar às moléculas de 
testosterona, estrógeno ou progesterona vão servir de base para moldar a circuitaria neuronal responsável por muitas 
características da personalidade do futuro adulto. 
 
O despreparo dos médicos de adultos para tratar dos problemas referentes à adolescência ampliou a faixa de atuação 
dos pediatras. Não é raro ver moças e rapazes de quase 20 anos consultando-se com o pediatra que deles cuidou 
desde o nascimento. 
 
Com a explosão do conhecimento científico ocorrida nos últimos 50 anos, entretanto, ficou clara a necessidade de 
profissionais que se dedicassem especificamente aos problemas da adolescência. Como consequência, surgiu um 
movimento médico internacional para que as faculdades formassem profissionais treinados para atender adolescentes: 
os hebiatras, como eles mesmos se denominaram em homenagem a Hebe, a deusa da juventude. 
 
Deixada de lado a denominação derivada da deusa grega, com a qual muitos implicam, esse tipo de profissional veio 
preencher uma lacuna importante. Médicos, enfermeiros, psicólogos, fisioterapeutas, nutricionistas e assistentes 
sociais especializados em assuntos como o uso de drogas ilícitas, doenças sexualmente transmissíveis, prevenção à 
gravidez precoce, orientação vocacional, práticas esportivas, comportamento anti-social e que conheçam as patologias 
médicas mais frequentes da faixa etária correspondente à adolescência são absolutamente necessários para o exercício 
da medicina moderna. 
 
No Brasil, com certo atraso, nos últimos 20 anos começaram a aparecer os primeiros técnicos nessa área. 
Infelizmente, quando a especialidade ensaiava os primeiros passos para se impor entre nós, aconteceu uma tragédia 
que envolveu um médico até então respeitado entre seus pares como profissional competente, autor de livros sobre o 
tema e membro destacado de sociedades médicas, e os pacientes criminosamente abusados sexualmente por ele. 
A repercussão estrondosa do caso, fruto da compreensível revolta coletiva contra a ação de uma pessoa, que se valia 
da posição privilegiada de médico para cometer e acobertar atos criminosos, gerou desconfiança generalizada e 
descabida contra os que tratam de adolescentes. Na TV e nos jornais, não só jornalistas como médicos apressaram-se 
em recomendar que os pais estejam atentos e não deixem os filhos adolescentes sozinhos com seus médicos durante a 
consulta. 
 
É evidente o absurdo de tal recomendação. Se amanhã for denunciado um ginecologista que abusou de suas pacientes, 
deveremos recomendar que os maridos passem a assistir ao exame ginecológico de suas mulheres? O exercício da 
medicina está baseado na confiança obrigatória entre o médico e seu paciente. Sem ela não há nenhuma possibilidade 
de entendimento. Conversar a sós com as pessoas que nos procuram é inerente e essencial à prática médica, 
especialmente se estamos diante de adolescentes que começam a estabelecer novos padrões de comportamento, 
muitas vezes chocantes para os ouvidos dos pais. 
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ANEXO 4: A epidemia de diabetes  

 
Uma epidemia de diabetes se espalha pelo Brasil e por muitos países. 
 
Essa afirmação parece estranha porque costumamos empregar o termo epidemia apenas quando nos referimos às 
doenças infecto-contagiosas, mas a atual explosão de casos de diabetes obedece a todos os critérios epidemiológicos 
necessários para a caracterização de uma epidemia. 
 
A Organização Mundial da Saúde (OMS) chama a atenção para o fato de que a incidência de diabetes aumenta não 
apenas nos países industrializados, mas também nos que adotaram estilos de vida e hábitos alimentares 
"ocidentalizados". A OMS estima que cerca de 5,1% da população mundial entre 20 e 79 anos sofra da doença. E faz 
previsões nada otimistas: o número atual de 194 milhões de casos duplicará até 2025. 
 
Diabetes mellitus é uma condição crônica que surge quando o pâncreas se torna incapaz de produzir insulina (diabetes 
tipo 1 ou insulinodependente), ou quando o organismo não consegue fazer uso adequado da insulina produzida (tipo 2 
ou não insulinodependente). Noventa por cento dos casos pertencem ao tipo 2, e apenas 10%, ao tipo 1. 
 
Sabe-se que filhos de pais e mães diabéticos correm mais risco de desenvolver a doença e que algumas condições da 
vida intra-uterina também aumentam a probabilidade. Por exemplo, crianças nascidas com baixo peso correrão risco 
maior na vida adulta. 
 
Embora fatores genéticos estejam claramente envolvidos em ambas as formas da doença, as causas de diabetes tipo 
1, mais frequente em crianças e adolescentes, permanecem mal elucidadas; já as do tipo 2, que se instalam 
preferencialmente na maturidade, estão ligadas ao excesso de peso, à obesidade, à inatividade física, às dietas ricas 
em gordura e em alimentos de alta densidade energética. 
 
