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RESUMO  

 

O presente trabalho analisa a revista Superinteressante, especialmente as principais mudanças 
que ocorreram nos aspectos de linguagem, ao longo das duas fases da mesma. Chama a 
atenção as alterações nela ocorridas e suas repercussões sobre os modos de falar de assuntos 
científicos. Como são tratados os leitores na década de hoje, e como eram tratados na década 
de 1980. O estudo visa examinar as novas modalidades de construção do Jornalismo 
Científico. Sobretudo perceber se tal tipo de jornalismo ainda tem espaço dentro da revista e 
quais são as principais mudanças relacionadas com os “contratos de leitura” da primeira e da 
segunda fase. A primeira fase assim definida pela a análise, refere-se ao período de 1991-
2000, e a segunda será a que abrange de 2000 até 2007. As mudanças realizadas e as questões 
apresentadas pela revista intrigam e produzem questionamentos, uma vez que alguns assuntos 
tratados podem parecer sem relevância e sem trazer um crescimento para a população. Tais 
fatos geram interesse em procurar estudar as causas de tal acontecimento, visando-se 
sobretudo porque a revista tem produzido textos no formato atual. 
 
Palavras-chave: Mudanças na linguagem. Jornalismo Científico. Publicações científicas. 
Contrato de leitura. 
   
ABSTRACT 
 
This paper analyzes the magazine Superinteressante, especially the major changes that have 
occurred in aspects of language, along the same two phases. Draws attention to the changes 
occurring in it and its repercussions on the ways of talking about scientific issues. How are 
readers today in the decade, and how they were treated in the 1980s. The study aims to 
examine new methods of construction of Journalism. Especially see if this type of journalism 
has space inside the magazine and what are the main changes relating to "contracts read" the 
first and second phase. The first phase as defined by the analysis refers to the period 1991-
2000, and the second will be the one covering 2000 to 2007. The changes made and issues 
raised by the magazine and produce intriguing questions, as some issues addressed may seem 
irrelevant, and bringing growth to the population. These events generate interest in seeking to 
study the causes of such an event, aimed mainly because the magazine has produced texts in 
the current format. 
  
Keywords: Changes in language. Scientific Journalism. Scientific publications. Reading 
contract. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O Curso de Jornalismo proporciona muitas disciplinas que podem oferecer diversas 

opções para a escolha do tema a ser tratado no Trabalho Final de Graduação. Dentre essas 

estão as chamadas especializadas, que são aquelas que tratam de um determinado assunto em 

específico. Como por exemplo, a especializada em Jornalismo Científico, essa mostra a forma 

como assuntos relacionados com a ciência, biologia, e mesmo tecnologia são passadas para a 

sociedade.  

Aprende-se, dentro do curso, que a população tem o direito de saber o que ocorre em 

todas as áreas de atividades dos diferentes campos sociais. É necessário que quem trate sobre 

a temática científica, possa ter a aptidão de transformar tais notícias, para todos os seus 

receptores, dessa forma todos poderão entendê-las. Mas o principal é não deixar essas banais 

ou simplificadas. 

Sabendo-se que as principais fontes para desenvolver tais matérias científicas são os 

próprios cientistas, pode-se perceber que, por vezes, essa relação entre os jornalistas e os 

cientistas torna-se árdua, pois alguns desses dificultam o acesso às informações. Ou acreditam 

que o que foi dito, deve ser publicado sem alterações. 

Dentro de contextos assim, surgem revistas especializadas nesses assuntos, como no 

caso daquelas sobre ciência, que se podem ver hoje no mercado comercial, algumas que se 

tornaram notórias, e que se destacaram nesse meio. 

Porém, em alguns meios de comunicação, a ciência é mostrada de uma forma, em que 

não acrescenta nada de relevante para os seus espectadores/leitores. É, portanto, tratada 

mostrando partes que não trazem crescimento intelectual. 

Por tratar de um tema, de grande importância e relevância para a sociedade, essas 

revistas necessitam descrever a realidade do que acontece, dentro dos laboratórios, e até 

mesmo na tecnologia, pois hoje, a mistura de tecnologia com ciência, é muito corriqueira. 

Escolher um tema assim para analisar em um Trabalho Final de Graduação, decorre de 

uma inquietação, a partir das duas fases da revista Superinteressante. Uma primeira fase 

surgida na década de 80, e uma segunda fase a partir da chegada do novo milênio, a partir dos 

anos 2000. 

Essa inquietação existe pela linguagem utilizada na revista nesse novo período, 

determinado como a segunda fase, pois foi assim possível perceber uma mudança 

significativa, na forma como os temas são tratados, nos termos aplicados ao longo das 

matérias e também na forma como os repórteres se dirigem aos seus leitores. 
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Investigar e analisar o porquê dessa mudança será o principal, ou um dos principais 

objetivos de um trabalho de análise em cima da revista. 

Sendo a Superinteressante, especializada no assunto, e que representa um nome 

importante do dentro da sociedade, utilizar suas páginas para o crescimento intelectual de seus 

receptores deveria ser o principal objetivo da mesma. 

Escolher esse objeto de estudo é tentar compreender se ainda existe a existência de 

ciência e jornalismo científico dentro da mesma. Bem como, tentar alcançar com 

profundidade e as causas da mudança de linguagem e termos utilizados pela revista. 

Uma pesquisa em tempos de monografia de curso, que trate sobre o assunto, faz com 

que jornalistas, quase formados possam entender, se alguns meios de comunicação estão 

cumprindo o papel a que se propuseram. 

Mesmo que assuntos relacionados a essa temática científica sejam tratados em rádio e 

televisão, esse necessita de explicações mais cautelosas, mais específicas. Por isso, revistas 

podem ser o recurso fundamental, e aquelas que têm como objetivo passar essas informações 

para a sociedade devem tratar seus leitores como capacitados para entender assuntos dessa 

magnitude. 

Esse universo das revistas científicas é relevante no Brasil, tendo assim muitas opções 

para aqueles leitores que tem interesse em assuntos sobre ciência. Entre elas, é possível 

destacar as publicações da revista Galileu e Superinteressante.  

Assim sendo, o problema está situado nas seguintes perguntas:  

1) Por que a Superinteressante adotou, no seu lançamento, um estilo de informação 

que despertou a curiosidade dos leitores, mas que com o passar do tempo abandonou esse 

nível de comunicação, passando a tratar os leitores como que se os mesmos não tivessem 

capacidade para entender o que lhes era proposto? 

  2) Quais as razões dessa mudança no projeto editorial, por exemplo, e na forma como 

a revista passou a se dirigir aos leitores utilizando-se de ironias e brincadeiras, em meio à 

abordagem de assuntos tão importantes, como a ciência. 

Tais fatos geram interesse em procurar estudar as causas de tal acontecimento, 

visando-se, sobretudo porque a revista tem produzido textos no formato atual. O estudo da 

Superinteressante se situa num contexto de preocupações maiores acerca de como o 

jornalismo atual, vem se portando em relação às temáticas complexas como aquela relativa à 

da ciência?   

Partindo do ponto que o jornalista é o profissional que está na sociedade se 

preocupando com a qualidade da informação, o assunto é pertinente na medida em que foi 
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constatado que mudou drasticamente a forma através da qual se dá a apresentação narrativa 

do fato científico, especialmente no âmbito da revista especializada em discussão.  

Sendo a ciência uma dessas temáticas que por vezes pode ser de difícil compreensão 

para a sociedade, aquele jornalista que tem como objetivo se tornar especializado em 

“traduzir” e explicar o que é passado pelos cientistas, necessita dominar recursos de 

linguagens que asseguram a compreensão do que seu trabalho mediador está fazendo entre a 

ciência e a sociedade. 

É importante analisar as revistas por serem consideradas especializadas no assunto, e 

perceber neste trabalho se essa linguagem utilizada torna-se por vezes banalizada dentro de 

tais publicações. E o quanto isso pode afetar o conhecimento de seus leitores. 

Ter uma visão crítica sobre a mídia jornalística é fundamental para a formação 

acadêmica, para que no futuro possa estar preparada para desenvolver atividades editoriais 

que tragam algum crescimento para a sociedade. 

Para tanto, foram analisadas 11 revistas do período de maio de 1991 a dezembro de 

2007, consideradas como tendo contratos de leituras marcantes entre as edições a que se teve 

acesso, visto que a mesma surgiu em 1987 e não foi possível se obter todas as edições do 

período. 

Foram selecionadas revistas dos anos de: 1991, 1992, 1993, 1994. 1995. 1996, 1998, 

2000, 2003, 2005 e 2007. É importante ressaltar, que foi eleita para análise, uma edição de 

cada ano, buscando-se dessa forma fazer um comparativo por fases e por anos da existência 

da mesma. O principal fator a ser analisado em cima dessas publicações é como a revista se 

porta durante essas duas fases, e como são os “contratos de leitura” utilizados pela mesma.  

A apresentação do trabalho é feita em cinco capítulos, a partir da introdução, que 

oferecem o embasamento e os conceitos necessários para que a análise final pudesse ser feita.  

O capítulo 2 trata especificamente em definir como é a revista, do que ela é composta, 

e o histórico da mesma durante o seu tempo de existência. O subcapítulo 2.1 resgata conceitos 

do que é o meio de comunicação: revista, esses conceitos são relevantes pois o objeto de 

estudo, a Superinteressante é uma revista, e com isso é possível se perceber os detalhes 

importantes que esse meio necessita ter.  

 No item 2.2 o resgate dos conceitos é baseado na revista e no que é o Jornalismo 

Científico, de que modo apresenta esse estilo jornalístico em suas páginas, com comparativos 

sobre o que é especificamente o Jornalismo Científico e como deve ser a sua linguagem 

quando tratado em meios de comunicação.  
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 No subcapitulo 2.3 é feito um aprofundamento acerca do que é um meio de 

comunicação impresso que objetive trazer esses conceitos de Jornalismo Científico. Para 

tanto, analisou-se de que forma a revista se manifesta como um produto desse jornalismo. 

 No capítulo 3 é apresentado o resgate de alguns estudos acadêmicos desenvolvidos 

sobre a revista Superinteressante. A análise foi importante para que formasse uma base para 

que essa monografia fosse desenvolvida, para que fosse possível se perceber qual o caminho 

que se deveria percorrer e seguir, comparando com os trabalhos já realizados. 

 O capítulo 4 é aquele que provavelmente tem maior relevância no contexto da 

pesquisa, pois os conceitos que apresenta são aqueles que formam a base para a análise 

desenvolvida, posteriormente, no capítulo 5, que traz o resgate dos conceitos de linguagem e 

em especial o “contrato de leitura”. 

 O capítulo 5 e os subcapítulos 5.1 e 5.2 tratam especificamente da análise feita sobre a 

revista Superinteressante, analisando-se sua linguagem e os “contratos de leitura” ao longo da 

primeira (1991-2000) e da segunda fase (2000-2007).  
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2 SOBRE A SUPERINTERESSANTE 

 

A revista Superinteressante (SI) surgiu na década de 1980 quando a Editora Abril 

comprou os direitos de publicar no Brasil a revista espanhola Muy Interesante, que foi 

oferecida ao publico brasileiro com o objetivo inicial de traduzir o que dizia na Muy 

Interesante, mantendo a estrutura das páginas igual. A impressão da revista era feita a partir 

de fotolito vindo da Espanha.  

O número de estreia teve dois milhões de exemplares, que inicialmente foram 

distribuídos gratuitamente dentro das outras publicações da editora Abril, mas não por muito 

tempo. Foi no ano de 1987, em setembro, que a primeira edição paga saiu nas bancas e já 

dispunha de cinco mil assinantes. 

Na primeira edição, as matérias que circulavam abordavam temas como a inteligência 

dos robôs, a existência de planetas fora do sistema solar e sobre a vida amorosa dos animais.  

O jornalista Almyr Gajardoni foi o primeiro diretor de redação da Super. 

Quando iniciou suas atividades, a Superinteressante poderia ter sido um fracasso, pois 

a população se interessava mais por assuntos mais amenos como culinária, roupas e moda. 

Suas temáticas tidas como modernas, eram vistas como um verdadeiro desafio e as matérias 

relacionadas à ciência e tecnologia, poderiam excluir, ou até mesmo incluir, públicos 

específicos.  

A edição de junho de 1988 foi impactante, pois trouxe em sua capa a imagem de um 

cavalo-marinho, tridimensional. Foi somente na década de 1990 que a Super trouxe novas 

pautas para as suas reportagens, apresentando novos e polêmicos assuntos, como religião, 

filosofia e paranormalidade. 

Quatro anos depois houve a primeira reforma gráfica, coordenada pelo segundo diretor 

da Super, Eugênio Bucci, quando a revista tornou-se mais acessível a todos os públicos. 

Nessa transição, a linguagem pôde ser mais bem compreendida, a formalidade foi deixada de 

lado, dando lugar à informalidade. Os textos tornaram-se mais enxutos, mais objetivos e mais 

claros.  

Em 1995, a revista continuou apresentando alguns moldes muito parecidos de quando 

foi lançada, apresentando temas polêmicos, que de alguma forma mexem com a estrutura da 

sociedade e despertam dúvidas sobre o que antes não tinha sido trabalhado em outros meios 

de comunicação, ou que foram trabalhados, mas de maneira mais resumida.  
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Um exemplo, desta fase, refere-se a um tema relacionado com a ciência, como o caso 

da ovelha Dolly. Na época, foi um assunto muito comentado por todos os meios de 

comunicação, principalmente pelas revistas que deram, ao mesmo, diferentes tratamentos.  

A bomba atômica também foi uma temática importante e muito tratada nos meios de 

comunicação, inclusive os que tratam de assuntos científicos. A Superinteressante trouxe em 

julho de 1995, época do ocorrido, textos que apresentavam informações e conteúdos que 

ajudariam as pessoas a desenvolverem uma maior compreensão acerca do assunto. 

Sabe-se que a jornada das pessoas é constituída por muitos registros, lidam com 

muitos temas e é por isso que as revistas se especializam para oferecer ajuda no 

desenvolvimento da compreensão do que querem dizer. Dessa forma, para comemorar a 

edição de número 100, a revista Superinteressante, em janeiro de 1996, trouxe a ciência como 

temática principal, apresentando 100 motivos para que os leitores pudessem se orgulhar e se 

interessar pela ciência brasileira. 

Em 1998, o jornalista André Singer assumiu as funções de redator-chefe da revista e a 

partir da sua coordenação, ocorreram também mudanças nas reportagens. Assuntos como os 

de economia começaram a aparecer nas matérias, ao lado dos tradicionais temas científicos. 

Em agosto de 2000, Adriano Silva passou a integrar a redação da revista, trazendo a 

proposta de informalizar o contrato de leitura da SI, possibilitando dessa maneira reduzir a 

distância com o leitor, conversando com ele. A ideia era manter o rigor e a seriedade, 

acrescentando temas polêmicos nas publicações, como drogas, eutanásia e aborto.  

O começo do terceiro milênio trouxe a inquietude espiritual e também foi possível 

perceber os conflitos religiosos mais presentes na sociedade, ocorrendo dessa forma para as 

páginas da revista uma abertura para as grandes discussões.  

Cinco anos após, a Editora Abril passou por uma reestruturação, e a Super passou a 

integrar o Núcleo Jovem, tendo Adriano Silva como diretor. As revistas que fazem parte do 

núcleo são: Super, Bizz, Capricho, Super Surf, Mundo Estranho e Flashback.  

Denis Russo, redator chefe, passou a ser o novo diretor da Super. Essa inclusão da 

revista em um Núcleo Jovem pode ter trazido mudanças na sua linguagem, deixando-a mais 

acessível à juventude, usando termos que pudessem aproximar a revista desse tipo de público. 

A Super atualmente é considerada uma revista acessível a todos os públicos, por 

apresentar assuntos diversos, respondendo dúvidas e acrescentando alguma diferença na vida 

das pessoas. Algumas mudanças são possíveis de serem percebidas na linguagem e no 

‘contrato de leitura’ da mesma. Essas podem ter conquistado leitores diferentes daqueles com 

que a revista estava acostumada a ter. E, nesse contexto, a fidelidade desses pode ter sido 
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modificada também. Já é possível perceber nessa primeira análise que a revista mudou a 

forma de falar com os leitores. 

 

2.1 O QUE É A REVISTA: BREVE NOÇÃO 

 

As formas de comunicação entre as pessoas existem há bastante tempo, desde quando 

nossos antepassados existiam, e se comunicavam através de sons, gestos, e figuras. Com o 

passar do tempo, a escrita acabou sendo uma opção para que essa comunicação pudesse ser 

mais clara e mais objetiva. 

Foram encontradas, no passado, escrituras que provaram o quanto esses antepassados 

já tinham a capacidade de se comunicar através da escrita, com ela ocorre uma evolução. Com 

o desenvolver da escrita, não há mais a necessidade de armazenar todas as informações, agora 

a escrita guarda-as por tempo suficiente. 

Gontijo (2004) comenta sobre o surgimento os meios de comunicação, explicando que 

cada novo meio que aparece na sociedade, traz uma onda de discussões sobre os méritos e 

vantagens de ele existir. Ressalta ainda, que a humanidade acumulou conhecimento o e 

preservou através da palavra escrita, sendo que com isso houve uma crescente demanda por 

consumir e difundir essas informações.  

Alguns meios de comunicação utilizam a fala como é o caso do rádio. Outros usam a 

fala e a imagem, como é o caso da televisão. Outros ainda utilizam as palavras escritas e 

imagens, para poder passar a notícia para seus leitores, como é o caso dos jornais impressos e 

revistas. No que se refere à revista, pode-se destacar que representa um formato diferenciado 

se comparado com o jornal.  

As revistas podem apresentam periodicidade semanal, quinzenal ou mensal. Suas 

páginas são mais pensadas, pois seus jornalistas têm mais tempo para elaborá-las. As imagens 

que ilustram as revistas podem ser mais trabalhadas e editadas, pois não existe a necessidade 

de serem tão instantâneas como as de um jornal diário. 

Para Rabaça e Barbosa (2001), as revistas são um tipo de publicação periódica que 

trata de temas gerais e pela qual uma sociedade possa se interessar. Podem estar relacionados 

com uma atividade determinada ou um ramo de conhecimento, que pode ser a literatura, a 

ciência, o comércio, a política.  

O formato das revistas é menor do que o do jornal impresso, tendo maior número de 

páginas, com capas coloridas e um padrão gráfico às vezes mais dinâmico. O público a ser 
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atingido normalmente é específico por conta da natureza das publicações e assuntos tratados 

em suas páginas.  

Bueno (1985) concorda com Rabaça e Barbosa (2001), quando afirma que as revistas 

também podem ser consideradas uma publicação periódica, onde são criticados, analisados, os 

acontecimentos de maior interesse. Em suas páginas são publicados artigos e reportagens 

sobre diversos assuntos. São tratados temas, que apesar de registrados por outras publicações 

tem um enfoque mais específico, em função dos públicos e de sua periodicidade. 

As revistas tem hoje o papel, como no passado tinham os almanaques, que na época 

objetivavam mostrar o progresso do tempo. Os almanaques, que apareceram na virada do 

século XV para o XVI, traziam em suas páginas conselhos para temas da vida cotidiana, como 

o Almanaque Húngaro que continha um calendário que era desmembrado, onde eram 

comentados os dias da semana, os santos de cada dia, o curso do Sol, e as fases da Lua (A 

HISTÓRIA..., 2011).  

Nesses almanaques era possível encontrar diversidade, pois em suas páginas eram 

tratados temas que, além de oferecer a diversão ao leitor, traziam assuntos sérios e também 

informações de utilidade social, como as relacionadas ao clima, à colheita e as guerras. 

Assim como os almanaques, as revistas tem importante papel na sociedade, ao 

oferecer informações àqueles que podem ter vergonha de perguntar sobre determinados 

assuntos, muitas vezes considerados como tabus dentro de uma sociedade. Para os 

adolescentes esse fato é presente em suas vidas, pois no momento em que necessitam 

perguntar aos pais sobre angústias e dúvidas normais da idade, podem encontrar em algumas 

revistas as informações que buscam. 

Adultos também podem conviver com dúvidas frequentes, pois há algumas que 

passam por suas mentes, cujas respostas não sabem onde pesquisar. Hoje, alguns pesquisam 

na internet, mas antes não havia o meio cibernético para isso. Assim, buscam nas revistas os 

meios pelos quais essas podem ajudar a diminuir suas dúvidas.  

Além da confiança, é possível afirmar que a maioria da população que escolhe uma 

revista, a procura de um meio de obter as informações, porque acreditam que essas podem ser 

objetos de coleção, e que as palavras escritas representam um registro mais duradouro.  

Procuram ainda pelas revistas, quem quer confirmar e ampliar o que já foi dito pela 

televisão e pelo rádio, pois é possível encontrar nas suas publicações informações mais 

abrangentes sobre temáticas que podem ter sido tratadas com pouca ênfase ou de maneira 

muito rápida em outros meios.  
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Como definem Rabaça e Barbosa (2001) as revistas podem, por vezes, seguir linhas 

editoriais próximas a dos jornais. O tratamento das notícias é mais livre e interpretativo, sendo 

possível perceber o destaque para artigos, críticas, notas, entrevistas, fotorreportagens e 

fotolegendas. 

