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RESUMO 

Este estudo faz a análise das estratégias utilizadas pela revista Superinteressante na 
abordagem da temática Religião. Como se trata de uma publicação que se auto-intitula como 
jornalismo científico, buscou-se investigar de que modo a revista se insere nessa perspectiva 
jornalística, bem como quais elementos utiliza para fazê-lo ao tratar de um tema polêmico e 
ambivalente como este. Trata-se, portanto, de um estudo de Análise de Conteúdo que 
considerou sete edições da Superinteressante que abordaram o tema em questão, no ano de 
2008. 
 
 

 

Palavras-chave: Jornalismo Científico; Superinteressante; Mídia Impressa; Religião. 
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RESUMEN 

Este estudio hace el análisis de las estrategias utilizadas por la revista Superinteressante en el 
abordaje del tema de la Religión. Como se trata de una publicación que se autodenomina 
como periodismo científico, hemos tratado de investigar cómo la revista se inserta en este 
enfoque periodístico, como también cuáles elementos utiliza para ello al tratar un tema 
polémico y ambivalente como este. Por consiguiente, se trata de un estudio de Análisis de 
Contenido que consideró siete ediciones de la Superinteressante que versaron sobre el tema 
en cuestión, en el año 2008. 

 
 
Palabras clave: Periodismo Científico; Superinteressante; Medios Gráficos; Religión. 
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1 INTRODUÇÃO 

 
 

Este trabalho de monografia traz um estudo sobre a revista Superinteressante e a sua 

abordagem sobre a temática religião. 

 Lançada em 1987, Superinteressante foi a segunda tentativa da Editora Abril no ramo 

das revistas especializadas em ciência e tecnologia. Em 1981, a Abril havia publicado a 

Ciência Ilustrada, que não arrecadou a publicidade esperada nos três anos em que esteve nas 

bancas. Se a primeira tentativa foi um fracasso para os padrões comerciais do grupo Abril, o 

mesmo não podemos dizer da segunda. O primeiro número da Superinteressante, com a 

tiragem de 150 mil exemplares, esgotou-se em três dias e foram lançados 65 mil exemplares 

extras. Números que superam em cinco (5) vezes a tiragem da publicação anterior. 

Passados 21 anos desde a estréia meteórica, Superinteressante é hoje uma das maiores 

revistas de jornalismo científico voltadas para o público jovem no país. Com uma tiragem 

média de 430 mil exemplares por mês é a líder do segmento e figura entre as 10 revistas mais 

lidas do Brasil1. O visual arrojado, com textos curtos e de linguagem simples somados ao 

pioneirismo no uso de modernos recursos gráficos e à valorização dos aspectos curiosos e 

interessantes dos fatos parecem ter garantido à Super, como é popularmente conhecida, uma 

boa fatia do mercado editorial brasileiro. 

A partir da segunda metade da década de 1990, a revista passou a focalizar um assunto 

que aparentemente contrariava o perfil dos seus leitores (supostamente mais interessados em 

ciência e tecnologia): a religião. Entretanto, como veremos no decorrer deste trabalho, as 

edições que trouxeram a temática religiosa como chamada principal de capa coincidem com 

os recordes de vendagem da revista. Trata-se de um fenômeno muito curioso, quer dizer, uma 

revista, inicialmente focada em ciência e tecnologia, que dedica cada vez mais destaque para a 

religião. 

Enquanto leitores casuais da revista Superinteressante observamos que, com certa 

frequência, a temática religiosa recebia destaque como chamada principal de capa. A 

curiosidade e o interesse pelo fenômeno que ali se apresentava levaram-nos a um passo além 

da simples observação. Portanto, a opção pela análise do tema religião numa revista de 

jornalismo científico, no caso, a Superinteressante, decorre de uma observação empírica.  

O principal objetivo deste trabalho é identificar como a revista Superinteressante 

desenvolve sua abordagem sobre a temática religiosa. Para atingi-lo, duas questões centrais 

                                                 
1 Segundo o site da Editora Abril. Ver em: http://www.abril.com.br. 
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nortearam nossa investigação: quais são as características principais da publicação que é o 

nosso objeto de estudo? Que estratégias explicativas ela usa para falar de religião?  

Embora neste trabalho não se desenvolva a questão da midiatização da temática 

religiosa, acredita-se que ela está presente em diferentes aspectos do mercado editorial. 

Quando começamos o levantamento bibliográfico, nos deparamos com muito pouco material 

a respeito das conexões entre mídia impressa e religião. A grande maioria dos documentos 

encontrados falava sobre mídia religiosa institucional eletrônica: “templos eletrônicos”, 

televangelismos, fenômenos midiáticos protagonizados por padres etc. Significa dizer que 

quase todas as análises se dirigiam à mídia televisão. A revista Superinteressante, nosso 

objeto de pesquisa, é um tipo de mídia impressa e generalista que aborda, entre múltiplas 

temáticas, a religião como produto-fim. Este é um aspecto diferenciador do nosso trabalho. 

O primeiro passo para atingirmos nosso objetivo, em termos práticos, foi localizar em 

21 anos de existência da revista todos os itens (reportagens, notícias, entrevistas, artigos, 

infográficos) relacionados com a temática religiosa. Essa pesquisa se deu no arquivo que a 

revista mantém na Internet, denominado Superarquivo, o qual contém o sumário, a imagem 

de capa e uma breve descrição do conteúdo de todas as edições já publicadas. Em seguida, 

construímos uma primeira tabela com os dados coletados para melhor visualizá-los. Por 

questões metodológicas, optamos por analisar mais detalhadamente apenas as edições do ano 

de 2008. Compreende-se que esse recorte reflita melhor a atual prática e linha editorial da 

revista.  

Na etapa inicial da pesquisa, analisamos o conteúdo religioso das 13 edições do 

período2. Do total, selecionamos as sete (7) edições que traziam algum item (artigo, 

entrevista, reportagem, infográfico) com a temática religiosa. Esse foi o critério fundamental 

para definir nossa amostra.  

A técnica da análise de conteúdo foi escolhida por sua flexibilidade, o que nos 

possibilitou trabalhá-la em parceria com outros métodos e técnicas, unindo assim aspectos 

qualitativos e quantitativos. O nosso propósito não era fazer um trabalho baseado apenas em 

números, medidas e frequências, que se preocupasse com centimetragem de títulos, colunas 

ou fotos das páginas da revista. 

Este trabalho está dividido em três partes. A primeira parte, intitulada “A ciência como 

objeto de informação”, fala da importância da informação científica para a sociedade 

contemporânea, da diferença entre os conceitos de divulgação científica e jornalismo 

                                                 
2 Foram 13 edições porque no ano de 2008 saiu uma edição extra em dezembro. 
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científico e de aspectos da produção da notícia científica como: os critérios de seleção das 

informações, os gêneros jornalísticos aplicados à informação científica e as fontes em 

jornalismo científico.  

A segunda parte, “Uma trajetória histórico-editorial Superinteressante”, faz um 

resgate da história da revista concentrando-se nas transformações editoriais e suas relações 

com o aumento da presença da temática religiosa em suas páginas. Esse capítulo é dedicado à 

apresentação e contextualização de Superinteressante. 

A terceira parte, “Análise do corpus”, é a análise dos 11 itens contendo a temática 

religiosa encontrados nas sete (7) edições selecionadas. 

Por fim, as considerações finais e as referências bibliográficas utilizadas nesse estudo. 
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2 A CIÊNCIA COMO OBJETO DE INFORMAÇÃO 
 

 

Celulares cada vez mais modernos, computadores mais rápidos e com maior 

capacidade de armazenamento, alimentos transgênicos. Salta aos olhos a presença crescente 

da ciência e da tecnologia no cotidiano de nossa sociedade dia após dia. Uma importante 

consequência desse fenômeno é a necessidade das pessoas dominarem conhecimentos 

científicos, o que, à primeira vista, parece de difícil ou mesmo impossível compreensão. São 

as exigências para participar dos debates propostos pela “sociedade global”. 

Nesse contexto, muitas pessoas recorrem aos meios de comunicação de massa para 

entrar em contato com as novas propostas e produtos gerados pela ciência. De acordo com 

Bertolli Filho (2006, p.1), 

 

a mídia passou a desempenhar a função estratégica de fornecedora de informações 
científicas, as quais permitem que todos se sintam minimamente afinados com as 
questões centrais de um mundo que, sob a égide da ciência e da tecnologia, mostra-
se em contínuas e rápidas transformações. 
 
 

Acompanhando tais transformações e refletindo a tendência norte-americana e 

européia, o movimento editorial latino-americano tem se comprometido em responder às 

necessidades de um público curioso em conhecer um pouco mais sobre ciência. No Brasil, 

desde meados da década de 1980, podem ser encontrados cadernos e seções especializadas em 

ciência nos principais jornais e revistas, além de uma variedade de periódicos de divulgação 

como Ciência Hoje, publicada em 1982, Superinteressante, de 1987, Galileu (antiga Globo 

Ciência) de 1991, Pesquisa FAPESP, de 1999 e Scientific American Brasil, de 2002 (Id. 

Ibid.). 

 O Dicionário Aurélio define a ciência como: 1) conjunto metódico de conhecimentos 

obtidos mediante a observação e a experiência; 2) saber e habilidade que se adquire para o 

bom desempenho de certas atividades e 3) informação, conhecimento; notícia. Partindo de 

uma definição tão ampla quanto esta, a economia, a sociologia, a pedagogia, a política e o 

jornalismo podem ser considerados como ciência. No entanto, se pensarmos em termos 

jornalísticos, da prática do jornalismo que aborda a ciência, ou seja, o jornalismo científico, 

percebe-se que ele tende a considerar como ciência somente as ciências naturais.  

 

El periodismo y la divulgación científica abordan, por tanto, la información que 
procede exclusivamente de los avances, intereses o hechos suministrados por las 
ciencias y los científicos naturales; es decir, los provenientes de las cinco grandes 
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áreas del estudio de la naturaleza en las que se ha dividido la ciencia moderna: la 
física, la química, la biología, la geología y las matemáticas. (Elías, 2008, p.15). 
 
 

 Bertolli Filho (2006) fala de certo preconceito dos jornalistas ao não considerarem as 

Humanidades como expressões científicas típicas. Nessa ótica, o fato se dá por essas ciências 

não serem consideradas produtoras de verdades universais e nem passíveis de comprovações 

incontestes. Segundo o autor, 

 

tornou-se ponto comum na mídia aceitar que as matérias integrantes das revistas, 
cadernos e seções de ciência devem se reportar quase que exclusivamente às 
chamadas ciências básicas (Física, Química e Biologia) e às ciências aplicadas 
(Engenharia, Medicina, Agronomia, dentre outras), eliminando ou minimizando as 
possíveis matérias voltadas para as ciências humanas. (Ibid., p.6). 
 
 

Existem discussões acadêmicas sobre se novas especialidades emergentes como o 

jornalismo ambiental e o jornalismo tecnológico, entre outros, podem ser incluídas dentro do 

jornalismo científico. A opinião mais generalizada é que sendo a medicina, a engenharia ou o 

estudo do meio ambiente aplicações práticas das ciências naturais, seus procedimentos e leis 

gerais são as mesmas que as usadas no jornalismo científico. Portanto, ainda que em alguns 

casos sejam necessárias pequenas adaptações, os fundamentos do exercício profissional e as 

dificuldades encontradas por quem quer informar sobre meio ambiente ou engenharia são 

similares aos que informam sobre física ou biologia. (ELÍAS, 2008). 

Afora questões teóricas sobre o que pode e o que não pode ser incluído como sendo 

jornalismo científico, é indubitável que a comunicação do conhecimento dos especialistas 

figura entre os pilares fundamentais do progresso da sociedade contemporânea. Na prática, 

não adianta nada que a ciência, a economia, a medicina ou as resoluções judiciais avancem se 

seus conteúdos não chegam à população. O abismo entre as melhorias, sobretudo as 

científicas e tecnológicas, e o que a sociedade conhece delas é cada vez maior. Existem duas 

formas de enfrentar essa disparidade: 1) que os jornalistas se especializem em áreas temáticas 

e 2) que os especialistas conheçam e utilizem as ferramentas da comunicação midiática. 

Ambas as possibilidades podem, e devem, coexistir. 