Fatores de risco 
Nos últimos 20 anos, ficou demonstrado que a obesidade é um fator de risco determinante para o aparecimento de 
diabetes tipo 2 em todos os grupos raciais ou étnicos estudados. Mas, o risco pode variar de acordo com o grupo 
estudado. As populações indígenas, por exemplo, são particularmente suscetíveis à associação obesidade-diabetes: os 
índios Pima, do Arizona, conhecidos pela alta prevalência de obesidade, apresentam a maior incidência de diabetes do 
mundo (50% dos adultos são diabéticos). 
 
No passado, pensávamos que o tecido gorduroso fosse simples depósito de gordura, encarregado de armazenar 
energia a ser disponibilizada quando o organismo dela necessitasse. Hoje sabemos que as células adiposas podem ser 
consideradas parte do sistema endócrino: produzem hormônios que caem na corrente sanguínea e vão afetar outros 
tecidos. 
 
É o caso da leptina, proteína descrita em 1994, dotada da propriedade de agir sobre o centro da saciedade no cérebro, 
com a finalidade de inibir o apetite, evitar a obesidade e, consequentemente, condições como o diabetes. Por razões 
desconhecidas, no entanto, indivíduos obesos, apesar de geralmente produzirem grandes quantidades de leptina, são 
resistentes a seu efeito inibidor do apetite. Essa resistência mantém a obesidade e aumenta a chance de desenvolver 
diabetes.  
 
Ação dos hormônios 
Recentemente, foram descritos outros dois hormônios produzidos pelo tecido adiposo envolvidos no aparecimento da 
doença: resistina e adiponectina. O primeiro, como o nome indica, exerce ação oposta à da insulina, reduzindo sua 
capacidade de metabolizar glicose adequadamente e favorecendo, assim, o aumento das concentrações de açúcar no 
sangue. Já a adiponectina promove efeito oposto: facilita a ação da insulina, reduzindo o risco de diabetes. 
Infelizmente, nas pessoas obesas a produção de resistina aumenta e a de adiponectina cai, criando uma composição 
hormonal que favorece o aparecimento da doença. 
 
Além desses hormônios, os ácidos graxos produzidos generosamente pelas células gordurosas em excesso acabam se 
acumulando nos músculos encarregados de remover glicose da circulação, dificultando a atividade da insulina e 
aumentando a quantidade de açúcar na corrente sanguínea. 
 
Por razões como essas, o risco de homens ou mulheres desenvolverem diabetes aumenta progressivamente com a 
quantidade de gordura em excesso. Curiosamente pessoas obesas com excesso de tecido adiposo acumulado na região 
abdominal correm mais risco de se tornarem diabéticas do que pessoas obesas com gordura distribuída uniformemente 
pelo corpo. 
 
Mudanças no estilo de vida 
A atual epidemia de obesidade que atinge a infância e os adolescentes tem provocado aumento assustador de diabetes 
do tipo 2, mesmo nessas faixas etárias anteriormente consideradas resistentes a essa forma da doença. É importante 
lembrar que um adolescente com excesso de peso tem 70% de chance de mantê-lo ou de se tornar obeso na vida 
adulta. Se um de seus pais sofrer de obesidade, a probabilidade então sobe para 80%. Várias pesquisas demonstram 
que perdas de 5% a 10% do peso corpóreo podem prevenir ou pelo menos retardar o aparecimento de diabetes. 
Mudanças discretas no estilo de vida que incluam dieta e atividade física, também. Por exemplo, andar 30 minutos por 
dia pode reduzir 40% a 60% o risco de instalação da doença. Andar apenas 30 minutos por dia para evitar uma doença 
que provoca perda da visão, ataques cardíacos, derrames cerebrais, amputações de membros e insuficiência renal 
capaz de exigir transplante de rim, é muito sacrifício? 
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ANEXO 5: A epidemia do fumo  

 
Cada vez menos gente fuma no Brasil. É o que comprova o resultado da pesquisa conduzida pelo Ministério da Saúde 
em sete capitais brasileiras, publicado na última semana de março de 2004: o número de dependentes de nicotina no 
país é de aproximadamente 20%. 
 
Tendo em vista que, nos países industrializados, entre 22% e 25% da população fuma, e que alguns deles investem 
grandes somas na prevenção e no tratamento do tabagismo, nossos números se tornam especialmente expressivos. 
Afinal, para um país que investe quase nada em prevenção e muito menos em tratamento para fumantes desejosos de 
se livrarem da dependência, e que até ontem era complacente com o cinismo da publicidade do cigarro em horário 
nobre na TV, o resultado é surpreendente. 
 