Segundo Boas (1996),  para que um texto possa ser considerado jornalístico é preciso 

que contenha ritmo, jeito, equilíbrio, linguagem. Cada uma tem seu estilo, seu modo de ser, 

sua linguagem. Essa linguagem é definida pelo tipo de leitor que se quer atingir. 

Sendo assim, na maioria das vezes o foco das revistas é no leitor. Muitas delas 

destacam-se por objetivarem suas matérias para grupos distintos, e cada uma tem o jeito do 

leitor que a consome.  As femininas, por exemplo, utilizam matérias direcionadas ao gosto 

feminino, apresentando assuntos que as mulheres gostariam de ler. Aquelas que são dirigidas 

para o público jovem apresentam uma linguagem que possa ser considerada mais acessível e 

chegar mais perto desse público. 

Com o surgimento das revistas especializadas surgiu à necessidade de as mesmas se 

inserirem no mercado comercial, esse por vezes já saturado em relação ao público e assuntos. 

Dessa forma, pode-se perceber que as revistas especializadas também surgiram a partir desse 

princípio, pois o aparecimento delas acarretou novos públicos e inserção dentro do mercado 

comercial, ganhando destaque a partir dos assuntos que forem tratados em suas páginas. 

 

2.2 REVISTAS ESPECIALIZADAS EM JORNALISMO CIENTÍFICO 

 

O objetivo do capítulo, que aqui será desenvolvido, é sistematizar algumas ideias 

sobre a importância das revistas especializadas no contexto do jornalismo científico. Para 

tanto, são apresentadas considerações de alguns autores que serão expostas em seguida. 

Cotta (2005) afirma que muitos textos jornalísticos precisam ter um cuidado 

fundamental no momento em que são publicados, pois esses despertam nos leitores diversos 

significados. O jornalista precisa ter domínio da palavra que vai escrever ou falar, pois pode 

criar dentro da sociedade uma consciência crítica e social. 

Nesse sentido existem publicações que são impressas, e Cotta (2005) quando comenta 

sobre o assunto destaca que o leitor quando resolve escolher essa mídia, procura por um 

contato físico com as páginas, que facilitam a leitura, pela sua portabilidade, contendo a visão 

como um dos meios aos quais aumenta a informação. 

Para Boas (1996), no texto da revista encontra-se um comedimento, uma leveza e 

ainda a condição do permanente, no texto escrito em ambiente real; esse autor concorda com 
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Cotta (2005) quando afirma que é necessário um domínio do jornalista/escritor sobre as 

narrativas, permitindo assim que o leitor raciocine menos, elaborando dessa forma, melhor as 

suas ideias. O autor acredita que é preciso mostrar mais informações do que apenas relatar, 

sugerir mais do que explicar, com isso o texto ficará mais leve e mais legível, proveitoso e 

intrigante. 

Existem algumas regras que devem ser estabelecidas e seguidas, quando houver 

qualquer tipo de comunicação a ser passada para a sociedade, Silva (1998, p. 37) define-as da 

seguinte forma: 

 
É aceito como norma ou regra que em todo o tipo de comunicação há necessidade de 
atrair o receptor, desde o início do ato informativo e comunicativo. E isso parece ser 
praticável somente através do isso da sensação, da emoção, do sentimento, como 
armadilhas para prender o leitor. 

 

Nesse contexto, pode-se afirmar que se incluem até mesmo aqueles meios 

especializados, em assuntos específicos, como no caso de uma revista científica, que tem por 

objetivo principal, passar a informação ao leitor, sobre a temática da ciência. 

Para Oliveira (2002), existe certa desmistificação do estereótipo do pesquisador 

científico, quando inicialmente precisa ter uma alfabetização científica, por isso a importância 

do jornalismo científico. 

É importante que as pesquisas científicas sempre sejam publicadas. Primeiramente 

entre os profissionais da própria área, depois essas descobertas precisam de alguma forma ser 

mostradas à sociedade, pois se isso não acontecer, a pesquisa pode ser considerada 

inexistente. 

Sobre essa relação ciência, sociedade e passagem dessa informação científica, Oliveira 

(2002, p. 11) ainda afirma que: 

 
O que importa aqui é tratar da necessidade de as pessoas, o maior número possível 
delas dentro de uma sociedade, terem acesso à informação científica. Em particular 
as que lhe afetam diretamente a vida, que têm efeitos políticos, econômicos e sociais 
imperceptíveis às pessoas não informadas.  

 

Em um artigo escrito por Sant’anna (2009), com o título Jornalismo científico: tarefa 

para jornalistas ou cientistas?, foi possível encontrar apontamentos em relação à temática 

científica, que podem servir de apoio neste capítulo.  Sendo assim, é possível afirmar que o 

histórico científico na sociedade começa com o término da Primeira Guerra Mundial, trazendo 
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assim o interesse dos países europeus e americanos, em poderem traduzir as tecnologias 

bélicas, nascendo dessa, forma a primeira Associação de Jornalismo científico. 

Ainda, apoiando-se nesse artigo, é possível afirmar que com o surgimento dos meios 

impressos na Europa, um grupo de cientistas pode começar a alcançar um de seus objetivos, o 

de divulgar o que estava sendo estudado dentro dos laboratórios. E era preciso que a 

população tivesse acesso a esses estudos e, ainda, que a temática ciência recebesse um grande 

impulso, e interesse em publicar sobre a mesma, começa no século XX. Em 1610 foi feito a 

primeira divulgação científica com o livro Mensageiro Celeste, de Galileu Galilei.  

As revistas especializadas surgiram no ano de 1827, sendo que a primeira foi chamada 

de Propagador das Ciências Médicas. Essas tinham como objetivo alcançar públicos restritos, 

que se interessasse por assuntos igualmente restritos. No Brasil é considerada como a primeira 

forma especializada, a divulgação científica, tornando-se parte do governo e da sociedade na 

década de 40, tendo sofrido a influência da Segunda Guerra Mundial. A Sociedade Brasileira 

para o Progresso da Ciência (SBPC) foi fundada em 1948, tendo como objetivo principal 

divulgar o conhecimento científico, tendo hoje congregada a ela todas as sociedades 

científicas do país (SANT’ANNA, 2009).  

Oliveira (2002, p. 15) acredita que mesmo existindo esse avanço na ciência e na 

tecnologia, ainda existem pessoas que vivem totalmente alheias às decisões dos centros do 

poder político: 

 
Sobre como e quando investir em atividades de ciência e tecnologia. Essas 
atividades, no Brasil, são financiadas, sobretudo com dinheiro público. Mas ainda, 
em um país em desenvolvimento como o nosso, o acesso e uso de modernas 
tecnologias, que tanto podem facilitar a vida humana, está disponível apenas para 
um número reduzido de pessoas.  

 

Ueda (2006) afirma que mesmo para o jornalismo científico, voltado para revistas 

científicas especializadas, como para os outros meios não especializados, o redator precisa ter 

uma base científica, ou seja, ter uma noção exata do que rege a ciência. Com isso poderá 

passar as informações corretas aos seus leitores.  

O comentário de Ueda (2006) acrescenta informações sobre o jornalismo, seja ele 

científico ou não, pois a necessidade de que as informações sejam passadas corretas e com 

clareza aos seus receptores é o princípio do jornalista, e do jornalismo. O fato se torna ainda 

mais relevante quando o assunto a ser tratado é a ciência, pois essa necessita ser passada de 

forma clara e minuciosa aos leitores. Por ser uma área complexa, seus assuntos necessitam ser 

escritos e publicados com cuidado especial. 
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Para Bourdieu (2004), existe um campo científico, o qual pode ser composto por um 

mundo social que faz imposições e solicitações relativamente independentes das pressões do 

mundo social e global que o envolve. 

O campo científico pode ser percebido quando os cientistas tentam impor aos 

jornalistas que suas palavras sejam passadas exatamente como foram ditas. Entretanto, o que 

precisa acontecer é que o jornalista em questão tenha a capacidade de ultrapassar essa pressão 

e consiga mostrar ao leitor exatamente o que deseja comunicar com o que está no seu papel. 

Durante esse processo de divulgar a ciência, sempre são encontradas dificuldades, bem 

como naquilo que envolve outras temáticas. Acredita-se que antes da expansão que se tem 

hoje, em todos os meios de comunicação a maior foi a de que os meios comunicacionais 

tivessem interesse nesse tipo de divulgação. 

Em termos históricos, o que fez diferença e mudou o rumo dessa história foi o 

encontro de 12 jornalistas, nos Estados Unidos, na cidade de Washington, no dia 25 de abril 

de 1934. Dessa reunião surgiu a Associação Nacional de Escritores de Ciência. Trazendo com 

ela o espaço para que toda a grande massa populacional pudesse também ter acesso e entender 

sobre ciência (SANT’ANNA, 2009). 

Essa forma de divulgação pode ser considerada a primeira a carregar o nome de 

Jornalismo/Divulgação Especializado. Depois dessa evolução nas publicações, essa temática 

passou a ser presença quase obrigatória em todos os meios que se propusessem a levar 

informações às pessoas, das mais variadas formas. Sejam impressos, visuais ou só auditivos.  

Muitas vezes, o que é publicado pode produzir impacto e ser muito relevante para a 

sociedade e, também pode ser considerado errado e, por vezes, ainda pode não representar 

uma descoberta tão importante. Dessa forma, seria então apropriado que fossem divulgados 

todos os assuntos assim relacionados com ciência, mesmo aqueles que possam ser 

considerados não tão importantes, deixando dessa forma que o próprio leitor analise. 

Ressalta-se que viver numa sociedade, e poder ter acesso a todos os meios de 

comunicação possíveis que tragam informação, acarreta ações e influências, principalmente 

sobre o estilo de ser, de ver o mundo e de viver. 

As matérias impressas podem ser consideradas eternas, pois é possível o acesso das 

mesmas posteriormente ao tempo em que foram publicadas. No meio científico essas podem 

ser muito valiosas, pois registram as mudanças na vida cotidiana da população. 

Essa questão é complexa quando se fala da revista, destacadamente quando o meio de 

comunicação é a revista impressa. Podendo assim ter maior índice de influência e mudança 

para a população, pois esse meio, especializado pode ser guardado e colecionado, podendo ser 



 24

lido, manejado, observado durante muito tempo, por diversas gerações. O que cria assim uma 

expectativa e até mesmo uma obrigação em terem publicadas matérias de cunho eterno, sério 

e de modo a poder ajudar em tais mudanças. 

Para isso, é necessário um estudo das relações ciência e jornalismo científico para 

saber como são os termos usados no momento em que são publicadas matérias sobre ciência e 

qual a importância desse jornalismo para a sociedade.  

Para Veras Junior (2005, p. 26): 
 
Embora temas ligados à ciência sejam sempre vistos como “reservados” a uma elite 
intelectual, as publicações do gênero tem conseguido crescer de maneira 
significativa. Isto se explica inúmeros fatores, entre eles: uma maior presença dos 
bens científicos e de alta tecnologia no cotidiano dos indivíduos. A informatização 
de inúmeras atividades sociais, a evolução técnica da medicina e dos medicamentos. 

 

Zamboni (2001) acredita que as diferentes modalidades de produção e os discursos 

didáticos, tornam o campo da divulgação científica, muito mais amplo do que o próprio 

jornalismo científico. 

Assuntos a serem tratados dentro do jornalismo necessitam de um passo que deve ser 

esquematizado, pois todas as temáticas têm o seu destaque e importância para a sociedade, 

assim essa triagem e análise precisam ser feitas, para que as matérias pertinentes sejam 

publicadas.  

Dessa forma, a maioria das revistas que se identifica com sendo especializada, sofre 

com um problema que pode ser considerado “o mal do século”, representado pelo fato de 

muitas informações serem passadas pela metade aos receptores. Um exemplo disso é quando 

assuntos complexos como a ciência, não são divulgados da forma mais adequada. 

Essa produção de matérias científicas podem por vezes ter a influência do interesse de 

certos meios ligados ao poder público, o que pode comprometer o que está sendo vinculado 

nas mídias. 

Para que ocorram mudanças nessa forma de publicar assuntos científicos, é preciso 

uma análise e um estudo em cima daquelas que são identificadas como especializadas em 

ciência. Pois da mesma forma que outros assuntos têm um padrão dentro do jornalismo, e 

uma forma de serem tratados, com a ciência não é diferente.  

Pechula (2007, p. 216) explica como essas informações acontecem nos meios de 

comunicação de massa: 

 
A hipótese inicial é de que os veículos de comunicação de massa, quando se 
propõem a informar as descobertas e invenções científicas, o fazem em nome do 



 25

conhecimento científico. Entretanto, ao produzirem a informação acerca da 
descoberta, ou criação científica, empregam alguns signos que representam o mundo 
ingênuo, que apresenta a ciência enquanto um conhecimento pronto e solucionador 
de todos os problemas. Nessa perspectiva, a presença dos signos promove um 
imaginário social ingênuo, coloca este imaginário em confronto com a perspectiva 
científica elaborada pelas universidades e instituições especializadas.  

 

Bueno (1985) comenta sobre a importância de um jornalismo científico, e a forma 

como os jornalistas inseridos nesse meio precisam se comunicar com o público alvo que está 

em questão. Nesse sentido, Bueno (1985, p. 1) afirma que: 

 
Mas, como toda crise traz sempre uma oportunidade, o jornalista científico, ciente 
destas dificuldades, pode cumprir uma função importante no processo de 
alfabetização científica, buscando favorecer o contato do cidadão comum com as 
informações e os conceitos em ciência e tecnologia. Na prática, isso significa que ele 
deve assumir que o leitor, telespectador, radiouvinte ou internauta pode não ter 
conhecimento adequado de conceitos e termos técnicos e buscar resgatá-los, 
esclarecê-los de modo a favorecer a compreensão do texto (notícia ou reportagem) 
sobre ciência e tecnologia. Com isso, o jornalista científico não estará substituindo o 
papel do professor de ciências (que continua sendo indispensável), mas pelo menos 
estará contribuindo para que as informações em ciência e tecnologia estejam 
acessíveis, sejam mais facilmente entendidas por pessoas pouco iniciadas nos temas 
das pautas que, em geral, na cobertura de ciência e tecnologia, são complexas e 
pouco familiares ao público leigo. 

 

Percebe-se por meio desse comentário feito por Bueno (1985), mais uma vez a 

importância do cuidado com a temática das matérias relacionadas ao jornalismo científico, de 

forma que os jornalistas responsáveis por tais matérias precisam ter fontes confiáveis e 

critérios que estabeleçam a relevância para a sociedade interessada em ciência. 

 

2.3 A SUPERINTERESSANTE COMO UM PRODUTO DE JORNALISMO CIENTÍFICO 

  

Neste capítulo será analisada a estrutura da revista Superinteressante, visando 

compreendê-la como um produto de jornalismo científico. Para tanto, serão descritas as 

características e peculiaridades das duas fases. Não podendo, de início, identificar claramente 

quais são essas duas fases, é possível saber que as mesmas existem. Serão descritas assim as 

diferentes seções que aparecem e quais as que desapareceram, ao longo do período em que a 

Super existe no mercado.  

A revista Superinteressante, criada no ano de 1987, foi examinada a partir de 1991, 

visto que não se teve acesso às edições anteriores, desde quando a mesma surgiu no mercado. 



 26

Observando-se, primeiramente as capas das revistas, sem aprofundamento das suas 

páginas, é possível afirmar que a cor vermelha sempre foi e ainda é predominante. O letreiro 

do título é em branco ocupando duas linhas.  

Percebeu-se que no período compreendido entre 1992 a 1999, existe a presença de um 

antitítulo, que destaca algum assunto importante do conteúdo da edição, sempre nas cores 

vermelho, amarelo e/ou preto. O restante da revista será analisado no decorrer do capítulo 5. 

As fotos das capas da Super são sempre grandes, ocupando mais que meia página, e 

referem-se ao assunto principal daquele mês. Nota-se que em todos os anos existem variações 

nessas imagens, por vezes são gravuras e outras fotografias. 

Mesmo com a análise das revistas começando no ano de 1991, ainda assim existem 

intervalos entre os meses, pois não foi possível ter acesso a todos os números das edições. A 

revista faz no decorrer desses anos uma inserção muito grande de colunas de modo crescente. 

A cada mês, três ou mais colunas novas são acrescentadas às publicações, conforme pode ser 

verificado nas análises apresentadas no capítulo 5.  

A revista analisada no de 1991, continha 70 páginas, sendo que oito delas eram 

disponibilizadas para os anúncios publicitários. O sumário é chamando de Nessa Edição, com 

fotos ou imagens que ilustram cada seção. As cores utilizadas são: preto, vermelho e amarelo 

para destaque de algum fundo. A seção Carta ao leitor apresenta uma foto em destaque, e é 

assinada por Almyr Gajardoi, diretor da revista. 

A revista Começa a ser dividida em suas diversas seções a partir da página 11. São 

elas: Opinião, Notícias Superinteressantes, textos em preto, Perguntas Superintrigantes, em 

vermelho, texto em preto, Biologia, o fundo da mesma é de uma fotografia, com um texto em 

branco por cima, nas duas primeiras páginas, nas outras a matéria continua em texto na cor 

preta, com gravuras que explicam a matéria, as novas seções que começam a fazer parte das 

edições são: Dito e feito, Museus, Perfil, Livros Superimportantes, Dois mais dois, 

Superdivertido, Cartas dos leitores, Próxima Edição.  

No ano de 1991, percebe-se a presença de seções que preservam detalhes particulares 

das já citadas: Materiais: mudança na letra do título, o texto inicial em branco por cima da 

foto, o resto da matéria mantem os moldes da seção Biologia. A seção Telescópio é na cor 

vermelha, e seu texto em preto, com fotos e gravuras. Já na Planetas é possível observar que a 

imagem dessa matéria ocupa duas páginas. Na Física, o título está em amarelo; o texto está 

localizado em um box no canto superior direito. Nesse mesmo ano foi possível notar a 

presença de novas seções, que são elas: Ambiente, Geografia, Eco-92, Cosmologia, 
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Tecnologia, que mesmo sendo novas, ainda assim possuem os mesmo moldes das já 

existentes. 

Em 1992, a revista analisada contava com 77 páginas, tendo entre elas 10 destinadas 

aos anúncios. As novas seções presentes nesse ano são: Fisiologia, Natureza, 

Comportamento, Costumes. Em 1993, os letreiros/antitítulos mudam o formato da letra e, a 

cor do fundo, passa a ter uma letra mais alongada, e o vermelho ao fundo com linhas abaixo. 

As mudanças desse ano foram: Zoologia, Longevidade, Ambiente, Pesquisa, Cientistas, 

Medicina, Aids, Aventura, Química, Aeromodelismo, Vida Marinha, Humor, Superbit. 

Percebe-se ainda que no lugar da seção Opinião, surge a Depoimento, ocupando mais páginas 

da revista. Na seção Biologia é possível notar a existência de duas matérias sobre essa 

temática.  

Em 1994, a revista estudada era composta por 90 páginas, com oito delas dedicadas 

aos anúncios. O diretor nesse período era Eugênio Bucci, e as principais novas seções são: 

Astronomia, Paleontologia, Informática, Indústria Gráfica, Antropologia, Aeronáutica, 

Cerimonial de posse, Cosmologia, Turismo Científico, Supermultimídia. 

 Nesse período, é possível perceber as mudanças em todas as seções: os letreiros 

assumiram novas cores, o preto passa a ser dominante nos títulos de cada seção; o Sumário 

passou a ser chamado de Supermix; o fundo da seção Perguntas Superintrigantes, passou a ter 

a cor rosa claro. A seção Na próxima Edição não faz mais parte da revista. 

Em setembro de 1994, a revista passou também a oferecer aos leitores um acesso 

virtual, através do e-mail criado para que a comunicação entre os leitores e a revista.  

Em 1995, novas seções que aparecem na revista, entre as quais: Futuro, Supervírus, 50 

anos da bomba atômica. Foi também nesse ano que a seção Supermultimídia passou a se 

chamar Supermultimídia Especial, ocupando então mais páginas. 

Em junho de 1996 a revista já estava participando ativamente do mundo virtual, com o 

lançamento de um site criado na época. 

No ano de 1998, a revista aumentou para 114 o seu número de páginas. O diretor 

passou a ser André Singer. É clara a utilização na Super de cores e letras mais clean, mais 

leves para destacar as seções. O sumário e outras seções passam, a ser identificadas; páginas e 

seções também estão mais clean e as imagens que identificam cada seção estão no interior de 

círculos. O fundo da seção Superintrigante passa a ser amarelo claro.  A seção Cartas passa a 

se chamar O leitor é super. Novas seções aparecem nesse ano, que são elas: Geopolítica, 

Câncer, Restauração, Genética, Tempo Livre, Cibernética, Nutrição, Linguística, Espaço.  
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Já nos anos 2000, o novo diretor é Adriano Silva. No início do novo milênio foi 

possível perceber na revista a presença de mais cores: mistura de cores, de imagens com 

gravuras, a maioria dos textos com mais imagens que nos outros anos.  