 Se a informação de ciência e tecnologia é produzida e publicada por 

cientistas/especialistas temos a divulgação científica. Em contrapartida, se são os jornalistas 

que produzem e divulgam informações de ciência, seguindo suas lógicas e estratégias de 

trabalho, temos o jornalismo científico. Os estudos teóricos apontam uma discordância de 

ideias entre os autores consultados quanto à “fronteira” que separa (ou não) os dois conceitos.  
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2.1 A DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA E O JORNALISMO CIENTÍFICO 

 

Quando o assunto é a diferença entre jornalismo científico e divulgação científica, os 

estudiosos assumem posições distintas. Alguns, como Wilson Bueno, consideram o 

jornalismo científico um tipo de divulgação científica, diferindo apenas quanto aos 

procedimentos jornalísticos de produção da informação presentes no primeiro e ausentes no 

segundo. Outros, podemos citar aqui Carlos Elías, pensam que as fronteiras entre jornalismo e 

divulgação científica devem ser bem demarcadas, pois, ainda que aspirem a um objetivo 

comum - informar sobre ciência e tecnologia - e, em muitos casos, compartilhem fundamentos 

e pautas de trabalho similares, seus enfoques da informação científica são muito diferentes.  

 Comecemos pela concepção de Elías (2008), para quem 

 
la diferencia básica entre la divulgación científica y el periodismo científico es que 
la divulgación la hacen siempre las fuentes (en esto caso los científicos) y, por tanto, 
tiene como objeto beneficiar el entorno de la fuente. El periodismo científico a veces 
hace divulgación pero no se conforma sólo con eso: también debe contextualizar 
sobre, por ejemplo, si socialmente merece la pena tal experimento o si es necesario 
retirar financiación de un programa de ayuda a desfavorecidos para financiar un 
telescopio espacial. Por tanto, el periodista no busca beneficiar a la fuente sino a la 
sociedad. (Ibid., p.16). 
 
 

 Nesse sentido, a informação jornalística sobre ciência é muito mais completa do que a 

“simples” divulgação científica, pois exige uma explicação das causas e circunstâncias que 

coexistem no fato noticioso e isto só pode ser alcançado com uma adequada cultura 

jornalística e científica do redator. A divulgação científica, no entanto, sequer necessita 

manter relação com o fato noticioso. Com isso, de fato, Elías estabelece uma nítida 

demarcação na fronteira que separa os dois conceitos. 

De acordo com Veras Júnior (2005, p.42), “existe um antagonismo histórico entre os 

conceitos de divulgação científica e jornalismo científico”. Na contramão desse pensamento, 

Bueno (1984) constrói seu quadro teórico considerando a divulgação científica, o jornalismo 

científico e a disseminação científica como sendo desdobramentos de um único gênero – a 

difusão científica. Para o autor, a difusão científica engloba 

 
os periódicos especializados, os bancos de dados, os sistemas de informação 
acoplados aos institutos e centros de pesquisa, os serviços de alerta das bibliotecas, 
as reuniões científicas [...], as seções especializadas das publicações de caráter geral, 
as páginas de ciência e tecnologia dos jornais e revistas, os programas de rádio e 
televisão dedicados à ciência e tecnologia, o cinema dito científico e até mesmo os 
chamados colégios invisíveis (BUENO, 1984, p.15 apud ZAMBONI, 2001, p.46). 
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 A pesquisadora Lilian Zamboni (Id. Ibid.) complementa afirmando que o conceito de 

difusão científica divide-se em a) difusão para especialistas e b) difusão para o grande público 

em geral. Esta é classificada como divulgação científica, aquela vai se chamar disseminação 

científica. Aonde se encaixa o jornalismo científico, podemos questionar. Bueno (1984, p.11 

apud BERTOLLI FILHO, 2006, p.4) responde que o jornalismo científico é 

 
um caso particular de divulgação científica e refere-se a processos, estratégias, 
técnicas e mecanismos para veiculação de fatos que se situam no campo da ciência e 
da tecnologia. Desempenha funções econômicas, político-ideológicas e sócio-
culturais importantes e viabiliza-se, na prática, através de um conjunto diversificado 
de gêneros jornalísticos. 
 

 
 Com esta breve explanação, acreditamos terem ficado claros os termos do “debate”. 

Aliás, pensamos que o antagonismo anteriormente referido sequer existe. Parece-nos que as 

duas concepções, longe de serem antagônicas, são complementares. Neste trabalho, em 

virtude da natureza e da trajetória editorial de nosso objeto de estudo, a revista 

Superinteressante, estamos inclinados a adotar o quadro teórico proposto por Bueno. Após 

uma análise detalhada do assunto, não nos cativou a ideia de “demarcar fronteira nítida” entre 

os conceitos de jornalismo científico e divulgação científica. Trata-se de uma posição 

demasiado “radical” para a finalidade deste estudo. Dentro do quadro adotado, interessa-nos 

apenas a parcela da divulgação científica que inclui o jornalismo científico, os livros 

didáticos, as aulas de ciência do segundo grau, documentários, entre outros.  

Neste cenário, questionamos o que é, então, o jornalismo científico? Quem frequenta 

um curso de Comunicação Social sabe que o jornalismo, de modo geral, possui características 

próprias como a periodicidade, a atualidade e a difusão coletiva. Uma primeira resposta, 

diríamos intuitiva, afirma que o jornalismo científico diz respeito à divulgação da ciência e da 

tecnologia pelos meios de comunicação de massa, seguindo a lógica do jornalismo. Portanto, 

por dedução, concluímos tratar-se de um gênero jornalístico.  

O professor Bertolli Filho (2006, p.3) elucida que “a condição de gênero implica que o 

jornalismo científico atua, em princípio, em conformidade com os procedimentos rotineiros 

de qualquer outra expressão jornalística”. Isto é, as tarefas dos jornalistas como o contato com 

as fontes, a obtenção e checagem das informações e a formulação do texto com o emprego de 

um vocabulário de fácil compreensão independem da sua especialidade. Por conseguinte, 

 
entende-se por jornalismo científico: um produto elaborado pela mídia a partir de 
certas regras rotineiras do jornalismo em geral, que trata de temas complexos de 
ciência e tecnologia e que se apresenta, no plano lingüístico, por uma operação que 
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torna fluída a leitura e o entendimento do texto noticioso por parte de um público 
não especializado. (Id. Ibid.). 
 

 
 A definição apresentada por Bertolli Filho nos agrada muito pela objetividade e 

inteligibilidade que fornece ao conceito, além de estar muito próxima da noção intuitiva que 

temos do mesmo.  

 
 
2.2 A PRODUÇÃO DA NOTÍCIA CIENTÍFICA 
 
 

A abundância de informações geradas pelas atividades científicas que chega às mãos 

do jornalista faz com que sejam necessários alguns critérios para a seleção daquelas que 

integrarão a pauta e que serão transformadas em notícias a serem veiculadas. Neste processo, 

interferem desde cobranças sociais em relação à mídia até a sensibilidade e os conhecimentos 

do editor responsável pelo setor ou a linha política assumida pelo órgão de comunicação. 

Baseado nos estudos de Hiller Krieghbaum (1970), Warren Burkett (1990) e Alton 

Blakeslee (1996), Bertolli Filho (2006, p. 6-8) aponta os principais critérios que devem ser 

observados no processo de seleção das informações, produção e publicação de uma notícia 

científica. São eles: 

 
1. Senso de oportunidade: quando assuntos já “vencidos”, isto é, que ocorreram num 

passado próximo ou distante, voltam a despertar o interesse; 

 

2. “Timing”: ocorre quando um evento externo aos novos acontecimentos científicos 

chama a atenção pública; 

 

3. Impacto: quando se percebe que um determinado tema, mesmo que não apresente 

novidades, pode atrair a atenção de um grande número de pessoas; 

 

4. Significado: é a capacidade dos editores, redatores e jornalistas em perceberem a 

importância científica e/ou social de uma nova descoberta no campo científico; 

 

5. Pioneirismo: as atividades dos cientistas e a dos jornalistas se aproximam no referente 

à busca de um “furo”, isto é, de uma descoberta ou de uma notícia que aponte para um 

fato novo e que, portanto, atraia a atenção pública; 
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6. Interesse humano: outro critério utilizado pelo jornalismo científico é produzir 

matérias que envolvam as emoções humanas, não só para informar a sociedade, mas 

também para sensibilizá-la e incentivá-la para a ação; 

 

7. Personagens célebres ou de ampla exposição na mídia: entrevistas com autoridades 

científicas ou profissionais que acumulam prestígio em suas áreas de atuação pública e 

atraem a leitura de artigos ou a assistência a programas de rádio e televisão; 

 

8. Proximidade: quanto mais perto o leitor está do evento, maior é a possibilidade que se 

sinta coagido a ler uma matéria científica; 

 

9. Variedade e equilíbrio: cada programa, seção, suplemento ou encarte científico deve 

contar com matérias variadas ou com a multiplicação de enfoques sobre um mesmo 

tema para não alimentar a impressão de monotonia e gerar tédio entre os 

leitores/espectadores que, se assim se sentirem, irão abandonar o assunto; 

 

10. Conflito: situações de confronto também chamam a atenção do leitor, principalmente 

no campo científico que, durante um longo período, adotou a imagem idealizada de 

uma atividade na qual seus profissionais alimentam idéias harmônicas e convergentes; 

 

11. Necessidade de sobrevivência: temas que criam a sensação de utilidade da informação 

para a saúde e o bem-estar físico e mental dos leitores são rotineiramente incorporados 

à pauta do jornalismo científico; 

 

12. Necessidades culturais: é comum os leitores se interessarem pela consulta a matérias 

que falam sobre o “estilo de vida”, seus benefícios e riscos para, a partir disto, 

defrontarem-se com novas opções comportamentais ou ampliar seus recursos de 

“auto-reconhecimento”, 

 

13. Necessidade de conhecimento: admite-se que a maior parte do público cultiva a seu 

modo uma “paixão pelo saber”, isto é, um impulso em se inteirar das “coisas da 

ciência”, para se sentir atualizado e sintonizado com o mundo em que vive. Neste 
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sentido, os indivíduos encontram-se motivados, em princípio, a consultar qualquer 

matéria científica. 

 
Os critérios apresentados acima nos são úteis por dois motivos: 1) são critérios 

específicos para a seleção de informações, produção e publicação de notícias científicas e 2) 

estão em conformidade com uma noção inicial que tínhamos, enquanto leitores casuais de 

Superinteressante, do que seriam os critérios utilizados pela revista na hora de selecionar as 

informações que comporiam sua pauta. 

 Após serem selecionadas, em meio ao volumoso material disponível para os 

jornalistas, as informações de ciência e tecnologia necessitam adequar-se ainda a um 

“formato”, um gênero jornalístico. É justamente dos gêneros jornalísticos aplicados à 

informação científica que falaremos a seguir. 

 
 
2.3 GÊNEROS JORNALÍSTICOS APLICADOS À INFORMAÇÃO CIENTÍFICA 
 
 

A informação científica, como qualquer outra, admite todos os gêneros jornalísticos. 

Denominamos gêneros jornalísticos aos distintos formatos narrativos que o jornalismo 

desenvolveu para contar melhor suas histórias. Gargurevich (1982, p.11 apud MARQUES DE 

MELO, 2003, p.43) diz que os gêneros jornalísticos são “formas que busca o jornalista para se 

expressar”. Sua origem está na literatura e, em geral, não são compartimentos estanques, pois 

a mescla de gêneros só depende da habilidade do jornalista. Essa é uma das grandes riquezas 

do fazer jornalístico. 

Existem dezenas de classificações dos gêneros jornalísticos. Adotaremos a 

classificação proposta por Marques de Melo (2003). O autor divide os gêneros em duas 

categorias: a) jornalismo informativo, que engloba a nota, a notícia, a reportagem e a 

entrevista e b) jornalismo opinativo, que inclui o editorial, o comentário, o artigo, a resenha, a 

coluna, a crônica, a caricatura e a carta. 

Nesta classificação,  

 
os gêneros que correspondem ao universo da informação se estruturam a partir de 
um referencial exterior à instituição jornalística: sua expressão depende da eclosão e 
evolução dos acontecimentos e da relação que os mediadores profissionais 
(jornalistas) estabelecem em relação aos seus protagonistas (personalidades ou 
organizações). Já no caso dos gêneros que se agrupam na área de opinião, a estrutura 
da mensagem é co-determinada por variáveis controladas pela instituição jornalística 
e que assumem duas feições: autoria (quem emite a opinião) e angulagem 
(perspectiva temporal ou espacial que dá sentido à opinião). (Ibidem, p.65). 
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 A distinção entre a nota, a notícia e a reportagem está exatamente na progressão dos 

acontecimentos, sua captação pela instituição jornalística e a acessibilidade de que goza o 

público. A notícia é o relato de fatos ou acontecimentos atuais, de interesse e importância para 

a comunidade, e capaz de ser compreendido pelo público. A nota é uma pequena notícia 

destinada à informação rápida. Caracteriza-se por extrema brevidade e concisão. Já a 

reportagem é o relato ampliado de um acontecimento que já repercutiu no organismo social e 

produziu alterações que são percebidas pela instituição jornalística. Por sua vez, a entrevista é 

um relato que privilegia um ou mais protagonistas do acontecer, possibilitando-lhes um 

contato direto com a coletividade. 