Embora a falta de estudos semelhantes no passado não permita avaliar com precisão a velocidade com a qual a 
epidemia de tabagismo se dissemina, certamente está ocorrendo uma queda expressiva na prevalência de fumantes. 
Basta lembrarmos da porcentagem de adolescentes que fumava nos anos 1960 e a dos que fumam hoje. 
Naquela época, o impacto da propaganda do cigarro era universal: no cinema, na TV, no rádio e na música, todos os 
astros e estrelas fumavam sem parar. Que adolescente conseguia resistir ao charme dos lábios de Rita Hayworth 
assoprando a fumaça para o céu? 
 
É verdade que já nos anos 1950 numerosos estudos haviam demonstrado que fumar provoca câncer, enfisema, ataque 
cardíaco e muitas outras doenças, mas a estratégia de defesa adotada pela indústria do tabaco foi a do contra-ataque: 
de um lado contratava técnicos para criticar a metodologia empregada nessas pesquisas; de outro, pressionava os 
meios de comunicação para garantir que não fossem divulgadas. Qualquer jornal, emissora de rádio ou de televisão 
que ousasse levantar a menor suspeita de que o cigarro pudesse trazer algum malefício à saúde sofria retaliação 
financeira imediata. 
 
A partir da Segunda Guerra Mundial, essa compra de espaço nos meios de comunicação, aliada a um tipo de 
publicidade dirigida sem nenhum pudor para aliciar as crianças, alastrou a epidemia da dependência de nicotina pelo 
mundo inteiro. Na história do capitalismo, raros crimes contra a humanidade foram executados com tal premeditação. 
Mas os tempos mudaram. O poder dos fabricantes de cigarro nos dias de hoje é sombra anêmica do passado. 
Legalmente impossibilitados de inserir comerciais nos jornais, no rádio e na TV, como coagir a imprensa? Como 
impedir campanhas para motivar fumantes a largar o hábito de fumar, como a apresentada em rede nacional pelo 
"Fantástico" no ano passado? 
 
A perda de acesso aos meios de comunicação de massa, o peso das evidências médicas ao demonstrar que o fumo é a 
principal causa de morte evitável em nosso país e a ameaça de serem obrigados a pagar indenizações milionárias às 
famílias dos que morreram por causa do cigarro obrigaram os fabricantes a adotar nova estratégia: a do silêncio. 
Quietinhos, têm a esperança de continuar seus negócios sem chamarem a atenção. Enquanto existirem viciados que 
comprem um maço por dia do fornecedor, haverá faturamento, devem pensar. 
 
Os números publicados pelo Ministério da Saúde deixam claro que estavam enganados os céticos: é possível refrear a 
disseminação da epidemia do fumo, basta haver disposição da sociedade e seriedade política. Para isso, algumas das 
medidas sugeridas pelos técnicos podem ser implantadas a curto prazo, sem ônus para o tesouro: 
1) Aumento de impostos. Em nenhum país civilizado é possível comprar um maço de cigarros por meio dólar. Está 
exaustivamente provado que, quanto mais caro o maço, menor o número de cigarros fumados; 
2) Proibir todos os tipos de publicidade. Toda e qualquer propaganda de uma droga que provoca um tipo de 
dependência tão difícil de vencer, tanto sofrimento físico e tantos óbitos, para viciar meninas e meninos em nome do 
lucro, deve ser punida como crime inafiançável; 
3) Incluir no currículo obrigatório das escolas aulas sobre os problemas causados pelo cigarro; 
4) Proibir o fumo em lugares públicos. Não está certo obrigar quem não fuma a inalar fumaça alheia. Embora não seja 
obrigação do Estado proteger o cidadão contra o mal que ele pode fazer a si mesmo, é seu dever protegê-lo do mal 
que os outros podem fazer contra ele. Além disso, não há dúvida de que a proibição ajuda o fumante a adquirir mais 
controle sobre a dependência; 
5) Oferecer tratamento gratuito para os que quiserem largar o hábito de fumar. Hoje existem grupos de apoio, 
adesivos e chicletes de nicotina, além de medicamentos que ajudam a vencer as crises de abstinência. É ignorância 
deixar de oferecê-los gratuitamente aos fumantes, ainda que não seja por razões humanitárias: sai muito mais em 
conta do que esperá-los ter câncer, infarto, derrame cerebral. 
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ANEXO 6: A propaganda do cigarro  

 
Desculpem, mas vou falar do cigarro outra vez. Da publicidade, mais especificamente. O governo enviou para a 
Câmara dos Deputados um projeto de lei para proibir a propaganda de cigarro que diz o seguinte: 
1) A única propaganda permitida será a de cartazes exibidos em ambientes internos; bares e boates, por exemplo. 
Todas as demais ficam proibidas, inclusive patrocínio de eventos culturais e esportivos. 
2) O dono de estabelecimento flagrado ao vender cigarro para menor de 18 anos será condenado à pena de prestação 
de serviços à comunidade por um período de seis meses a três anos. 
3) Multa de R$ 50 mil a R$ 100 mil para os fabricantes, extensiva às agências de publicidade e empresas de rádio e de 
televisão que infringirem a lei. 
4) As emissoras de rádio e de televisão que insistirem em veicular propaganda de cigarro terão sua programação 
suspensa por até 30 dias. 
 