Merece destaque que abaixo do título da revista na capa foi acrescida a frase: Quem lê 

é. A frase faz uma referência ao nome da revista, utilizando-a com um complemento, que ao 

final faz uma associação sobre aquele que lê a Super é: Superinteressante.  

O Sumário com mais imagens para cada seção, agora ocupa duas páginas. Carta ao 

leitor passa a ser chamada de Carta do editor. A seção Super Leitor ocupa as paginais 

iniciais, o que antes era no fim da revista.  As novas seções são: Quem foi? SuperZoom, E 

se..., Capa, Supernet, Supertech, Astronomia, Supercult, Superlegal, Superpolêmica, 

Superpapo, Saúde. A seção Superintrigante passa a ter o fundo composto por uma fotografia 

e o texto sobreposto à mesma. 

Um destaque importante para a análise desse trabalho é que no ano de 2003 ocorre a 

presença da temática ciência, na edição há espaço para duas matérias abordarem o tema, 

assim o objeto deste estudo ao longo dos capítulos 4 e 5 começa a fazer parte da revista. 

Nesse mesmo ano a seção SuperNovas apresenta uma pequena seção inclusa chamada Ciência 

Maluca, composta por pequenas curiosidades relacionadas à temática. 

De 2005 até 2007 as principais mudanças na Super foi a expressão Essencial embaixo 

do título da revista, A Super mudou, explicando dessa forma na capa, que existem mudanças 

nas seções. O sumário passa a ser chamado Cardápio; a seção Cartas do leitor passa a ser 

chamada de Desabafa, solta o verbo; já a seção Carta ao leitor passa a ser Agora escuta 

direto da redação e a Superintrigante passa a ser Superespostas para entender o mundo. 

As principais e novas seções desses anos foram: Religião, Superfetiche, Objeto de 

desejo, Supermanual, Guia do sobrevivente, Pergunta sem resposta, Como surgiu, Pápum, 3 

perguntas para entender, Conexões, Especial, Ideias, Gente, Polêmica, Essencial, Educação, 

Mundo animal. O diretor passa a ser Denis Russo em 2006 e Adriano Silva passa a ser o 

diretor de núcleo. Em 2007 o redator-chefe passou a ser Sérgio Gwercman. 

Com estas indicações mais genéricas sobre a revista, já é possível notar, que logo no 

início não havia um padrão claro sobre como a revista se apresentaria, qual seria seu perfil. 

No início, as publicações pareciam experimentais, o que poderia afetar a identidade da revista. 

As cores mudavam inúmeras vezes, inúmeras novas seções, isso parece indicar a presença de 

novos leitores para os quais a revista se volta. Quando havia algum tema importante a ser 

tratado, esse acabava virando uma seção, o que não a tornaria fixa dentro das outras edições. 

Muitas dessas seções não voltavam a aparecer depois em outras publicações, mas só 
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apareciam naquelas que tinham destaque. Outras, porém, voltavam sempre com novas 

matérias.   

É possível perceber que a revista se aproximava de uma publicação científica, quando 

suas matérias tomaram esse rumo, trazendo a temática de ciência presente em algumas de suas 

páginas. O que se pode notar nessa primeira análise, é que a maioria das publicações feitas 

com esse tema, poderia ser encontrada em qualquer revista, notando-se posteriormente que 

quando o tema central da matéria é científico, esse apresenta fragilidade e faltam explicações 

mais elaboradas, o que as torna próximas da banalidade, com termos e frases um tanto quanto 

simples demais para a temática científica. Esse modo de mostrar a ciência conduz o assunto 

quase que para o lado de curiosidade, e não especificamente uma matéria que tenha o cunho 

de demonstrar o que de fato é ciência, com todas as suas peculiaridades.  

Em muitas das suas edições, a Super utilizou-se de um apelo visual muito grande, 

através de cores vibrantes, imagens grandes nas capas, termos que só existem dentro das 

publicações da mesma, em que mostram qualquer temática de uma forma mais suave. Isso 

tudo pode demonstrar que dessa forma, a revista gostaria de chamar a atenção do leitor e ser 

conhecida no mercado como uma revista inovadora, estabelecendo dessa forma a sua marca 

com o passar dos anos. 

Assim, como o número de páginas que sempre foi muito variado, os assuntos que 

compõem a revista também variam, de religião, as curiosidades, assuntos polêmicos como a 

clonagem humana e também os científicos. Muitos desses voltados para o público jovem 

sobre o que passa nesse meio. Só é possível notar uma padronização nas seções, nas páginas e 

nas cores quando o papel de diretor é assumido por Adriano Silva. 

Alguns dos assuntos tratados a partir de então, têm maior relevância e um alto grau de 

intelectualidade, ganhando assim destaque e ocupando mais páginas da revista ao longo dos 

anos. Outros, porém, são mostrados como uma forma de curiosidades, ocupando menos 

espaço e tendo menor destaque. 

Outra característica observada foi a presença de cores vibrantes durante todos os anos 

de existência; foram utilizadas cores variadas, tendo como destaque sempre o vermelho. No 

início a revista não tinha padrão de cor, pois transitava entre o vermelho e o preto, não sendo 

muito alterada. Com o passar dos anos é possível notar essa mescla de forma muito destacada.  

Como a revista sempre teve uma proposta comercial inovadora, justamente por trazer 

à tona temáticas importantes como as já destacadas, essas oferecem mais uma vez aos leitores, 

uma novidade, que começa a partir de 2004. A partir desse ano começam a fazer parte do 
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conteúdo os anúncios sobre o site da Super, onde o público pode interagir e publicar sua 

opinião em seções especiais para isso.  

Alguns textos, nessa breve análise feita, se aproximam muito daqueles que são 

publicados hoje em sites, por conter informações simples, poucas e curtas sobre certos temas, 

que deveriam ganhar mais destaque e explicações. Isso impõe à revista uma marca e um estilo 

próprio de ser.  
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3 REVISÃO DE ALGUNS ESTUDOS SOBRE A REVISTA SUPERINTERESSANTE 

 

Neste capítulo são analisados alguns trabalhos acadêmicos que foram desenvolvidos 

sobre a revista Superinteressante.  

Silva e Miorim (2000) no estudo A revista Superinteressante no ensino de ciências: 

relevância dos artigos de astronomia, fizeram uma pesquisa de cunho bibliográfico, com a 

qual analisaram as publicações de janeiro a dezembro de 1999, estudado como tema a 

astronomia, segundo trabalho que foi desenvolvido através da aplicação de um questionário 

com alunos e professores.  

O principal objetivo do estudo de Silva e Miorim (2000) era saber se os artigos com 

essa temática considerados como de divulgação científica e, se os mesmos poderiam ajudar na 

formação de conceitos científicos na educação básica. Os autores observaram que a 

sociedade, com o passar do tempo, começou a ter cada vez mais a necessidade de buscar 

novidades e, que os meios de comunicação de massa poderiam ser uma alternativa para tal 

busca. 

No já referido trabalho foi investigado o uso de revistas e, mais especificamente, da 

Superinteressante como complemento em sala de aula, e o que essa utilização pelos 

professores poderia apresentar de vantagens ou desvantagens na sala de aula. Foram 

analisadas as características principais das publicações, e quais as metodologias utilizadas 

pelos professores. Foi possível observar, por meio da pesquisa, que esses meios podem 

colaborar no desenvolver e no completo das aulas, pois através da utilização desse recurso, os 

alunos poderão se aproximar mais da vida real. Os alunos após o uso da revista em sala de 

aula passaram a se interessar mais por matérias de cunho jornalístico. 

Ueda (2006) desenvolveu a pesquisa sobre as cartas dos leitores da revista, intitulada 

de Análise de cartas de leitor de revista de divulgação científica. O principal objetivo da 

matéria era conhecer o caráter subjetivo de tais cartas. Foi possível observar em sua análise 

que algumas cartas foram mandadas por autoridades, o que ofereceu mais crédito à revista. 

A observação das cartas faz um comparativo com gêneros da linguagem e que 

caminho as mesmas seguiram durante as edições de 2004. Foi preciso para tal análise um 

conhecimento prévio do gênero: cartas dos leitores, com uma verificação das principais 

características.  Com esse trabalho Ueda (2006) pode perceber quem são os leitores da revista, 

os gostos que eles têm e tudo que engloba as pessoas, através da maneira como falavam e se 

referiam à revista. 
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A revista Superinteressante, os livros didáticos de química e os parâmetros 

curriculares nacionais instituindo “novos” conteúdos escolares em ciência/química, é uma 

análise de Ferreira (2008), que teve por objetivo saber quais as produções do conhecimento 

escolares sobre ciência/química e, se as revistas podem ser consideradas como um documento 

oficial de ensino brasileiro. 

Ferreira (2008) utiliza teorias de autores como Stuart Hall, Michel Foucault e Thomas 

Detemas, para se apoiar na análise sobre a revista. A diversidade de temas da revista, os 

aspectos principais atravessam essa proposta. O que pode ser observado foi a junção de 

mudança com inovação nos termos vistos nas propostas. 

Vitorino (2008) fez uma análise crítica do discurso chamado A religião pela 

divulgação científica: uma análise crítica de seus aspectos visuais.  A escolha da revista é 

justificada por esta ser uma publicação de circulação nacional e de grande tiragem mensal, 

poderia ser um objeto a ser estudado. Foram analisadas as de dezembro de 2002 e dezembro e 

abril de 2004. 

O objetivo era perceber qual era a relação linguístico-visual nas capas da revista. Com 

isso seria possível entender quais são as tendências, desvelar as ideologias e compreender 

intenções. 

Vitorino (2008) acredita que com esse estudo linguístico-visual foi possível perceber 

que as capas são feitas de elementos que se completam entre si, através de imagens e palavras, 

e que são agentes sociais que promovem a venda e consumo de ideias.  

Estudo sobre o uso de analogias em revista de divulgação científica, é um trabalho de 

Zambon e Terrazzan (2007), onde o objetivo era analisar de 1987 a 2006 as principais 

analogias usadas pela revista para tratar sobre o assunto física. Eles consideram que a 

linguagem utilizada pelos estudantes está muito próxima as das publicações, o que pode 

considerar a revista um material importante dentro das salas de aula. 

Pires e Casali (2008) fizeram uma análise da edição de dezembro de 2007, quando a 

temática estudada foi o meio ambiente, tendo por título Quando o meio ambiente é 

Superinteressante: estratégias discursivas sobre a questão ambiental na mídia impressa 

revista. Como principal objetivo o estudo buscou observar como foi que a Super agiu nesse 

período como mediadora do discurso ambiental. 

Os pesquisadores constaram que na edição pesquisada a mudança na cor da capa de 

vermelho para verde, foi um grande apelo ao público para questão ambiental. O exagero 

segundo Pires e Casali foi para poder chamar a atenção do leitor, acreditando ainda que essa 

forma de expressão trabalha com a emoção do receptor.  
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Foi observado também que nessa edição especial a publicação trabalhou muito com 

linguagem coloquial e infográficos, utilizando como recurso, depoimentos de artistas famosos 

para dar visibilidade e crédito às matérias. Acreditam que alguns depoimentos levaram para o 

tom de deboche, e que a mídia tem o poder de formar e informar na sociedade em que se 

insere.  

Além dos deboches, os pesquisadores afirmam que após a análise foi possível notar 

que a revista trata desse tema com muita superficialidade, assim como os meios diários fazem. 

Muito uso de linguagem informal, mesclando com metáforas e gírias, para dessa forma se 

aproximarem do público, mas em alguns momentos utilizam especialistas para falar dos 

temas, o que pode aumentar o nível de credibilidade. 

A pesquisa de Serpa Filho, desenvolvida em 2009, traz uma análise baseada na 

temática religião na revista Superinteressante, com o título de: A religião na revista 

Superinteressante: uma análise de conteúdo. Serpa Filho (2009) tentou observar quais as 

principais estratégias usadas para tratar de uma temática desse padrão, de que modo foi 

inserida nessa perspectiva jornalística e quais os elementos que utiliza para tratar de temas 

polêmicos.  

A análise foi desenvolvida em sete edições da Super do ano de 2008, utilizando a 

técnica da análise de conteúdo. Serpa Filho (2009) observou que desde o ano de 1990 já 

aparecia essa temática nas publicações e que os recordes de venda ocorreram quando na capa 

a temática em destaque era a religião. 

Depois do atentado terrorista aos Estados Unidos em 11 de setembro em 2001, Serpa 

Filho (2009) concluiu que a revista passou a publicar um número maior de matérias sobre esse 

tema. O elemento predominante que fale de religião é a reportagem, e que na maioria das 

edições em que é tratada fala sobre o tema na capa.  

A ciência nos meios de comunicação de massa: divulgação de conhecimento ou 

reforço do imaginário social? Foi o título do trabalho de Pechula (2007). O objetivo do 

mesmo era investigar a formação dos elementos constitutivos do imaginário social, sob uma 

perspectiva sociológica. Além de observar quais são as condições da ciência como informação 

nos meios de comunicação de massa.  

Nesse processo de observação da revista, Pechula (2007) notou que a mesma 

demonstra a veiculação das informações científica através de palavras, mas com imagens 

atraentes, para assim poder conquistar o receptor. Os textos se apresentam mais curtos e mais 

superficiais. Acredita-se que a revista seja destinada para todos os públicos, mas através das 

análises pode-se considerar que esta se dirige mais especificamente para o público jovem. 
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Ainda acredita-se que após as observações foi possível concluir que as informações 

são genéricas e homogeneizadas, que os conceitos são dispostos através de termos e fotos, e 

que o público tem da revista é uma visão mais impactante, ou seja, mais “encantada” sobre a 

ciência. Percebe-se um paradoxo entre a ciência divulgada e a discutida, sugerindo através das 

publicações que a ciência seria ou teria, solução para tudo. Esse é o imaginário muitas vezes 

passado aos leitores através dos textos publicados. 

Rigolin (2002) publicou uma discussão sobre a revista com o título de: A linguagem 

visual nos artigos da revista Superinteressante: o que mudou e como os leitores reagem a 

essas mudanças. O que Rigolin (2002) queria conhecer era o processo de visualização da 

escrita e a compreensão da mesma. As principais diferenças visuais entre as antigas edições e 

as novas. E, explica ainda, que a sua pesquisa é importante para ajudar os professores que 

precisam formar o aluno para a leitura multimodal. 

Foram observadas, edições no período de 1991 e 2001. Queria também examinar os 

recursos de diagramação da revista e que mudanças principais foram efetuadas nos textos 

publicados entre 1987 e 2001. Quais são as principais relações que existe entre a imagem e o 

aspecto verbal dos textos, e como que os leitores/públicos alvos reagem aos textos antigos e 

aos novos?  Acredita-se que os textos são ricos em ilustrações e que as temáticas no decorrer 

desses anos são semelhantes em muitos momentos. 

Narratividade e metaforização: jornalismo literário na revista Superinteressante, é o 

título da pesquisa feita por Vieira (2009) que teve por seu principal objetivo estudar a política 

editorial da publicação e se a mesma tinha objetivo de tornar a ciência interessante ao público. 

Vieira acredita que a linguagem usada nas matérias da revista pode ser considerada 

como de jornalismo literário por conter humanização, metáforas e a utilização de termos 

simples. Esse jornalismo literário está presente em textos científicos, pois essa narrativa pode 

tornar mais simples temas maçantes e/ou complicados. Foram analisadas sete reportagens de 

capa do segundo semestre de 2008, e constatou-se que essa utilização é benéfica, pois 

aproxima temas complexos dos leitores. 

A apreciação de tais trabalhos foi importante para o desenvolvimento dessa 

investigação sobre a SuperInteressante, pois os mesmos puderam mostrar ângulos e fatores 

que, talvez sem essa leitura não teria sido percebido. Mostraram assim diferentes formas de 

perceber a revista e o quanto amplo pode ser o contexto da mesma. 
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4 COMUNICANDO A CIÊNCIA: O PAPEL DA LINGUAGEM 

 

A linguagem desde o seu surgimento produz interrogações, mas também é o meio pela 

qual se produz significados acerca de dúvidas que se apresentam à compreensão. É possível 

afirmar que no contexto humano todas as culturas, religiões e sociedades sempre tiveram a 

presença de uma linguagem como possibilidade de expressão e de comunicação.  

Vários estudos trabalham o tema da linguagem sob diferentes pontos de vista. 

Langacker (1972) acredita que a linguagem está em toda parte, impregnada nos pensamentos, 

podendo-se notar assim que é a principal intermediária nas relações entre os indivíduos e os 

grupos.  

Langacker (1972, p. 11) ainda comenta que: 

 
O volume esmagador de conhecimentos humanos é guardado e transmitido pela 
linguagem. A linguagem é, de tal modo, onipresente que a aceitamos e sabemos que 
sem ela a sociedade, tal como a conhecemos, seria impossível. Apesar de seu 
predomínio nas atividades humanas, a linguagem é pouco conhecida.  

 

Dessa forma Langacker (1972) afirma o que se sabe quanto à linguagem, destacando 

que ela é importante para que a sociedade, como existe hoje, se comunique e se entenda de 

alguma forma. A linguagem é o padrão necessário da comunicação. Só que o problema 

encontrado é que às vezes essa se torna pouco conhecida por alguns. 

Hoje, é possível afirmar que estudar a linguagem é fundamental, pois aqueles que 

podem ser considerados cultos sobre certos aspectos, precisam de um conhecimento amplo 

acerca daquele que é o principal instrumento da instrução humana.  

Para Medina (1982) lidar com a linguagem é saber que a mesma está presente em 

todos os lugares, e que através dela são transmitidos os conhecimentos humanos, as 

polêmicas, as ideias e as decisões. 

Dentro dos contextos históricos e culturais das diferentes sociedades, é notável que a 

relação sociedade e linguagem esteja muito presente em todos os tempos.  

Orlandi (1996, p. 99) concorda com isso e lembra que: 

 
Se partirmos do fato que as línguas só existem na medida em que se acham 
associadas a grupos humanos, podemos chegar à concepção de que, na língua, o 
social e o histórico coincidem. Trata-se sempre de ação (trabalho) humana. Nem a 
sociedade nem a línguas se modificam automaticamente. São os atos dos homens 
que tomam parte delas que as vão transformando. O caráter histórico da língua está 
em ser ela um fato social no qual entra o caráter do processo, funções sociais e 
normas de comportamento. As convenções estão estritamente ligadas ao caráter 
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histórico da língua. Podemos, pela perspectiva de estudo da língua como ação 
(trabalho), recuperar a sua historicidade assim como sua função social. 

 

A linguagem em certos momentos pode na sociedade uma estrutura, para o que se vale 

da linguística, e muitas vezes na identidade. A língua e a linguagem de uma sociedade, de um 

povo, podem criar identidades na forma de ser e de agir do mesmo. Nesse sentido, pode-se 

dizer que ao faltar a clareza e a distinção, isso poderia ser atribuído à falta do bom uso da 

linguagem. Mas isso é um fato que depende muito do lugar de onde se analisa e se olha o 

contexto relacionado à língua.  

É possível se levar em consideração a linguagem para explicar a comunicação e nesse 

sentido, afirmar que uma interlocução é a relação entre o receptor e o emissor, que se baseia 

sempre no uso de formas distintas de linguagens.  

A tentativa de comunicação entre receptor e emissor traz a teoria da antecipação, 

colocando sempre a possibilidade de haver ou não concordância sobre a mensagem 

transmitida através do recurso linguístico. Por vezes, o locutor entra com o papel de 

“adivinhar” o que o seu receptor vai entender no momento em que essa mensagem for 

passada, aspecto que requer que uma construção linguística seja bem estruturada.  

A linguagem como já destacado, é parte fundamental para o entendimento das pessoas, 

das culturas e das sociedades, de cada forma destacando-se seus detalhamentos específicos. 

Afirma-se que essa tem uma ligação direta com a comunicação, o que poderia levar a relações 

lúdicas, polêmicas ou até mesmo autoritárias com aqueles em que se é proposto passar as 

mensagens comunicacionais.  

Para Koch (1997) a língua é considerada um código em que o emissor através da 

mensagem passada ao seu receptor, pode levar a crer que a principal função da linguagem é a 

transmissão de informações. 

Medina (1982), citando Buhler afirma que existem três funções fundamentais 

relacionadas à linguagem, essas seriam assim descritas:   

- Representativa, é aquela que oferece a possibilidade dos seres humanos 

exteriorizarem conceitos servindo de intermediária em relação ao mundo, ou seja, é aquela 

função relacionada exclusivamente aos homens. 

- Exteriorização psíquica, é aquela relacionada com as expressões da alma, e das 

emoções. 

- Apelativa, é aquela com a atuação do codificador da mensagem, sendo essa não de 

exclusividade humanada, podendo ser observada em outras espécies. 
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Sabendo-se dessas funções, essa escrita é baseada naquela considerada representativa, 

pois através dos textos é feita uma comunicação, uma explanação dos conceitos a uma 

sociedade interessada em assuntos específicos, tratados em muitos textos do meio impresso. 

