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Resumo: A partir da década de 1950 começa a tomar vulto na mídia brasileira uma

estratégia  de  produção de sentido  resultante  do crescente  embaralhamento  das

fronteiras  entre  informação  e  entretenimento.  A estratégia  nomeada  por  alguns

teóricos  da  comunicação  como  infoentretenimento,  tradução  para  o  neologismo

infotainment,  proliferou-se  por  diversos  meios,  gêneros  e  formatos,  por  sua

considerada eficácia discursiva e perfeita conjunção com a lógica do consumo e do

espetáculo reinante na contemporaneidade, estendendo-se inclusive, ao âmbito da

divulgação científica. 

No  Brasil,  as  principais  representantes  do  infoentretenimento  impresso

voltado à área da ciência e tecnologia são as revistas Superinteressante e Galileu

que entre outros assuntos, abordam as diferentes incursões da tecnociência sobre o



corpo e a saúde a partir da perspectiva do entretenimento. Em outras palavras, nestas

revistas as novas descobertas da ciência e da tecnologia recebem tratamento editorial

que as aproxima da narrativa ficcional. Como nos contos maravilhosos ou no realismo

fantástico e na própria ficção científica, o mistério, o drama e as referências míticas dão

uma dimensão quase onírica aos atributos da ciência, além de com a ajuda de outras

estratégias linguagem, provocar nos leitores o exercício da projeção e da identificação

Neste trabalho propomos um olhar analítico para os discursos produzidos por estas

publicações entre os anos de 2004 e 2014, e as respectivas estratégias de mediação e

produção  de  sentido,  utilizadas  na  construção  de  uma  imagética  sobre  corpo

biotecnológico,  desenvolvida  com  base  na  naturalização  dos  ideais  liberais  e  do

pensamento cibernético.    

Palavras chave: corpo biotecnológico ; infoentretenimento; mediações; tecnociência

Introdução

O mito da perfectibilidade humana que, podemos dizer, anda de mãos dadas com a

crença no melhoramento tecnológico das condições de vida da espécie, juntamente com

a promessa de uma ciência libertadora, se converteu numa das ideias mais sustentadas

na contemporaneidade.  Se somarmos a isso a proliferação de imagens difundidas pela

mídia e pela indústria do entretenimento, as narrativas acerca dos prodígios conseguidos

a  partir  da  fusão  entre  organismos  e  máquinas  e  as  reverberações  do  pensamento

cibernético nas ciências e na sociedade de um modo geral, o que se tem é um vasto

imaginário sobre o corpo biotecnológico e todas as outras figuras metafóricas oriundas da

matriz cibernética como as máquinas inteligentes, os androides, os robôs, os seres pós-

humanos e transumanos. 

Levando  em  conta  todas  estas  questões,  além  da  configuração  do  cenário

midiático como uma das esferas mais relevantes e complexas dentro do espectro das

relações  de  poder  engendradas  na  atualidade,  este  trabalho  tem  como  foco  a

investigação sobre os processos de mediação e práticas de produção de sentido acerca

do corpo modificado pela tecnociência,  a  partir  da análise de dois  produtos da mídia

impressa  brasileira,  as  revistas  Superinteressante e  Galileu,  que  consideramos  como

principais representantes de uma categoria que chamaremos aqui de infoentretenimento

científico impresso,  conhecida por levar conteúdo de ciência e tecnologia ao público não

especializado por meio do uso de uma linguagem de fácil compreensão e grande apelo

imagético.



A análise das revistas publicadas entre os anos de 2004 e 2014, bem como o

estudo das respectivas práticas editoriais desenvolvidas, procura identificar as estratégias

de produção de sentido utilizadas ao longo do período e depreender delas a perspectiva

sob a qual se organiza a imagem do ser humano modificado tecnologicamente e as quais

ideais e a valores ela está vinculada. Neste trabalho apresentamos a análise temática das

capas das duas revistas acima e a análise de conteúdo de uma reportagem da revista

superinteressante  publicada  em  2010,  na  qual  estão  explicitados  os  princípios  do

aprimoramento humano por meio da biotecnologia. 

Um dos pontos-chave desta discussão é a busca pela compreensão de como a

ciência e o corpo se converteram em tema, não apenas de notícia, mas de entretenimento

midiático consumível.  O que faz do corpo biotecnológico o protagonista de uma narrativa

espetacular ou, por que não dizer: superinteressante? 

Observar as práticas e estratégias de produção de sentido nestes materiais, podem

nos levar a compreender, entre outras coisas, os motivos pelos quais este processo se

tornou  desejável.  A quem  ele  interessaria?  E  quais  seriam  as  suas  consequências?

Diante  deste  contexto  faz-se  importante  mencionar  a  dimensão e  a  relevância  que o

entretenimento tomou na vida social contemporânea, bem como o modo como ele vem

sendo  produzido  e  consumido,  transformando-se  numa  cosmologia  a  partir  da  qual,

revelam-se formas de dominação e transmissão de ideologias. 

Há  que  se  considerar  ainda  a  dimensão  da  informação  ou  do  acontecimento

transformado em notícia pela mídia. Ao observarmos as notícias em seu intercambiar com

a ficção e com o entretenimento, procuramos compreender o modo como ela atua no

processo de construção do imaginário,  em especial  no  que diz  respeito  ao futuro do

humano, tanto do ponto de vista histórico e social, quanto de sua estrutura simbólica. 

As notícias trazidas pelas revistas  Superinteressante e  Galileu são construídas,

assim como todas as demais, e por este mesmo motivo, pressupõe-se de seus editores

um nível  de compromisso com a veracidade dos fatos.  Mas como na maior parte do

infoentretenimento, o acontecimento é inflacionado, transformado em narrativa excitante e

muitas  vezes  investida  de  uma certa  carga  de  melodrama,  o  que  precisamos  é  nos

questionar acerca dos limites entre o real e o ficcional. 

A propósito desta questão, o filósofo Christoph Turcke (2011, p. 17) nos fala que o

problema  da  transformação  dos  acontecimentos  em  notícias  encontra-se  em  seu

processo  de  construção,  especialmente  naquelas  que  nos  dão  a  sensação  de  maior

concretude,  como as que apresentam,  dados numéricos  em infográficos  ou imagens.

“Que a metamorfose de conteúdos em notícias o mais palpáveis possível não se possa



dar sem estilização, redução e distorção, é um velho problema das mídias [...]” e esta

seria uma das mais relevantes características.  

O uso da credibilidade científica sedimentada por seu próprio discurso ao longo dos

anos, entre outros fatores, unido ao potencial da mídia no seu papel de inversão da base

lógica  da notícia  capaz de converter  o  “a  ser  comunicado,  porque importante”   em “

Importante, porque comunicado”, eleva as publicações estudadas ao patamar de porta-

vozes da verdade, tornando-se detentoras do direito de dizer ao seu leitor o que deve ou

não fazer ou acreditar, com base nos fatos, dados e verdades da ciência.