Quem pode ser contra uma lei como essa? Não torna o cigarro ilegal, não aumenta os impostos, não obriga a indústria 
a arcar com os gastos de saúde das vítimas do fumo (como estão fazendo os americanos), não pune as agências por 
propaganda enganosa, apenas proíbe a publicidade. A lei só impede que as imagens de homens de sucesso, garotas 
livres e esportes radicais sirvam para criar nas crianças a vontade de fumar e, ingenuamente, cair nas garras da 
dependência química mais escravizante de todas as que existem. 
 
Apesar da brandura da lei, o lobby comandado pela indústria do tabaco e alguns setores da publicidade sempre 
reagiram ferozmente contra qualquer iniciativa desse tipo. 
 
Dessa forma, conseguiram até hoje manter no ar anúncios há muito banidos de outros países e à custa deles arrebatar 
legiões de novos dependentes entre a população mais indefesa: 90% dos fumantes começam a fumar antes dos 21 
anos. 
Diversas pesquisas mostram que, nos últimos quinze anos, a idade em que meninas e meninos começam a fumar está 
cada vez mais baixa. Atenta ao mercado, a indústria do fumo dirige a publicidade para a infância e a puberdade. 
 
Por exemplo, veja o que aconteceu nos Estados Unidos com os comerciais estrelados por aquele camelo simpático de 
óculos escuros, em cima da moto, criado pela R. J. Reinolds, em 1988. 
 
Três anos depois de lançada a campanha, diversos estudos demonstraram que as crianças e adolescentes eram 
perfeitamente capazes de reconhecer com facilidade o personagem e associá-lo à marca de cigarro correspondente. 
Um desses estudos mostrou que o camelo era tão conhecido pelas crianças de seis anos quanto o camundongo Mickey. 
 
Levantamentos conduzidos em 1988, quando a campanha foi lançada, e repetidos em 1990 concluíram que o número 
de adolescentes compradores da marca do camelo aumentou de 0,5% para 32%. No mesmo período, as vendas da 
marca subiram de US$ 6 milhões para US$ 476 milhões. 
 
O argumento empregado pela indústria para justificar a oposição às leis que pretendem proibir a publicidade do cigarro 
tem sido tradicionalmente o de que muitos trabalhadores vivem da lavoura, do preparo industrial e da comercialização 
do fumo, e que uma queda de consumo provocaria desemprego. 
 
A justificativa é ridícula. Do ponto de vista moral, é justo provocar sofrimento e morte de milhões de pessoas só para 
que uma minoria conserve o emprego? Não aceitamos esse tipo de lógica quando empregada pelos plantadores de 
maconha em Pernambuco ou pelos produtores de cocaína do cartel de Cali. 
 
Os fabricantes de cigarro ganharam fortunas impunemente até hoje. Mesmo que a publicidade seja proibida 
imediatamente, o efeito da proibição levará anos para se fazer sentir, porque ainda restarão dezenas de milhões de 
fumantes escravizados comprando um maço por dia pelo resto de suas existências. 
 
Além disso, as companhias terão tempo suficiente para investir em outros ramos de atividade os milhões de dólares 
que antes destinavam à propaganda, e assim absorver a mão-de-obra que porventura venha a ficar sem trabalho. 
Não é sensato deixarmos que os beneficiários desse comércio tão lucrativo convençam as crianças a se tornarem 
dependentes, para depois tentarmos fazê-las entender que precisam largar de fumar porque o cigarro faz mal. Em sã 
consciência, ninguém empregaria essa estratégia com os próprios filhos no caso do crack ou da heroína. 
 
A responsabilidade de protegê-los contra o sofrimento que lhes será imposto pela dependência química de nicotina não 
é apenas do governo, é de todos nós que pretendemos criar filhos e netos neste país. 
Proibir a propaganda do fumo está acima de partidos políticos, de interesses de grupos ou de ideologias. A Câmara, o 
Senado e a sociedade têm uma grande responsabilidade. 
 
É fundamental que a imprensa divulgue os nomes dos políticos e dos lobistas empenhados em rejeitar o projeto que 
proíbe a propaganda de cigarro. Estamos diante de uma oportunidade sem precedentes para atacar com seriedade o 
problema do fumo no Brasil. 
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ANEXO 7: Anos de fumaça 

 
De um lado, o Ministério da Saúde adverte que o fumo dá câncer, derrame cerebral, infarto do miocárdio, má formação 
fetal e outras doenças graves e exige que os maços sejam estampados com fotos que ilustram os malefícios causados 
pelo cigarro. Do outro, a indústria do tabaco investe milhões para seduzir novos consumidores. 
 