Dessa forma Anroux (1998) afirma que somente a língua escrita é capaz de impor 

algo, seja qual for o tipo de representação adotado para utilizá-la, e que a escrita conduz a 

transformações profundas das práticas linguareiras. 

A interlocução textual se define a partir de significações, tendo assim a presença de 

movimentos entre as formas da linguagem e o processo como a mesma é produzida. Dessa 

forma, a informação não pode ser considerada única e nem a principal função da linguagem. 

A mesma é definida como um modo de ação no meio comunicacional.  

Para tanto, Orlandi (1996) afirma que existe condições muito definidas quanto à 

significação de uma linguagem expressa através de um contexto histórico-cultural, podendo 

assim ajudar a refletir sobre o movimento entre o linguístico e o discurso, contanto que seja 

possível perceber qual é a relação entre o que está implícito e o que está totalmente explícito.  

Nesse sentido é necessário que haja uma precisão nos conceitos relacionados com a 

textualidade e com a linguagem, pois dessa forma, mesmo que alguns optem por uma 

metalinguagem a uma linguagem natural, os usos das mesmas, terão consequências 

específicas muito destacadas e importantes. Essa precisão está diretamente relacionada com o 

que cada uma tem de bases próprias e não somente relacionadas à metalinguagem. 

É importante destacar que existe ainda uma necessidade em criar uma matriz 

relacionada com a linguagem textual e, essa precisa ser acolhedora de todas as diferenças que 

incorporem esse assunto, contanto que não leve o mesmo para os erros mais frequentes. Esses 

estão intimamente ligados a um caráter de informação da linguagem. Portanto, é preciso que 

as características transformacionais dentro das competências da mesma estejam, dessa forma,  

ligadas às condições de como usá-la. 

Orlandi (1996) acredita que um texto só pode ser considerado como tal, através de o 

uso da linguagem. Com uma visão que se articule através de competências relacionadas às 

teorias de produção de dados. Sabendo-se que dessa forma um lado irá desrespeitar a 

existência do fenômeno como tal, mas que de outro irá absolutizar a função da linguagem, 

fazendo com que essa seja imobilizadora em sua multiplicidade. 

Nesse sentido, acredita-se que muitas das informações passadas aos receptores 

precisam conter um grau elevado de fidelidade, conforme afirma Penna (1968, p. 84): 
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Diz-se que a informação é fiel quando ela produz os efeitos previstos pelo emissor, 
coincidindo, ainda, emissor e receptor no concernente ao conteúdo da mensagem 
enviada. A fidelidade na emissão e na recepção de uma mensagem está, entretanto, 
subordinada a um considerável número de fatores que operam ao longo do processo 
comunicativo. Na medida em que cai o índice de fidelidade, diz-se que houve 
intervenção de ruído. Por ruído entende-se qualquer fato de interferência capaz de 
reduzir o grau de fidelidade de uma informação.  

 

Para tanto, é necessário que a informação possa ter tal fidelidade, e que os ruídos não 

atrapalhem o percurso da mesma e de que chegue completa e, com todas as informações que 

se propôs a levar. Isso só será possível através de comunicações bem feitas, textos bem 

escritos, e jornalistas que possam fazer o trabalho completo que o seu papel propõe. 

Partindo desse contexto, entra-se então onde a linguagem precisa ser específica, 

especializa, sendo produzida para grupos determinados. Penna (1968, p. 98) avalia tais 

linguagens da seguinte forma: 

 
No concernente às diferenças produzidas pela vinculação do falante a determinados 
grupos, levanta-se a questão das chamadas linguagens especiais, dentre as quais 
podemos considerar as linguagens técnicas e a gíria ou calão. As linguagens técnicas 
aparecem estritamente associadas à vida profissional e absorvem a maior parte dos 
neologismos introduzidos no sistema.  

 

Dentro disso é possível notar a presença da linguagem científica, aquela relacionada 

com a informação sobre ciência. Essa precisa ter, um contexto e utilizar-se de mecanismos 

onde todos possam entender do que se está tratando. Oliveira (2002) afirma dessa forma que o 

importante é que as necessidades da sociedade sejam resolvidas e que a mesma possa ter 

acesso a todas as informações científicas. Principalmente aquelas que possam de alguma 

maneira afetar-lhes a vida diretamente. 

Mesmo que nesse contexto exista uma simplificação da linguagem para que todos 

possam entendê-la, não é possível fazer essa de forma a reduzir a importância completa da 

informação a ser passada. Por isso, essa simplificação é parte reducionista quando relacionada 

com a natureza e o funcionamento da linguagem em questão. 

Para Orlandi (1996) existe certa distinção quando a mudança de assunto é presente, e 

entre dissertação e descrição, essa pode ser vista como derivando de diferentes relações de 

interlocução. O mesmo se dando com uma diferença entre discursos teóricos, científicos, 

políticos, etc. 

Nesse sentido, é possível notar que quando existe um conhecimento envolvendo a 

temática científica, é consenso afirmar que essa deixou de ser um privilégio somente de 

cientistas ou pesquisadores e passou a fazer parte da realidade da sociedade. Oliveira (2002) 
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afirma que essa evolução científica foi possível e notória, assim que o advento da imprensa 

nos tipos móveis tornou-se efetivo, durante o século XV. 

Esse relacionamento entre cientistas e jornalistas pode ter evoluções, a partir do 

momento em que esses se propõem a buscar um conhecimento acerca da realidade que existe, 

e transformá-la através de uma tradução dos termos científicos para jornalísticos. Com isso, é 

possível chegar até ao conhecimento e à tradução com a linguagem adequada de uma 

realidade para o grande público. 

As mídias cumprem esse papel de alfabetizar a população em relação a temáticas 

sobre ciência, dessa forma a linguagem usada durante a tentativa de passar as mensagens aos 

seus receptores precisa de toda a forma ser entendida por todos, de maneira a não deixar 

dúvidas acerca de tal assunto. 

Zucolo e Pires (2008, p. 186) comentam sobre o que é a ciência, a importância da 

mesma na sociedade, e como o fato desse tipo de discurso pode influenciar a população: 

 
Ora, a ciência enquanto campo social possui princípios, regras, leis e fundamentos e 
se organiza em comunidades científicas. Estas reúnem pesquisadores e suas 
pesquisas em relações de cooperação, disputas, com linguagens específicas, relações 
de poder. Em tal universo, o discurso científico passou a ser parâmetro de 
competência para outros discursos. Quanto mais identificado com as instituições 
produtoras do conhecimento científico, maior a sua aprovação social. Estamos aqui 
diante de um cruzamento crucial: o processo de divulgação científica e o fazer 
jornalístico. 

 

Nota-se através dessa afirmação que, o campo científico está cada vez mais amplo 

para a população, trazendo assim marcas discursivas que necessitam ser identificadas através 

de usos jornalísticos para aplicação das mesmas. Essa temática científica deve ter uma 

divulgação voltada para todos os públicos, assim como todos os outros temas que o 

jornalismo se propõe a falar. 

Dessa forma, Zucolo e Pires (2008) ainda afirmam que a divulgação científica e a 

produção do discurso, seguem uma trajetória composta por um encontro mútuo de ambas, o 

que traria assim uma conexão com o campo social da ciência e o campo social do jornalismo. 

Para eles só é possível obter uma boa divulgação científica quando a mesma se propõe a 

modificar a língua de partida e a língua de chegada. 

Essa produção científica é baseada em critérios que necessitam ser observados ao 

longo desses discursos, sendo definidos e observados ainda por Zucolo e Pires (2008) como 

sendo partes fundamentais de uma popularização da ciência, uma acessibilidade, uma 

vulgarização, trazendo consigo fontes que possam ser especializadas no assunto.  
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Num contexto social, os meios de comunicação são partes fundamentais para que 

ocorra a divulgação da ciência, pois somente dessa forma será possível que os assuntos 

relacionados a ela cheguem até a sociedade. No caso dos meios impressos é possível notar 

que essa temática está cada vez mais presente. Nesse sentido, precisam considerar a 

necessidade de que a linguagem adequada seja usada para pleno e claro entendimento do que 

é transmitido. 

  

4.1 ALGUMAS NOÇÕES SOBRE O CONCEITO DE CONTRATOS DE LEITURA 

 

Neste capítulo abordam-se algumas construções sobre o conceito de “contratos de 

leitura”, uma vez que essas noções serão úteis, para a análise do mesmo no contexto de 

funcionamento da revista em análise, nas suas duas fases, conforme se apresenta no capítulo 

que segue.  Assim, o próximo capítulo tratará das duas fases da revista Superinteressante, e o 

quanto aos “contratos de leitura” mudou ao longo da existência da mesma. Por isso destaca-se 

a importância e necessidade de se desenvolver um capítulo que trate sobre esses conceitos, 

para que assim se possam perceber quais são os detalhes da Superinteressante, e como que é 

possível aplicar os conceitos de “contrato de leitura” na análise dessa revista. 

Para tanto esse levantamento foi baseado em quatro autores, que escreveram sobre 

“contratos de leitura”: Mariz (2008), Fausto Neto (2002), Sousa (2002) e Verón (2004) e 

Charaudeau (2006), que discorre sobre contratos de comunicação.  

A proposta de um meio impresso ao levar as informações para seus receptores traz 

consigo uma mescla de detalhes que foram planejados minunciosamente ao longo do tempo. 

Esses detalhes são importantes para que os leitores tenham em vista o porquê da escolha de tal 

meio.  

Ressalta-se que para os meios criarem uma identidade no mercado comercial, 

precisam estar diretamente ligados ao que está ocorrendo e, por conseguinte, sendo falado 

pelos outros meios de comunicação. A partir dessa percepção deve então fazer com que o que 

for publicado em suas páginas, possa de alguma maneira acrescer algo novo aos assuntos que 

já estão sendo comentados.  

Se assim não for possível, o importante é poder divulgar assuntos que ainda não foram 

tratados, ao menos profundamente, e os tornarem parte fundamental de sua marca de 

existência. Além disso, é importante notar que todos os meios impressos criam essa 

identidade através de detalhes que aparentemente podem ser considerados simplicistas, mas 

que ao longo da existência dos mesmos mostraram o porquê ainda estão no mercado.  
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Esses podem ser notados através de cores, palavras, definições e construções gráficas e 

diagramáticas, retórica, outras linguagens, bem como, os modos de usar essas linguagens em 

suas páginas. Percebe-se também que essa identidade é criada a partir da escolha dos temas a 

serem falados. Notáveis também na escolha de tamanhos de imagens, cores dessas, e 

formatos. Nesse contexto, destaca-se que tudo aquilo que envolve um meio impresso pode ser 

definido como “contratos de leitura”.   

Contratos de leitura são explicados por Verón (2004, p. 236) da seguinte forma:  

 
O conceito de contrato de leitura implica que o discurso de um suporte de imprensa 
seja um espaço imaginário onde percursos múltiplos são propostos ao leitor, uma 
paisagem, de alguma forma, na qual o leitor pode escolher seu caminho com mais ou 
menos liberdade, onde há zonas nas quais ele corre o risco de se perder, ou ao 
contrário, que são perfeitamente sinalizadas. Essa paisagem é mais ou menos plana, 
mais ou menos acidentada. Ao longo de todo o seu percurso, o leitor reencontra 
personagens diferentes, que lhe propõem atividades diversas e com os quais ele 
sente mais ou menos desejo de estabelecer uma relação, conforme a imagem que 
eles lhe dão, a maneira como o tratam, a distância ou a intimidade que lhe propõem, 
um discurso é um espaço habitado, cheio de atores, de cenários e de objetos, e ler ‘é 
movimentar’ esse universo, aceitando ou rejeitando, indo de preferência para a 
direita ou para a esquerda, investindo maior ou menor esforço, escutando com um 
ouvido ou com dois. Ler é fazer: é preciso, pois terminar com o procedimento 
tradicional que se limita a caracterizar o leitor “objetivamente”, isto é, passivamente 
em termos de CSP ou de estilo de vida, sem jamais indagar-se sobre a questão de 
saber o que ele faz (ou não faz) quando lê: caso chegue a responder essa questão, 
compreender-se-ão melhor as razões pelas quais se lê o que se lê.  

 

Nesse modo de perceber os meios impressos ao longo da existência dos mesmos, é 

possível notar que a maneira como Verón (2004) comentou e explicou esse “contrato de 

leitura” pode ser, aplicado nas relações humanas, além das páginas de um meio impresso. 

Dessa forma analisa-se especificamente cada detalhe comentado por ele, quando fala em 

percursos que o leitor deve seguir ao longo de sua estrada pelas linhas, palavras, imagens, e 

frases de um meio impresso, pode-se dessa forma identificar que esse percurso como também 

aplicado a vida cotidiana, de todas as pessoas que necessitam fazer escolhas.  

Todos os dias as pessoas são testadas de uma maneira sutil pela própria sociedade, e 

pelos caminhos que precisam ser escolhidos ao longo da caminhada de todos. Caminhos esses 

que podem fazer com que se percam ou se encontrem. O que importa é saber que há uma 

necessidade de saber por onde seguir. 

Assim percebe-se a presença constante daquilo que talvez de outras maneiras já tenha 

aparecido à frente, só que não teria sido suficientemente desejável para manter um contato, 

uma vontade de estabelecer uma relação constante e segui-la. O que pode acarretar tais 
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escolhas são as maneiras como esses detalhes antes talvez não percebidos, agora podem fazer-

se aparecer. 

Algumas imagens constantes podem fazer com que se escolha este ou aquele outro 

caminho a seguir, a maneira como são assim tratados pode fazer com que se decida querer ou 

não aquela intimidade. Isso pode levar a uma relação mais ou menos aprofundada. O que 

move essas relações é poder encontrar o que muitas vezes nas pessoas não é possível, isso 

mostraria de que maneira alguns optem por um universo escrito, por uma mídia impressa, 

para que possam dessa maneira, manter essa relação necessária a todos. 

O que muitas vezes não é percebido é que, essa mídia impressa, é um feito de pessoas 

que precisam estar ligadas ao modo como os outros (seus leitores) são, quem são, e por que 

escolhem a mesma como parte de uma companhia habitual. Por isso, essa maneira de 

expressão impressa, exige um cuidado sobre o modo de viver de cada receptor. Para muitos, o 

único contato e universo possível de ser próximo são aquelas palavras impressas, que trazem 

de alguma maneira equilíbrio à vida cotidiana, proporcionado um contato com o mundo 

externo e, por vezes, respostas. 

Além da forma como Verón (2004) mostrou o “contrato de leitura” pode-se identificar 

outros autores que tratam do mesmo tema através de outros conceitos.  

Para Fausto Neto (2002, p. 199) esse relacionamento de pessoas com os meios 

impressos pode ser definido da seguinte forma: 
 
As interações entre sujeitos e campos sociais se dão, pois, mediamente os contratos 
de leitura, a saber, conjunto de regras e de instruções construídas pelo campo da 
emissão pare serem seguidas pelo campo de recepção, condição com que ele se 
insere no sistema interativo proposto e pelo qual ele é reconhecido e, 
consequentemente, se reconhece como tal. O estabelecimento e o funcionamento dos 
contratos de leitura pressupõem, por outro lado, a existência de dispositivos técnico-
simbólicos de cujas leis próprias resultam as modalidades dos contratos de leitura.  

 

Nessa definição de Fausto Neto (2002), percebe-se mais especificidade para 

detalhamentos mais teóricos e encobertos por regras a serem seguidas pelos meios impressos. 

Dessa forma, vê-se a importância de um conjunto de regras a serem seguidas e manipuladas 

pelos meios. 

Essas regras necessitam atender a todos os públicos, e precisam seguir um padrão para 

que o campo do emissor possa atingir de maneira ideal o campo dos receptores. Cada uma 

deve ter um detalhamento específico acerca do que seria necessário seguir, mas que estivesse 

diretamente relacionado, com o modo de estabelecer um funcionamento em torno do 
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“contrato de leitura”. Esse funcionamento pode ser entendido da forma específica de cada 

meio impresso. 

Em outro comentário Fausto Neto (2002) explica que a necessidade de haver uma 

relação com o meio externo, com a realidade do interior de cada cena, faz parte de um 

contexto no “contrato de leitura” de cada meio.  

Isso pode mostrar, mais uma vez a grande importância e relevância, que teriam os 

temas e métodos escolhidos, pelos meios impressos para levar aos seus leitores. Estar atento 

àqueles que necessitam de informações e quais que tem valorização para serem passadas.  

Atendendo ao que está diretamente ligado a realidade em que cada um se insere, e ao 

mesmo tempo à realidade em que cada meio está inserido, mostrando dessa maneira o 

objetivo desse meio, e para quem seria a aplicação de tais regras. Havendo a necessidade de 

uma análise prévia sob aqueles que poderão ser parte fundamental para o desenvolver dos 

meios, os leitores. 

Outros autores chamam esse “contrato de leitura”, de “contrato de comunicação” 

como é o caso de Charaudeau  (2006, p. 86), que explica esse contrato da seguinte maneira: 
 
 
A finalidade do “contrato de comunicação” midiática se acha numa tensão entre 
duas visadas, que correspondem, cada uma delas, a uma lógica particular: uma 
visada de fazer saber, ou visada de informação propriamente dita, que tende a 
produzir um objeto de saber segundo uma lógica cívica: informar o cidadão, uma 
visada de fazer sentir, ou visada de captação, que tende a produzir um objeto de 
consumo segundo uma logica comercial: captar as massas para sobreviver a 
concorrência.  

 

Dessa maneira observa-se que muito do que precisa ser passado aos leitores, tem de ter 

uma visão sobre o passar dessas informações, levando em consideração que esse modo possa 

ser descrito através de um fazer saber, como Charaudeau (2006) comentou. 

Isso quer dizer que fazer o que for preciso para passar as informações, faz desse, um 

modo correto, mostrando o que realmente é atendido como importante para tais sujeitos.  

Seria como uma escolha certa do fazer bem. Fazer suas restrições e escolhas através da 

necessidade do receptor.  

Mas esse conceito apresentado mostra um ângulo mais comercial em relação ao 

assunto, leva em conta que além de fazer direito em suas linhas e páginas, há uma necessidade 

de ter um fazer no sentir, trazendo para dentro dos meios impressos, uma lógica ligada ao que 

é de fato objetivo dos meios. 
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Seria muita ilusão, imaginar que os meios que pretendem entrar no mercado 

comercial, o fazem somente pensando nas dúvidas e necessidades dos seus receptores. 

Mostrar uma visão do lado realista dos meios é como demonstrar que a mesma existe. 

De tal maneira a importância de estar em destaque no meio comercial, é levada em 

consideração ao escolher os modos como fazer criar identidade, personalidade, e marca 

própria desses meios. O que se for realmente bem feito colherá assim os louros de ter criado 

algo inédito e de relevância, onde possa ultrapassar a barreira da concorrência. 

Para Mariz (2008, p. 43) esse tipo de fidelidade pode ser encontrado de diversas 

maneiras no contexto das mídias impressas: 
 
O pressuposto está no fato de que as mensagens produzidas pelos meios de 
comunicação, e pelos suportes impressos em particular, constituem um discurso. 
Deste modo, é relevante considerar que, na produção do seu discurso, os meios 
impressos partem de uma articulação de elementos verbais e não verbais em um 
formato.  

 

Acredita-se também que a forma como é escolhida a diagramação de tais meios, é 

parte de um “contrato de leitura”, sendo a configuração formal uma parte importante de 

constituir o modo de produção de sentido do discurso. 

Nesse caso o foco está na relevância da estrutura de um meio impresso, e o quanto 

essa pode influenciar no “contrato de leitura”. Todos aqueles elementos que estão presentes 

dentro de um meio impresso, fazem parte do discurso do mesmo, do modo como esse gostaria 

de se apresentar aos seus leitores. 

Esse conjunto tem o acréscimo de elementos que se intercalam e se cruzam criando 

uma linha fechada entre eles, assim demonstra-se que em todos os meios impressos existe a 

mescla de elementos verbais e não verbais, que se completam. 

E para tanto existe a necessidade de que uma diagramação seja bem feita, para que 

esses sejam bem postos a ponto de saber onde vai cada um. Isso que dizer que a escolha da 

posição aonde vai cada assunto, também é parte do contrato. 

A análise de um meio impresso pode basear-se no fato de como essas escolhas devem 

permanecer durante o processo de existência dos mesmos, e por que pode haver ou não 

mudanças com o passar do tempo. Perceber então que formas escolher tais elementos, e 

mesclá-los de forma a tornar o meio fechado, e de importância, faz parte dos elementos 

fundamentais de um “contrato de leitura” que traga consigo a relevância para seus receptores. 

Toda a mensagem que é passada aos seus receptores, não traz um efeito automático 

aos mesmos. Sendo assim tudo que engloba uma produção e reprodução trazem acoplados 
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consigo segundo o que propõe Verón (2004), um campo de efeitos sobre a mensagem. Esses 

não são produzidos através de um efeito qualquer sobre o que se pretende mostrar em tais 

mensagens, podendo assim constatar que os efeitos são partes de uma enunciação. 