Se  por  um  lado  nos  confrontamos  com  uma  ciência  onipotente,  portadora  do

legítimo saber na modernidade1,  por outro temos que lidar com um cenário no qual a

mídia se configura como uma outra dimensão do espaço público, talvez mais real que a

própria  realidade2 e  por  isso  mesmo posicionando-se  como porta-voz  da  verdade  ao

promover a transformação do acontecimento em notícia, da vida em entretenimento e da

ficção na mais vivenciável das realidades. 

Depreendemos então, com base nas arguições de Lucien Sfez (1995), que diante

da  secularização  e  da  alta  mediatização,  ciência  e  mídia  se  tornam  duas  esferas

incontestáveis de poder por onde se fiam as sociedades de imanência em direção às

utopias consumíveis, aos desejos individuais e às suas autoindulgências. 

Já não é de cima, de Deus ou do Estado, que vem a razão. Também

não é de baixo, do povo, da nação, que as luzes viriam. “Isso” vem

da  ciência,  isto  é,  de  toda  a  parte,  sem  controlo,  dos  grandes

laboratórios  instituídos  aos  pequenos  erráticos.  [...]  Há  aqui  uma

ciência  mediatizada  sobre  os  indivíduos,  sobre  os  desejos

particulares,  desejos  severos  que  pretendem  excluir  qualquer

mediação institucional em nome da sua liberdade. (SFEZ, 1995 p.

27, grifo do autor).

Deste  cenário  emergem  alguns  pontos  sobre  os  quais  as  reflexões  se  fazem

necessárias.  Em primeiro lugar, o corpo biotecnológico, que por si  só já se configura

como um campo em disputa. Um lugar em que são observáveis as relações de poder,

tanto no domínio do econômico, quanto na esfera das hierarquias que se estabelecem

dentro do espaço científico. Em seguida, o papel da mídia na sociedade contemporânea e

a forma como ela se configura, especialmente no que diz respeito às formas cada vez

1 Cf. Martíns (2012, p. 21).
2 Cf. Martín-Barbero (2002, p. 89).



mais intrincadas entre informação e entretenimento, e finalmente, o aspecto da incerteza,

do medo que circunda todo o processo de transformação de corpos humanos de base

biológica em corpos híbridos máquina e organismo, suas implicações orgânicas, sociais,

políticas e jurídicas que nos levam de volta à velha discussão acerca da dicotomia entre

cultura e natureza no que diz respeito à formação do ser humano. 

Superinteressante e Galileu: o surgimento do gênero no Brasil

Por  volta  da  década  de  1980,  começa  a  ganhar  força  no  Brasil,  um  tipo  de

publicação impressa periódica de grande apelo visual, cuja identidade se caracterizava

por oferecer um conteúdo baseado em ciência e tecnologia, numa linguagem “acessível”

ao público leigo, sob o pretexto de desenvolver o que os próprios editoriais denominavam

“entretenimento inteligente”.

Uma  das  mais  conhecidas  representantes  do  gênero  no  país  é  a  revista

Superinteressante, lançada no país em 1987 pela editora Abril, a partir da ideia de replicar

o modelo espanhol, a revista  Muy Interessante, surgida em Madrid no ano de 1981. Na

mesma linha, em 1991, surge a revista Globo Ciência publicada pela editora Globo, que

mais tarde viria a chamar-se Galileu. Atualmente, estas duas revistas posicionam-se como

as  de  maior  penetração  no  gênero  (Superinteressante  ultrapassando  os  400  mil

exemplares e  Galileu com mais de 190 mil)  e mantem-se ainda hoje como canais de

mídia de grande penetração, resistindo inclusive às intempéries da revolução digital. 

No entanto, a primeira incursão deste tipo de publicação no Brasil, foi feita pela

revista Planeta, publicada pela editora Três em 1972, embora esta hoje não seja a mais

expressiva em termos de vendas. A versão brasileira da revista Planète criada na França

em 1963, chegou ao país sob a editoria do escritor e jornalista Inácio de Loyola Brandão

que esteve no comando da redação até 1976, seguido por outros destacados nomes do

meio  nacional.  A Planeta  foi  a  primeira  revista  publicada  pela  editora,  que até  então

dedicava-se a outros formatos de publicações.

As não-fronteiras entre informação e entretenimento

Se  observarmos  a  evolução  da  mídia  impressa  inglesa  e  americana,

conseguiremos identificar os motivos pelos quais a notícia e o entretenimento passaram a

atuar de modo complementar nesses dois países, cuja influência se verifica nas práticas

jornalísticas  até  os  dias  de hoje  em todo o mundo.   O surgimento  de possibilidades



tecnológicas,  que  amplificaram o  alcance  da  informação,  encurtaram  as  distâncias  e

propiciaram a aceleração do tempo, serviu de impulso ao desenvolvimento industrial e às

transformações  ocorridas  nos  modos  de  vida,  o  aumento  da  riqueza  e  do  lazer  e  a

configuração do que se poderia chamar de um cenário midiático. 

Neal Gabler (1999), conta que foi por meio do jornalismo que o entretenimento se

insinuou para o mundo antes de se transformar em uma cosmologia capaz de ocupar toda

a esfera da vida. Com base nos argumentos colocados pelo sociólogo Robert E. Park em

1927,  Gabler  (1999)  enfatiza  que  a  imprensa  desta  época  era  o  resultado  das

constatações feitas pelos editores de Londres e Nova York, já em 1835, de que a maior

parte das pessoas acham mais fácil ler notícias do que opiniões em editoriais e, de que o

homem comum prefere ser entretido a ser instruído. 

Este cenário foi marcado pelo surgimento do New York Sun, em 1833, que rompia

com  os  padrões  do  jornalismo  da  época,  mudando  o  foco  de  público  que  era

caracterizado pelas classes mais favorecidas,  para as massas como descreve Gabler

(1999,  p.  61,  grifo  do  autor):  “Antes  do  Sun,  quase  todos  os  jornais  custavam  seis

centavos de dólar. O Sun custava um centavo, ou um penny: daí o nome “pennypress”,

traduzido aqui como imprensa barata, nome que pegou e estendeu-se a todos os seus

imitadores.” 

Ao  longo  do  seu  processo  de  amadurecimento,  desenvolvimento  tecnológico  e

barateamento dos custos de prensagem, a crença herdada do industrialismo de que a

imprensa teria uma função educativa na sociedade, sendo responsável por contribuir para

o  desenvolvimento  cultural  da  população  se  arrefeceu,  dando  lugar  ao  seu  caráter

mercantil. Martín-Barbero  (2004)  salienta  que  além  de  seu  potencial  na

formação  da  opinião  pública,  em  geral  aliada  à  força  econômica  e  ao  controle  da

informação,  a  imprensa  sempre  foi  responsável  pela  conformação  de  um  imaginário

social, devido à sua especial capacidade de criação de imagens. Por este motivo, nos

séculos XVIII  e  XIX,  ela se forjou como elemento de consolidação para o avanço da

ideologia  liberal  e  progressista,  tendo  sido  portadora  do  racionalismo  das  luzes,  da

liberação religiosa e política e desempenhado papel  fundamental  contra os resquícios

institucionais do feudalismo. 