 No caso dos gêneros opinativos, deparamo-nos com alguns que se estruturam 

semelhantemente enquanto narração dos valores contidos nos acontecimentos, mas assumem 

identidades diversas a partir da autoria/angulagem. 

 O comentário, o artigo e a resenha pressupõem autoria definida e explicitada, pois 

este é o indicador que orienta a sintonização do receptor; já o editorial é um texto escrito de 

maneira impessoal e publicado sem assinatura. Define e expressa o ponto de vista do veículo 

ou da empresa responsável pela publicação (jornal, revista etc.) ou emissão (programa de 

televisão ou de rádio).  

 Em relação à coluna, crônica, caricatura e carta um traço comum é a identificação da 

autoria. Já as angulagens são distintas. A coluna é a seção especializada de jornal ou revista, 

publicada com regularidade e redigida em estilo mais livre e pessoal do que o noticiário 

comum. A crônica é um texto desenvolvido também de forma livre e pessoal, a partir de fatos 

e acontecimentos da atualidade, com teor literário, político, esportivo, artístico etc. A 

caricatura é uma forma de arte que se expressa através do desenho e tem por fim o humor. 

Ela emite opiniões temporalmente contínuas, sincronizadas com o emergir e o repercutir dos 

acontecimentos. Por fim, a carta estrutura-se de modo temporalmente mais defasado; vincula-

se diretamente aos fatos que estão acontecendo, mas segue-lhe o rastro, ou melhor, não 

coincide com o seu momento de eclosão. 

 Buscando incrementar a classificação apresentada, encontramos em Elías (2008) uma 

classificação mais específica no que se refere aos dois principais gêneros jornalísticos: a 

reportagem e a entrevista. Ele subdivide esses dois gêneros em uma série de tipos diferentes 

que pensamos serem úteis para uma compreensão mais acurada do quão complexos são os 

gêneros jornalísticos. 
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2.3.1 A reportagem 
 
 
 A reportagem é o gênero estrela do jornalismo. Consiste em um texto elaborado pelo 

jornalista no qual vão sendo inseridas declarações de diferentes fontes com informações que 

ele recolheu.  

 A característica geral da reportagem é que ela não tem limites para a criatividade, ou 

melhor, seu limite é a imaginação do jornalista. Pode-se começar com o lide, isto é, 

respondendo às perguntas habituais da notícia (“O quê?”, “Quem?”, “Quando?”, “Onde?” e 

“Por quê?”), mas também com uma anedota, uma declaração, uma recriação de um 

acontecimento passado (por exemplo, o sermão da montanha proferido por Jesus) ou até uma 

entrevista. 

Segundo a classificação proposta por Elías (Ibidem, p.170-172), existem seis tipos de 

reportagens: reportagem curta ou de acontecimento; reportagem com profundidade; 

reportagem interpretativa; reportagem de investigação; reportagem de interesse humano e 

reportagem mista. 

 Muitos definem a reportagem curta como sendo uma notícia longa. Isso se deve à 

definição anglo-saxônica. Os norte-americanos chamam a notícia pura, que usa a fórmula da 

pirâmide invertida (com a informação mais importante no início) de straight news. Entretanto, 

se essa notícia ganha mais em espaço e em profundidade, ela se converte em straight report, 

que traduzido para o português seria o mesmo que reportagem curta ou de acontecimento. Já 

a reportagem com profundidade (depth report, em inglês) implica o uso de diferentes fontes e 

a contextualização do assunto. A reportagem interpretativa (interpretative report) e a 

reportagem investigativa (investigative report) são subdivisões da reportagem com 

profundidade. A última variante de reportagem recebe a denominação nos países de língua 

inglesa de feature, que em português seria o mesmo que reportagem de interesse humano. 

Este tipo de reportagem é centrado na vida de uma pessoa ou de um grupo de pessoas. Ao 

relatar suas vivências, é possível transmitir à sociedade a realidade sobre um determinado 

assunto. Por fim, quando dois ou mais dos tipos primários aparecem juntos, temos a 

reportagem mista. 
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2.3.2 A entrevista 

 
 
 Assim como na reportagem, existem vários tipos de entrevista. Elías (Ibidem, p.172-

173) nos apresenta as três principais: a entrevista informativa ou declarativa, a entrevista 

direta ou de pergunta-resposta e a entrevista indireta. 

 A entrevista informativa ou declarativa é usada para obtenção de dados que logo serão 

introduzidos no texto em forma de pequenas declarações. Muitas vezes se utiliza para 

contextualizar a informação ou resolver determinadas dúvidas; nela não é mencionado o nome 

do entrevistado. Já na entrevista direta ou de pergunta-resposta, após apresentar o 

entrevistado com um breve perfil, se transcrevem as perguntas do jornalista e as respostas do 

entrevistado. O problema deste formato é que ele ocupa muito espaço e só deve ser usado 

quando o entrevistado tem um discurso muito interessante. Finalmente, tem-se a entrevista 

indireta. Ela possui a forma de reportagem; quer dizer, as declarações são inseridas em um 

texto mais amplo produzido pelo jornalista. Entretanto, essas declarações são de uma única 

fonte – o que a diferencia da reportagem. Por isso, a entrevista indireta também é conhecida 

como reportagem de fonte única. 

 

 
2.4 FONTES EM JORNALISMO CIENTÍFICO 
 
 
 Em jornalismo chamamos de fontes de informação todas as pessoas, instituições ou 

organismos de onde um jornalista extraiu informações para seu trabalho. As fontes podem ser 

tanto declarações quanto documentos. O conceito de fonte também estabelece uma diferença 

entre o jornalista científico e o divulgador de ciência. O jornalista necessita de fontes e seu 

trabalho consiste, basicamente, em selecionar aquelas que sejam mais competentes. Para o 

divulgador, as fontes não são necessárias – até porque na grande maioria das vezes o próprio 

divulgador atua como fonte.  

 Uma vez que os jornalistas raramente estão em condições de assistirem a um 

acontecimento em primeira-mão, o uso de fontes para relatar um fato acontecido ou verificar 

o rigor de dados obtidos anteriormente é constante. 

 

La importancia de las fuentes en el periodismo es tal que prácticamente puede 
afirmarse que la credibilidad de un medio de comunicación puede medirse por la 
calidad, cantidad y diversidad de sus fuentes. De hecho, una manera para 
comprobar que un determinado medio de comunicación está manipulado es 
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determinar si siempre aparecen las mismas fuentes. (Elías, Ibidem, p.33, grifo 
nosso).  
 

Existem muitas formas de classificar as fontes. Estas classificações são úteis para 

determinar a qualidade das informações que os meios publicam. Aqui, também utilizaremos 

as classificações propostas por Elías (2008). Ele organiza os tipos de fontes de acordo com: a) 

o interesse das fontes em repassar a informação, b) o grau de compartilhamento das fontes 

com outros meios de comunicação, c) a possibilidade das fontes serem citadas e d) a relação 

entre jornalista e fonte. 

 Quando se trata do interesse das fontes em fornecer informações, elas podem ser 

fontes jornalísticas ou fontes interessadas. Aquelas são as que o próprio meio de 

comunicação busca através de seus jornalistas e estas são as fontes que se oferecem por 

iniciativa própria a dar informações ao jornalista. Agora, se o critério de classificação das 

fontes levar em conta o grau de compartilhamento destas com outros meios de comunicação, 

teremos outros dois tipos: as fontes exclusivas e as fontes compartilhadas. As fontes 

exclusivas são aquelas que não se compartilham com outros meios. Na verdade são as mais 

valorizadas e as que determinam também a qualidade e a importância do meio em relação a 

seus competidores. Já as fontes compartilhadas são as que informam identicamente a todos os 

meios. Entre este tipo de fontes estão as agências de notícias, por exemplo.  

 Outro critério de classificação das fontes pode ser quanto à possibilidade de serem 

citadas. Atendendo a este critério temos outros dois tipos: as fontes citáveis e as fontes 

anônimas. As fontes citáveis são as que são mencionadas no meio com seu nome e em que 

qualidade fora consultada. Já as fontes anônimas são pessoas que informam de algum 

acontecimento de interesse, mas sem serem nomeadas no texto. Uma última classificação leva 

em consideração a relação entre o jornalista e a fonte. Neste sentido, temos mais dois tipos de 

fontes: as fontes ocasionais e as fontes fixas. Chamam-se fontes ocasionais aquelas que falam 

uma única vez com o jornalista porque casualmente testemunharam algum acontecimento. As 

fontes fixas, por sua vez, são aquelas que habitualmente estão disponíveis para fornecer dados 

aos jornalistas. 
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3 UMA TRAJETÓRIA HISTÓRICO-EDITORIAL SUPERINTERESSANTE 
 
 
 

A revista Superinteressante é a segunda tentativa da Editora Abril no ramo das 

revistas dedicadas à divulgação científica. Em 1981, a editora havia lançado a Ciência 

Ilustrada, que não teve a tiragem mensal esperada e foi retirada do mercado três anos depois. 

Em 1987, a Abril comprou os direitos da revista espanhola Muy Interesante com a 

intenção de publicá-la fazendo apenas traduções, como já era feito na Alemanha, na França, 

na Itália e em alguns países da América Latina. Entretanto, os fotolitos (chapas usadas durante 

o processo de impressão) da publicação espanhola eram maiores que os usados no Brasil – o 

que forçou a editora a produzir as próprias reportagens.  

A primeira edição da Super, como é popularmente conhecida, foi lançada no final de 

setembro de 87. A tiragem de 150 mil exemplares esgotou-se rapidamente e foram impressos 

mais 65 mil. Ainda em seu primeiro dia nas bancas, cinco mil pessoas passaram a assiná-la. 

Tinha início a história de uma das revistas mais lidas e premiadas de nosso país. 

No começo a revista seguiu o modelo espanhol, embora as matérias todas fossem 

pautadas e editadas pela redação da Super (CARVALHO, 1996 apud NOVAES, 2008). O 

perfil editorial da revista, ainda em seus primeiros passos, definido por Victor Civita na Carta 

ao Leitor de outubro de 1987, citada por Novaes (2008) em sua dissertação, apontava para 

uma revista de cultura geral. 

 

É um novo desafio editorial que enfrentamos certos de que, com ele, damos mais 
uma contribuição à divulgação do conhecimento (...). Não por acaso ela se chama 
SUPERINTERESSANTE, pois oferecerá aos leitores uma visão ampla do que se faz 
e – por que não? – do que se fará em termos de pesquisa e realização científica e 
tecnológica. Sua pauta de assuntos não terá limites, cobrindo, por exemplo, da Física 
à Pré-História, da Astronomia à Ecologia, da Informática à Psicologia ou à Religião. 
De forma clara, direta, acessível ao mais leigo dos leitores, 
SUPERINTERESSANTE mostrará o conhecimento científico não como um tesouro 
a que só alguns privilegiados têm acesso, por sua cultura, mas como algo que passa 
pelo cotidiano de todos nós, influenciando e modificando até mesmo os momentos 
mais simples de nossa vida. 

 

 O primeiro redator-chefe da Superinteressante foi Almyr Gajardoni, de 1987 a 1994. 

Ele estava preocupado em fugir da tendência das outras revistas de língua hispânica do grupo 

Gruner + Jar (G+J), que copiavam na íntegra o conteúdo da revista espanhola. Tanto a Muy 

Interessante espanhola quanto as demais revistas latino-americanas do grupo traziam em suas 

páginas assuntos ligados a curiosidades e eventos fantásticos, mas não estavam 

necessariamente comprometidas com o conteúdo científico. Não era isso que Gajardoni 
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imaginava para a Superinteressante. Seu intuito era de que a revista brasileira fosse 

reconhecida pela comunidade científica e não corresse o risco de ser rejeitada por cientistas e 

acadêmicos. 

 Entre o pioneirismo no ramo e a incerteza da aceitação como publicação científica, a 

revista estava sendo planejada para atingir “pessoas curiosas por natureza com sede de saber 

coisas diferentes” ou ainda pessoas com “pouca/média cultura geral e preocupadas com isto”. 

Em vista disso, o planejamento mercadológico da Super previa o objetivo de publicar aquilo 

que fosse “interessante ou curioso”, pertencente a “qualquer campo do conhecimento, ciência 

ou arte, antiguidade ou grandes temas atuais, grandes catástrofes ou maravilhas da natureza, 

doenças ou grandes descobertas, arqueologia e meteorologia, física e tecnologia, religião e 

sociologia, alimentação e esportes” (Id. Ibid.). 