Vencer a dependência de nicotina pressupõe determinação diária. Muitas vezes, ex-fumantes são as pessoas que ficam 
mais incomodadas com quem persiste no hábito. Alguns, mais solidários, tentam ajudar contando a própria história 
como fumante e a forma como agiram para parar de fumar. 
 
Os depoimentos abaixo fazem parte do acervo de informações que o site vem recebendo espontaneamente por parte 
de seus visitantes que fumaram e pararam ou ainda fumam e também consideram importante servem, também, para 
informar sobre o contexto em que as pessoas cresceram, na maioria, educadas a considerar o cigarro uma coisa 
normal. 

 "Quando você larga de fumar, o fôlego melhora em duas ou três semanas. A circulação sanguínea também. 
Você começa a sentir o gosto da comida, o cheiro das coisas. O sono fica mais tranquilo e a respiração, não dá nem 
para acreditar como melhora. Chega de adiar esse momento. Respire fundo e tente já. Jogue aquele maço amarrotado 
e mal-cheiroso no lixo para sempre". - Drauzio Varella, 59 anos, ex-fumante há 23 anos 

 "Desde pequeno, eu convivi com o cigarro. Na minha casa todos fumavam. Um dia, resolvi experimentar." - 
C.R.G., 55 anos, fumante há 32 anos 

 "Dentre outros vícios que tive, pesados também, o cigarro foi o mais forte. Tem de ter disciplina e muita força 
de vontade para deixar de fumar" - A.S.L., 32 anos, ex-fumante há 3 anos 

 " Mesmo com todas as advertências, eu não conseguia parar de fumar. Fumei por muitos anos. Cheguei a 
levantar da cama para comprar cigarro, pode? Quando decidi parar, toda a vez que vinha aquela vontade maluca, 
tomava um copo cheio de água e isso me ajudou bastante. Escovar os dentes também ajuda, assim como ajuda 
mascar chiclete, evitar tomar café, fazer exercícios físicos e, principalmente, não filar cigarros dos outros." - C.A.B., 
42 anos, ex-fumante há 12 anos 
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ANEXO 8: Antitabagismo inveterado 

 

O destino me levou a encarnar a figura de antitabagista implacável. De uns tempos para cá, amigos, conhecidos e até 
pessoas estranhas ficam sem graça de fumar em minha presença. Na rua, transeuntes anônimos chegam à 
infantilidade de esconder o cigarro aceso, ao passar por mim. Nas festas, virei desmancha-rodinha: chego para falar de 
futebol, o grupinho de fumantes se desfaz para formar-se em outro canto, de onde debandará ao menor sinal de 
minha aproximação. 
 
Atribuo ao destino o papel encarnado, mas tenho consciência da responsabilidade de meus atos: não é de hoje que 
escrevo sobre os males do cigarro e discuto o tema em programas de rádio e televisão. Mas outros médicos também o 
fazem, muitas vezes com mais propriedade e ainda com a qualificação de nunca haver fumado, sem por isso adquirir a 
fama de atormentador de fumantes que me persegue. Por que aconteceu comigo? 
 
Não é fácil avaliar o impacto de ações humanas no espírito alheio, mas vou arriscar algumas explicações. 
Em primeiro lugar, porque fui usuário de nicotina durante 19 anos, período no qual conheci a escravidão, a ansiedade 
insuportável das crises de abstinência, a humilhação de desentortar bituca amassada em cinzeiro cheio, a prepotência 
de fumar em ambientes fechados na presença de crianças, pessoas de idade, mulheres grávidas; finalmente, consegui 
me livrar desse inferno. Há 26 anos, nem por brincadeira ponho um cigarro na boca. 
 
Segundo, porque tenho experiência dupla com essa droga: como ex-usuário e como médico de dependentes menos 
afortunados, que experimentaram na carne o sofrimento imposto pelas doenças pavorosas que o cigarro causa. 
Terceiro, porque o que mais exaspera o fumante é ouvir admoestações de quem jamais fumou. Quem nunca sentiu o 
prazer de uma tragada nem o desespero da abstinência, pode fazer ideia de como é difícil deixar de fumar? Duvido! 
Larguei há tantos anos e, ainda domingo passado, despertei mais uma vez no meio de um sonho recorrente no qual 
acendo um cigarro e encho os pulmões de fumaça. A nicotina é uma cascavel adormecida nas vísceras do ex-fumante, 
pronta para acordar e dar o bote ao primeiro contato com ela. Sinto que bastaria uma tragada para ir à padaria atrás 
de um maço. Se fosse condenado à forca e me concedessem realizar o último desejo, a primeira coisa seria pedir um 
cigarro antes de decidir. 
 