Para tanto é possível perceber que nada do que for passado aos leitores pode ser 

considerado, e esperado que tenha um efeito automático quando ele assim receber tal 

mensagem. O que teria que fazer parte de um conjunto de efeitos que com o decorrer do 

tempo podem trazer mudanças no modo de pensar e em casos mais extremos até mesmo de 

agir, dos receptores. 

O que complementa tal efeito, é que esse pode vir de qualquer pequeno detalhe 

mostrado ao longo dos meios impressos, para passar as mensagens, o que pode ser um detalhe 

de relevância para um determinado público, pode não ser para outro. É nesse momento que 

entra a importância de que todos os detalhes façam partes do grande efeito midiático. 

Cada qual traz consigo uma peça chave para que no final seja possível perceber, que 

esses se tornaram partes de um todo chamado de enunciação, e que essa pode ser mostrada e 

analisada de diversas maneiras dentro do contexto de anunciar para aos leitores suas 

mensagens. 

O escolher de um público alvo, é parte fundamental para seguir no “contrato de 

leitura”, isso vai depender e mostrar que modo o meio impresso vai seguir, que palavras vai 

usar, e o porquê de tais escolhas. 

Sousa (2002, p. 17) comenta sobre esse assunto quando define tais receptores da 

seguinte forma: “Para se conseguir um controle social sobre a massa, fenômeno de novas 

sociedades urbano-industriais, não se trabalha diretamente com a massa, mas com os 

indivíduos, indagando suas carências, desejos e necessidades”. 

Essa associação de que deve existir dentro dos meios impressos, um detalhamento em 

cima daqueles que serão os indivíduos a consumirem esses meios, precisa ser lembrada e para 

tanto utilizada. 

Saber quais as principais carências de uma sociedade, e quais os assuntos que a mesma 

mais necessita explicações, é um dos pontos que precisa ser analisado quando for fazer uma 

matéria, dessa forma será possível definir qual é o ramo que esses meios de comunicação vão 

seguir. 

Isso quer dizer que existe uma preocupação de escolha minuciosa de um público alvo, 

e quais são os desejos de aprendizagem dos mesmos, as necessidades desses, e o quanto pode 

ser importante uma temática e um contexto escrito nas linhas dos meios impressos, para a 

vida deles.  
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Charaudeau (2006) explica que para ser possível obter um público alvo, esse precisa 

ser de certa forma avaliado para saber quem será e como é possível atingi-lo. Isso ocorre, pois 

quando é definido quem será o receptor das mensagens a serem passadas pelos meios, esse 

não será somente o alvo ideal visado pelos fornecedores dessas informações. 

 O estudo dos conceitos de “contrato de leitura”, traz uma base teórica muito relevante 

para que seja possível perceber e analisar de que forma esses contratos estão inseridos dentro 

da revista Superinteressante. O que mais pode-se perceber é que cada detalhe assim exposto 

por todos os autores, demonstra uma forma de criar uma fidelidade com o leitor.  

 Essa análise dentro da revista é relevante a partir da percepção da importância de um 

“contrato de leitura”, os autores demostram que o “contrato de leitura” é a parte fundamental 

para que a revista, ou qualquer outro meio de comunicação exista. Esses criam uma marca ao 

longo do tempo, e criam uma fidelidade de público. Por isso a importância de entender e 

absorver esses conceitos, para poder aplicá-los no estudo da revista. 
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5  ESTRATÉGIAS DOS CONTRATOS DE LEITURA DA SUPERINTERESSANTE 

DE COMUNICAÇÃO DA CIÊNCIA  

 

Neste capítulo são estudadas as duas fases encontradas durante o período de existência 

da revista Superinteressante. O estudo se iniciou a partir da edição número 5, de maio de 

1991, se estendendo até a edição de número 247, de setembro de 2007. A escolha das 

referidas edições ocorreu pela busca de uma base sobre o que foi produzido e quais os 

‘contratos de leitura’ que foram usados ao longo desse período. 

No período estudado, não foram analisadas todas as edições, já que não foi possível ter 

acesso às mesmas ou por que algumas edições não foram consideradas de interesse para o 

desenvolvimento do trabalho. Assim, a escolha dos meses que foram analisados em cada ano, 

também seguiu essa linha de critério, destacando-se que foi eleita para a análise uma edição 

de cada ano. Dessa forma, foi possível analisar as mudanças ocorridas na revista por ano e por 

fase. 

O objetivo deste capítulo é perceber quais os ‘contratos de leitura’ que a Super utilizou 

no período estudado para prender o seu leitor, criando um vínculo com o mesmo, se mantendo 

dessa forma durante muitos anos no mercado comercial. 

Em relação aos ‘contratos de leitura’ utilizados pela revista, pode-se perceber 

inicialmente que existem marcas muito distintas nas duas fases, e também marcas que não 

mudaram ao longo do tempo, fazendo, dessa forma, com que a revista tenha mantido 

preservada a sua identidade durante esse tempo. 

Destaca-se que em relação aos ‘contratos de leitura’ pequenos detalhes, como 

imagens, palavras, cores, podem acrescentar muito à forma de ser e de identificar esses meios 

impressos. A Super, portanto, utiliza desses detalhes para que assim, o leitor possa identificá-

la e possa criar um vínculo, que é muito perceptível ao longo das análises feitas sobre as duas 

fases.  

  

5.1 PRIMEIRA FASE (1991-2000) 

 

Maio de 1991: A imagem principal dessa edição é uma ilustração impactante, pela 

utilização das cores fostes que caracterizam a Super, quais sejam os tons fortes de vermelho 

contrastando com o amarelo e branco dos títulos. Os temas que estão em destaque e recebem 

um espaço especial na capa, onde são notórios os mesmos, através dos seus títulos, têm como 

objetivo impressionar e aproximar o leitor. São eles: Eclipse escuridão em pleno dia; La 
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Villette, a cidade da ciência; Celtas, o povo de Asterix e, Boas novas para o coração, que é a 

matéria principal de capa, cuja ilustração está relacionada com a mesma. No campo superior 

direito, ao lado do título está uma pequena foto de algumas máquinas referente à matéria que 

leva o título de ‘Máquinas da física no Brasil’ (Figura 1).  

 

 
    Figura 1 – Capa da edição de maio de 1991 
    Fonte: SUPER 044, maio 1991 
 

Nas primeiras páginas da revista encontra-se um anúncio de tênis, que por ser um 

produto de grande uso, pois a maioria da população utiliza, representa uma forma de 

conquistar o leitor. Essa estratégia busca mostrar ao leitor que existe intimidade entre a revista 

e ele, que a revista está interessada nos desejos de quem a consome e reconhece a importância 

de um tênis na vida de algumas pessoas.  

No sumário, identificado na Revista por ‘Nesta Edição’, é possível perceber a 

importância que a mesma dá para certas matérias, pois algumas delas estão destacadas no 

mesmo com resumos de até sete linhas, onde é explicado o que vai ser encontrado ao longo 

das páginas.  

O que também é notório a partir da análise das fotos ou ilustrações, é que essas 

mesmas matérias recebem, nessa edição, a Carta ao leitor, assinada por Almy Gajardoni, que 

relata a alegria da equipe ao receber o prêmio José Reis de Divulgação Científica na categoria 



 49

Instituição, que foi patrocinado pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico da Secretaria Especializada de Ciência e Tecnologia.  

Chama a atenção nesse número, uma frase usada para descrever o que a revista seria, 

quando foi lançada em 1987, e que foi reescrita nessa edição. A frase é a seguinte (SI, maio de 

1991, p. 12):  

 
[...] de forma clara, direta, acessível ao mais leigo dos leitores, SuperInteressante 
mostrará o conhecimento científico não como um tesouro a que só alguns 
privilegiados têm acesso, por sua cultura, mas como algo que passa pelo cotidiano 
de todos nós, influenciando e modificando até mesmo os momentos mais simples de 
nossa vida. E sem descuidar da precisão, o que significa dizer que em suas páginas 
não haverá lugar para meias verdades, o saber por ouvir dizer, a hipótese sem 
evidência que a legitime. 

 

A frase merece destaque porque nessa primeira fase da revista, descreve com clareza 

quais são os seus objetivos principais, em relação ao leitor a forma de passar a informação 

completa e correta sobre tudo, de forma precisa e científica. Isso mostra que a revista traz em 

suas páginas o que Oliveira (2002) acredita ser necessário para tratar de jornalismo científico: 

a clareza e o aprofundamento da temática ao alcance de todos, de maneira a não deixar 

lacunas e dúvidas sobre as informações. 

A primeira matéria analisada da revista tem por tema o trânsito de São Paulo e aqueles 

que tentam organizá-lo, os especialistas. O artigo, assinado por Francisco de Assis Monteiro, 

existem muitos dados numéricos que completam a matéria composta por nove colunas e três 

pequenas fotos. A publicidade desse texto é da Microtec e também da instituição de educação 

Costa Braga.  

A matéria seguinte - Meio ambiente e desenvolvimento - apresenta a opinião de Fábio 

Feldemann, que na época era deputado federal pelo PSDB de São Paulo. Seu texto inicia com 

um comentário sobre a Guerra do Golfo Pérsico, e ao longo do mesmo o autor traça 

comparativos sobre assuntos relacionados com o título da matéria. No canto superior direito 

da página, encontra-se uma pequena foto do deputado. 

As primeiras notícias da seção ‘Notícias Superinteressantes’ trazem pequenos textos, 

com assuntos variados, que vão desde a criação de novos prédios e brinquedos, à criação de 

um aparelho chamado PenPoint e de um implante que poderá ajudar pessoas com paralisia.  

O que pode ser percebido em todos os textos é que mesmo não são muito extensos, 

todos contém informações completas e explicativas sobre as temáticas que se propõem a 

tratar. Merece destaque uma publicidade embutida no meio das matérias, em um box amarelo 
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claro com azul claro, onde consta uma referência sobre um ciclo de palestras que será 

produzido pela Superinteressante. 

As próximas seis matérias que fazem parte dessa seção apresentam títulos instigantes 

que provocam uma interpretação não muito clara sobre o seu conteúdo. Entretanto, no 

decorrer da leitura é possível perceber que o assunto é diferente do pensado no momento em 

que se lê o título, como, por exemplo, ‘perfume vale quanto pesa’, que é um título intrigante 

que faz a pessoa querer ler a matéria para saber do que se trata. 

O outro título intrigante é o da matéria inserida em um box amarelo claro, ‘Como as 

formigas vão às compras’. É possível perceber em ambos que o apelo da revista é para a 

dúvida, o novo, e até mesmo o que é estranho, trazendo títulos com misturas de elementos que 

talvez não sejam usados normalmente. Nota-se que apesar de títulos ligeiramente inovadores, 

ambas as matérias tratam de descobertas científicas que são explicadas com fontes de 

cientistas, confirmando o objetivo da revista, conforme explicado anteriormente, de fornecer 

informações confiáveis e não boatos. 

A seção ‘Perguntas Super Intrigantes’ conta com a participação dos leitores, que 

enviam suas perguntas, por cartas ou e-mail, e essas são respondidas em pequenos trechos, 

cujo texto é de responsabilidade do editor da revista. O endereço para o envio das perguntas 

está situado no canto inferior direito da página, logo abaixo de todas as perguntas.  

A matéria principal, aquela a qual se refere à ilustração da capa, ocupa cinco páginas 

da revista, e é assinada por Lucia Helena Oliveira e Regina Prado. A primeira imagem que 

chama a atenção é o interior de um coração e seu título é ‘Boas novas para o coração’. O texto 

é composto por inúmeras fontes especializadas no assunto, e dados numéricos que a 

completam.  

Os destaques importantes observados ao longo da matéria estão situados na seção 

intitulada ‘biologia’, onde se verifica a presença de inúmeras imagens que ilustram o que está 

sendo esclarecido no texto. Ao todo são 11 imagens, onde se destacam imagens de artérias, 

uma ilustração de como é um coágulo, o coração e a foto de uma cirurgia cardíaca, entre 

outras. 

Outro destaque importante é para o estilo utilizado na redação da matéria sobre o 

coração, pois os termos usados são acessíveis a todos os públicos, sem, entretanto banalizar o 

assunto, ou reduzir a sua importância. Toda ela é escrita com informações que a população 

necessita saber, e que são de extrema relevância. As fontes utilizadas no artigo oferecem as 

explicações necessárias para o entendimento do assunto. 
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Merece destaque a publicidade ligada ao texto, que é a do canal de televisão MTV, o 

qual pode ser associado com o público mais jovem.  

A matéria intitulada ‘Diamantes para toda obra’, que ocupa três páginas na seção 

‘materiais’, é assinada por Fátima Cardoso. O texto usa e abusa de informações sobre a pedra 

preciosa referida no título, trazendo em suas primeiras linhas um histórico da mesma. No 

restante das páginas, são feitas referências a descobertas científicas relacionadas com a pedra. 

Destaca-se em relação ao texto referido acima, a citação de fontes especializadas que 

também se faz muito presente, bem como os informativos numéricos. Dez imagens ilustram o 

que está sendo dito. E assim como nas outras matérias, uma observação importante é o 

cuidado com as palavras que foram empregadas pela autora na redação, que não usa termos 

simplistas ou banais a ponto de tirar o foco do que é de fato importante.  

Na seção ‘Telescópio’ encontra-se o texto de título ‘Escuridão em pleno dia’, assinado 

por Ronaldo Rogério de Freitas Mourão. A matéria que tem por tema o eclipse apresenta 

dados históricos e números sobre esse fenômeno. O artigo ocupa duas páginas, e apresenta 

três imagens, entre elas, um gráfico, que completam as ideias expressas.  Destaque para um 

box intitulado de ‘eventos do mês’, onde são mostrados outros acontecimentos relacionados 

com a temática do sistema solar, que aconteceram no mês da edição. 

O ‘Mundo de ferro e fogo’ é um texto longo, assinado por Flávio Dieguez e Sérgio 

Rizzo, que em duas páginas fala sobre o espaço, contando alguns fatos. A imagem que 

compõem as páginas iniciais desse artigo é uma foto do planeta Terra, que ocupa as duas 

páginas. Um destaque importante é a foto de Einstein, mediana em preto e branco no centro 

de uma das páginas entre os textos, acompanhada por um pequeno, mas muito significativo 

texto abaixo da foto, fazendo referência à teoria da relatividade. 

Na sequência, encontra-se o texto ‘Fábricas de tecnologia’, uma das matérias de 

responsabilidade do editor, que recebe destaque na capa, com foto. Ela está situada na seção 

‘Física’ e ocupa quatro páginas, onde se encontram sete imagens. O modo como o texto se 

inicia pode parecer confuso ao leitor, porque é utilizado um termo que seria o nome das 

máquinas, que são o tema da revista. A explicação, vinda logo em seguida, situa melhor o 

leitor, possibilitando assim, que esse compreenda o que é explicado. 

Na seção ‘História’, encontra-se a matéria, assinada por Monica Falcone, 

correspondente da Super em Roma, que tem por título ‘O povo de Asterix‘. A imagem de 

abertura é muito significativa e até mesmo intrigante, pois apresenta cinco cabeças talhadas 

em um bloco de mármore e que são da época que a matéria se dedica a expor (Figuras 2, 3, 4 

e 5). 
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Figuras 2, 3, 4 e 5 – O povo de Asterix 

                  Fonte: SUPER 044, maio 1991 
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O texto é apresentado em seis páginas e, ao longo das mesmas, mais uma vez se 

encontram elementos fotográficos ilustrando objetos que fazem referência ao povo Celta, o 

qual se constitui na temática exposta. A utilização e escolha adequada de fotos oferece mais 

legitimidade ao estilo apresentado pelo autor, já que muitas vezes pode se tornar complicado 

mostrar o que ocorreu em outras épocas utilizando-se apenas a linguagem escrita e conseguir 

com que o leitor acredite no que está escrito. Dessa forma, mesclando texto e imagem, é mais 

provável que as pessoas que ao lerem o que foi escrito, possam crer que os fatos antigos 

ocorridos tenham realmente acontecido. 

Outro destaque importante dessa matéria é o fato de ao final da mesma, encontrar-se 

um box, com duas linhas que compõem o ‘Para saber mais’, onde são oferecidas dicas de dois 

livros que tratam sobre a temática. 

Em ‘A cidade da ciência’, que faz parte da seção ‘Museus’, o texto faz referência ao 

maior museu científico do mundo, o Palazzo Grassi, de Veneza, sede da organização cultural 

da Fiat. No início da referida matéria é relatado quem foi o fundador do museu, destacando-se 

um detalhe importante que é o uso das palavras ‘um simpático geólogo’ para começar a falar 

do mesmo. O fato de mostrar aos leitores que o geólogo é uma pessoa ‘simpática’ é uma 

forma de inseri-lo no texto, fazendo com que o leitor sinta-se próximo ao geólogo e até 

desenvolva certa simpatia por ele. 

A matéria, de três páginas, apresenta 11 imagens de pessoas no ambiente interno do 

museu. É possível perceber que essa matéria tem um formato similar ao das matérias da 

revista Bravo!, que também tratam de um perfilado com texto na primeira página da esquerda, 

e a página ao lado é toda ocupada somente com a foto do perfilado, em preto e branco. 

A matéria é assinada por Gisela Heyman, com o ‘perfil’ de Carlos Chagas, que usa 

como subtítulo, após o nome do mesmo, ‘História sem fim’. O perfil apresenta a trajetória do 

médico sanitarista que identificou a doença de Chagas. A matéria abrange quatro páginas, 

com seis fotos ao longo do texto. Fotos antigas ilustram a vida do pesquisador, como fotos de 

família e registros de momentos da sua vida. Um destaque é oferecido para o box onde é 

apresentado, com uma pequena foto, o Trypanosoma cruzi causador da doença de Chagas.  

Convém que se comente o fato da revista querer que seus leitores possam se manter 

informados, oferecendo uma página de dicas de livros, tendo cada um uma ilustração das 

capas e um pequeno resumo do seu conteúdo. 

‘Dois mais dois’, é a seção do professor Luiz Barco, da Escola de Comunicação e 

Artes, da Universidade de São Paulo, cujo formato é muito pessoal, podendo ser até 

considerado uma crônica, pois o professor faz parte do texto que escreve. 
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Na seção ‘Superdivertido’ de Luiz Dal Monte Neto, são oferecidas dicas de jogos para 

se fazer em casa, sendo alguns com as mãos e outros com garrafas, todos com ilustrações que 

os identificam.  

Em ‘Cartas dos leitores’, é possível perceber que houve a participação de 15 leitores 

que enviaram cartas para a revista na edição analisada.  

Merece destaque a seção ‘Falhas nossas’, onde os leitores apontam erros e corrigiram 

algo que leram na revista e que estava errado. Isso mostra que além da participação habitual 

dos receptores dos meios, ainda há a participação na construção, corrigindo o meio. Essa 

estratégia promove e demonstra a fidelidade, a ‘amizade’ da revista com os sujeitos, e que os 

mesmos possam corrigi-la. Esse é um tipo de ‘contrato de leitura’ proveitoso para ambas as 

partes e, por trás disso está a marca da revista Superinteressante, ao manter um diálogo com o 

seu leitor, mantendo-o tão próximo ao ponto de poderem apontar à revista algo que pode não 

estar correto (Figura 6). 

 

 
                       Figura 6 – Carta dos leitores 
                                                          Fonte: SUPER 044, maio 1991  

  

O ‘Próxima edição’ se aproxima de um sumário prévio do número seguinte. Ao fazer 

referência às matérias que serão apresentadas, identifica-as com fotos e resumos. 

Janeiro 1992: Nessa edição pode-se perceber que o formato da capa não mudou, pois 

apresenta as matérias mais importantes em destaque e as cores em evidência continuam sendo 

as mesmas - o vermelho e o branco -, as marcas da revista, dominantes e predominantes.  
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A seção Carta dos leitores dessa edição ainda é assinada por Almyr Gajardoni, e como 

na edição analisada anteriormente, essa também trata do prêmio que o editor sênior Luiz Weis 

recebeu, nesse caso foi o prêmio Esso de Informação Científica e Tecnológica, de 1991.  

O que se pode perceber é a apresentação com destaque, mais uma vez, da ‘Carta do 

leitor’, que fica no início da revista, falando sobre o prêmio, mostrando que a Super está 

dando respostas aos seus leitores, demonstrando que a equipe é confiável e merecedora dos 

prêmios nas categorias científicas que estão recebendo.  

A seção ‘Opinião’ dessa edição traz a colaboração do linguista, poeta e reitor da 

Unicamp, Carls Vogt. A variedade no número de pessoas que assinam essa seção, revela que 

a mesma não tem um colunista fixo, mas convidados que falam sobre temas variados, 

adequados ao momento ou ao contexto da edição. Essa estratégia favorece a surpresa e a 

possibilidade de oferecer um apanhado de variedades aos leitores.  

Na seção ‘Notícias superinteressantes’ a pequena matéria chamada ‘Fibra contra o 

câncer de mama’ ocupa uma coluna e é composta por uma foto ilustrativa. Esse assunto 

poderia ter sido mais bem explorado, trazendo informações completares aos seus leitores, que 

podem ter ficado na dúvida (Figura 7). 