 A indefinição editorial nos primeiros tempos da publicação, durante a gestão de 

Gajardoni, pode ser notada na Carta ao Leitor de dezembro de 1989, escrita por Luiz Weis. 

 

Tratados já foram escritos para explicar por que tanta gente, mesmo gente que usa 
antibiótico e anda de avião, se deixa enredar por aquilo que vem sendo chamada, 
apropriadamente, pseudociência. Nada disso, portanto, é novidade – mas o episódio 
do enfrentamento de um praticante de pseudociência com um trem em marcha 
oferece oportunidade de esclarecer por que SUPERINTERESSANTE manifesta tão 
escasso entusiasmo pelos “aspectos ocultos da realidade fora do alcance da ciência 
convencional”, como dizem aqueles leitores que desejariam da revista maiores 
atenções para com misticismos em geral. SUPERINTERESSANTE não tem 
assuntos proibidos nem preconceitos de espécie alguma. Tem com o leitor, isto sim, 
o compromisso básico de procurar e divulgar informações sobre todo e qualquer 
tema ligado à ciência e à cultura, segundo os padrões do melhor jornalismo, e de 
registrar os mais aceitos critérios da atividade científica e ainda por cima avalizadas 
pelas fontes mais confiáveis. Ao abordar um assunto de interesse, seja ele a moda da 
astrologia ou a prática do curandeirismo, tratadas em edições passadas, seja a moda 
dos dinossauros ou a pesquisa sobre o cérebro humano e a inteligência, ambas nesta 
edição, a atitude é rigorosamente a mesma. O respeito ao direito de qualquer um 
achar o que bem entender em relação a qualquer assunto não nos afasta do respeito 
maior à razão, como critério último de verdade. Em nome disto, quando tiver de 
falar de gente que pretende parar trens com a mente, ou de qualquer outra 
manifestação de irracionalidade, SUPERINTERESSANTE não deixará de dizer que 
acha isso uma rematada besteira. 
 
 

Nessa carta, Luiz Weis mostra um posicionamento quase cientificista3 da publicação 

se comparada com a anterior. Isso revela uma sutil contradição, quer dizer, mesmo rejeitando 

categoricamente qualquer vertente que escapasse às definições da ciência convencional, 

                                                 
3 Segundo o dicionário Oxford de Filosofia, Jorge Zahar Ed., 1997, cientificismo é um termo pejorativo usado 
para designar a crença de que os métodos das ciências naturais ou de que as categorias e coisas reconhecidas 
pelas ciências naturais, constituem os únicos elementos aceitáveis em filosofia ou em qualquer outra 
investigação. O mesmo que cientismo.   
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Superinteressante mesclava “os mais aceitos critérios da atividade científica” (grifo nosso) 

com curiosidades em geral. 

 De acordo com Novaes (2004), a gestão de Gajardoni pode ser caracterizada como 

tendo uma visão positivista da ciência, com pouca abertura para a pseudociência, a religião e 

o misticismo, o que vai de encontro à proposta inicial de cultura geral. Embora houvesse certa 

contradição no planejamento editorial, até 1994 Superinteressante apresentava traços de 

triunfo da razão e do cientificismo, ou seja, superestimava o poder e o alcance dos 

conhecimentos científicos. 

Para Carvalho (1996 apud NOVAES, 2008), o interesse que a revista despertou no 

público jovem foi um dos grandes resultados da gestão de Gajardoni. Duas pesquisas 

realizadas ao final de sua gestão comprovam essa afirmação. Segundo a Standard Ogilvy & 

Mather4, no fim de 1994 a Super figurava entre as dez revistas mais lidas pelos adolescentes e 

jovens entre 11 a 19 anos. No mesmo ano, a Marplan5 constatou que o maior segmento de 

leitores da publicação estava na faixa etária entre 20 e 29 anos e que o segundo maior 

segmento era composto por pessoas entre 15 e 19 anos. 

 Após Gajardoni seguiu-se a gestão de Eugênio Bucci, diretor de redação de 1994 a 

1998. Aqui, ocorreram duas reformas estruturais no perfil editorial da revista: a ênfase 

jornalística no conteúdo e o novo planejamento gráfico. Investindo em aspectos mais 

jornalísticos como qualidade do texto e opinião do leitor, Bucci pretendia mergulhar a revista 

no ambiente jornalístico de uma vez por todas. Desde então, a publicação passou a evitar a 

terminologia científica e a ser mais coloquial. Assumindo novas atitudes como certa 

“obsessão pela clareza do texto” e a proibição de mostrar os textos às fontes, a Super adquiria 

caráter jornalístico (MUTO, 1999 apud NOVAES, 2008). Em entrevista a Muto, citada na 

dissertação de Novaes (2008), Bucci afirma: 

 

A revista era um sucesso, estava bem, mas faltavam ainda alguns degraus de 
jornalismo. Até a reforma, a revista era designada no projeto como uma revista de 
divulgação científica. A partir desse momento, ela passou a ser denominada como 
uma revista de jornalismo científico. Durante minha estadia [sic] na Super, procurei 
levar até o fim o que era jornalismo. 

                                                 
4 Ogilvy & Mather é uma agência internacional de propaganda, marketing, e relações públicas situada em Nova 
Iorque, Estados Unidos. A companhia opera 497 escritórios em 125 países ao redor do mundo, dentre eles o 
Brasil. A Standard Ogilvy & Mather é a seção da companhia especializada em pesquisa de mercado. 
(http://www.ogilvy.com/).  
 
5 Fundada no Brasil em 1958, a Marplan é reconhecida como uma das empresas de pesquisa mais respeitadas do 
país. Em 2001, passou a integrar o grupo Ipsos – um dos líderes globais no fornecimento de pesquisas de 
marketing, propaganda, mídia, satisfação do consumidor e pesquisa de opinião pública e social. 
(http://www.ipsos.com.br).  



 

 

27 

  

 

 

 A mudança no aspecto gráfico da revista também marcou a gestão de Bucci. Uma 

equipe gráfica foi contratada e, como resultado, houve um aumento do corpo do texto e a 

estilização dos logos das seções. As preocupações de Bucci com o design e a aparência da 

revista, assim como com a linguagem mais coloquial e acessível, aparecem na Carta ao Leitor 

de abril de 1997: 

 

E qual é o coração da SUPER? É a sua própria razão de ser: explicar a ciência, seus 
mistérios, de que modo ela influencia o nosso mundo e, ao mesmo tempo, transmitir 
a você a tremenda aventura que existe dentro da ciência. Por isso, além de ser 
exclusiva e acessível, esta revista não tem medo de se empolgar. Revelar a ciência 
com clareza e emoção – eis o coração da SUPER. Portanto, o objetivo das mudanças 
gráficas (...) é aprimorar a linguagem que já se tornou marca registrada na SUPER: 
texto e imagem combinados para deixar tudo mais fácil de entender e mais vibrante. 

 

 

 O uso intensificado dos infográficos é outra modificação que merece destaque. De 

acordo com Novaes (Ibidem, p.57), “a infografia já era usada na época de Gajardoni, mas foi 

com Bucci e o infografista Luiz Iria que a Super consolidou o uso dessa técnica”. Dessa 

forma, as reformas de Bucci visavam manter o público jovem como principal consumidor da 

revista, apostando em um visual despojado. 

 Para Novaes (Id. Ibidem), 

 

todas essas mudanças jornalísticas e gráficas visando o leitor criou um perfil 
favorável para atender a demanda pelas temáticas relacionadas a humanidades. 
Bucci não prossegue com a linha positivista da ciência convencional acompanhando 
mais de perto a proposta original da revista voltada para a cultura geral. 

 

 

 De 1998 a 2000 foi a vez de André Singer ser o diretor de redação da 

Superinteressante. Ele manteve os propósitos da revista definidos por Gajardoni e 

aprimorados por Bucci. A consolidação do público jovem como principal cliente da 

publicação também teve continuidade.  

 Entretanto, se comparado ao projeto original na gestão Gajardoni, houve uma 

mudança nos campos de conhecimento que eram pautados pela revista. Tratou-se de uma 

reorganização dos assuntos abordados. Enquanto temas consagrados como ciência apareciam 

cada vez mais, as ciências sociais perderam novamente espaço. Dessa forma, “misticismo” e 

“atualidades” se diluíram em outras áreas (MUTO, 1999 apud NOVAES, 2008). 
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 O jornalista Ricardo-Arnt fazia parte da equipe da Super na época. Em entrevista 

concedida a Muto (1999 apud NOVAES, 2008), Arnt afirmou que alguns temas não entrariam 

na revista, como “militarismo, ciências esotéricas ou misticismo”. Para ele, na gestão de 

Singer, “se temas religiosos aparecem na revista, é sempre sob o ponto de vista científico” 

(idem). 

 Essas e outras declarações levaram Muto a sugerir, ainda que com receio, que as 

temáticas místicas e religiosas seguiriam a tendência de aparecer cada vez menos em 

Superinteressante. 

 

Ao dar uma olhada nos números da Superinteressante, percebemos que, com o 
passar do tempo, assuntos relacionados a esse segmento tendem a aparecer menos na 
revista, o que indicaria uma nova postura. Não posso afirmar tal hipótese com toda a 
certeza, uma vez que não foi feita – e não era o objetivo desse trabalho – uma 
análise das matérias da Superinteressante em sua evolução. O que é importante notar 
é que a revista leva em consideração a fé do leitor e que esta parecia receber maior 
destaque nas matérias da Superinteressante. Atualmente, a questão religiosa, ainda 
que não mereça grande destaque, é levada em consideração pela revista. (MUTO, 
1999, p.49 apud NOVAES, 2008, p.58). 

 

 

 O trabalho posterior de Novaes (2004) demonstrou que a hipótese levantada por Muto 

de que haveria uma diminuição contínua do misticismo e da religiosidade nas pautas da 

Superinteressante revelava-se falsa. Entretanto, o próprio Novaes (2008, p.58) concluiu que a 

gestão de Singer “representa uma breve recaída da Super: o retorno do predomínio das 

ciências convencionais e o combate às pseudociências e temas religiosos e místicos”. 

 As gestões seguintes (Adriano Silva, de 2000 a 2004; Denis Russo Burgierman, de 

2005 a 2007 e Sergio Gwercman, iniciada em 2007) consolidaram a Superinteressante como 

uma das revistas mais lidas do país.  A partir do ano 2000, a publicação acumula prêmios e 

menções honrosas, além de quebrar recordes de vendagem. Foi na gestão de Silva, por 

exemplo, que pela primeira vez a Super superou a marca de 100 mil exemplares vendidos. No 

mesmo período, a marca Superinteressante ganhou força e ocorreu o lançamento de mais seis 

revistas, DVD’s, CD-ROM’s, entre outros, todos com o selo Super (NOVAES, 2008). 

 Ainda segundo Novaes (Ibidem, p.59), “a gestão Silva e sucessores pode ser marcada 

pela expansão publicitária da revista e pelo sucesso de vendagem”. Outro fato importante foi 

o aprimoramento da infografia “ao ponto de conceder à Super o título de melhor revista do 

mundo no uso de infografia, concedido pela Universidade Navarra, na Espanha” (Id. Ibid.). 

 Temas como comportamento, religião e até cultura pop ganham força, mas não apenas 

isso, começam a mostrar predominância sobre as temáticas da ciência convencional. A Carta 



 

 

29 

  

ao Leitor de julho de 2002 demonstra que a abordagem sobre a ciência apresentada pela 

revista mudou em definitivo:  

 

Uma das grandes discussões que envolvem a SUPER desde a sua criação é o escopo 
do termo “ciência”. (...) Muitas pessoas tendem a imaginar que a ciência se 
circunscreve às ciências exatas e a achar que as ciências humanas e sociais não 
merecem muito respeito. Em decorrência disso, há sempre uma expectativa de ver 
na SUPER apenas matérias calcadas na matemática e na biologia, na objetividade e 
nos números, nos laboratórios e na visão cartesiana de mundo. Sempre que 
publicamos matérias sobre áreas mais subjetivas do saber humano, amparadas na 
cultura e no comportamento, há a impressão de que não estamos falando de ciência. 
Para nós, essa distinção não faz sentido. Para a SUPER, tudo isso é ciência. História, 
filosofia, semiótica e psicologia, por exemplo, são objetos de estudo tão instigantes e 
merecedores de atenção quanto a física ou a química, a alta tecnologia ou a 
astronomia. Em suma: os pensamentos e os sentimentos nos interessam tanto quanto 
os neurônios e as células. A aventura humana, contraditória e espetacular, nos 
encanta tanto quanto os átomos e as moléculas. E isso não torna a SUPER menos 
científica. Muito ao contrário. 