Em resumo, o que se vê é que desde o seu surgimento, a informação, na forma

como modernamente se configurou, esteve atrelada à lógica do mercado, assumindo um

caráter de mercadoria consumível e submetida aos processos de produção. 

Discursividades, mediações e estratégias de produção de sentido na mídia



Como configurar uma metodologia que possa trazer respostas sobre o universo de

significação que compreende a ideia do corpo modificado pela tecnociência, do homem

transformado, de potencialidades amplificadas ou limitações remediadas, restringindo-nos

por meio da análise dos conteúdos de revistas que tratam de ciência, tida por muitos,

como superficial ou sensacionalista? 

O desafio, como propõe Martín-Barbero (2004) ao organizar os pressupostos da

teoria das mediações, é pensar a sociedade a partir da comunicação e das mediações

que ocorrem entre os meios massivos e os sujeitos, tendo em vista a reciprocidade do

processo. É ter em vista que a história se faz das práticas -  e isso inclui  as práticas

discursivas, embora o discurso ainda seja capaz de tramar a história, sobretudo fazendo-a

aceitável.  Exatamente  como  ocorre  nos  tempos  de  crise,  quando  os  discursos  se

organizam de forma massiva na tentativa de fazer parecer respirável aquilo que asfixia.

Para Martín-Barbero (2004), se pensado como prática, o discurso se carrega de volume

histórico. 

Para entender a relevância da análise do conteúdo de um meio massivo, tal como

propusemos, ainda que este seja considerado portador de uma fala que banaliza o fato ou

a notícia em nome do “mero” entretenimento, é preciso ter em vista a premissa destacada

pela teoria das mediações de que todo discurso é poder. 

De acordo com Martín-Barbero (2004), é preciso ter me vista que o discurso se

apresenta como um local de disputas pelo poder que se articulam por meio das formas de

existência do próprio discurso, ou seja, de suas condições de produção e de circulação.

As  práticas  e  regras  discursivas  são  na  verdade,  as  vias  pelas  quais  se  pode

compreender tais relações ali incrustradas. Um exemplo de que as práticas estão na base

da constituição do discurso é que, em nome da objetividade, as ciências da linguagem

parcelam e dividem os seus objetos e isso,  por  si  só,  já  é  uma forma de controle  e

domesticação. 

 Sendo assim, “[...] não se trata só de que o poder utiliza o discurso como arma,

como sofisma, como chantagem,  mas de que o discurso faz  parte  constitutiva  dessa

trama de violência,  de controle e de luta que constitui  a prática do poder.”  (MARTÍN-

BARBERO, 2004, p.70).

No caso das revistas Superinteressante e Galileu, consideradas representantes de

um mesmo formato e gênero midiático, procuramos objetivar, a partir do estudo de suas

práticas,  o  modo como os discursos circulantes e convergentes oriundos das esferas

mencionadas  se  organizam.  As  relações  de  poder  que  se  precipitam  das  práticas



discursivas,  são  reveladas  por  meio  da  identificação  de  estratégias  de  produção  de

sentido que envolvem as subjetividades humanas. 

O infoentretenimento 

Infoentretenimento3 é  uma estratégia  de  produção de sentido,  ele  se  posiciona

como uma espécie de pré-gênero midiático, que surge em decorrência das condições

histórico-sociais e toma força na segunda metade do século XX, com o fenômeno da

inserção  da  televisão  nas  sociedades.  Trata-se  da  tradução  para  o  português  do

neologismo  infotainment, oriundo da língua inglesa, resultante do “embaralhamento de

fronteiras entre informação e entretenimento”. (GOMES, 2009, p.195). 

Gomes (2009) defende que a palavra resulta da justaposição dos termos aplicados

a áreas que até então eram tidas como distintas no contexto da produção cultural.  No

entanto, o fenômeno em si, foi se estabelecendo na medida em que novas configurações

no sistema global  de comunicação foram se sedimentando e com ele outras práticas

comunicacionais, incluindo as estratégias aplicadas aos usos da linguagem.

Há, no entanto, uma complexidade de fatores envolvidos neste processo,  entre

eles, a consolidação do neoliberalismo como sistema político hegemônico, que levou à

desregulamentação  dos  sistemas  nacionais  de  comunicação,  o  que  ocorreu  em

convergência com a proliferação dos meios de produção e distribuição de conteúdos e

produtos  culturais  desencadeada  pela  digitalização  e  pela  ampliação  do  alcance  das

redes telemáticas e da ampliação do acesso a estas tecnologias. 

Gomes  (2009)  contextualiza  o  surgimento  do  infoentretenimento  na  mídia

brasileira,  destacando  que  os  serviços  de  comunicação,  incluindo  audiovisual,

telecomunicações, produção gráfica e serviços postais, passaram a ser vistos como o

maior  setor  do  mercado  de  fusões  e  aquisições  de  empresas,  fazendo  com que  as

grandes corporações midiáticas transnacionais, assumissem o controle sobre uma imensa

gama de produtos  culturais,  desencadeando assim,  o  acirramento  da concorrência,  a

ampliação dos investimentos em tecnologia, a fragmentação da audiência e a busca pela

vantagem mercadológica.

3 Há  variações  sobre  o  uso  da  tradução  do  termo  entre  diferentes  autores.  A maior  parte  dos  investigadores
portugueses  preferem a tradução do termo e a  usam com o hífen,  porém, de acordo com as  normas da nova
grámática  da  Língua  Portuguesa.  Disponível  em:  http://
http://sistemas.rei.unicamp.br/pdf/Guia_Reforma_Ortografica_CP.pdf> o uso de hífen tornou-se desnecessário nos
casos em que há a junção de duas palavras onde uma termina com som diferente do que inicia a outra. Embora a
autora que trazemos como referência para a definição do conceito, Itania M. M. Gomes, aponte para o uso do
termo, tanto no Brasil como na França, em geral sem tradução, neste trabalho optamos pelo uso do termo traduzido
e sem o uso do hífen seguindo as regras da nova gramática da Língua Portuguesa. 

http://sistemas.rei.unicamp.br/pdf/Guia_Reforma_Ortografica_CP.pdf


A atmosfera globalizada, onde a percepção do tempo e do espaço foi totalmente

ressignificada  pelas  transmissões  incessantes  de  imagens  televisivas  e  o

embaralhamento entre o que é informação e o que é entretenimento, transborda os limites

da  linguagem  e  do  formato  e  esbarra  na  fronteira  ficção-realidade,  é  que  faz  do

infoentretenimento  algo  a  ser  problematizado  e  discutido  nas  ciências  sociais  e  na

comunicação.  