Bem entendida essa introdução, vamos aos objetivos da coluna de hoje: defender a proibição definitiva de qualquer 
tipo de publicidade destinada a promover o fumo e propor aumento do preço do cigarro. 
 
Todos recordam que a propaganda de cigarro na TV só foi proibida em 2000. Parece inacreditável que os fabricantes de 
cigarro, escorraçados das televisões dos países desenvolvidos desde os anos 1970 (ou antes), tenham tido liberdade 
para praticar o crime continuado de induzir crianças brasileiras a fumar em massa, até o início do século 21. 
 
Não é preciso pós-graduação em marketing para constatar que a publicidade do cigarro é dirigida especificamente ao 
público infanto-juvenil. Os fabricantes se valem das estatísticas da Organização Mundial da Saúde: 75% dos fumantes 
começam a fumar antes dos 18 anos; apenas 5% se tornam dependentes depois dos 25 anos. 
 
Pois é, a publicidade foi proibida no rádio e TV, mas continua a ser exibida ostensivamente em espaços internos de 
bares e casas de espetáculos. Até quando vamos tolerar essa iniquidade? 
 
Quanto ao preço do maço de cigarros no Brasil, é dos mais baixos do mundo. Um maço das marcas populares é 
vendido a R$ 1,70 (ou menos, se vier do Paraguai), enquanto um litro de leite do tipo C custa R$ 1,50. Tem 
cabimento? 
 
Se é para aceitar o argumento de que o preço deve ser baixo para não sobrecarregar o orçamento doméstico das 
camadas mais pobres, é o caso de perguntar se a mesma lógica não deveria ser empregada no caso da maconha ou do 
crack consumido pelos meninos da periferia de nossas cidades. 
 
O preço do cigarro brasileiro nos enche de vergonha nos fóruns internacionais, porque há uma infinidade de inquéritos 
epidemiológicos demonstrando que pequenos aumentos reduzem substancialmente o número de fumantes e o número 
de cigarros diários dos que continuam fumando, especialmente entre os adolescentes. 
 
Em 2001, um estudo importante mostrou que um aumento de 10% no preço é motivo suficiente para 7% dos 
adolescentes e 4% dos adultos deixar de fumar. 
 
Na Califórnia, os índices de câncer de pulmão têm caído três vezes mais depressa do que no resto dos Estados Unidos 
desde 1998, quando o Estado aumentou o imposto em 25 centavos de dólar por maço. 
 
Numa intervenção mais radical, a Prefeitura de Nova York aumentou US$ 3 na alíquota de impostos, elevando o custo 
de um maço para cerca de US$ 7, e promulgou uma lei para banir o fumo do ambiente de trabalho. Como 
consequência imediata, 15% dos adultos deixaram de fumar. Os técnicos calculam que essa redução numérica 
impedirá 60 mil mortes prematuras na cidade. 
 
Em virtude desses e de tantos estudos semelhantes, este antitabagista inveterado toma a liberdade de insistir com as 
autoridades federais que é fundamental taxar com mais rigor a venda de cigarros. É uma medida simples, burocrática, 
para a implantação da qual podemos contar com a enorme experiência da Receita Federal, capaz de evitar um 
sofrimento humano imensurável, milhares de mortes prematuras, além de reduzir gastos com saúde e, de quebra, dar 
uma força para os cofres públicos. 
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ANEXO 9: De gravata ou revólver na mão 

  

Ao contrário do que imaginam os fumantes, cigarros de baixos teores são mais nocivos à saúde. 
 
Na primeira metade do século 20, a indústria do fumo fez o possível e o inimaginável para impedir que a sociedade 
fosse informada dos malefícios do cigarro. Nos anos 60, depois da publicação da monografia "Fumo e Saúde", na 
Inglaterra, e do relatório "Luther Thierry, General Surgeon", nos Estados Unidos, nos quais foram reunidos mais de 30 
mil estudos que demonstravam ser o tabagismo a principal causa isolada de mortes e doenças crônicas, a indústria 
houve por bem lançar o chamado cigarro de baixos teores, também batizado de "light", "ultralight" ou "low tar". 
 
O bombardeio publicitário pela TV e demais meios de comunicação sugeria aos incautos que as marcas "light" 
representariam uma forma segura de fumar: fumos com teores reduzidos de alcatrão e nicotina deveriam fazer menos 
mal do que aqueles com concentrações mais altas dessas substâncias. Como consequência, seu consumo virou moda; 
especialmente entre as mulheres, o alvo principal das campanhas para expandir o mercado de dependentes. 
 
Na verdade, tratava-se de uma manobra criminosa: comparado com os fumos mais fortes, o cigarro de baixos teores é 
um agravo muito mais sério à saúde. 
 