 

 

 A pesquisa realizada por Novaes (2004) confirma essa mudança temática da revista. 

Ele realizou uma análise frequencial temática das capas da revista e constatou a queda de 

reportagens cuja temática pertencia às ciências naturais e o aumento das ciências humanas, 

das pseudociências e das temáticas religiosas e místicas. Segundo o pesquisador, a revista 

adotou uma postura cientificista e otimista em relação à ciência até 2000, mudando após esse 

período. 

 

A análise frequencial das capas da Superinteressante em suas quatro gestões revelou 
uma crescente queda da presença de temas voltados para as ciências naturais – há 
uma diferença muito grande na ênfase dada no início da revista para a Super atual. 
As ciências humanas, que representavam apenas 21% dos temas de capas contra 
79% de temas de ciências naturais no início da revista, crescem até ocupar uma 
porcentagem (75%) equivalente a anteriormente ocupada pelas ciências naturais no 
início da revista. [...] A predominância das ciências do homem sobre as ciências da 
natureza nas capas da revista representa um enfraquecimento do conceito positivista 
e cientificista da ciência, assimilando uma ênfase mais humanístico-social do 
conceito científico [...] (NOVAES, 2004, p.49). 

 

 

 Dito isso, podemos definir as gestões de Silva e subsequentes como o período em que 

a Superinteressante firmou-se no mercado editorial como uma marca não apenas voltada para 

a divulgação da ciência e tecnologia, mas também exploradora da religiosidade, da cultura 

pop e várias outras vertentes que se encaixam no termo “cultura geral”, usado na proposta 

original. Logo, o período após 2000 marca a supremacia das humanidades sobre as ciências 
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naturais e a ênfase na religião, misticismo e cultura pop, afastando-se de uma postura editorial 

positivista e cientificista. (NOVAES, 2008). 

Atualmente, com uma tiragem média de aproximadamente 430 mil exemplares, 

Superinteressante destaca-se como a líder no segmento das revistas de jornalismo científico 

do Brasil. Além disso, segundo o site da Editora Abril6, a revista figura entre as dez mais lidas 

do país.  

 
 
3.1 O SUPORTE REVISTA SUPERINTERESSANTE 
 
 

A revista Superinteressante é uma publicação mensal7 da editora Abril, que circula em 

território brasileiro e é escrita em língua portuguesa. Fazem parte de sua pauta assuntos como: 

ciência, comportamento, cultura, história, religião, tecnologia, entre outros. Duas 

características marcantes desse periódico são: a valorização dada ao aspecto curioso dos fatos 

e o uso de modernos recursos gráficos em suas matérias.  

 Na capa, a revista caracteriza-se pela cor vermelha que envolve a foto ou a ilustração 

de capa e pelo nome “Superinteressante”, localizado no topo e à direita, sempre em caixa alta 

e na cor branca - onde a metade “Super” se destaca por estar em fonte maior do que a metade 

“interessante”. Essas características da capa são mantidas pela publicação desde a sua 

primeira edição, em 1987.  

 Ao abrir a Super, o leitor encontra um número de páginas que varia de edição para 

edição. Em 2008, por exemplo, enquanto a edição 253 (jun.) tem 94 páginas; as edições 248 

(jan.), 249 (fev.) e 250 (mar.) têm 98 páginas; as edições 251 (abr.), 252 (mai.), 255 (ago.), 

256 (set.), 259 (dez.) e 260 (dez. extra) têm 106 páginas e as edições 254 (jul.), 257 (out.) e 

258 (nov.) têm 114 páginas. 

No sumário, que na revista recebe o nome de “Cardápio”, encontra-se a listagem de 

todo o conteúdo de cada edição. Ele está dividido de forma que as seis (6) matérias principais 

localizam-se na metade superior da página - cinco delas aparecem com título, paginação, 

seção/editoria da qual fazem parte e uma breve descrição do assunto do qual tratam; uma 

delas se sobressai, pois, além de possuir todas as características já mencionadas, recebe uma 

                                                 
6 Ver em (http://www.abril.com.br). 
 
7 Desde 2004 a Super publica uma revista extra em dezembro, totalizando 13 edições anuais. 
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imagem8 como destaque. Observa-se também que nem sempre a matéria que ganhou a 

chamada principal de capa é aquela que recebe destaque no sumário. Já na metade inferior da 

página estão listadas as demais seções/editorias que compõem a revista, também com 

paginação e uma breve descrição de seus conteúdos. Além disso, três delas recebem uma 

pequena imagem cada - que não ultrapassam em tamanho ¼ da imagem da parte superior da 

página.  

O conteúdo da Superinteressante é dividido em seções e editorias. Embora o 

Dicionário de Comunicação não faça distinção entre os dois termos, considerando-os 

segmentos de um periódico impresso, na publicação estudada eles não remetem à mesma 

coisa. Na Super, as seções correspondem a um formato específico de tratar as informações, 

cada uma trabalhando com um gênero jornalístico e ocupando um lugar fixo na ordenação do 

conteúdo. Hoje, a revista está dividida nas seguintes seções: Desabafa, Agora Escuta, 

Colaboradores, SuperPapo, Essencial, Supernovas, Superrespostas, Surreal, Superfetiche, 

Supermanual e Zoom. Faremos abaixo uma breve descrição de cada uma delas: 

  
Desabafa – É a seção de cartas dos leitores; 

  

 Agora Escuta – Editorial da revista, escrito pelo redator-chefe; 

 

 Colaboradores – Apresenta alguns profissionais que ajudaram na corrente edição e 

descreve sua participação; 

  

 SuperPapo – Entrevista de entrada com especialistas sobre os mais diferentes 

assuntos; 

  

 Essencial – São matérias curtas que tratam os assuntos a partir de um foco específico; 

 

 Supernovas – Traz as notícias mais novas da ciência. Subdivide-se em três partes: a 

coluna Ciência Maluca (fala sobre descobertas inúteis), SuperPôster (pôster que relaciona 

fatos e sujeitos) e Conexões (explora as ligações entre dois assuntos diferentes); 

 

                                                 
8 Neste trabalho, estamos nos referindo, sob a designação genérica de imagem, a fotos, infográficos, ilustrações e 
mapas. 
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 Superrespostas – Na maioria das vezes são respostas a perguntas enviadas pelos 

leitores. Inclui a subdivisão Quem foi...?, que conta a história de personalidades da ciência e 

da história; 

 

 Surreal – Coluna que cria hipóteses “E se...”. Por ex.: “E se Jesus não tivesse 

existido?”; 

 

 Superfetiche – São as novidades: livros, filmes, sites. Tem também "Os + do mês", que 

conta o melhor de algum assunto no mês; 

 

 Supermanual - “Guia do Sobrevivente” é o subtítulo. Ensina o leitor a enfrentar 

diversas situações hipotéticas. Por ex.: “Como criar uma banda de rock de sucesso?”, 

 

 Zoom - Coleção de imagens de um tema só, geralmente misturando arte com ciência. 

 

Já as editorias (no caso da Superinteressante, as principais são: Alimentação, Ciência, 

Cotidiano, Cultura, Ecologia, História, Mundo Animal, Religião, Saúde e Tecnologia), se 

referem à natureza do conteúdo da matéria ou ao olhar que a revista lança sobre determinada 

temática. É por isso que podemos encontrar na Super matérias que abordam o tema religião  

nas editorias de Ciência, Cotidiano, Cultura e História.  

Cabe lembrar que a revista Superinteressante aborda a religião assim como outros temas, o 

que faz dela um tipo de mídia generalista. Na grande imprensa, e mesmo na mídia 

especializada, o produto final, quer dizer, o objetivo último da divisão social do trabalho 

jornalístico é a informação.  

 

 

3.2 A TEMÁTICA RELIGIÃO NA SUPERINTERESSANTE 

 
 
 Desde sua primeira edição, em 1987, até a segunda metade da década de 90, a revista 

Superinteressante enfatizou temáticas relacionadas às ciências exatas e biológicas. A partir 

desse período, a publicação apresentou uma mudança significativa em sua pauta e passou a 

trazer, com espaço e frequencia cada vez maiores, a temática religiosa em suas páginas.  
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 Os dados apresentados na tabela a seguir mostram a presença de itens (reportagens, 

entrevistas, infográficos etc.) sobre religião no período que cobre os primeiros 21 anos da 

revista9. Trata-se de uma análise das edições da Super em sua evolução. 

 

Tabela 1 - Itens sobre religião publicados na revista Superinteressante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se vê na tabela 1, a religião sempre esteve presente na Superinteressante, 

alternando períodos em que recebe maior destaque com outros quando aparece apenas um (1) 

item anual. De 1987 a 1993, isto é, durante a gestão de Almyr Gajardoni, a religião aparece 20 

vezes – o que corresponde a aproximadamente 10,6% do total dos itens mapeados. A primeira 

reportagem sobre o assunto foi Pode a ciência crer em Deus? (Ed. 01 – out. de 1987), 

publicada na editoria de Religião. 

                                                 
9 Os dados apresentados na tabela 1 foram extraídos do arquivo que a revista dispõe na Internet, denominado 
Superarquivo. Nele, encontram-se a imagem de capa, o sumário e uma breve descrição do conteúdo das matérias 
de todas as edições já publicadas. Ver em http://super.abril.com.br/superarquivo. Último acesso em: 21 nov. 
2009.  
 
10 Edições extras e especiais. A Super publica edições especiais desde 1997. São revistas com menos páginas do 
que publicação mensal e que geralmente tratam de um único assunto. A partir de 2004, Superinteressante  tem 
publicado uma revista extra em dezembro, totalizando 13 edições por ano.  

MÊS 
ANO 

J. F. M. A. M. J. J. A. S. O. N. D. Ex.10 Total Capa 

1987 - - - - - - - - - 1 0 2 0 3 0 
1988 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 4 0 
1989 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 
1990 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 
1991 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 3 0 
1992 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 2 0 5 0 
1993 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 
1994 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 
1995 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 
1996 1 2 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 6 1 
1997 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 5 0 
1998 0 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 4 0 
1999 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
2000 0 1 0 1 0 0 0 2 0 2 1 2 0 9 0 
2001 3 1 2 1 1 3 2 1 0 6 5 4 0 29 2 
2002 4 2 6 5 1 2 4 1 3 1 1 1 2 33 4 
2003 0 0 0 1 1 0 1 0 2 2 0 1 8 16 2 
2004 0 1 2 2 1 0 0 0 0 0 0 1 1 8 1 
2005 1 1 1 1 5 2 2 1 2 0 0 2 1 19 3 
2006 0 2 1 0 1 1 0 0 0 0 3 1 1 10 3 
2007 0 0 2 3 0 1 1 2 0 2 1 1 0 13 2 
2008 0 2 1 0 1 0 2 2 0 0 2 1 0 11 3 

 188 22 
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Na gestão de Eugênio Bucci, de 1994 a 1997, foram encontrados 15 itens – o que 

equivale a 7,9% do total. É na gestão de Bucci que a religião aparece como chamada principal 

de capa pela primeira vez com Candomblé no Brasil: orixás, tradições, festas e costumes (Ed. 

88 – jan. de 1995). Os anos de 1998 e 1999, sob a gestão de André Singer, apresentam apenas 

cinco (5) itens com a temática religiosa, algo em torno de 2,6% do total. Nesse período, houve 

uma reorganização dos assuntos abordados e a temática religiosa perdeu espaço na revista 

para os chamados ‘assuntos consagrados da ciência’, quer dizer, as ciências exatas e 

biológicas. 

A diminuição de itens contendo a temática religiosa publicados pela Superinteressante 

não se repetiu na gestão posterior. Com Adriano Silva, redator-chefe de 2000 a 2003, a 

religião foi capa oito (8) vezes (A vida segundo o Dalai Lama – ago. 2001; A palavra de 

Deus – nov. 2001; O príncipe hindu Sidarta Gautama, o iluminado – mar. 2002; Bíblia: o 

que é verdade e o que é lenda – jul. 2002; Espiritismo, que religião é essa? – set. 2002; A 

verdadeira história de Jesus – dez. 2002; Abraão existiu? – jul. 2003 e O homem que 

inventou Cristo – dez. 2003) e teve 87 itens (46,2% do total), com uma média de 21,7 itens 

por ano. Esse aumento se deve, em grande parte, ao elevado número de matérias sobre o 

islamismo publicadas na revista após os atentados terroristas de 11 de setembro de 2001, 

como, por exemplo, O islã é maior que o terror; De Judas a Bin Laden; Quais são os 

principais cargos religiosos e políticos do mundo islâmico? – out. 2001; E se...todo o islã se 

unisse contra os Estados Unidos e o Ocidente?; A palavra de Deus - nov. 2001. Esta última, 

capa da edição de novembro de 2001 (Ed. 170), fala do livro sagrado do islã, o Alcorão.  