É neste aspecto que se concentra a atenção deste trabalho, ou seja,  no modo

como se articulam as práticas de produção de sentido das revistas brasileiras que tratam

os  temas  ciência  e  tecnologia  sob  a  estratégia  do  infoentretenimento,  tendo  como

principal enfoque as discursividades acerca do corpo biotecnológico. 

O corpo biotecnológico em evidência

A edição de número 2754 da revista Superinteressante, publicada em fevereiro de 2010

traz  na  capa  (figura  1)  a  imagem  do  busto  nu  de  um  garoto  branco,  sorridente  de

aproximadamente 9 anos de idade e os seguintes dizeres: “Ele pode ser imortal. Em 50

anos, é possível que ninguém morra de velho. A ciência está preparando um arsenal de

drogas e tecnologia que promete manter você vivo para sempre. E com o corpo que

sempre quis.”

Figura 1 - Capa da edição de número 275

4 Disponível em:< http://super.abril.com.br/ciencia/voce-pode-ser-imortal>. Acessado em: 12/08/2015.



Fonte:  Arquivo Superinteressante

A capa nos direciona para a reportagem no miolo da revista intitulada: “Você pode

ser imortal.” A chamada continua na linha fina onde ainda encontramos o texto: “Nascer,

reproduzir,  morrer,  eis  o  ciclo  da  vida.  Mas  isso  é  só  por  enquanto.  A ciência  está

trabalhando para que ninguém mais morra de velho. E é possível que dê tempo de você

entrar nessa.”

O que temos a partir  daí é  uma narrativa que se inicia com a apresentação de uma

espécie peculiar de água viva chamada Turritopsis dohrnii, que segundo a Super, possui

células cuja capacidade de renovação é infinita, o que lhe garantiria a possibilidade de

viver para sempre sem envelhecer. O relato do que a revista chama de “mágica evolutiva”

da Turritopsis dohrnii  é colocado lado a lado com o do Rockfish ou  Sebates aleutianos,

uma espécie de peixe do Pacífico e das tartarugas  Emydoidea blandingii  e  Chrysemys

picta,  originárias da América do Norte, por compartilharem um fenômeno denominado

“envelhecimento desprezível” no qual as células do ser vivo permanecem sempre jovens,

por motivos não descobertos até o momento da publicação desta edição da revista. 

Os exemplos elencados pela reportagem estão ali  para mostrar ao leitor  que a

imortalidade e a juventude eterna, não são ideias assim tão excêntricas, uma vez que já

são encontradas na natureza sob a personificação das espécies ali mencionadas. O texto

diz:  “A imortalidade  existe  na  natureza,  não  tem nada  de utopia.  Pena que nós  não

desfrutemos desta boquinha.” A afirmação que faz o fato de a imortalidade não ser uma



característica dos organismos humanos parecer um “mero detalhe”. 

O parágrafo seguinte é uma descrição quase técnica dos processos orgânicos que

precipitam-se na direção do envelhecimento do corpo. “Perdemos os melanócitos que dão

cor  aos  cabelos,  o  colágeno  da  pele,  a  cartilagem  dos  ossos  -  ficamos  grisalhos,

enrugados, com dores nas juntas. Velhos. Numa sucessão de baixas, células e órgãos

vão deixando de cumprir funções cruciais para o corpo. Até que tudo isso culmina numa

pane geral. E nós morremos.” Neste momento a analogia biológica dá lugar à metáfora

maquínica através da qual somos guiados pelo narrador para um passeio mental pela

“engrenagem”  do  corpo  humano,  a  observar  como  voyeurs o  seu  processo  de

deterioração que culmina na “pane geral” expressão normalmente aplicada às máquinas

para designar a falência do sistema como um todo. 

O texto faz então uma digressão sobre as tentativas de driblar ou anular o processo

de envelhecimento do corpo, ao longo da história da humanidade desde a mumificação no

Egito Antigo, para finalmente dizer ao leitor: “[...] agora estamos mais próximos do que

nunca do sonho da imortalidade. Por causa dessas espécies  highlanders, cientistas do

mundo todo acreditam que nós também podemos ser imortais.” Neste momento o autor

traz para si e para o leitor - que se vê incluso na afirmação por meio do pronome oculto

“nós”,  enquanto  representante  de  toda  a  humanidade  também  contemporânea  deste

acontecimento histórico - o privilégio de estar tão próximo do sonho. Vale lembrar que é

pelo processo de projeção e identificação (MORIN, 1997), que o sonho da imortalidade

passa a ser agora também do leitor. 

Observemos ainda que ao chamar as espécies mencionadas no início da narrativa

de highlanders, a reportagem estabelece uma ponte direta no imaginário do leitor com a

ficção, por meio da referência ao filme Highlander. O guerreiro imortal (1986), dirigido por

Russell Mulcahy e que  tornou-se um clássico, transformando a palavra  highlander em

“sinônimo” de imortalidade até os dias de hoje.  

Pelo que foi observado até o momento, meio das sondagens iniciais do corpus de

análise,  o  uso  da  referência  cinematográfica  nos  textos  é  um  recurso  utilizado  com

significativa frequência pelas revistas estudadas.  Trata-se de uma estratégia típica do

infoentretenimento, tal como apresentado no primeiro capítulo. Um dos objetivos desta

prática costuma ser o de ilustrar o conteúdo, já que na maioria das vezes este pode

parecer um tanto intangível, uma vez que é fundado em prognósticos da ciência e não

propriamente em fatos ou experiências concretas com o intuito de torná-los visualizáveis.

O  recurso  também tem a  capacidade  de  tornar  a  notícia  científica  mais  palatável,  à

medida  que  faz  com  que  a  narrativa  derive  pelo  imaginário  ficcional,  alargando  seu



horizonte de produção de sentido. 

Assim, ao abrir as portas para outros mundos possíveis, a narrativa instaura uma

conexão volátil entre o real e o ficcional, pois tece um universo imaginativo acerca de uma

predição científica que se organiza a partir de um fato apresentado (em geral, o ponto de

partida da reportagem) que serve de sustentação para toda a estrutura da reportagem e

estabelece um lastro com o mundo real ou da materialidade, normalmente este fato é o

ponto de intersecção entre o vivido e o imaginado na estrutura narrativa construída pela

revista sobre um determinado assunto. 

Voltando ao conteúdo da reportagem, ainda no mesmo parágrafo destacado do

texto,  a  frase:  “cientistas  do  mundo  todo  acreditam  que  nós  também  podemos  ser

imortais” merece especial atenção. Ao ler uma frase como esta, temos a sensação de que

há uma fala unívoca da comunidade científica a afirmar sua crença na possibilidade da

imortalidade humana. A frase poderia perfeitamente ser construída de outra forma, como

por exemplo:  Em várias partes do mundo há cientistas que acreditam que nós também

podemos  ser  imortais. Ou  ainda:  No  mundo  todo  há  cientistas  que  acreditam  que

podemos também ser imortais. No entanto, a forma escolhida pelo jornalista intenciona

inspirar  a  crença  na  unanimidade  da  ideia,  a  fim  de  amplificar  o  seu  sentido  de

veracidade, ou seja, quanto mais cientistas acreditam, mais confirmável é a hipótese.