 

 
  Figura 7 – Notícias superinteressantes                                      
  Fonte: SUPER 052, janeiro 1992 

 



 56

Pode-se citar, por exemplo, a presença de um especialista que pudesse dar dicas de 

uma dieta completa para os leitores seguirem, e não só falando da importância das fibras, sem 

explicar em detalhes.  

‘De mal a pior’ é uma matéria que também poderia ter trazido mais informações, pois 

trata da camada de ozônio e dos problemas decorrentes das agressões à mesma, mas sem 

aprofundamento no assunto, o que pode acarretar dúvidas sobre o que esses problemas podem 

trazer para a população (Figura 8). 

 

 

 
 Figura 8 – Notícias superinteressantes 

            Fonte: SUPER 052, janeiro 1992 
 

Em ‘A cocaína, de mãe para filho’ a revista faz um alerta importante para os leitores e 

ao mesmo tempo apresenta uma preocupação, pois explica sobre o que afeta o bebê quando a 

mãe consome a referida droga durante a gestação.  

‘Um golpe certeiro no câncer’ faz parte da seção ‘Notícias superinteressantes’ que 

normalmente traz matérias pequenas, mas essa em especial é composta por duas páginas onde 

se inserem quatro imagens.  

A matéria de capa está na seção ‘Fisiologia’, chamada ‘Mergulho, a vida sob pressão’, 

com quatro páginas e 11 imagens. A forma como é iniciada a matéria poderia até ser aplicada 

a um poema, ou a alguma cena romântica de filme. O texto diz: “Sentado na areia ardente à 

beira do mar, o homem fita a água e sonha em conquistar o azul profundo”. É possível 
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perceber que com essa frase, o objetivo da revista está muito claro, pois busca fazer com que 

o leitor se envolva com a cena, que ele fique imerso na descrição que é apresentada, fazendo-

o afastar outros pensamentos e deixar que só o cenário relacionado à matéria ocupe a sua 

mente. 

Ao fixar dessa forma, aonde e como o leitor vai se projetar, quando estiver lendo as 

páginas da revista. Se a frase não fosse suficiente, todo o estereótipo da matéria fixa o 

momento da leitura, pois o fundo da mesma é de um azul claro, provavelmente para remeter 

ao azul comentado na frase, bem como a foto ocupando a meia página direita, onde se vê uma 

mulher no fundo do mar, mergulhando. 

Indo além e juntando todos esses elementos, pode-se perceber que a frase usada se 

refere a um homem fitando o mar; porém, a foto traz uma mulher, de biquíni, já desfrutando 

do azul profundo, ou compondo o azul profundo desejado pelo homem. O fato de a frase 

referir que o homem quer ‘conquistar’ o azul ‘profundo’, pode ter sido associado à foto 

escolhida para ilustrar essa primeira parte da matéria. 

Essa visão poética e romântica que aparece na matéria vai sendo quebrada ao longo 

das demais linhas, quando vai sendo descrito o quanto o corpo humano recebe pressão ao 

mergulhar, e a frase ‘a guerra do homem contra seu maior inimigo aquático’ rompe de vez 

com a primeira visão trazida. 

É um jogo interessante (ou superinteressante) de o texto jogar com seu leitor, fazendo 

ao mesmo tempo com que esse possa ter dois sentimentos, duas visões, no espaço de apenas 

algumas linhas. A dica do final da matéria no ‘Para saber mais’ indica o nome de um livro que 

trata sobre o assunto. 

A matéria assinada por Scott F. Sakawk, intitulada ‘As sofridas cantadas do bicho 

grilo’ é apresentada em quatro páginas e chama a atenção pelas seis fotos grandes, além do 

fundo em preto com texto em branco, mas o principal motivo é a maneira como a mesma é 

conduzida. O modo de descrever o acasalamento desses insetos prende a atenção do leitor, por 

conter muitos detalhes, já que o autor é autor personagem participativo, ao relatar o que ele e 

um colega observaram durante o processo de estudo dos animais.  

A seção ‘Telescópio’, dessa edição, tem a diferença da ‘opinião’ e é assinada pelo 

mesmo colunista do ano anterior. A matéria sobre comportamento usa e abusa dos elementos 

gráficos para chamar a atenção, a começar pelo título ‘Amor de verão, filhos de primavera’. O 

uso das palavras muito bem aplicadas e escolhidas, e a mistura curiosa delas, desperta a 

curiosidade acerca do que trata a matéria. Outro detalhe é a variedade das ilustrações com 
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bebês, representando gráficos de todos os países, que são intrigantes, divertidos, coloridos e 

inovadores (Figura 9). 

 

  
    Figura 9 - Amor de verão, filhos de primavera 
    Fonte: SUPER 052, janeiro 1992 
 

Na matéria sobre vermes, mais uma vez a revista inova nas palavras, usando para 

definir um verme que normalmente remete a algo ‘nojento’, o título de ‘A vida íntima de um 

verme elegante’, indicando dessa forma algum tipo de delicadeza e suavidade em tratar um 

assunto não tão elegante. A matéria é composta por três páginas onde estão distribuídas quatro 

imagens. 

Em agosto 1993, a matéria de capa dessa edição traz o cientista Stephen Hamking 

com o título ‘Deus, a ciência e eu’. Esse título por si só já é uma incógnita, e faz com que o 

leitor queira ler o texto para saber do que se trata, principalmente pela mistura das palavras 

‘ciência’ e ‘Deus’ no mesmo contexto. 

Uma das publicidades dessa edição chama atenção por mostrar bem o que acontecia 

no início dos anos de 1990. O informe trata sobre o cigarro, o que na época era comum 

acontecer, os informativos publicitários sobre cigarro não eram proibidos se serem feitos. O 

que leva a mais uma conclusão sobre o mesmo período, é o fato de uma revista científica 

permitir a presença desse tipo de publicidade que atualmente foi praticamente banida de 

revistas e televisão (Figura 10).  
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Figura 10 – Publicidade de  cigarros 
Fonte: SUPER 071, agosto 1993 
 

Pesquisas sobre o quanto fumar faz mal para a saúde, ou não eram feitas, ou não eram 

reveladas para a população, justamente para os meios de comunicação tenham lucro com esse 

tipo de publicidade feita pelas indústrias. Mesmo contendo uma advertência, bem abaixo no 

informe do Ministério da Saúde, o tamanho e o valor da publicidade são mais chamativos do 

que a advertência. Até mesmo as palavras usadas são para trazer o leitor/consumidor para o 

‘mundo dos fumantes’. 

Na seção ‘Vida marinha’ a apelação do título relacionado com a vida humana para 

falar da vida marinha mostra de que a maneira como foi feita a inserção e imersão do leitor 

com a matéria, chegando dessa forma mais próximo do mesmo.  

O título da matéria é ‘O marido ideal’, cujo texto e fotos são de Neil G.. Assim como 

no outro texto já comentado, que também tratava do fundo do mar, seu início de alguma 

maneira também causa a impressão de fazer o leitor se envolver nos pensamentos do autor de 

uma forma poética, com a frase de apresentação do texto, que diz assim: “Os raios de luz 

dançavam ao sabor da corrente, cortando a densa ‘mata’ de algas. Para quem mergulha na 

estonteante claridade das águas oceânicas do Canadá [...]”. 

No restante do texto, composto por quatro páginas e 11 imagens, é explicado quem é o 

animal marinho ao qual o título se refere. 

Dezembro de 1994: Um destaque importante pode ser considerado o grande apelo que 

a matéria de capa recebe já no sumário. Na primeira folha encontra-se uma foto em tamanho 
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muito maior das já usadas em outras edições. A foto é de uma onça pintada, a qual é tema da 

principal matéria dessa edição. 

A matéria ‘E os insetos aprenderam a voar’ da seção ‘Supernotícias’ é um exemplo de 

como mesmo matérias pequenas, podem ser claramente explicativas sobre o assunto que 

desejam explorar. Em poucas linhas e ilustrações essa matéria mostra a forma rápida de se 

oferecer uma explicação relevante acerca dos insetos (Figura 11). 

 

 
                Figura 11 – E os insetos aprenderam a voar 

                                                          Fonte: SUPER 087, dezembro 1994 
 

Uma mudança significativa no modo como a seção ´Perguntas superintrigantes’ é 

desenvolvida em outras edições e nessa, é o fato de que antes o leitor tinha participação 

importante enviando as suas perguntas e, agora, essas passam a ser desenvolvidas pela própria 

publicação, que também as responde. O destaque importante é o fato que as respostas são 

muito bem desenvolvidas e com conteúdo interessante, que pode acrescentar informações 

para os leitores.  

A matéria ‘Big Bang: fechado para balanço’ está localizada na seção ‘Cosmologia’, 

ocupando três páginas e trazendo 11 imagens. A matéria é bastante completa, trazendo ainda a 

exclusividade (palavra que pode ser encontrada no início da leitura) de astrônomos como 

fontes principais, que discorrem sobre o tema, oferecendo grande credibilidade às 

informações.  
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Na sua primeira página, chamando a atenção do leitor/receptor, está, em vermelho, a 

mensagem ‘Fechado para balanço’, deixando mais uma vez, bem claro, o ‘contrato de leitura’ 

da revista (Figura 12). 

 

 
                                     Figura 12 – Big bang: fechado para balanço 
                                            Fonte: SUPER 087, dezembro 1994 
 

A próxima matéria que trata de medicina, oferece destaque importante para o box 

intitulado ‘Para aliviar a pressão’ (Figura 13). 

 

 
                                               Figura 13 – Para aliviar a pressão 
                                               Fonte: SUPER 087, dezembro 1994 
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Como já foi comentado sobre outra matéria relacionada à saúde, de outra edição que 

não oferecia dicas sobre uma dieta com fibras, nessa já é possível perceber a mudança. O box 

nesse caso é um complemento com dicas fundamentais, que enriquecem o conjunto 

Na seção ‘Cartas’ surge mais uma referência do ‘contrato de leitura’ da revista com o 

leitor, no caso, é a presença de um número de telefone, ‘0800’, ou seja, além de escrever, 

agora os leitores ainda podem ligar, e nem precisam pagar para manter o contato. Mais uma 

vez a Revista oferece uma opção que aproxima o leitor de forma interativa. 

Em julho 1995, pode-se verificar mais um exemplo de que matérias pequenas podem 

ser bem estruturadas, e que a escolha das palavras certas, pode, mesmo ocupando poucas 

linhas, acrescentar algo relevante a quem as ler, pode ser visto na matéria ‘A cura do câncer 

pelo raio vermelho’ da seção ‘Supernotícias’. Esse texto curto é completo e recheado de 

detalhes importantes que respondem às dúvidas básicas cobre a doença e sua cura, trazendo 

ainda imagens ilustrativas (Figura 14). 

 

 
                                    Figura 14 – Supernotícias 
                                           Fonte: SUPER 094, julho 1995 

 

‘A biologia em cinco andares’ merece um destaque importante pela quantidade 

exuberante e especial de fotografias, o colorido e a variedade, enchem os olhos de qualquer 

leitor, e com certeza o fazem se apaixonar pela Floresta do Guaporé. Entre as análises das 

diversas edições, essa é, sem dúvida, até agora a que mais chama a atenção.  
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O conjunto é composto por texto agradável e fotografias muito bem selecionadas, 

distribuídas em quatro páginas e 20 imagens (Figuras 15, 16, 17 e 18). O complemento final é 

o ‘Para saber mais’ com informações complementares relacionadas à matéria.  
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  Figuras 15, 16, 17 e 18 – A biologia em cinco andares 
  Fonte: SUPER 094, julho 1995 
 
 

A reportagem de capa sobre a bomba atômica traz aspectos reveladores do ‘contrato 

de leitura’ com a afirmação ‘O que você vai ver nesta reportagem’ e a apresentação de trechos 

com as páginas do que será encontrado nelas (Figura 19). 
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            Figura 19 – O que você vai ver nesta reportagem 

 Fonte: SUPER 094, julho 1995 
 
 

A revista mostra que, dessa forma, é possível situar o leitor e até se aproximar dele ao 

anunciar o que vai ser encontrado nas sete páginas da matéria com nome de ‘O dia em que a 

ciência anunciou a fórmula do genocídio instantâneo’, assinada por Marco Chiaretti e Flávio 

Dieguiez. Ilustrada generosamente por 32 imagens, essa é certamente uma matéria 

complementar e eterna sobre temática histórica tão polêmica, poderá a qualquer tempo servir 

para consultas, para tirar dúvidas e oferecer informações seguras.   

Na seção ‘Cartas’, percebe-se novidades na participação do leitor, a partir da presença 

de uma pequena logo no canto superior direito na segunda página da seção, explicando que a 

Super manterá a partir de então, outro canal de comunicação com o leitor, através de e-mail 

(Figura 20).  
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Figura 20 – Cartas 

                                           Fonte: SUPER 087, dezembro 1994 
 
 
Buscando qualidade na comunicação com o leitor, a Revista solicita que sejam 

enviadas somente cartas que realmente valham a pena ser publicadas, premiando aqueles 

leitores, que tiverem as suas cartas selecionadas, com uma camiseta da Superinteressante. 

Novembro de 1996. A capa dessa edição por si só já é bastante interessante, podendo 

se afirmar que dentre todas as capas já analisadas até agora, essa é a que mais chama a 

atenção, pela sua composição de cores e pelo modo com que a montagem com a foto foi feita, 

remetendo a filmes de violência e/ou terror (Figura 21).  
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Figura 21 – Violência: o que os cientistas sabem explicar? 

                                          Fonte: SUPER 110, novembro 1996 
 

A frase título - ‘Violência: o que os cientistas sabem explicar?’- traz um reforço 

dramático, representando um complemento, que é fundamental para atrair o leitor, fazendo 

com que o mesmo deseje ler a matéria, justamente por tratar, conjuntamente, de dois assuntos 

que podem parecer distintos. Por essa razão, pode então produzir dúvidas e curiosidades na 

mente do receptor acerca de tal assunto e de tal combinação. Destaque-se a opção pelo preto e 

branco, que sempre traz o contraste, o contraponto, o positivo e o negativo. 

A matéria ‘Quando o mar borbulhou feito Coca-Cola’ da seção ‘Supernotícia’ traz 

consigo um aparato muito grande e significativo do ‘contrato de leitura’, representado por 

uma imagem que demonstra a referência que é feita no título. Esse provoca na mente dos 

leitores uma marca de refrigerante amplamente conhecida, fazendo com isso uma conexão 

importante para chamar atenção e manter o leitor interessado. O pequeno texto é 

complementar e também muito explicativo.  

No mês de novembro de 1998, a capa traz mais uma vez a imagem inovadora com 

vários bebês, mas aquele que mais chama a atenção é a menina pendurada pela fralda a um 

guindaste (Figura 22).   
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Figura 22 – Começou a era da seleção artificial                                                   
Fonte: SUPER 134, novembro 1998 

 

Nessa criação, percebe-se que a imagem interage com o texto, quando a menina da 

foto pega a letra ‘R’ do título da matéria correspondente, ‘Começou a era da seleção 

artificial’. 

O destaque da Carta ao leitor dessa edição é para a informação no final da mesma 

sobre a reportagem de capa, que traz a opinião da revista em relação à clonagem de seres 

humanos. Outro destaque da edição refere-se ao novo formato do sumário, que é apresentado 

de forma mais padronizada de nas edições anteriores. 

Pode-se perceber nessa primeira fase que as principais marcas do ‘contrato de leitura’ 

da mesma, incluem aspectos muito relevantes em relação ao que merece destaque, como no 

caso do uso das cores características de suas capas, bem como os termos polidos e as 

explicações detalhadas das matérias. As imagens contribuem com clareza para tais 

representações, pois são fotografias ou figuras que contem muitos detalhes significativos e 

relevantes, que ajudam o leitor a criar uma imagem sobre essa primeira fase. 

Para que seja possível fazer um comparativo sobre essas duas fases, é importante dar 

destaque e analisar a segunda fase também, para tanto estudou-se a partir de 2000 até 2007, 

considerando essa a segunda fase da revista. 
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5.2 SEGUNDA FASE (2000-2007) 

 

Dezembro 2000: O destaque dessa edição recai no site da revisa já exposto no canto 

esquerdo da capa (Figura 23).  

 

 
Figura 23 – O HIV é inocente?                                                   
Fonte: SUPER 159, dezembro 2000 

 
 

A matéria de capa dessa edição, ‘O HIV é inocente?’, é apresentada em quatro páginas 

assinadas por Flávio Dieguez, na qual é possível perceber o perfil e os objetivos da revista, 

que são trazidos à tona. Nesse texto é possível perceber que o estilo da escrita de alguns 

colaboradores, ainda mantém o padrão antigo acessível, mas elegante das edições mais 

antigas analisadas na como primeira fase. O material escrito é informativo, usado de maneira 

a sanar dúvidas e poder oferecer algo de relevante aos leitores, utilizando generosamente 

fontes especializadas no assunto. Essa matéria mostra que de alguma forma ainda existem 

vestígios da marca original da Super, mesmo no novo milênio. 

A Carta do editor (que é a carta ao leitor) é assinada por Adriano Silva, que no 

decorrer da seção, faz comentários sobre algumas participações de leitores que foram contra 

determinados assuntos publicados em edições anteriores. Ao justificar e explicar as temáticas 

polêmicas, o editor conduz o texto de maneira quase pessoal, tal a intimidade com que 
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escreve, demonstrando o quanto a revista acredita na eficácia desse modelo de relacionamento 

que desenvolve com o seu leitor. 

Por conta dessas explicações e justificativas que são de responsabilidade dos 

jornalistas e não dos cientistas e que embasam o relacionamento respeitoso com a opinião do 

cliente, fica ressaltada a necessidade da presença desses dois profissionais por trás de tudo o 

que é publicado na Superinteressante. 

Abaixo da Carta do editor, encontra-se a publicidade do site da revista, com a 

utilização das cores, vermelho, amarelo e branco, que são a marca da mesma e dizeres que 

buscam fazer com que o leitor se sinta livre e, ao mesmo tempo, o convida a participar e a 

interagir com a Super, através do ambiente virtual (Figura 24). 

 

 
      Figura 24 – Carta do leitor 
       Fonte: SUPER 159, dezembro 2000 
 
 

A seção ‘Cartas’ passa a compor as páginas iniciais da revista e não mais as finais. 

Merece destaque uma enquete que teve a participação dos leitores, que foi mais uma forma de 

demonstrar a interatividade do leitor com a revista. 

A matéria da seção ‘Supernovas’, de autoria de Mariana Mello, que tem por título ‘Por 

favor, introduza seu cartão’, apresenta novas formas de linguagem, considerada por esta 

análise a mais forte marca que caracteriza a segunda fase da Superinteressante. O modo como 
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o texto foi produzido e como a temática foi utilizada, já demonstra mesmo que de maneira 

ainda sutil (e mostra ao leitor), como é essa nova fase.  

Sem a finalidade de acrescentar algo relevante à vida, o texto oferece aos leitores uma 

‘curiosidade’ sobre o ‘super moderno’ cinto de castidade criado na China, que pode ser aberto 

com um cartão magnético. A matéria mostra bem essa nova linguagem, que talvez querendo 

parecer engraçada, beira à vulgaridade, para não dizer machista, apesar de ter sido escrito por 

uma mulher. A frase que delimita bem essa questão e que apresenta uma característica de 

linguagem banal é a seguinte: “[...] o Professor Pardal chinês parece ter esquecido apenas um 

detalhe: se o sistema der pau (no bom sentido: como uma falha de memória no cadeado 

eletrônico), não há como abrir o arquivo - digo, o cinto”.  

Se a autora do texto tentou ser engraçada, não o foi, pois coloca a mulher ainda 

atualmente em uma posição de inferioridade, de ser um objeto, ao fazer analogia das suas 

partes íntimas com um ‘arquivo’. Se a autora não pode ser acusada de machista, em tempos de 

questões definidas como ‘politicamente corretas ou incorretas’, pode-se com certeza acusá-la, 

pelo menos, de ter um gosto duvidoso para piadas.  

Nessa fase, percebe-se em alguns momentos o uso da ironia de forma errônea, mais 

como um deboche, que pode confundir o verdadeiro sentido e relevância da revista, 

descaracterizando o seu caráter informativo e adequado à leitura de pessoas de todas as 

idades, mas principalmente adolescentes e jovens.  

Justamente por ser utilizado em texto que fazem parte de uma revista científica, termos 

como “pau”, utilizado na matéria sobre o cinto de castidade chinês, induz o leitor a fazer uma 

associação com pênis. Essa associação é reforçada, e sugerida, pela explicação entre 

parênteses, que diz ser a palavra utilizada no bom sentido, sugerindo a existência de outro 

sentido, o mau. Essa frase usada como explicação, sem a sugestão de duplo sentido, poderia 

ter sido a única usada, sem haver a necessidade de levar a matéria à banalidade de termos.  