É também na gestão de Silva que a Super comemora os maiores sucessos de venda da 

sua história. Seis das dez revistas mais vendidas são do período11, são elas: 1º) A verdadeira 

história de Jesus12 – Ed. 183, dez. 2002; 2º) Bíblia – o que é verdade e o que é lenda – Ed. 

178, jul. 2002; 3º) Matrix – a realidade é uma ilusão? – Ed. 188, mai. 2003; 5º) Hitler – como 

ele pôde acontecer – Ed. 194, nov. 2003; 6º) Espiritismo, que religião é essa? – Ed. 180, set. 

2002 e 7º) A verdade sobre a maconha – Ed. 179, ago. 2002. As outras quatro revistas que 

fecham a lista das dez mais da Superinteressante são: 4º) Os segredos da maçonaria – Ed. 

217, set. 2005; 8º) O fim do mundo começou – Ed. 218, out. 2005; 9º) A farsa das dietas – Ed. 

265, mai. 2009 e 10º) Tropas de elite – Ed. 245, nov. 2007. Destacamos aqui que das dez 

                                                 
11 Informações repassadas pelo atual redator-chefe da revista, Sérgio Gwercman, por email, no dia 17/11/2009. 
 
12 Até hoje o maior sucesso de vendas avulsas da Superinteressante, com 221.000 exemplares vendidos. 
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revistas mais vendidas da história da Super, quatro trazem na capa a temática religiosa, dentre 

elas as duas primeiras colocadas da lista. 

Em 2003, a revista segmentou o assunto em outra publicação a ela vinculada, a Revista 

das Religiões. Esta circulou do segundo semestre daquele ano até o primeiro semestre de 

2005. Lançada inicialmente com periodicidade bimestral e, logo depois, mensal, a revista era 

um subproduto da Superinteressante.  Nessa época, a incidência da temática religiosa na 

publicação principal caiu e o conteúdo passou a ser o tema da segunda publicação, embora 

não desaparecesse das páginas da Super. 

A gestão de Denis Russo Burgierman, de 2005 a 2006, apresenta 29 itens sobre 

religião, equivalentes a 15,4% do total. Nesses dois anos, a temática religiosa foi capa seis (6) 

vezes: O papa e a história – Ed. 211, mar. 2005; Os dois lados das cruzadas – Ed. 213, mai. 

2005; Procura-se Deus – Ed. 220, dez. 2005; Guerreiros de Cristo – Ed. 223, fev. 2006; O 

evangelho segundo Judas – Ed. 226, mai. 2006 e Exorcismo: vade retro – Ed. 232, nov. 2006. 

Os dados registram uma queda na quantidade de itens sobre religião no interior da publicação 

nesse período e, em contrapartida, um significativo aumento no número de capas destinadas à 

temática religiosa. 

O destaque dado à religião pela Super mantém-se nos anos seguintes, 2007 e 2008, já 

na gestão de Sérgio Gwercman. Nesse período, foram encontrados 24 itens sobre o assunto e a 

religião esteve presente em cinco capas: Eles vêem espíritos – Ed. 237, mar. 2007; Padres: 

pecados santos – Ed. 246, dez. 2007; Jerusalém: A cidade mais importante da história – Ed. 

249, fev. 2008; Médiuns – Ed. 252, mai. 2008 e Quem escreveu a Bíblia? – Ed. 259, dez. 

2008. 
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4 ANÁLISE DO CORPUS 

 

Por questões metodológicas, nossa análise está centrada nas 13 edições da 

Superinteressante de 2008. Realizamos um levantamento nas revistas do ano citado a procura 

de itens (reportagens, entrevistas, artigos, infográficos etc.) que abordassem a temática 

religiosa. Os itens encontrados foram classificados de acordo com o gênero jornalístico ao 

qual pertencem, a sua presença na capa, a sua localização na revista, o espaço que ocupam, a 

seção/editoria em que foram publicados, a presença de imagem (foto, ilustração, infográfico, 

mapa), a presença de fontes de informação e a autoria da matéria. Das 13 edições analisadas, 

7 apresentaram itens com o tema religião. Portanto, o nosso corpus de análise é composto por 

essas 7 edições, que são: a edição n. 249, de fevereiro; a edição n. 250, de março; a edição n. 

252, de maio; a edição n. 254, de julho; a edição n. 255, de agosto; a edição n. 258, de 

novembro e a edição n. 259, de dezembro. 

Nas edições observadas foram destacados 11 itens para efeitos de análise. Esses itens 

correspondem à totalidade do que foi publicado sobre religião na revista no ano de 2008. A 

pesquisa consiste em observar como a Superinteressante aborda a temática religiosa em suas 

páginas, que estratégias explicativas utiliza para isso, enfim, quais são as características da 

Super quando ela fala sobre religião.  
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Tabela 2 – A temática religiosa na Superinteressante 200813 
 

 
Exemplar/2008 

 
Capa 

 
Seção/Editoria 

 
Pág. 

Nº 
de 

pág. 

 
Gênero 

Jorn./Gráfico 

 
Presença de 

imagem 

 
Fontes 

 
Autoria 

 
Sim¹ 

 
Capa/História 

 
44 

 
10 

 
Reportagem 

 
Sim/Ilustração 

Sim – 
historiadores 

Eduardo 
Szklarz, 
jornalista 

 
 
 

Ed. 249 - Fev  
Não 

 
Supernovas/História 

 
29 

 
01 

 
Artigo 

 
Sim/Foto 

 
Não 

Rodrigo 
Rezende, 
designer 

 
 

Ed. 250 - Mar 

 
 

Sim² 

 
 

Superpapo/História 

 
 

17 

 
 

03 

 
 

Entrevista 

 
 

Sim/Foto 

Sim – John 
Dominic 
Crossan, 

estudioso da 
vida de Jesus 

 
Vitor 

Gagliardo, 
jornalista 

 
 
 

Ed. 252 - Mai 

 
 
 

Sim¹ 

 
 
 

Capa/Religião 

 
 
 

64 

 
 
 

10 

 
 
 

Reportagem 

 
 
 

Sim/Foto 

Sim – 
médiuns, 

cientistas e 
pessoas que 
recorreram à 

atividade 
mediúnica 

 
Aryane 
Cararo e 

Karin 
Hueck, 

jornalistas 

 
 
 

Sim² 

 
 
 

Cultura 

 
 
 

100 

 
 
 

05 

 
 
 

Reportagem 

 
 
 

Sim/Ilustração 

Sim – 
cientólogos e 
pessoas que 
condenam a 

seita 

 
Rafael 
Tonon, 

jornalista 

 
 
 
 

Ed. 254 - Jul 
  

Não 
 

Manual/Religião 
 

114 
 

01 
 

Infográfico 
 

Sim/Infográfico 
 

Não 
Leandro 
Narloch, 
jornalista 

 
 

Sim² 

 
 

Cultura 

 
 

78 

 
 

05 

 
 

Reportagem 

 
Sim/Ilustração 

Sim – 
sociólogos e 
autoridades 

clericais 
anglicanas 

Michelle 
Veronese, 
jornalista 

 
 
 
 

Ed. 255 - Ago 
 

Não 
 

Superrespostas/Religião 
 

54 
 

01 
 

Não aplicável 
 

Não 
Sim – 

cientistas e 
jornalistas 

Marina 
Bessa, 

jornalista 
 
 

Sim² 

 
 

Essencial/Ciência 

 
 

31 

 
 

02 

 
 

Artigo 

 
 

Sim/Ilustração 

 
 

Não 

Salvador 
Nogueira e 
Alexandre 

Versignassi, 
jornalistas 

 
 
 
 

Ed. 258 - Nov 
  

Não 
 

Superrespostas/Religião 
 

58 
 

01 
 

Não aplicável 
 

Sim/Infográfico 
 

Não 
Daniel 

Schneider, 
jornalista 

 
Ed. 259 - Dez 

 
Sim¹ 

 
Capa/Religião 

 
58 

 
10 

 
Reportagem 

 
Sim/Ilustração 

Sim – 
historiadores 
e teólogos. 

José 
Francisco 
Botelho, 
jornalista 

¹ - Chamada principal de capa.  
² - Chamada de capa. 
 

 

                                                 
13 Os dados apresentados nas tabelas 2 e 3 foram extraídos das edições impressas da revista Superinteressante do 
ano de 2008, disponíveis na biblioteca do Centro Universitário Franciscano – Unifra, Santa Maria/RS. 
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Os dados apresentados na tabela 2 mostram que, no ano de 2008, o gênero jornalístico 

mais utilizado pela Superinteressante na abordagem da temática religiosa é a reportagem, com 

cinco (5) aparições – 45,4% do total de itens mapeados. Também foram encontrados dois (2) 

artigos, uma (1) entrevista, um (1) infográfico (classificado como gênero gráfico) e outros 

dois (2) itens que não se encaixaram como gênero jornalístico/gráfico. Subentende-se daí que 

a revista opta, em grande parte das vezes, pelo auxílio de fontes para tratar do assunto 

religião. Na tabela também podemos notar a diversidade das fontes consultadas. São 

historiadores, cientistas, teólogos, jornalistas, médiuns, autoridades clericais etc., ou seja, 

quando trata do tema religião, Superinteressante não mostra apenas a versão científica dos 

fatos, mas também dá voz a autoridades religiosas e a pessoas sem nenhum comprometimento 

tanto com a ciência quanto com a visão religiosa do mundo.  

Quanto ao destaque dado à religião, os dados são bem claros. Dos 11 itens 

encontrados, sete (7) (63,6%) aparecem na capa, sendo três (3) deles chamadas principais de 

capa. Isso indica que o destaque crescente dado à temática religiosa na história da Super (ver 

tabela 1) se consolidou nos últimos anos. Embora tenha havido uma queda no número de itens 

apresentados no interior da revista (se compararmos os anos a partir de 2001), o número de 

chamadas principais de capa se manteve praticamente constante nos últimos quatro (4) anos. 

Voltando à análise específica do ano de 2008, é muito sugestivo que todas as revistas do 

corpus estudado tragam, de alguma forma, a temática religiosa em suas capas, uma vez que 

são sete (7) as edições que compõem nosso corpus de análise, equivale dizer que 53,8% das 

edições da Superinteressante no ano de 2008 deram destaque a assuntos desta natureza. Sem 

dúvida, números que reforçam a ideia de que a publicação demonstra um grande apreço pelo 

tema religião. 

Ao verificarmos a autoria das matérias, observamos que a maioria absoluta dos autores 

são jornalistas – com exceção de Rodrigo Rezende que é ilustrador, animador e designer 

formado pela PUC-RJ14. Significa dizer que, além de estarem escritas sob forma de gêneros 

jornalísticos, as matérias sobre religião são produzidas por jornalistas também. Estes, 

seguindo os preceitos jornalísticos, recorrem a fontes de informação para a construção dos 

textos e à diversos recursos gráficos para dar maior inteligibilidade à mensagem que desejam 

passar. A utilização de modernos recursos gráficos tornou-se uma das principais 

características da Superinteressante, principalmente após a gestão de Bucci. Dos itens 

analisados, apenas um (1) não utiliza recursos gráficos. Os outros dez (90,9%) recorrem a 

                                                 
14 Informações retiradas do profile de usuário de Rezende no site http://www.ideafixa.com/my/user/rwr2/, onde 
ele participa como colaborador. Acesso em: 21 nov. 2009. 
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fotos, infográficos, mapas e ilustrações. Esses dados indicam que a revista, sempre que 

possível, procura combinar texto e imagem em suas matérias. 

A localização e o espaço ocupados pelos itens na revista dependem da seção da qual 

fazem parte. As reportagens que receberam a chamada principal de capa possuem 10 páginas 

e ocupam as páginas centrais das suas respectivas edições, invariavelmente. Já a entrevista, 

pertencente à seção Superpapo da edição 250, está localizada na página 17, logo após o 

editorial, e ocupa três (3) páginas. O infográfico da seção Manual, na edição 254, aparece na 

última página dessa edição, para citar alguns exemplos.  

Também fizemos um estudo percentual relacionando o número total de páginas com o 

número de páginas destinadas à temática religiosa em cada edição. Obtivemos os seguintes 

resultados: na edição 249, 11% das páginas abordam o tema religião; na edição 250, são 3%; 

na edição 252, são 9%; nas edições 254 e 255 são 5%; na edição 258, são 2% e na edição 259, 

são 9% das páginas. Nosso estudo revela que raramente a revista Superinteressante destina 

mais de 10% das suas páginas à religião. Entretanto, para uma revista que se propõe a tratar 

dos mais diversos assuntos (ciência, comportamento, cultura, religião, tecnologia, entre 

outros), conceder 9% de suas páginas a uma única temática já é um fato considerável. 