A unanimidade da crença dos cientistas sobre a possível imortalidade humana é,

sem dúvida uma falácia,  uma vez que esta é uma premissa  que tem nome e lugar

epistemológico  e  este  é  o  transumanismo,  não  necessariamente  compartilhado  pela

comunidade científica global, apesar da grande influência e poder exercidos, não apenas

junto  à  comunidade  científica,  mas  também  em  outras  esferas  da  sociedade  como

discutiremos mais a fundo mais adiante. 

Jean-Pierre Dupuy (2009) explica que o movimento intelectual e cultural, chamado

de  transumanismo,  entende  como  sendo  sua  missão,  melhorar  a  condição  humana

fazendo uso da razão,  especialmente ao desenvolver  e  tornar  acessíveis  as técnicas

capazes de eliminar o envelhecimento e aumentar consideravelmente as capacidades dos

seres  humanos,  sejam elas  físicas,  intelectuais  ou  psicológicas,  tendo  como  objetivo

anunciado ultrapassar os limites que até o momento constituem a condição humana como

o envelhecimento e a morte. 

A palavra transumanismo deriva do inglês, mas sua origem está na palavra da

língua  francesa  dessein,  que  designa  o  intuito  de  fazer  algo,  ou  seja,  reconceber,

redesenhar a vida ou fabricá-la como a uma máquina. “Transumanismo significa humano

em transição, em direção a um estado chamado pós-humano, no qual a espécie humana



terá dado lugar a uma outra espécie que ela mesma fará nascer.”(DUPUY, 2009, p. 80,

grifos do autor)

A reportagem segue elencando as propostas que já existem para dar conta do

projeto que visa banir o envelhecimento e a morte da condição humana, organizando-as

em duas linhas. A primeira diz respeito aos remédios desenvolvidos para, nas palavras da

revista,  “aprimorar  nossa  defesa  contra  a  morte”  e  a  outra  situa-se  no  campo  das

“inovações tecnológicas que nos tornarão quase robôs”. Diante desta divisão, cabe-nos

fazer a seguinte pergunta: Qual seria a diferença entre as duas linhas apontadas pela

revista, do ponto de vista da ciência? Quando se diz “remédios”, podemos pressupor que

por trás deste recurso há o investimento da indústria bioquímica que alavanca pesquisas

prioritariamente  nas  áreas  da  biologia,  da  química  e  em  diversas  especialidades  da

medicina como a neurologia e a geriatria, por exemplo. 

Podemos  pensar  também que  por  trás  destas  pesquisas,  há  todo  um arsenal

tecnológico capaz de proporcionar mudanças paradigmáticas em cada um destes setores,

como  é  o  caso  dos  equipamentos  criados  para  o  escaneamento  do  cérebro  em

funcionamento e que propiciaram importantes viragens no que diz respeito aos estudos

cerebrais. Assim também, outras tecnologias propiciaram condições para estudos mais

avançados no campo da bioquímica, a partir dos quais puderam ser desenvolvidas novas

drogas. Em resumo, quando falamos de remédios para “aprimorar nossa defesa contra a

morte”, estamos falando de tecnociência e mais precisamente de tecnologias que servem

ao propósito transumanista. 

Na  outra  face  da  moeda  apresentada  pela  reportagem  estão  as  “inovações

tecnológicas que nos tornarão quase robôs”. Inovações tecnológicas que não envolvem a

bioquímica (já que estão sendo colocadas em oposição a esta) e que nos aproximarão da

condição de robôs, num primeiro momento nos dão a impressão de que tratam-se de

implantes  sintéticos  em  corpos  humanos,  amplificação  ou  remediação  de  suas

capacidades por meio de próteses que tanto poderiam ser de cunho mecânico quanto

computacional, mas em ambos os casos investidas dos recursos informacionais no seu

desenvolvimento. 

Aqui  imaginamos  que  tais  inovações  só  poderiam  ser  propiciadas  pela  indústria

biomecânica que alavanca investimentos não só na medicina,  mas em áreas como a

neurociência, a computação, a física, também a química no desenvolvimento e pesquisa

de materiais e suas interações com o organismo humano, as bioengenharias e porque

não,  o  design?  Se  podemos  ainda  pensar  em  regeneração  de  tecidos  orgânicos  e

desenho destas mesmas próteses e enfim, na função de “redesenhar a vida”, como nos



mostrou  Dupuy  (2009)?  Novamente  vemos  as  tecnociências  em  protagonismo  no

propósito  transumanista.  Transformar-se  em  um  “quase  robô”  significa,  em  outras

palavras, livrar-se do caráter perecível do corpo ao transformar-se num ser híbrido entre

humano e máquina, ou seja, um ciborgue e é para isso que a indústria da biomecânica

está empenhada. (fazer referencias ao texto do philippe breton sobre o quanto o tema é

intrigante na mídia)

Em meio ao rol de áreas da tecnociência presentes no discurso da reportagem até

o momento,  percebe-se uma lacuna que é preenchida antes mesmo que o parágrafo

termine,  com  a  seguinte  citação:  “‘Em  50  anos  não  vai  mais  existir  definição  para

expectativa  de  vida.  Teremos  um  controle  tão  completo  do  envelhecimento  que  as

pessoas viverão indefinidamente",  diz Aubrey de Grey,  geneticista da Universidade de

Cambridge.’”  Assim, a fala de um representante da ciência genética fecha a lista das

principais  áreas  da  ciência  envolvidas  no  projeto  transumanista,  e  que  não  por

coincidência, são referidas explicita ou implicitamente nesta reportagem.  

No parágrafo seguinte, a metáfora do corpo-máquina é retomada para ilustrar a

ideia do processo de envelhecimento do corpo. “Pelo que se sabe, o corpo funciona como

um carro. Depois de muito rodados, ambos acumulam defeitos. A diferença é que, quando

quebra, nosso corpo dá um jeito de se consertar. [...] Com o tempo, células param de se

reproduzir, o corpo vai sofrendo ataques do ambiente... e a nossa máquina não dá conta

de reparar tudo.”

A primeira parte  da matéria  é finalizada com o anúncio de que existem muitas

propostas da ciência de atuação junto a este sistema de reparos humano, no sentido de

torná-lo permanente e autogerível. A ideia é completada com mais uma estratégia que

tem por objetivo a validação destas propostas, e desta vez o recurso é muito poderoso.

Trata-se do Prêmio Nobel. 