Outra questão que pode se mostrar incompatível com o perfil da revista, é que mesmo 

com o passar dos anos o apelo publicitário de algo que pode fazer mal a saúde ainda está 

presente na revista. O exemplo disso é notado na publicidade do uísque Johnnie Walker, que 

traz a frase: “Eu vou a qualquer lugar desde que seja em frente. Dr. Levingstone”.  

Merece destaque a verificação, neste momento, que o padrão adequado das palavras 

utilizadas nas matérias da Superinteressante analisadas na primeira fase, não é o mesmo da 

segunda. A análise, nesse sentido, mostra perfeitamente que o padrão do vocabulário baixou 

sensivelmente na virada para o terceiro milênio. 
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Em outubro de 2001, uma nova seção chamada “Ciência maluca” está presente. 

Nessa, é possível perceber mais uma vez a linguagem banal, bem como o assunto sem 

relevância. A matéria com título de “Imposto sobre pum” já deixa clara as mudanças 

ocorridas na revista, que fica clara nesse número quando da utilização de termos que antes 

não eram usados, bem como a temática escolhida. O texto trata de um possível imposto que 

seria cobrado na Nova Zelândia daqueles pecuaristas que criam ovelhas, já que essas poluem 

o meio ambiente com seus gases. A matéria até pode ter significado, mas a forma como foi 

apresentada a desqualifica como material científico.  

Na seção ‘Super novas’ é possível, mais uma vez, perceber-se a presença da ironia no 

contexto dos textos, como na frase “Só não vá achar que escovando os dentes com clorofila 

você estará aprendendo a fazer fotossíntese [...]”, da matéria intitulada “A onda da clorofila”, 

assinada por Lizandra de Almeida. Nesse material, percebe-se que em todo o texto existe uma 

explicação muito clara dessa no mercado comercial. Entretanto, ao final, a ironia foi um tanto 

quanto desnecessária para o contexto da matéria.  

A matéria ‘Adolescência sem fim’ na seção de ‘Comportamento’ apresenta mais uma 

frase que pode caracterizar essa nova fase. Mesmo que o texto traga informações importantes 

e relevantes acerca do assunto, o fato do uso da ironia sobre acontecimentos dessa fase da 

vida das pessoas, pode provocar outras imagens na mente dos adolescentes que lerem a 

matéria.  

A frase inicial da matéria - “Se você acha que, por estar diante de uma reportagem 

sobre a adolescência- a turbulenta faixa etária entre a infância e a fase adulta-, vai ter de 

engolir a ladainha de sempre sobre iniciação sexual, mau humor, ansiedade, drogas e rebeldia, 

está muito enganado.” -, pode desviar o foco da matéria trazendo questionamentos sobre a 

importância da mesma. Talvez uso dessas expressões, tenha por objetivo fazer com que a 

revista possa se sentir próxima do seu leitor adolescente, usando termos como eles mesmo 

usam e falam desses assuntos. Mas essa simples frase pode até causar mal estar e afastar o 

jovem pelo seu tom, até mesmo agressivo. 

A utilização de palavras como ‘engolir’ e ‘ladainha’ em uma matéria sobre a fase da 

adolescência, num contexto como esse no qual foram utilizadas, pode ainda promover nos 

adolescentes que a lerem, ainda mais motivação para não aceitarem o que é ensinado, como 

sendo o que realmente importa e como que a sociedade se posiciona em relação a certos 

assuntos. Usar a palavra ‘ladainha’, no sentido de conversa sem valor, para um contexto onde 

a palavra ‘drogas’ está presente pode ser um tanto quanto contrário ao que a sociedade tem 
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tentado mostrar aos adolescentes, como sendo produtos nocivos, que podem produzir grande 

mal à vida.  

Ao usar esse tipo de comunicação a revista pode estar equivocada e vai contra ao que 

se entende por boa educação, saúde e relações harmoniosas entre os jovens e a sociedade.  A 

leitura desse tipo de discurso, pode ainda acarretar em jovens desorientados, muitos 

sentimentos contrários em relação aos objetivos daqueles que tentarem orientá-los sobre tais 

assuntos. A matéria, em alguns trechos, pode ser considerada muito explicativa, podendo até 

tirar a primeira impressão que se tem com a leitura inicial, mas um ‘contrato de leitura’ que 

influencie adolescentes precisa ter um cuidado redobrado, pois o adolescente é um ser em 

formação e por essa razão, facilmente influenciável. 

Para uma revista que no ano de 1996 trouxe em sua matéria de capa, uma apelação 

contra a violência, trazer posteriormente uma matéria completa com o título ‘A arte de lutar’, 

na seção ‘Especial’, parece um tanto quanto contraditório, ao que já tenha sido publicado em 

relação a esse assunto. Mesmo que o texto inicie e tenha o objetivo de mostrar que o ato de 

lutar também pode ser considerado como uma expressão artística, considera-se desnecessário 

que tal temática ocupe quatro páginas da revista, que poderiam ser utilizadas para algo que 

possa acrescentar informação e sanar dúvidas dos leitores. 

Todas as páginas usadas para essa matéria são compostas por imagens que ilustram 

cada modalidade de luta comentada. Esse excesso de informações pode despertar sentimentos 

bons sobre tais táticas ou pensamentos ruins, dependendo mais uma vez do leitor ler a 

matéria. Isso pode mudar e influenciar o comportamento de muitos jovens, de forma que uma 

matéria desse tipo, pode ser considerada, em última análise, se não uma apologia à violência, 

pelo menos uma irresponsabilidade com a sociedade. 

Em outubro de 2003, a foto de capa dessa edição transmite muito bem o que diz o 

título da matéria principal, ‘Meditação’ (Figura 25).   
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      Figura 25 – Meditação  
     Fonte: SUPER 193, outubro 2003 
 
 
Considerando-se um contexto de paz ao coração e à alma, que, sabe-se, a meditação 

pode trazer, a escolha da imagem foi muito adequada. 

 No ambiente em que a personagem se encontra percebe-se a grama na qual está 

sentada, os pequenos feixes de luz a iluminar o seu redor, bem como a roupa que está usando 

e a expressão de seu rosto, que podem transmitir ao leitor a paz no ato de meditar. Esse 

cenário faz com que só ao se olhar a foto, possa-se sentir a sensação de relaxamento, mesmo 

sem estar realmente meditando, levando ao leitor a vontade de ler e de entender mais sobre o 

assunto. 

A abordagem que utiliza personagens famosos, do mundo adolescente, faz com que 

esses, se sintam integrados com a revista. Nessa edição, nas páginas dedicadas aos leitores, 

uma foto do apresentador de televisão Marcos Mion com uma Superinteressante na mão ao 

lado de uma frase dita por ele - “A super explica com uma linguagem acessível assuntos que 

eu nunca conseguiria entender.”, mostra o quanto esta é respeitada e lida até mesmo no 

mundo dos famosos. Essa mensagem faz parte do ‘contrato de leitura’ da revista, evidente no 

momento em que essa abordagem pode afetar os seus leitores mais jovens, fazendo com que 

esses tenham ainda mais interesse na publicação. 

A matéria da seção ‘Supernovas’ chamada ‘Depilação reconhecida’, mostra mais uma 

vez o valor que a Super tem dado às suas páginas e qual as temáticas que estão sendo 

relevantes no momento da escolha das mesmas. Essa se refere a uma definição que consta no 
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dicionário de Oxford para o termo ‘Brasil’, onde segundo a pesquisa feita pela revista, o 

verbete Brasil é definido como sendo um modelo de depilação realizada na região púbica. 

Acredita-se que a relevância científica desse tipo de matéria é tão inexistente quando a 

importância da mesma para a comunidade brasileira. Uma curiosidade que não precisava ser 

publicada em páginas de uma revista do padrão da Super. 

A capa da revista de setembro de 2004, traz uma matéria sobre a ‘febre’ do Orkut no 

Brasil, com a pergunta ‘como entender esse fenômeno?’ localizada abaixo da palavra em 

destaque ‘Orkut’. Esse interesse em mostrar algo que está acontecendo dentro dos meios 

virtuais mostra o quanto a revista está atenta ao que está acontecendo no mundo das pessoas, 

principalmente dos adolescentes.  

A ocorrência desse tipo de assunto como matéria de capa, mostra mais uma vez qual é 

público que a revista está há quatro anos tentando atingir: o público jovem. Só que o destaque 

importante de uma matéria deste cunho é que além dos próprios adolescentes que usam esse 

meio de comunicação, seus pais também tem o interesse em entender o que se passa nessa 

rede social. A revista traz então a proposta de mostrar isso a pais e filhos. 

Além disso, outro destaque de capa dessa edição, é a matéria ‘A ciência da dieta’, na 

qual a proposta da revista é mostrar quais são e quais as propriedades dos principais alimentos 

consumidos pela população. A chamada do título, com a palavra ‘ciência’, demostra que 

mesmo a revista estando em uma nova fase, essa ainda se mostra muito interessada ao que 

ocorre em relação aos seus leitores e o que é relevante para esses, e que assim, podem de 

alguma maneira mudar as suas vidas para melhor, ou em outras vezes para pior. 

Abril de 2005: Como já tem sido uma das marcas da revista, a temática ciência está 

muito presente em suas matérias, desmembrando assuntos que normalmente não são 

relacionados com a área científica. Nessa edição não é diferente, a matéria de capa leva o 

título de ‘ A ciência da felicidade’, assinada por Barbara Axt.  

Um destaque para a figura que representa a matéria de capa, é o chamariz da cor 

amarela e, assim, mais uma vez a Super traz em seu ‘contrato de leitura’ as cores para marcar 

e chamar a atenção do leitor.  

Uma matéria que mesmo sem abrir as páginas já pode ser entendida como parte da 

nova fase da Super, é a que traz em seu canto superior esquerdo uma chamada que tem a foto 

de uma mulher nua, com o título de ‘Não é sacanagem, a longa história da pornografia’. Não é 

fácil entender o porquê e a relação entre uma revista que dá destaque para assuntos complexos 

e pesquisados cientificamente, como a felicidade e como a ciência pode explicar a mesma, 



 76

essa matéria traz ao longo das páginas um assunto muito banalizado e, por vezes, até mesmo 

vulgar. 

Perceber e entender essa escolha, somente será possível ao se mergulhar nas páginas 

da revista. Entretanto, é possível que essas duas temáticas na mesma capa, possam confundir 

o leitor de qual é o verdadeiro sentido e objetivo da revista. 

Como já foi comentado e observado ao longo da análise das duas fases da revista, essa 

necessita manter junto aos seus leitores a imagem de confiabilidade que merece destaque no 

mercado. As análises feitas até agora, demonstram isso de uma forma sutil. Nessa edição a 

sutilidade dá lugar ao destaque da capa. 

Com a frase ‘A única revista no mundo a ganhar o ouro de infografia Malofiej 2005’, 

a revista está mostrando mais uma vez como é esse ‘contrato de leitura’ da revista, oferecendo 

aos seus leitores, em suas páginas, a vantagem de ser uma revista premiada. 

Esse ‘contrato de leitura’ que inclui fidelidade que tenta passar confiança aos leitores, 

também pode ser percebido na frase ‘Super 18 anos! Provavelmente a melhor revista do 

Brasil’. O que é possível perceber que a palavra ‘provavelmente’ já nos dá a entender, que 

essa certeza a revista não tem. Mas que existe a possibilidade de realmente ser a ‘melhor do 

Brasil’.  

O que se pode perceber nessa edição é que a participação dos leitores ainda é muito 

efetiva na seção ‘SuperLeitor’, para onde enviam as suas cartas. Uma grande diferença 

encontrada nessa fase, é que em edições passadas, as cartas eram enviadas apontando 

possíveis erros cometidos pela Super, como já foi comentado. Ainda existe essa parte inclusa 

dentro da seção, mas os leitores não mandam mais as correções. O que de alguma forma, cria 

uma barreira entre leitor e revista. Agora esses não podem mais corrigi-la, só comentá-la. 

Na seção ‘SuperNovas’ a matéria de título ‘Originais do pop’, a quantidade de cores, e 

a forma como é posta, assemelha-se muito a um encarte publicitário. Entretanto, trata-se de 

objetos de valor, que pertenceram a pessoas famosas e que agora estão sendo vendidos. Essa 

interação da publicidade com um estilo jornalístico é uma forma de aproximar o leitor e fazer 

com que esse se interesse pela matéria, chamando a atenção para a mesma (Figura 26). 
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 Figura 26 – Originais do pop 
 Fonte: SUPER 218, outubro 2005 
 
 
Na seção ‘Ciência maluca’ a matéria ‘Cheios de batidas’, que fala sobre a ingestão de 

álcool e os acidentes que essa prática pode causar, poderia até ter sido mais explorada, pois é 

um assunto de grande relevância para a sociedade, pela gravidade e índices assustadores, que 

poderia e mereceria matérias muito mais amplas e em profundidade. 

A matéria assinada por Érica Montenegro, chamada ‘Os piores empregos da ciência - a 

sequência’ na seção ‘ SuperNovas’ mostra um ‘contrato de leitura’ muito específico com seus 

receptores, pois com a frase ‘Que tal meter a mão em um absorvente e espremê-lo até 

‘sangrar’? Uh, ficou com nojo?’, no início da matéria, demostra que a revista sabe o que 

provavelmente o seu leitor vai penar ao lê-la. Isso mostra o quanto integrados pode-se 

considerar leitor e revista. 

O SuperPoster dessa edição chama atenção por conta das imagens usadas, que são  

pessoas jogando cartas em uma mesa. A imagem é tão realista que quem a vê sente-se como 

se estivesse realmente dentro de um jogo, justamente pela imagem ser muito detalhada 

(Figura 27). 
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Figura 27 – Superposter 
Fonte: SUPER 218, outubro 2005 
 

O tema escolhido para a matéria da seção ‘Especial’ pode ser considerado repetitivo,  

pois em outras edições, em outros anos, já foram publicados textos muito semelhantes a esse, 

inclusive com as imagens que estão nessa postagem. O assunto sendo mais uma vez trazido à 

tona para os leitores, mostra a falta de assunto científico para ser publicado. 

Em janeiro de 2006, quase um ano depois, a revista traz em sua capa mais uma vez a 

temática científica muito evidente, com a matéria de capa intitulada de ‘A ciência do viver 

bem’, assinada por Mariana Sgarioni. Como a edição de 2005, essa também traz em seu 

‘contrato de leitura’ a mescla de dois assuntos que normalmente não são usados.  

A seção ‘SuperNovas’ dessa edição apresenta uma matéria muito bem elaborada e 

autoexplicativa, que traz aos leitores respostas de grande importância e relevância para suas 

vidas.  O texto chama-se ‘Maratona Científica’ (Figura 28) e está muito completo, apresentam 

elementos e complementos muito bons.  O box, em destaque, traz essas informações 

necessárias para a sua compreensão, e o ‘contrato de leitura’ dessa é a distribuição das fotos e 

a montagem feita com elas, que chama a atenção e traz destaque a matéria.  
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Figura 28 – Maratona Científica 
Fonte: SUPER 218, outubro 2005 
 

‘Qual é o melhor avião de papel do mundo?’, é um texto assinado por Henrique 

Camargo, que ocupa duas páginas, e demostra mais uma vez o ‘contrato de leitura’ da revista 

nessa fase (Figura 29). 

 

 
     Figura 29 – Qual é o melhor avião de papel do mundo? 
     Fonte: SUPER 218, outubro 2005 
 

A temática aproxima-se mais uma vez os assuntos d a banalidade, principalmente por 

trazer inúmeras imagens que ensinam a fazer um avião de papel, oferecendo as informações 
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necessárias para a sua compreensão. Identificar a relevância desse assunto para os leitores, é 

uma das dúvidas que cerca a mesma 

No mês de junho de 2007, a matéria de capa dessa edição traz é envolvente por tratar 

de um assunto, que chama a atenção e que é relevante, ainda mais por prometer trazer 

acréscimos ao que já existe publicado sobre esse assunto. Intitulado ‘Darwin o homem que 

matou Deus’, o artigo é assinado por Alexandre Versignassi e Rodrigo Rezende, e traz como 

destaque a imagem de um macaco gritando.  

Essa publicação mostra mais uma vez a forma como é feito o ‘contrato de leitura’ da 

revista, utilizando recursos, de texto e imagem, que chamam a atenção e prendam o leitor, 

fazendo com que tenha vontade de ler, para saber do que se trata tal matéria. Assim, além da 

imagem, o título chama a atenção e demonstra claramente a característica do ‘contrato de 

leitura’. 

Na seção ‘SuperNovas’ percebe-se um ‘contrato de leitura’ muito diferenciado na 

matéria ‘Pragas de luxo’, onde duas pequenas imagens representam as marcas desse contrato. 

Uma para demostrar o tamanho das ‘pragas’ comentadas pela matéria, com a imagem de uma 

moeda de 25 centavos, em tamanho real e a outra é um pequeno balão em preto, que chama o 

leitor para o site (Figura 30). 

 

 
Figura 30 – Pragas de luxo 
Fonte: SUPER 240, junho 2007 

 
 

Mais uma marca de interatividade e da modernidade, pode ser encontrada dentro da 

revista, na matéria ‘Por que os japoneses...’, de autoria de Carla Navarreteonde, onde se 
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percebe isso mais uma vez, pela presença de um pequeno balão preto que indica e convida o 

leitor a baixar, no seu celular, uma das imagens que compõe matéria (Figura 31). 

 

 
           Figura 31 – Por que os japoneses... 
          Fonte: SUPER 240, junho 2007 
 
 
Ainda no ano de 2007, merece destaque a edição do mês de setembro, pois a capa 

apresenta uma forma importante e relevante do ‘contrato de leitura’. Assim, essa edição a 

capa toda da revista é verde, com a foto de uma árvore (Figura 32). 

 

 
           Figura 32 – A última chance de salvar a Terra 
           Fonte: SUPER 240, junho 2007 
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A partir das análises já feitas, sabe-se que a cor principal e marcante da revista é a 

vermelha, que nessa edição foi substituída por verde. O título da matéria da capa, assinada por 

Pedro Burgos, é ‘A última chance de salvar a Terra’ e esse artigo, em especial, passa ao leitor 

a sensação de certeza que dúvidas serão sanadas e que serão acrescentadas muitas 

informações sobre o meio ambiente.  

Saber da existência dessas duas fases da revista Superinteressante, e perceber os 

‘contratos de leitura’ da mesma, traz à tona traços fundamentais que a revista usou e usa até 

hoje. A cor vermelha é um desses traços que são eternos dentro da revista. 

O uso generoso de imagens de todas as formas e tamanhos, de cores diversas também 

é encontrado ao longo das duas fases. O que difere uma fase da outra, é principalmente a 

forma distinta como a revista se comunica com os seus leitores nos dois períodos. 

Todos aqueles que são leitores fiéis da revista, podem perceber que a mesma sempre 

teve um objetivo muito claro, nas duas fases, e inovar pode ser considerada a palavra que 

mais identifique o momento atual da mesma. 

Para todas as décadas que a revista esteve presente na sociedade, a inovação sempre 

esteve ao longo de suas páginas. Inovação de assuntos, inovação com imagens, inovação de 

termos. Sempre foi uma revista à frente do seu tempo, trazendo mesclas de assuntos muito 

significativos para o crescimento daqueles que a leem. Trazendo temáticas muito avançadas e 

respostas às perguntas que fazem parte da vida dos seus leitores, mesmo que sejam de 

maneira diferente nas suas duas fases distintas de existência. 

As duas fases representam dois momentos, duas identidades. A vida é assim. A vida se 

modifica, as pessoas mudam e as produções bem como os meios de comunicação, por sua 

vez, evoluem e se adaptam. Para uma revista que nasceu na década de 1980, como a 

Superinteressante, e que consegue sobreviver no mercado comercial há mais 24 anos, nada 

mais justo e significativo que ocorram mudanças.  

Mas o uso desses ‘novos termos’ dentro do novo milênio, podem ter influenciado 

erroneamente a forma como a revista se comunica com seus receptores. Pode-se perceber isso 

quando se compara as revistas da década de 1990, e as do século XXI. 

Mudanças bruscas nas formas de se comunicar, mudanças na forma de representar 

suas matérias, mais fúteis, menos completas. Trazendo muito provavelmente aos seus leitores, 

dúvidas, e não respostas, como se pode notar nos anos de 1980. 

Além das respostas, trouxe sempre curiosidades diversificadas sobre assuntos que 

outros meios comentam com pouca frequência e pouca ênfase, a Super é inovação de 

sentidos, inovação de ideias e criação de personalidades. 
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Mas o fato de ser uma revista de nome dentro do mercado comercial, e para a 

sociedade, mostra um desiquilíbrio das duas fases. Com termos que não eram usados na 

primeira e agora são usados na segunda. 

Termos e temáticas que estão próximos da banalidade e da ausência de um 

aprofundado assunto acerca de o que realmente é necessário mostrar e demonstrar dentro de 

um meio impresso de tamanha relevância como a Super é. 