Devemos salientar ainda que não se trata de uma edição isolada e sim de três (3) edições de 

um mesmo ano que trazem percentagem igual ou superior a 9% de suas páginas sobre um 

mesmo assunto - a religião.  

Quanto aos locais onde os itens foram encontrados, observamos que a temática 

religiosa aparece em diferentes seções da revista: Essencial, Manual, Supernovas, Superpapo 

e Superrespostas e editorias. Dos 11 itens analisados, cinco (5) foram publicados na editoria 

Religião (45,4%); três (3) na de História (27,2%); dois (2) na de Cultura (18%) e um (1) na de 

Ciência (9%). 
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Tabela 3 - Análise do texto  
 
Edição Título da 

matéria 
Chamada de 

capa 
Gênero 

Jorn./Gráfico 
Conteúdo da 

matéria 
Conotação da 

mensagem 
Observações 

sobre a 
matéria 

 
 
 
 
 

Jerusalém:  
O centro do 

mundo 

Jerusalém. A 
cidade mais 

importante da 
história. Esqueça 
Nova York, Paris, 
Roma. A cidade 

santa está no 
centro do mundo 
há mais tempo 
que qualquer 

outra. Conheça a 
saga do lugar que 
moldou o passado 
e definirá o futuro 

do planeta 

 
 
 
 
 

Reportagem 

 
 
 
 
 

A história dos 
conflitos pelo 
domínio da 
cidade de 
Jerusalém 

 
 
 
 
 

Sagrada para 
judeus, 

cristãos e 
muçulmanos, 

as disputas 
por Jerusalém 
passam pelos 

mitos 
religiosos 

 
 
 
 
 

Utiliza mapas 
para que o 

leitor 
compreenda 

melhor a 
mensagem 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

249 

 
 
 
 

Deu a louca 
no islã 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 

Artigo 

 
Apresenta três 
controversas 

interpretações 
da lei 

religiosa 
islâmica 

Critica os 
exageros que 

podem ser 
cometidos 
quando se 

leva ‘ao pé da 
letra’ as 

determinações 
religiosas 

 
 

O tom irônico 
do redator 
percorre o 
artigo do 

início ao fim 

 
 
 
 

250 

 
 
 

O papa do 
Jesus 

histórico 

 
 
 

Nas pegadas do 
Jesus histórico 

 
 
 

Entrevista 

A opinião do 
maior 

estudioso da 
vida de Jesus 
sobre alguns 

assuntos 
polêmicos da 
vida do Cristo 

 
Questões 
polêmicas 

acerca da vida 
de Jesus são 
respondidas 
do ponto de 

vista histórico 

 
 

Trata-se de 
uma entrevista 

direta ou de 
pergunta-
resposta 

 
 
 
 
 

252 

 
 
 
 
 

Médiuns 

Médiuns. Eles são 
capazes de 

desvendar crimes 
misteriosos? 

Cirurgias 
espirituais 
realmente 

funcionam? O que 
a ciência tem a 
dizer sobre a 

mediunidade? 

 
 
 
 
 

Reportagem 

 
 

Histórias de 
médiuns que 
desvendam 

crimes, 
psicografam 

cartas e 
curam 

doenças 

 
 

Os cientistas 
acreditam que 

o cérebro 
explica a 

mediunidade. 
Mas ainda não 

sabem dizer 
como. 

Recorre a 26 
fontes 

primárias 
diferentes para 

abordar o 
assunto, entre 

cientistas, 
pesquisadores, 

médiuns e 
filósofos 

 
 
 
 
 

254 

 
 
 
 

Nos embalos 
da cientologia 

 
 
 
 

O segredo do 
sucesso da 
Cientologia 

 
 
 
 
 

Reportagem 

A história da 
Cientologia 
desde sua 

criação até os 
últimos 

escândalos 
envolvendo 
alguns de 

seus adeptos 

Uma seita 
secreta que 
acredita em 

extraterrestres 
construiu um 
império de R$ 

800mi e fez 
sucesso com 
celebridades 

de Hollywood 

Utiliza um 
quadro 

comparativo 
com as 

versões da 
ciência e da 
cientologia 

sobre a origem 
do universo 
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Igreja 
Anglicana: do 

começo ao 
fim 

 
 
 
 

O começo do fim 
dos anglicanos 

 
 
 
 

Reportagem 

 
 

A trajetória 
da Igreja 

Anglicana em 
cinco 

capítulos, do 
início até o 

cisma 

Por aceitar 
gays no clero 
e mulheres 
entre seus 

sacerdotes, a 
ala liberal da 

Igreja 
Anglicana está 

em dissenso 
com os 

conservadores 

 
 

Divide a 
história da 

Igreja 
Anglicana em 

cinco 
capítulos para 

tornar mais 
fácil a leitura 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

255 

 
 

A ciência 
inviabiliza a 
crença em 

Deus? 

 
 
 
- 

 
 
 

Não aplicável 

São respostas 
à pergunta 

feita no título 
dadas por 
cientistas, 

escritores e 
jornalistas 

Mostra 
opiniões 

divergentes 
sobre a 

relação entre a 
ciência e a 
crença em 

Deus 

 
 
 
 
- 

 
 

Ciência, uma 
questão de fé 

 
 

Quando a ciência 
vira fé 

 
 

Artigo 

Fala da 
crença dos 
cientistas 

naquilo que 
ainda não foi 
comprovado 

Os cientistas 
acreditam 

cegamente em 
muitas coisas 

que não 
podem ver ou 

comprovar 

 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 

258 

 
Quais os dez 
mandamentos 

para cada 
religião? 

 
 
 
- 

 
 
 

Não Aplicável 

Mostra os 10 
mandamentos 

dos judeus, 
católicos, 

ortodoxos e 
protestantes 

Os dez 
mandamentos 

para cada 
religião 

dependem das 
traduções 

feitas do texto 
original 

 
Apresenta um 
texto curto e 

um infográfico 
para transmitir 
a mensagem 

 
 
 

259 

 
 

Quem 
escreveu a 

Bíblia? 

 
 

Quem escreveu a 
Bíblia? 

 
 

Reportagem 

A Bíblia foi 
escrita por  

vários 
homens, em 
épocas bem 
diferentes 

Os escritos 
bíblicos 

dependem da 
situação que 

os povos 
viviam 

naquela época 

O texto é 
longo e utiliza 
entretítulos e 
boxes para 

deixar a leitura 
mais acessível 
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4.1 A EDIÇÃO 249 - fevereiro 

 

 

     
  Figura 1: Capa da edição nº. 249.               Figura 2: Sumário da edição nº. 249.   
 

 
   Figura 3: Página 46 da edição nº. 249. 

 

A edição de fevereiro (nº. 249, 98p.) traz como chamada principal de capa: 

“Jerusalém. A cidade mais importante da história. Esqueça Nova York, Paris, Roma. A 

cidade santa está no centro do mundo há mais tempo que qualquer outra. Conheça a saga do 

lugar que moldou o passado e definirá o futuro do planeta”.  

A ilustração de capa faz referência à arquitetura dos templos de Jerusalém sob forma 

que lembra um mosaico. A palavra “Jerusalém” está colorida em vermelho, com fonte maior 

do que as demais palavras e seguindo a arte de mosaico da ilustração de fundo, dando a 

impressão de estar inscrita no muro do templo.  



 

 

43 

  

No sumário, a matéria recebe amplo destaque através de uma ilustração na parte 

superior esquerda – também sob forma de mosaico – que representa pessoas carregando uma 

enorme pedra para a construção de um templo. Além disso, sobre a ilustração aparecem a 

página onde foi publicada (p.44), a editoria (Capa) e uma breve descrição do conteúdo da 

matéria “Judeus, árabes, turcos, cruzados, bizantinos, romanos, gregos, babilônios, egípcios, 

cananeus... Por que essa cidade foi (e é) disputada por tanta gente?”.  

Localizada a partir da página 44, a reportagem “Jerusalém. O centro do mundo” 

recebeu 10 páginas. Nas duas primeiras páginas há um mapa alemão do século XVI 

(traduzido para o português pela revista) que mostra o mundo como um trevo em que a cidade 

de Jerusalém é o centro. As páginas estão dispostas de modo que o leitor, ao abrir a matéria, 

veja o mapa por inteiro. O mapa ocupa ambas as páginas de forma integral e, assim como 

todas as ilustrações que aparecem ao longo da reportagem, apresenta-se sob a arte que lembra 

um mosaico. Na primeira página, escritos sobre o mapa – de forma que não atrapalhem o 

entendimento do mesmo – e em posição pouco abaixo do centro, estão o título, o subtítulo e a 

linha de apoio. Na segunda página começa o texto da reportagem com a fonte em negrito e o 

recurso da letra capitular. Bem abaixo, em posição centralizada, está a explicação do mapa. 

Escrita pelo jornalista Eduardo Szklarz, a matéria abre reafirmando Jerusalém como 

“O centro do mundo” e perguntando como uma cidade do tamanho de João Pessoa (PB) 

consegue se manter no centro das atenções mundiais por tanto tempo. A chave para entender a 

importância da cidade já aparece na linha de apoio “Para judeus, cristãos e árabes, a resposta 

passa tanto pela história quanto pelos mitos”.  

 A matéria em questão aborda as disputas religiosas em torno da cidade de Jerusalém 

numa perspectiva historiográfica, sendo publicada na editoria de História. A explicação para 

os atuais conflitos e disputas na região de Jerusalém passa diretamente pelo caráter sagrado 

que a cidade adquiriu ao longo do tempo. Dessa forma, Szklarz utiliza como fontes primárias 

historiadores e o jornalista americano Richard Zimler, especialista em religiões comparadas. 

Além disso, citações de líderes religiosos e de historiadores da antiguidade ajudam a ilustrar 

as posições conflitantes. O texto, então, aponta os principais acontecimentos da história de 

Jerusalém como a morte de Jesus, a passagem do profeta Maomé pelo local e as guerras de 

invasão pela tomada da cidade. Nele, o redator dá destaque ao conteúdo através de janelas, 

ressaltando a importância da cidade para as três religiões: para os cristãos, Jesus morreu e 

ressuscitou em Jerusalém; o Muro das Lamentações, sagrado para os judeus, localiza-se 

também nesse local e, os muçulmanos crêem que o profeta Maomé ascendeu ao céu a partir 

de lá. 
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 Após percorrer os acontecimentos mais relevantes da história da cidade, Szklarz fala 

do conflito mais recente entre palestinos e israelenses. A reportagem finaliza perguntando se 

existe uma solução para essas disputas político-religiosas.  

 

A cidade é como uma boneca russa: sempre há uma boneca menor dentro dela. Está 
no coração da disputa entre palestinos e israelenses – apesar da pouca importância 
estratégica e econômica, Jerusalém tem um valor simbólico imensurável. Esse 
conflito, por sua vez, está dentro da contenda entre Israel e os países árabes ou – 
como alguns querem – entre o Ocidente e o islã. [...] O cristianismo não fica de fora, 
pois Jerusalém está na origem do antagonismo entre católicos e ortodoxos. É por 
isso que Jerusalém permanece no centro do mundo enquanto cidades como Roma 
ficaram no passado. Desde que Davi tomou a fortaleza jebusita, a cidade foi 
continuamente destruída e reconstruída. Onde antes voavam lanças de bronze hoje 
explodem terroristas suicidas – mas as tensões continuam as mesmas. (Ed. 249 – 
Fevereiro de 2008, p.53). 
 
 

 Embora não chegue a uma conclusão sobre o término dos conflitos que giram em 

torno de Jerusalém, a reportagem termina com a afirmação de que as sociedades que 

permaneceram por mais tempo na cidade foram as que permitiram algum tipo de tolerância e 

convivência, isto é, ainda existe esperança de que Jerusalém possa ser um dia a cidade da paz. 

As ilustrações de Carlo Giovani e Heitor Yida reforçam a centralidade histórico-religiosa de 

Jerusalém para o mundo. São mapas que apresentam os principais lugares sagrados e 

representações de passagens religiosas como a de Jesus carregando a cruz pelas ruas da 

cidade.  

 Por contextualizar o assunto e recorrer a fontes para explicar os conflitos político-

religiosos em torno de Jerusalém, esta reportagem se caracteriza, segundo a classificação de 

Elías (2008), como sendo uma reportagem com profundidade. Já as fontes que nela aparecem 

são dos tipos: jornalísticas, citáveis e ocasionais. 
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      Figura 4: Página 29 da edição 249. 