No  texto,  o  repórter  assume  junto  ao  leitor  que  estas  práticas  científicas  careciam

inicialmente de credibilidade, mas que, no entanto, o cenário estaria se transformando e

um indicador  desta  transformação teria  sido  o  recebimento  de um  prêmio  Nobel  de

Medicina  em  2009,  por  uma  destas  iniciativas  desenvolvidas  por  geneticistas  norte-

americanos que investigam o envelhecimento. A narrativa foi construída pelo jornalista da

seguinte  forma:  “Se  antes  essas  ideias  eram tidas  como  fringe  science -  algo  como

"ciência marginal", que tem mais de especulação do que de fato -, agora elas começam a

ser vistas com seriedade. Tanto que acabaram de levar um Nobel.” 

Os parágrafos que se seguem explicam em detalhes o teor da pesquisa, mas em

termos bastante simplificados. Ao final da explicação a reportagem conta que apesar do



prêmio  ter  sido  recebido em 2009,  a  descoberta  é  dos anos 1980.  Esta  só  recebeu

notoriedade após um estudo realizado na Espanha que testou e confirmou as hipóteses

da  pesquisa  em  ratos,  tendo  posteriormente  aberto  a  possibilidade  de  estudos  com

humanos. O argumento se encerra com a fala da pesquisadora espanhola, que anuncia

que com isso teríamos um aumento de expectativa de vida para os 115 a 120 anos. 

Depois da exposição dos dados da pesquisa, a reportagem abre um diálogo direto

com o leitor e retoma a sua argumentação inicial, procurando justificar-se, pois os dados

apresentados não correspondem exatamente à expectativa gerada no início da matéria.

“Ótimo. Mas calma lá: por que só até 120 anos, e não por toda a eternidade? É que, como

o pessoal do Nobel disse, o envelhecimento é complexo. A telomerase ajudaria a aniquilar

uma causa desse processo. Mas precisaríamos de armas diferentes para combater outras

ameaças.” E então a metáfora do carro é retomada para explicar a justificativa de modo

mais visualizável e tornar reconhecível e identificável todo o processo, compreensível a

sua  complexidade  e  aceitável  o  fato  da  pesquisa  não  ter  cumprido  a  promessa  da

imortalidade anunciada no princípio da reportagem. 

A matéria segue elencando outros exemplos de pesquisas que se encaminham na

direção de estancar o envelhecimento e garantir cada vez maiores índices de expectativa

de vida para os seres humanos: “Aí partimos para outras ideias [...]” Mencionam-se as

pesquisas  com células  tronco  e  seus  resultados  no  combate  a  diabetes  e  esclerose

múltipla  desenvolvidas pelo  geneticista  britânico  Aubrey de  Grey,  da  Universidade  de

Cambridge e as do Centro de Terapia Celular, da Faculdade de Medicina de Ribeirão

Preto, as investigações no campo da nutrição e para isso citam a pesquisa de Randy

Strong, farmacólogo da Universidade do Texas e estudos do médico australiano David

Sinclair, pesquisador da  Harvard Medical School e cofundador da Sirtris empresa, que

detém a patente da pesquisa. “Dentro de 5 anos, já vai dar pra comprar "fome em pílulas"

nas farmácias. É o que promete o laboratório Sirtris Pharmaceutical”. A reportagem alerta

que  as  pílulas  desenvolvidas  pelo  Sitris  seriam  vendidas   a  uma  grife  da  indústria

farmacêutica: a GlaxoSmithKline, que teria pago US$ 720 milhões em 2008 para virar

dona da pesquisa. 

Ao  longo  do  texto  fala-se  também das  ligações  químicas  do  organismo e  sua

relação com os radicais livres, referente a tese do cientista russo Mikhail  Shchepinov,

fundador  da  Retrotope,  companhia  que  pesquisa  o  assunto.  E  finaliza:  “São  só  os

primeiros passos rumo à imortalidade. Pra vencer a morte, muitos cientistas acreditam

que nos transformaremos em máquinas mesmo. Do tipo que troca porcas e parafusos

sempre que dá pau.”



Este é o gancho que faz a passagem da reportagem para a segunda linha das

pesquisas, conforme anunciado no início do texto. Para introduzir o assunto das próteses

biomecânicas  é  lançada  a  seguinte  retranca/subtítulo:  “Você,  versão  hitech”  Uma

estratégia que sugere ao leitor uma incursão imaginativa ao lançar mão do seu repertório

imagético acerca do corpo biotecnolótico e com isso, disparar o processo de projeção. A

Superinteressante convida o leitor a imaginar-se ciborgue, já que como vimos até aqui e a

reportagem segue afirmando, para a Super esta já é uma realidade. 

Mais uma vez o texto parte de uma realidade vivida, o  marcapasso,  para uma

investigação em andamento, no caso a produção artificial de órgãos (bexiga), para uma

perspectiva imaginada: a fabricação em massa de todos os órgãos do corpo. No restante

da matéria, assim como na descrição da linha anterior, a dos remédios, o repórter elenca

as pesquisas e seus respectivos cientistas e laboratórios envolvidos: o médico peruano

Anthony Atala, do Instituto de Medicina Regenerativa da Universidade de Wake Forest e

suas pesquisas na produção de bexigas artificiais, pesquisadores da Rice University, nos

EUA e  o  desenvolvimento  de  tratamentos  por  nanotecnologia,  com  nanorrobôs  na

corrente sanguínea. 

A exposição sobre os nanorrobôs é finalizada com a fala do futurologista americano

Ray Kurzweil "Em duas décadas, os nanorrobôs vão fazer as mesmas funções que as

nossas células ou tecidos, mas com uma precisão infinitamente maior", retirada do livro

Transcend,  lançado  em  2009.   O  curioso  é  que  o  texto  traz  entre  parênteses  uma

observação: “(Kurzweil não é qualquer um: previu, nos anos 80, o que seria a internet

hoje.)” Que tem o objetivo claro de transmitir ao leitor a importância do nome mencionado

como estratégia para validar e atestar a força de suas argumentações. Mais adiante ao

trabalhar mais a fundo a questão do transumanismo, iremos tratar da figura de Kurzweil e

seu papel na difusão das ideias do transumanismo. 

Para o desfecho da reportagem é reservado o ponto alto do transumanismo: a

transposição da consciência humana para uma máquina. Segundo a Super, as pesquisas

do  neurocientista  Anders  Sandberg,  da  Universidade  de  Oxford,  encaminham-se  no

sentido de transformar o cérebro humano numa espécie de software, a partir do download

da consciência humana para um computador, com a finalidade de ampliar sua capacidade

de memória e aprendizado. 

Para concluir o discurso, o texto diz que superar a morte é apenas um primeiro

passo. A partir dele teríamos que nos preparar para alterações profundas no modo de

viver. A Super aponta neste parágrafo alguns aspectos da vida que sofrerão mudanças

radicais a partir do momento em que este paradigma tiver sido demonstrado, tais como



relacionamento,  família,  trabalho,  previdência,  modos  de  subsistência,  distribuição  de

recursos e até mesmo de espaço no planeta. 