Uma revista que inicia com turbulentas dificuldades de continuidade em seções, 

demostra o quanto houve tentativas de criar essa marca tão forte com a qual ainda hoje se tem 

contato.  O que produz a dúvida sobre como uma revista que demorou tanto tempo para criar 

sua identidade e fidelidade, decide mudar bruscamente de sentido e de ideias sobre o que 

deseja transmitir aos seus leitores.  

Essas mudanças são notórias na análise feita, mas diferente de algumas pessoas, 

considera-se que a revista se diferencia por ter decaído, e não crescido nos últimos tempos. A 

chegada do novo milênio mexe com todos, e com os meios de comunicação também.  

 As diferenças nas duas fases, e nos ‘contratos de leitura’ das referidas fases, apresenta 

características muito significativas, que entretanto, não foram levadas às capas.  Percebe-se 

que nas capas o contrato continua sendo o mesmo nas duas fases, pois foram mantidas sempre 

presentes a cor vermelha e a cor branca; além disso, as fotografias e/ou figuras continuam 

sendo grandes, quando o destaque é para as matérias de capa.  

O que se pode notar é que nos temas da primeira fase, aqueles que recebiam destaque 

na capa, eram mais complexos e inovadores, já na segunda fase algumas capas receberam 

assuntos sem muita relevância intelectual. Mesmo que nessa segunda fase ainda se encontrem 

muitas capas que tragam a ciência presente. 

Já no caso dos títulos encontrados nas capas das duas fases, esses continuam sendo 

parte fundamental dos ‘contratos de leitura’ da revista, sempre inovadores, e trazendo 

informações relevantes aos seus leitores. O que se percebe é que mesmo quando a imagem 

busca causar impacto nas duas fases, o discurso se modificou, tornando-se menos científico e 

mais banal, como já referido. As expressões acadêmicas e a seriedade científica com que os 

temas eram tratados cedeu lugar à comunicação com estilo coloquial e descomprometida com 

a ciência.    

Ressalta-se ainda, que as matérias apresentadas na segunda fase são mais 

sensacionalistas se comparadas com a primeira, pois são frequentes os assuntos que não 

acrescentam nada intelectualmente, mas que tentam fazer com que o leitor “se choque” ao ler, 

como é o caso das matérias que se referem aos vermes, aos aviões de papel ou aos gases 
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expelidos pelos animais, que são até certo ponto temáticas banais, mas tratadas como se 

tivessem grande valor científico. Nesse aspecto, a revista acaba por mascarar assuntos que 

nem seriam discutidos com seriedade, mas acabam tratando-os como se fossem de grande 

importância, dando a entender, muitas vezes, que estaria oferecendo uma temática simplista, 

com vocabulário simples, para que o seu leitor fosse capaz de entender, por não ser capaz de 

compreender algo mais complexo.     

As atualidades são presentes nas duas fases, em questão de trazer para as páginas das 

publicações assuntos que estão sendo trabalhados em outras mídias, e assim também trabalhá-

los. O que fica em falha é o complemento desses na segunda fase, pois nessa os assuntos são 

comentados apenas, sem trazer acréscimo aos mesmos. 

A questão da linguagem é muito forte nas duas fases na primeira pode-se perceber 

uma linguagem clara, e concisa como o jornalismo requer. Trazendo as informações para que 

todos os leitores entendam, já na segunda fase essa linguagem vem com mudanças muito 

drásticas, trazendo informações muito simples sobre todos os assuntos tratados.  

Quanto às matérias científicas, ao serem comparadas a primeira com a segunda fase, 

pode-se perceber que ambas trazem assuntos polêmicos, mas que na primeira eram mais 

detalhados e mais explicados, do que na segunda. Na segunda fase percebe-se existem faltas e 

falhas, e que os leitores podem ficar em dúvidas em relação a certos assuntos que são tratados 

como científicos, mas que podem ser considerados folhetinescos, pelo seu pouco valor.  

Essa segunda fase traz a linguagem banal e irônica desnecessária para passar 

informações e para que os leitores criem essa fidelidade, dentro da revista. Não precisa essa 

linguagem para criar ‘contratos de leitura’, pois esse poderia ter sido seguido como o da 

primeira fase. 

 A seção “carta ao leitor” na primeira e na segunda fase, traz sempre um ‘contrato de 

leitura’ de identificação e fidelidade dos leitores com a revista. Os editores utilizam um 

discurso que demonstra a fidelidade e afinidade com o leitor. Assim como o que falam e da 

forma que falam.  Os ‘contratos de leitura’, assim como as cores não mudaram com o passar 

do tempo, mostrando que ainda existem  resquícios da qualidade da primeira fase dentro dessa 

segunda fase.  

A participação do leitor na revista é verificada nas duas fases, sendo que na primeira 

era realizada unicamente através das cartas dos leitores. Já na segunda fase, além de essa 

participação ser mais efetiva, abriram-se novos canais de comunicação, poia o leitor pode se 

comunicar através da internet, utilizando ferramentas como e-mail, Twitter e até mesmo do 

perfil do Facebook da revista. A internet oferece aos leitores não somente um canal de 
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comunicação como uma fonte a mais de informação, que é bastante explorada por revista e 

leitores.   

Essa participação demonstra a inserção da internet e a possível influência da mesma 

nas mudanças de linguagem das duas fases, visto que com a popularização da internet, 

popularizou-se igualmente a comunicação em todos os níveis. As revistas, que até há bem 

pouco tempo podiam ser consideradas proibitivas para a maioria da população, pelo preço de 

suas assinaturas, hoje são encontradas na internet e podem ser acessadas livremente por um 

grande numero de leitores de toas as idades e classes sociais. Assim, pode-se depreender que 

ao entender que seu público se modificou, por se comunicar com mais simplicidade, a revista 

buscou outra forma de manter esse diálogo e dessa forma conquistar leitores que se tornaram 

efetivos no meio virtual, mas que possivelmente não acessava as edições impressas.  

Além disso, a carta do leitor sempre é um bom termômetro sobre quem está lendo e o 

que os leitores querem ler ou leem, pelos seus comentários.    

A temática científica foi visivelmente afetada na segunda fase pois, nessa existem 

certos vácuos de complementos relacionados à ciência. Fica evidente que muitas questões de 

relevância ficam sem repostas, não oferecendo as informações complementares e necessárias 

a um texto de maior complexidade.  

Destaca-se ainda, que a SI, muitas vezes tem oferecido aos leitores assuntos e matérias 

identificadas como sendo relacionadas à ciência, mas que se submetidos a uma análise mais 

apurada, não deveriam estar associados propriamente à ciência, mas ao conhecimento popular 

e até mesmo ao divertimento, ao pitoresco. O fato de a revista classificar erroneamente 

determinados assuntos como científicos, ao contrário de elevar o padrão do escrito, pode levar 

o leitor mais informado a desvalorizar a revista, tornando esse artifício uma prática perigosa 

para a imagem da revista diante dos seus leitores.   
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6 CONCLUSÕES 

 

Discorrer sobre um projeto editorial existente há 24 anos no mercado comercial pode 

parecer ousado e até mesmo audacioso para alguém que está se formando em Jornalismo e 

ainda tem muito que crescer e aprender. O interesse por esta análise surgiu a partir de uma 

breve investigação preliminar quando era somente consumidora da revista e surgiu a 

necessidade de escolher um objeto de estudo para desenvolver o trabalho final de graduação 

em Jornalismo. 

Mesmo sem saber, e provavelmente sem perceber, a quase jornalista existente hoje já 

estava dando ares em mim. Como leitora e assinante da Revista Superinteressante, percebi, 

sem entender, as mudanças drásticas no modo como a revista estava se posicionando em 

relação aos leitores. 

Considerando-se uma pessoa que tenha na bagagem 24 anos de vida, pode-se imaginar 

que essa tenha assim passado por diversas mudanças no decorrer desses anos. Muito 

antigamente, no caso de meus avós essa era uma idade, quando já tinham na bagagem família 

e filhos, e tudo o mais que poderia estar ligado a adultos jovens. 

Assim, não seria errado comparar uma revista do porte da Superinteressante, com 

pessoas como meus avós. A Super não nasceu na época dos meus avós, e sim na minha época, 

quando meus pais, com seus 24 anos já estavam casados e com planos para o nascimento do 

primeiro filho.  

Portanto, uma revista que nasceu em uma época em que muitos assuntos poderiam ser 

considerados tabus para serem falados, e a mesma teve a ousadia de falar desses, como bomba 

atômica, clonagem, meio ambiente, e todos os assuntos científicos que faziam parte dos 

‘contratos de leitura’ da Super. 

Faz tentar entender como e onde que surgiu essa ideia. Percebendo-se ao longo dessa 

análise sobre a revista, que essa teve como principal objetivo: inovar. 

Inovar na forma de trazer ao público assuntos tabus, inovar no momento da escolha da 

cor vermelha como sendo o seu principal ‘contrato de leitura’, inovar, no modo como a 

mesma tratava abertamente sobre esses assuntos, de uma forma em que todos os seus 

possíveis receptores poderiam entender o que estava sendo falado. 

Uma inovação a cada página, a cada termo usado, a cada figura ou fotografia utilizada, 

para tanto foi possível perceber que os primeiros anos de vida da mesma, foram marcados 

pela falta de padronização. Quanto a revista variava de seções de um ano para outro, e até 

mesmo dentro do mesmo ano. 
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Essas seções continham variações no sentido que sempre que surgia algum assunto 

novo, esse era então transformado em uma nova seção dentro das páginas da publicação. 

Assim, se o assunto a ser tratado era bomba atômica, esse ganhava uma seção chamada 

‘bomba atômica’. O que acontecia depois era que essa seção não era fixa, sendo assim, 

aparecia só quando precisava de destaque em algum assunto. Outro exemplo é quando fossem 

falar de algo que precisava ser mudado no meio ambiente, como protegê-lo, esse ganhava 

uma seção chamada ‘meio ambiente’, e essa poderia não aparecer em outra edição ou outro 

ano. 

Assim como todos aqueles meios de comunicação que necessitam criar identidade no 

mercado comercial, a Super também tinha essa necessidade, e esse fato de inovar e criar 

novas seções, mostra como que ela estava se inserindo no mercado. A falta de padronização 

inicial, pode não ter sido percebida pelos leitores, que assim como ela estavam se adaptando 

ao fato de ser nova. E os leitores se adaptando a lerem sobre assuntos do porte que a Super 

trazia. 

 Mas, para tanto, o que se percebe é que a revista conseguiu conquistar uma gama de 

leitores e assinantes, justamente por trazer a inovação no seu modo de tratar com os leitores. 

Isso talvez tenha sido a marca principal da revista. Mostrar através dos ‘contratos de leitura’ 

que os leitores tinham a capacidade de poder ler sobre assuntos mais variados. 

Mostrando essa confiança no leitor e na sua capacidade de entender assuntos 

científicos, a Super ganhou o destaque merecido dentro do mercado comercial, bem como 

prêmios que mostram ao público e à própria revista o quanto o que estava sendo publicado 

tinha importância para o crescimento intelectual das pessoas. 

Na análise feita da revista, foi possível ampliar e aprofundar os pensamentos e sentir a 

aproximação com o texto como se estivesse na época em que foram publicadas as matérias.  

Particularmente, o modo como me inseri demonstra que ainda hoje os ‘contratos de 

leitura’ usados na primeira fase (de 1991 até 2000, aqui considerados por nossa análise) 

podiam conquistar leitores, e que era impossível não criar uma fidelidade, uma paixão pela 

revista da primeira fase. 

Essa trazia termos muito importantes, bem como fotografias e assuntos, que fazem 

pensar, fazem criar questões ao longo dos títulos usados, e perceber as respostas ao longo dos 

textos escritos. As matérias trouxeram em suas páginas a inovação mais uma vez como forma 

de fixar leitores, e de transformá-las nos ‘contratos de leitura’ atuais. Essas mudanças são 

perceptíveis nos novos termos usados, e nos novos assuntos inseridos dentro das publicações. 
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A revista mantém como uma característica dos seus ‘contratos de leitura’ a cor 

vermelha, destaque na capa de todas as edições. Essa é a marca da mesma, e que não mudou 

em nenhum período. Assim como o nome, continua sendo Superinteressante, escrito em 

branco. 

O que também pode-se perceber é que os repórteres tornaram-se “engraçadinhos”, e 

que tentam ser assim utilizando ironias ao longo de suas matérias, e brincadeiras para tentar 

provavelmente fazer com que o público jovem se interessasse mais pela revista, que agora 

“fala a sua língua”. Pois sabem que os adolescentes se comunicam entre si, dessa forma. 

Mas talvez ao ter optado por esse caminho e por esse ‘contrato de leitura’ pode trazer 

distanciamento de outros públicos, e até mesmo dos jovens. Mostrar-se inserido no mundo 

jovem da forma como a revista mostrou-se pode ser inadequado. Entende-se que inovar é a 

marca da mesma, mas inovar da forma que essa o fez no novo milênio pode ter trazido 

desgosto por parte de muitos leitores. 

Ser séria e completa poderia ser considerado uma marca e um ‘contrato de leitura’,  

muito significativo da revista. Mostrar aos leitores que nela poderiam confiar para tirar suas 

dúvidas e trazer crescimento intelectual era o que poderia ser encontrado na primeira fase. 

O que não pode mais ser encontrado nessa segunda fase. A seriedade dá lugar, muitas 

vezes, a banalidades, ironias e à utilização de termos de sentido dúbio. Mesmo nas matérias 

de capa, isso pode ser percebido ao longo dos textos, nem que seja um pequeno detalhe, ainda 

assim esse se insere na segunda fase da revista, e nos ‘contratos de leitura’ atuais da mesma. 

Foi possível aprender ao longo dos quatro anos do curso de Jornalismo que o 

tratamento com nossos receptores necessita ter um cuidado peculiar. Jornalista é o 

profissional que passa as informações para a sociedade da forma correta e ao mesmo tempo 

qualificada. 

A revista Superinteressante tendo em vista esse aprendizado, e tendo profissionais 

fazendo parte de sua equipe, podem estar ignorando esses conceitos ensinados quando existe a 

necessidade de passar informações. 

Transformando dessa forma, seus leitores em prováveis incapacitados para 

compreender e expandir os pensamentos e entendimentos, com a ausência de matérias mais 

complexas e que respondam perguntas de cunho valioso para o crescimento metal. 

Fazendo um resgate do que está proposto no problema da pesquisa, pode-se ao final, 

apresentar as respostas que surgiram a partir das perguntas que constituíram o núcleo do 

problema de pesquisa, ou seja: - Por que a Superinteressante adotou no seu lançamento um 

estilo de informação que despertou a curiosidade dos leitores, mas que com o passar do tempo 
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abandonou esse nível de comunicação, passando a tratar os leitores como que se os mesmos 

não tivessem capacidade para entender o que lhes era proposto?    

Além dessa interrogação, questionou-se também como as mudanças já mencionadas 

na pergunta anterior produziam modificações no projeto editorial. Quais foram as razões das 

mudanças percebidas no projeto editorial, por exemplo, e na forma como a revista passou a se 

dirigir aos leitores utilizando-se de ironias e brincadeiras, em meio à abordagem de assuntos 

tão importantes, como a ciência?  

Primeiramente, foi possível perceber através da análise apresentada no capítulo 5, que 

a nova estratégia de “contrato de leitura” da revista Superinteressante, trouxe uma mudança 

nos leitores da revista também. O que de alguma forma demonstra como a revista mudou de 

rumo, pretendendo se inserir no mercado comercial mais amplo e popular.  

Ressalta-se que, aparentemente, a Revista não está mais preocupada em desenvolver a 

intelectualidade de seus leitores, trazendo para suas páginas a banalidade, mesmo quando o 

assunto inclui a temática de ciência.  

Entende-se assim que, muito provavelmente, a grande abrangência da internet entre os 

jovens (um dos focos de público alvo da revista nessa segunda fase), influenciaram as 

mudanças ocorridas nas páginas SI. Pois o modo como essa tem se mostrado à sociedade, 

muito se parece com o modo como os sites interagem com a população, que se caracteriza por 

muitas vezes deixar brechas e de não oferecer respostas relevantes acerca de assuntos 

complexos. 

Após a análise feita nas duas fases, que essas mudanças repentinas aconteceram  

porque, naturalmente,  a revista quer continuar no mercado comercial, e quer se inserir no 

meio jovem, trazendo dessa forma conceitos dos “contratos de leitura” dos meios virtuais, 

para as suas páginas. 

A cor vermelha continua sendo a marca principal dos “contratos de leitura” da revista, 

mas as mudanças principais nesse ocorreram nos textos e temáticas usados na primeira e na 

segunda fase. 

Na primeira fase pode-se perceber que os textos e a linguagem utilizada no período era 

mais refinada e com objetivo de tirar dúvidas da população, como um pequeno texto já citado 

em nossa análise, que tratava sobre a cura do câncer através de raios infravermelho. O texto 

apesar de pequeno é muito completo, tirando dúvidas essenciais das pessoas em relação ao 

assunto. 

Já na segunda fase pode-se observar a quantidade de textos sem aprofundamento e, 

algumas vezes textos sem importância, dispensáveis, como por exemplo, o que trata sobre o 
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cinto de castidade, já comentado na nossa análise. Para tanto, é possível perceber que os 

textos dessa segunda fase já não oferecem mais o complemento necessário que muitos dos 

leitores poderiam procurar.  

Na segunda fase o que ocorre é que a revista peca pela forma como mudou a sua 

linguagem para poder se direcionar ao público mais jovem, deixando assim, possíveis 

perguntas sem respostas. 

Quanto às temáticas usadas na primeira e na segunda fase, mais especificamente que 

trate sobre ciência, percebe-se que os textos que se propunham a tratar sobre esse assunto na 

segunda fase mais uma vez deixam de ser complementares para serem meramente ilustrativos, 

textos que podem ser considerados apenas curiosidades, e essas muitas vezes sem a 

necessidade de existência, nesse contexto, aponta-se na segunda fase a seção “ciência maluca” 

em que a mesma utiliza a palavra ciência, e o que contém nos pequenos textos mostrados 

nessa seção não podem ser assim considerados.  

Outro destaque na segunda fase, é que se percebe, portanto que o público jovem é o 

principal objetivo da revista, como já foi explicado, mas em uma matéria tratando 

especificamente sobre o comportamento jovem. A linguagem e os termos usados nessa pode 

de alguma forma aproximar esse leitor jovem, como pode também provocar a esses 

pensamentos desnecessários. 

Quanto às imagens da primeira e segunda fase, percebe-se que essas são um recurso 

muito utilizado na revista, partindo do princípio que essas são mostradas muitas vezes em 

mais de uma página onde a matéria foi colocada, imagens muitas vezes de fotos muito bem 

pensadas e muito bem desenvolvidas.  

Sabendo-se que tudo que é desenvolvido no decorrer da faculdade traz um crescimento 

pessoal, esse trabalho não é diferente, pois ofereceu informações que possibilitaram 

aprendizado e crescimento pessoal. 

Para tanto, essa análise e esse trabalho de graduação, foram bastante relevantes para 

perceber de que modo esses meios impressos estão se portando em relação à presença da 

modernidade. E o quanto a internet influencia a mudança nos “contratos de leitura” dos 

mesmos.  

Considera-se que os meios impressos provavelmente nunca deixarão de existir, mesmo 

com opiniões contrárias de alguns e, apesar das muitas discussões acerca disso que já foram 

levantadas. Pois esses meios farão sempre o possível para continuar existindo, fazendo as  

adaptações necessárias, de forma que possam se inserir no mercado comercial, em qualquer 

tempo.  
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Apesar dessas formas inovadoras de tratar o leitor, como no caso da segunda fase da 

Superinteressante, parecerem uma estratégia interessante a seguir para ter o seu espaço, 

considera-se esse artificio uma desvalorização dos meios impressos. Essa forma de deixar que 

a internet influencie de maneira total esses meios, até o ponto de descaracterizar o perfil da 

revista, entende-se como desnecessário.  

Ao finalizar, ressalta-se que os jornalistas e as demais as pessoas estão envolvidas em 

uma redação de meios impressos precisam é de ideias inovadoras que possam ser oferecidas 

através de novos conceitos, sem necessitar que a influência da internet seja tão contundente, 

quanto se pode perceber que tem ocorrido.  

Ressalta-se que é necessário que os meios de comunicação escrita, ou não, mantenham 

a sua postura e identidade, pois não existe a necessidade de haver uma descaracterização do 

estilo cientifico dos artigos, pois isso pode não ser saudável no que se refere à qualidade e à 

importância dos textos. Entende-se que os leitores ao escolherem os meios impressos, o fazem 

porque buscam encontrar o que provavelmente não foi possível encontrar na internet. Os 

meios impressos precisam ser um complemento da mesma, e não uma quase cópia, visto que 

existe espaço para ambas as mídias e igualmente para seus estilos diferenciados. 

As respostas e as conclusões aqui obtidas tornam ainda mais relevante a escolha de 

querer trabalhar nos meios impressos para que eu possa contribuir para a continuação  da 

palavra escrita com qualidade e que as inovações oferecidas aos leitores seja feita 

adequadamente e não da forma banal como tem sido visto em alguns momentos. 
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