Para conquistar usuários do sexo feminino e facilitar para as crianças a aceitação do sabor aversivo da fumaça, a 
indústria adiciona aos cigarros de baixos teores compostos naturais e sintéticos com odores e gostos agradáveis, como 
o etilvalerato (maçã), álcool fenílico (rosas), anetol (aniz) e muitos outros. Muitos, mesmo: são mais de 600 - segundo 
o Food and Drug Administration, dos Estados Unidos -, que vêm somar-se aos 5.000 ou 6.000 normalmente presentes 
no cigarro. A combustão de vários desses aditivos dá origem a subprodutos hepatotóxicos ou cancerígenos. 
 
A nicotina é uma droga que exerce ação psicoativa ao ligar-se a receptores existentes nos neurônios de diversas áreas 
cerebrais. Quando esses receptores ficam vazios o fumante entra em crise de abstinência e acende o próximo cigarro. 
Ao dar a primeira a tragada, a ansiedade desaparece de imediato porque a droga vai dos pulmões ao cérebro em 
apenas seis a dez segundos. Esse mecanismo é tão poderoso que o cérebro não deixa a critério do fumante a inalação 
da quantidade de nicotina exigida pelos neurônios dependentes: são eles que controlam a duração e a profundidade da 
tragada. Se a concentração da droga na fumaça é mais baixa o cérebro ordena uma tragada mais profunda e 
duradoura. 
 
Ao aspirar com mais força, o ar entra com maior velocidade e queima proporcionalmente mais tabaco do que o papel 
das laterais, aumentando o conteúdo de nicotina na fumaça e provocando alterações químicas que a tornam mais 
facilmente absorvida nos alvéolos pulmonares. 
 
Por essas razões, até hoje nenhum estudo demonstrou que fumantes de cigarros "light" apresentem menos doenças 
cardiovasculares, respiratórias ou câncer. Pelo contrário, alguns trabalhos mostram incidência mais alta de ataques 
cardíacos e de doenças respiratórias. 
 
Faço essas observações, leitor, para comentar um trabalho publicado na revista médica "The Lancet" por três autores 
canadenses que tiveram acesso aos documentos dos estudos sobre os efeitos do cigarro, conduzidos secretamente 
pela multinacional British American Tobacco (controladora da Souza Cruz, no Brasil) no período de 1972 a 1994, agora 
tornados públicos depois de longa batalha judicial vencida pelas autoridades norte-americanas. 
 
Os exames para analisar cigarros são regulamentados por uma organização internacional (ISO). O teste padrão é feito 
por meio de uma máquina de fumar que uma vez por minuto, dá uma tragada de dois segundos de duração, na qual 
são inalados 35 mililitros de fumaça para análise. Ocorre que os pesquisadores da companhia descobriram que o 
fumante médio é mais ávido: dá duas tragadas por minuto, nas quais inala 50 a 70 mililitros de cada vez. 
 
Na documentação, os autores canadenses verificaram que a multinacional não estava simplesmente interessada nos 
hábitos dos fumantes, procurava usar esse conhecimento para desenvolver um cigarro que obedecesse às normas 
legais de acordo com as análises efetuadas pelas máquinas de fumar, enquanto aumentava o conteúdo de nicotina a 
ser absorvido pelos pulmões fumantes, como evidencia um documento interno datado de 1983: "O desafio é reduzir o 
conteúdo de nicotina determinado pelas medidas das máquinas e, ao mesmo tempo, aumentar a quantidade realmente 
absorvida pelo fumante". 
 
Outra diretriz interna propunha: "O ideal é que os cigarros de baixos teores não pareçam diferentes dos normais ... 
Eles devem ser capazes de liberar 100% mais de nicotina do que o fazem nas máquinas de fumar". Em 1978, 
enquanto a publicidade milionária exaltava as virtudes das marcas "light", um dos médicos contratados pela empresa 
advertia, em sigilo: "Talvez a variável mais importante para caracterizar o risco à saúde seja a duração do contato com 
a fumaça inalada. Se assim for, a fumaça inalada profundamente através dos cigarros de baixos teores deve ser mais 
prejudicial". 
 
Moral da história: de terno e gravata ou revólver na mão, vendedores de drogas são indivíduos dispostos a cometer 
qualquer crime para ganhar dinheiro. 
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ANEXO 10: Droga pesada 

 

Fui dependente de nicotina durante 20 anos. Comecei ainda adolescente, porque não sabia o que fazer com as mãos 
quando chegava às festas. Era início dos anos 60 e o cigarro estava em toda parte: televisão, cinema, outdoors e com 
os amigos. As meninas começavam a fumar em público, de minissaia, com as bocas pintadas assoprando a fumaça 
para o alto. O jovem que não fumasse estava por fora. 
 
Um dia, na porta do colégio, um amigo me ensinou a tragar. Lembro que fiquei meio tonto, mas saí de lá e comprei um 
maço na padaria. Caí na mão do fornecedor por duas décadas; vinte cigarros por dia, às vezes mais. 
 