É  possível  notar  que  a  ênfase  da  reportagem  se  mantém  nos  aspectos

mercadológicos  das  pesquisas apresentadas.  As inovações  tecnocientíficas  elencadas

são  mostradas  como  verdadeiras  maravilhas  que  solucionarão  os  problemas  da

humanidade, mas esta humanidade é posta no texto pelo viés do indivíduo, no caso, o

interlocutor, o leitor. 

Há uma apropriação explícita da linguagem publicitária, o que coloca as pesquisas

científicas no mesmo patamar de produtos ofertados para o consumo. É a resolução dos

problemas da mortalidade e do envelhecimento pela prática do consumo e pelo viés do

indivíduo.  Desse modo, no mundo maravilhoso da publicidade e do consumo, não há

lugar  para  os  problemas  socioambientais,  emocionais,  morais  ou  éticos.  Por  isso  os

outros aspectos da vida, são apenas mencionados na reportagem e deixados em aberto

com o adiamento do debate sobre seus problemas e possibilidades de solução, pois estas

soluções não cabem aos cientistas,  mas sim aos mercados,  como nos fala  Hermínio

Martins (2012)

Para o autor, não devemos esquecer de que há um argumento típico em nossa

sociedade que é o de que as soluções tecnológicas devem ser sempre acompanhadas de

melhores articulações para o mercado em vez de intervenções públicas ou de regras de

comportamento social  numa fórmula que ele  chama de articulação entre o  market  fix

como o tecnological fix:

O mercado ou os mercados são vistos como essencialmente os que

resolvem problemas, e não como causas de problemas econômicos,

sociais,  ambientais:  quando  se  reconhece  que  de  fato  esses

problemas ocorrem, são sérios e não temporários, outras soluções

de mercado são propostas para resolvê-los e assim por diante. [...]

Na era do triunfalismo neoliberal ou talvez da inércia catatônica pós-

neoliberal, também se pensa, e cada vez mais, em termos de um

outro  Teorema  ou  Axioma  de  Existência  Panglossiano,

mercadológico e não tecnológico: todos os problemas causados por

mercados são solucionáveis e em boa hora por mais e melhores

mercados  (sejam problemas econômicos, sociais ou ecológicos) e

não por medidas e padrões de comportamento não mercadológicos.

(MARTINS, 2012, p. 163 - grifos do autor).



Ao final da reportagem de capa, a revista apresenta alguns quadros que podem ser

entendidos como uma espécie de síntese do seu discurso e que organizam de modo mais

resumido as principais ideias do texto. Um deles é uma espécie de “manual para viver

mais”  no  qual  são  colocadas  dicas  que  envolvem  alimentação,  exercícios  e  outros

procedimentos e condutas que poderiam ser utilizados com o objetivo de aumentar  a

expectativa com os recursos que são disponíveis no período de publicação da matéria,

uma prática clássica da publicidade. 

Em outro quadro são elencadas por ordem de aparição no corpo do texto as pesquisas

mencionadas em cada uma das linhas apresentadas e seus respectivos pesquisadores

responsáveis e laboratórios. O que se chama no jargão jornalístico brasileiro de “serviço”,

espaço destacado onde se coloca o nome das empresas e produtos que aparecem na

matéria com seus respectivos contatos. 

Por fim, a perspectiva da imortalidade por meio da tecnociência é posta como um

caminho sem volta, além de uma consequência natural do processo evolutivo humano.

Esta ideia é reforçada por uma estratégia de produção de sentido elementar, trata-se da

construção de um quadro onde são apresentados os modos de viver e as expectativas de

vida dos seres humanos nas sociedades desde os anos 1.000 indo até as previsões para

os anos 2040. 

É possível enquadrar este discurso naquilo que Martins (2012) chamou de princípio

da “inevitabilidade liberal”, ou ainda “liberalismo científico” que viria sedimentar a ideia de

que  não  há  outro  caminho  senão  o  da  plenitude  tecnológica  e  consequentemente  a

cibernetização  do  mundo.  Sua  argumentação  é  ilustrada  pela  fala  de  um  dos  mais

conhecidos  entusiastas  e  publicistas  da  ideia  de  um  mundo  e  de  seres  humanos

totalmente digitais, difundida pelo MIT Media Lab, Nicolas Negroponte. 

“Como uma força da natureza, a era digital não pode ser negada ou

detida”  Como  tantas  outras  declarações  deste  tipo  provindas  de

futuristas,  que  hoje  em  dia  são  em  muito  tecnofuturistas  e

especialmente  ciberfuturistas,  ficamos  sem  saber  que  tipo  de

speech-act está sendo feito aí, se se constitui como uma ameaça ou

um aviso [“a história irá enterrar-vos”],  súplicas ou promessas, ou

ainda alguma mistura peculiar destas, quer sirvam como previsões

ou  profecias  [...]  encantamentos  ou  pretensões  à  verdade.

(MARTINS, 2010, p. 135, grifos do autor)



De acordo com Martins (2012, p. 135), apesar de já termos ouvido estas pretensões de

previsões  no  passado,  para  os  ciberfuturistas,  que  se  autoconsiderariam o  grupo  de

futuristas “científicos” mais recente e mais avançado, desta vez eles estariam totalmente

corretos.  “[...]  está  tudo  certo,  tudo  absolutamente  no  melhor  dos  mundos  ou,  mais

provavelmente, no único mundo possível.

Já Habermas (2010, p. 56), dicute a reificação do embrião humano e as possibilidades de

intervenção genética sob o ponto de vista de que há sim, uma distinção entre a vida

natural  e  aquela  que  se  caracteriza  pela  intervenção  da  ciência  e  da  tecnologia,

colocando em causa os limites morais e éticos envolvidos no processo. Para o autor, os

novos horizontes  éticos,  o  desenvolvimento  das biotecnologias,  como a  genética,  por

exemplo,  “consistem em tornar  incerta  a  identidade  da  espécie”  de  modo  a  afetar  a

imagem que tinhamos construído de nós mesmos enquanto seres culturais e para a qual

não parecia haver alternativa. 

O corpo repleto de próteses, destinadas a aumentar o rendimento,

ou a inteligência dos anjos, gravada no disco rígido, são imagens

fantásticas.  Estas  apagam  as  linhas  fronteiriças  e  desfazem  as

coerências  que  até  o  momento  se  apresentaram  a  nosso  agir

quotidiano como transcendentalmente necessárias. De um lado, o

ser  orgânico  que  cresceu  naturalmente  se  funde  com  o  ser

produzido de forma técnica; de outro, a produtividade do intelecto

humano separa-se da subjetividade vivenciada. (HABERMAS, 2010,

p.58-59).

O que Habermas (2010, p. 59) questiona é se a tecnicização da natureza humana

altera a autocompreensão ética da espécie de modo a impossibilitar a compreensão de si

mesmos enquanto “seres  vivos  eticamente  livres  e moralmente  iguais,  orientados por

normas e fundamentos.”  Para o autor, a tecnicização da natureza humana, provocaria

alterações  irreversíveis  na  autocompreensão  que  deixa  de  ser  compatível  com  a

autocompreensão normativa “pertencente a pessoas que determinam sua própria vida e

agem com responsabilidade.” O que Habermas (2010) chama de “quimeras” artificiais,

poderia ser visto como alternativa surpreendente surgida de modo imprevisto abalando as

hipóteses elementares formuladas até o momento, assim ele prossegue:



Irritações desse tipo são desencadeadas por aqueles cenários que,

nesse  ínterim,  migram  da  literatura  de  ficção  científica  para  o

caderno  de  ciências  dos  jornais.  Desse  modo,  recentemente

notáveis  autores  de  livros  técnicos  nos  confrontam  o

aperfeiçoamento do homem por meio de implantes de chiip ou com

a substituição do homem por robôs mais inteligentes. (HABERMAS,

2010, p. 57-58).

Martins (2012) aponta para a observação do princípio da “plenitude tecnológica”

que  segundo  o  próprio,  é  evocado  de  forma  recorrente,  porém  não  com  esta

denominação.  De acordo com este princípio,  tudo o que seja possível  fazer,  cedo ou

tarde, será feito:

Hoje o horizonte do tecnicamente possível na biotecnologia genérica

abrange as  possibilidades mais  extraordinárias  e  estonteantes  de

mudar e reconfigurar, fazer e refazer, a vida natural. Um pouco como

se  o  tecnicamente  possível  coincidisse  cada  vez  mais  com  o

fisicamente  possível,  conjurando  o  cenário  de  uma  cosmogonia

tecnológicamente  plenitudinária,  com  uma  recém-descoberta,  e

espantosa, plasticidade de coisas vivas e com uma afeiçoabilidade

cada vez maior às tecnologias da informação, assumindo o papel de

natura naturans da cosmologia ocidental clássica com o seu antigo

princípio de plenitude natural. A atual proclamação liberal-científica

da  inevitabilidade  historica  das  direções  hodiernas  da  mudança

tecnocientífica  celebra,  em  particular,  a  presente,  imparável  e

inescapável  cibernetização  do  mundo,  da  sociedade,  da

personalidade, da cultura e da natureza. (MARTINS, 2012, p. 134).

Esta plenitude natural de que nos fala Martins (2012), é a noção sobre a qual se

edifica o texto da reportagem, ao estabelecer um elo entre a produção tecnocientífica e a

natureza,  suas  propriedades  e  possibilidades,  quando  menciona  as  espécies

consideradas imortais e as que possuem o envelhecimento desprezível.

Considerações Finais

Na Capa desta edição, temos então um menino, branco, ocidental, mesmo estando



com o dorso nu, traz no corpo os signos que identificam uma criança bem nascida, bem

nutrida, feliz. A construção é perfeita para transmitir o estereótipo do bem estar, do ideal

de  vida  do  indivíduo  classe  média/alta.  O  que  de  algum  modo,  deixa  claro  o

direcionamento da revista, seu público alvo, e sua intenção de provocar identificação e

projeção. 

O objetivo desta imagem é aproximar o conteúdo da reportagem da realidade do

leitor.  E é a partir da identificação deste leitor e de seu desejo que é possível construir e

vender novos desejos e fazê-los parecer palpáveis. O texto de capa faz a ancoragem para

estas projeções ao dizer: “Ele pode ser imortal.  Em 50 anos, é possível que ninguém

morra  de  velho.  A ciência  está  preparando  um  arsenal  de  drogas  e  tecnologia  que

promete manter você vivo para sempre. E com o corpo que sempre quis.”

Ele (o menino) é o lastro com o real, é o elemento de identificação. Ao mesmo

tempo, em que procura fazer com que o leitor se identifique na imagem do garoto/ a si ou

a alguém muito  próximo),  fica  claro  que  quem vai  ser  imortal,  será  aquele  que  tiver

condições socioeconômicas de arcar com os custos da empreitada, apesar de na frase

seguinte, ao afirmar que é possível que “ninguém morra de velho”, o texto procurar incluir

a humanidade toda no benefício. Tal inclusão tem o intuito de primeiro incluir o leitor e

depois transmitir a ideia de que a ciência está trabalhando para um objetivo democrático,

inclusivo, justo e louvável, para assim, conquistar a simpatia do leitor para com o projeto

que a primeira vista (capa) parece assustador. 

Esta, segundo N. Katherine Hayles (1999), é uma estratégia da filosofia liberal que

também é aparente nos textos do fundador da cibernética Norbert Wiener (1894 – 1964),

já que para a autora sua escrita iria de encontro a muitas das práticas que tem dado ao

liberalismo uma má reputação entre os críticos culturais. Hayles (1999), nos conta que

esta prática consiste na tendência do uso do plural nas construções discursivas, para dar

voz a uma minoria privilegiada enquanto se presume estar falando por todos.  Trata-se de

um mascaramento da profunda estrutura de desigualdade pela emancipação de alguns

enquanto outros se manteriam excluídos. 

De acordo com a autora, esta seria uma estratégia exposta pelo texto ficcional de

Philip  K.  Dick,  ao  questionar  em  seu  trabalho  a  aliança  entre  o  maquinarismo

autorregulado do humanismo liberal, derivado da noção da autorregulação dos mercados

e das ideias de autorregulação das máquinas proposta pela cibernética, em combinação

com o individualismo passivo em meados do século XX. 

Outra estratégia utilizada no texto é a definição de um prazo fixo para a realização

das previsões anunciadas. Tal prática serve para reforçar a ideia de que o leitor poderá,



desde que tenha condições para isso, também ser imortal num futuro não tão distante, já

que 50 anos é um tempo projetável, visualizável, plausível e isto o aproxima da realidade.

A frase que arremata o texto da chamada “E com o corpo que sempre quis”, enfatiza a

questão  do  desejo,  a  ideia  já  tão  difundida  do  corpo  ideal  enquanto  um  sonho  de

consumo. É como se dissesse: você pode comprar ou mandar fabricar o corpo dos seus

sonhos, reafirmando a questão do individualismo, da autorregulação e do empoderamento

pelo consumo como já mencionamos. 

Já no corpo da reportagem, uma das questões relevantes que se observa, é que a

maior  parte  das  pesquisas  apresentadas  são  financiadas  por  grandes  corporações,

laboratórios que investem no desenvolvimento destas e que certamente tem interesses

vinculados  à  comercialização  de  produtos  e  patentes.  Apenas  na  primeira  linha  de

pesquisas apresentada pela reportagem são elencadas 3 empresas e 2 laboratórios de

universidades.  Vale  lembrar  que  em  muitas  universidades  os  recursos  injetados  são

também oriundos de empresas interessadas nos fins comerciais da pesquisa. 
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