Fiz o curso de medicina fumando. Naquela época, começavam a aparecer os primeiros estudos sobre os efeitos do 
cigarro no organismo, mas a indústria tinha equipes de médicos encarregados de contestar sistematicamente qualquer 
pesquisa que ousasse demonstrar a ação prejudicial do fumo. Esses cientistas de aluguel negavam até que a nicotina 
provocasse dependência química, desqualificando o sofrimento da legião de fumantes que tentam largar e não 
conseguem. 
 
Nos anos 70, fui trabalhar no Hospital do Câncer de São Paulo. Nesse tempo, a literatura científica já havia deixado 
clara a relação entre o fumo e diversos tipos de câncer: de pulmão, esôfago, estômago, rim, bexiga e os tumores de 
cabeça e pescoço. Já se sabia até que, de cada três casos de câncer, pelo menos um era provocado pelo cigarro. 
Apesar do conhecimento teórico e da convivência diária com os doentes, continuei fumando. 
 
Na irresponsabilidade que a dependência química traz, fumei na frente dos doentes a quem recomendava abandonar o 
cigarro. Fumei em ambientes fechados diante de pessoas de idade, mulheres grávidas e crianças pequenas. Como 
professor de cursinho durante quase 20 anos, fumei nas salas de aula, induzindo muitos jovens a adquirir o vício. 
Quando me perguntavam: "Mas você é cancerologista e fuma?", eu ficava sem graça e dizia que ia parar. Só que esse 
dia nunca chegava. A droga quebra o caráter do dependente. 
 
A nicotina é um alcaloide. Fumada, é absorvida rapidamente nos pulmões, vai para o coração e, através do sangue 
arterial, se espalha pelo corpo todo e atinge o cérebro. No sistema nervoso central, age em receptores ligados às 
sensações de prazer. Esses, uma vez estimulados, comunicam-se com os circuitos de neurônios responsáveis pelo 
comportamento associado à busca do prazer. De todas as drogas conhecidas, é a que mais dependência química 
provoca. Vicia mais do que álcool, cocaína, morfina e crack. E vicia depressa: de cada dez adolescentes que 
experimentam o cigarro quatro vezes, seis se tornam dependentes para o resto da vida. 
 
A droga provoca crise de abstinência insuportável. Sem fumar, o dependente entra num quadro de ansiedade 
crescente, que só passa com uma tragada. Enquanto as demais drogas dão trégua de dias, ou pelo menos de muitas 
horas, ao usuário, as crises de abstinência da nicotina se sucedem em intervalos de minutos. Para evitá-las, o fumante 
precisa ter o maço ao alcance da mão; sem ele, parece que está faltando uma parte do corpo. Como o álcool dissolve a 
nicotina e favorece sua excreção por aumentar a diurese, quando o fumante bebe, as crises de abstinência se repetem 
em intervalos tão curtos que ele mal acaba de fumar um, já acende outro. 
 
Em 30 anos de profissão, assisti às mais humilhantes demonstrações do domínio que a nicotina exerce sobre o usuário. 
O doente tem um infarto do miocárdio, passa três dias na UTI entre a vida e a morte e não pára de fumar, mesmo que 
as pessoas mais queridas implorem. Sofre um derrame cerebral, sai pela rua de bengala arrastando a perna 
paralisada, mas com o cigarro na boca. Na vizinhança do Hospital do Câncer, cansei de ver doentes que perderam a 
laringe por câncer levantarem a toalhinha que cobre o orifício respiratório aberto no pescoço, aspirarem e soltarem a 
fumaça por ali. 
 
Existe uma doença, exclusiva de fumantes, chamada tromboangeíte obliterante, que obstrui as artérias das 
extremidades e provoca necrose dos tecidos. O doente perde os dedos do pé, a perna, o pé, uma coxa, depois a outra, 
e fica ali na cama, aquele toco de gente, pedindo um cigarrinho pelo amor de Deus. 
 
Mais de 95% dos usuários de nicotina começam a fumar antes dos 25 anos, a faixa etária mais vulnerável às adições. 
A imensa maioria comprará um maço por dia pelo resto de suas vidas, compulsivamente. Atrás desse lucro cativo, os 
fabricantes de cigarro investem fortunas na promoção do fumo para os jovens: imagens de homens de sucesso, 
mulheres maravilhosas, esportes radicais e a ânsia de liberdade. 
 
O fumo é o mais grave problema de saúde pública no Brasil. Assim como não admitimos que os comerciantes de 
maconha, crack ou heroína façam propaganda para os nossos filhos, todas as formas de publicidade do cigarro 
deveriam ser proibidas terminantemente. Afinal, que pais e mães somos nós? 

 
 
 
 
 