  

Ainda na edição 249, na página 29, há um artigo que foi publicado na editoria de 

História, mas que apresenta estreito vínculo com a temática religiosa. Com o título “Deu a 

louca no islã”, o jornalista Rodrigo Rezende mostra três fatwas (pronunciamento legal 

emitido por um especialista na lei religiosa islâmica) que causam estranhamento. A chamada 

“Quer transar? Só se for de roupa. Você é mulher e pretende trabalhar com homens? Só se 

der de mamar a eles. Veja as fatwas insanas que assolam o islamismo” provoca a curiosidade 

do leitor.  

 

Quem determina as leis religiosas do islã são sacerdotes e intelectuais muçulmanos 
de cada país ou região, já que não há um líder central. Eles julgam se a lei terrena, 
ou fatwa, está de acordo com a vontade de Alá. E, se for o caso, elaboram leis novas, 
que reflitam melhor os textos do Alcorão, seu livro sagrado. Só que às vezes eles se 
desentendem. E propõem fatwas sem pé nem cabeça. Confira. (Ibidem, p.29). 
 
 

 Assim, o redator da matéria introduz o assunto de forma imperativa. Em seguida, ele 

fala de cada fatwa separadamente – dividindo-as em três colunas. Sob o título “Alá, eu quero 

mamar”, Rezende fala da solução encontrada pelo professor Ezzat Atiya, da Universidade 

�d-Azhar, no Egito, para acabar com a proibição religiosa de homens e mulheres trabalharem 

juntos. O professor ‘descobriu’ um ensinamento do profeta Maomé que diz: se uma moça der 

de mamar a uma criança qualquer, surge um laço de parentesco entre os dois. Desta forma, 

basta uma mulher dar de mamar a seu colega de trabalho para que seja estabelecido um laço 

de parentesco entre os dois e assim possam trabalhar juntos, concluiu Atiya. “Maravilha de 

fatwa, não? Só na cabeça dele, que, ao propô-la no ano passado, foi espinafrado em talk 

shows e no Parlamento. E suspenso da universidade” (Id. Ibidem). 
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 Um tom irônico percorre toda a matéria. A segunda fatwa é apresentada com o título 

“A onda é namorar vestido”. Isso porque, em janeiro de 2006, o mestre em lei islâmica 

Rashad Hassan Khalil, também da Universidade �d-Azhar, afirmou que fazer sexo sem roupa 

é uma forma de anular o casamento. 

 

Achou absurda a fatwa de Khalil? Os colegas liberais e conservadores dele também 
acharam. Segundo eles, vale tudo no casamento, exceto a sodomia. Como a 
discordância entre liberais e conservadores sobre a permissão para tirar a roupa 
causou um qüiproquó, o estudioso Abdullah Megawar propôs uma solução. Todo 
mundo pode transar pelado, mas só debaixo do cobertor. Ah, e sem olhar para os 
genitais do parceiro (Id. Ibidem). 
 
 

 A última fatwa ‘insana’ é intitulada “Revolta da Vacina reloaded” – no sentido de 

possuir certa semelhança com a revolta de mesmo nome ocorrida em 1904, na cidade do Rio 

de Janeiro. Só que a revolta mencionada ocorreu na zona rural do Paquistão, em 2007. Lá, os 

líderes religiosos consideram a vacina contra poliomielite uma invenção dos povos ocidentais 

para esterilizar os muçulmanos. Por isso, propuseram uma fatwa que proíbe a vacinação 

naquela região. “A medida já tinha sido colocada em prática na Nigéria em 2005, também 

por motivos religiosos. Resultado: lá, a poliomielite se espalhou para 12 países em menos de 

18 meses” (Id. Ibidem). 

 O texto está escrito de uma forma bem próxima a uma conversação comum. Como se 

fosse alguém que contasse ao leitor uma anedota ou um fato curioso de uma partida de 

futebol. O tom brincalhão, no entanto, não esconde uma dura crítica às fatwas apresentadas. 

Seja chamando-as de “insanas”, dizendo que elas “não tem pé nem cabeça” ou, no caso 

específico da última, falando que foi a causa da disseminação da poliomielite para 12 países, o 

redator, nas entrelinhas, questiona até onde faz sentido seguir ‘ao pé da letra’ uma 

determinação religiosa. A matéria é ilustrada por uma foto que ocupa a metade superior da 

página e que mostra uma mulher iraniana vestindo uma túnica preta – que também é uma 

determinação religiosa -, passando em frente a um muro pintado com as imagens dos 

aiatolás15. A imagem transpassa a ideia de vigilância constante do cotidiano das pessoas, 

principalmente numa teocracia16 - como é o caso do Irã, por parte de líderes religiosos.  

 

 

                                                 
15 O aiatolá, sob as leis do islã xiita, é o mais alto dignatário na hierarquia religiosa. 
 
16 Sistema de governo em que as ações política, jurídica e policial são submetidas às normas de alguma religião. 
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4.2 A EDIÇÃO 250 - março 

 

        

     
                          Figura 5: Capa da edição nº. 250.          Figura 6: Página 17 da edição nº. 250. 
 
 

Na edição de março (nº. 250, 98p.), a seção Superpapo traz uma entrevista com John 

Dominic Crossan, o “papa do Jesus histórico”. Essa entrevista recebeu uma chamada 

secundária de capa “Nas pegadas do Jesus histórico17”, destaque no sumário “O que é 

verdade e o que é mito na história de Jesus” e também foi publicada na editoria de História. 

Ela tem início na página 17 e estende-se por três (3) páginas. 

 Com a chamada de matéria “Mais importante estudioso da vida de Jesus, John 

Dominic Crossan diz que o Cristo era solteiro e que acharia um absurdo proibir a ordenação 

de mulheres”, o jornalista Vitor Gagliardo ressalta a competência do entrevistado no assunto e 

já aponta os tópicos mais interessantes da conversa.  

 

Jesus está mesmo enterrado perto de Jerusalém? O Evangelho de Judas é autêntico? 
É verdade que ele se casou com Maria Madalena? Polêmicas em torno da verdadeira 
história de Jesus ganham a imprensa e os canais de TV a cabo desde 1985, quando 
começou, nos EUA, o Seminário Jesus, uma série de estudos idealizada por um ex-
padre: o historiador John Dominic Crossan (Ed. 250 – Março de 2008, p.17). 

 

 

                                                 
17 A revista Superinteressante também parece ter sido conquistada pelas polêmicas em torno da história de Jesus, 
pois, nela, desde 1988 são publicadas matérias sobre o Cristo. Ao todo, foram onze, das quais três (3) ganharam 
capa: Procura-se Jesus Cristo (abr. de 1996), A verdadeira história de Jesus (dez. de 2002) e O homem que 
inventou Cristo (dez. de 2003). As demais são: Esse homem chamado Jesus (jan. de 1988), Cristo renascerá em 
2001? (dez. de 2000), E se...Jesus não tivesse sido cruscificado? (mar. de 2002), Quem foi Jesus? (set. de 2003), 
Quem matou Jesus? (abr. de 2004), Um outro Jesus (dez. de 2004), Quem foi Jesus? (dez. de 2006) e Onde está 
a tumba de Jesus? (abr. de 2007). 
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A entrevista de Crossan à Super foi concedida na Universidade Federal do Rio de 

Janeiro, enquanto ele participava de uma versão brasileira do seminário que criou, e se 

caracteriza por ser do tipo pergunta-resposta, segundo a classificação de Elías (2008). Nela, 

“Crossan manteve o jeito de padre ao falar de assuntos que tanto incomodam a Igreja sem 

prejudicar sua fé cristã” (Id. Ibidem). Entre os assuntos referidos, o entrevistado respondeu a 

perguntas como: “E o que se sabe sobre a morte de Jesus? Quem o matou foram os judeus ou 

os romanos?” (Ibidem, p.18), “Como as descobertas recentes do Evangelho de Judas e do 

suposto túmulo de Jesus contribuem para os estudos sobre o Novo Testamento?” (Id. Ibidem), 

“Como o senhor avalia os casos públicos de pedofilia envolvendo padres?” (Ibidem, p.19), 

“O senhor é a favor do celibato dos padres?” (Id. Ibidem), “Qual o maior problema que as 

religiões enfrentam hoje em dia?” (Id. Ibidem) e “De acordo com o Novo Testamento, Jesus 

vai retornar para separar o bom do mau, o justo do injusto. O senhor acredita nessa visão?” 

(Id. Ibidem). 

 Outro assunto no qual é requisitada a opinião de Crossan é a questão de se Jesus teria 

mesmo se casado com Maria Madalena – relação que aparece no livro de ficção O Código Da 

Vinci18, do escritor Dan Brown, publicado em 2003 e sucesso em diversos países, inclusive no 

Brasil. Foram publicadas 13 perguntas, todas respondidas sucintamente por Crossan.  

 Além da temática polêmica e interessante, o destaque da entrevista também é 

garantido pelo status do entrevistado. Na primeira página, na parte superior da folha – e por 

isso antes do título- está uma foto de Crossan, trabalho de Daryan Dornelles, que mostra o 

professor de cima com os braços cruzados e olhando para cima. Logo abaixo vem o título “O 

papa do Jesus histórico”.  

 Na última página (p.19), há uma foto do ‘suposto’ túmulo de Jesus cercado por 

fotógrafos e cinegrafistas. Com o título “O túmulo de Cristo?” e a afirmação logo abaixo 

“Para Crossan, o polêmico ossuário não é de Jesus”, a foto é explicada por um boxe 

adjacente na parte inferior que fala da descoberta feita em 1980, durante a construção de casas 

perto de Jerusalém. A mesma página contém ainda uma pequena coluna, localizada à 

esquerda, com mais alguns dados biográficos do entrevistado. 

 

 

 

 

                                                 
18 O livro foi publicado nos EUA pela editora Random House e no Brasil pela editora Sextante. 
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4.3 A EDIÇÃO 252 - maio 

 
 

     
    Figura 7: Capa da edição nº. 252.           Figura 8: Sumário da edição nº. 252. 
 

     
                        Figura 9: Página 68 da edição nº. 252.    Figura 10: Página 69 da edição nº. 252. 
 

 

A edição de maio (nº. 252, 106p.) traz como chamada principal de capa “Médiuns”. A 

imagem de capa remete à ideia de um ‘túnel’ de luz – como o descrito por algumas pessoas 

que passaram pela experiência de quase-morte. Ele é escuro na periferia e gradativamente vai 

clareando em direção ao centro, formando um círculo branco. Dentro do círculo a pergunta: 

“Você pode me ouvir?”, fazendo referência à comunicação com os mortos praticada por 

aqueles que possuem o dom da mediunidade. A chamada “Eles são capazes de desvendar 

crimes misteriosos? Cirurgias espirituais realmente funcionam? O que a ciência tem a dizer 

sobre a mediunidade?” antecipa os principais tópicos da matéria. No sumário da edição, a 

matéria é listada com título, página e a editoria da qual faz parte (Religião). 
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A reportagem inicia na página 64 e estende-se por 10 páginas. O título “Médiuns” está 

localizado no centro de uma imagem muito parecida com a da capa, que ocupa a primeira 

página por inteiro. A diferença é que na imagem do interior da revista a parte escura ao redor 

do círculo de luz (ou ‘túnel’ de luz) é mais forte e, em contrapartida, a parte clara do círculo é 

mais tênue.  Na página seguinte, a chamada de matéria “Eles falam com espíritos, prevêem o 

futuro, resolvem mistérios e curam doenças. Ou pelo menos acreditam fazer tudo isso” cria 

uma expectativa no leitor. Afinal, o que a ciência já descobriu sobre a atividade mediúnica? 

Essa é a pergunta que o texto se propõe a responder. 

Para isso, as jornalistas Aryane Cararo e Karin Hueck recorrem a 26 fontes primárias 

(entre neurocientistas, médiuns, pessoas que se valeram da experiência mediúnica e filósofos) 

para a construção do texto. O texto é dividido em três (3) colunas, com a primeira letra da 

abertura utilizando o recurso da capitular. Também são empregados os recursos do entretítulo 

e da janela de texto para tornar a leitura mais fácil.  

Afora a primeira página, que contém o título, a reportagem possui cinco (5) páginas de 

texto escrito intercaladas por quatro (4) páginas com fotomontagens dos médiuns citados 

como fontes primárias. As fotos ocupam a totalidade das páginas pares. A imagem destaca os 

médiuns fotografados com roupas claras, sobre o mesmo fundo (túnel de luz) utilizado na 

capa. 

No final, a mensagem transmitida pelo texto é de que a ciência – apesar dos esforços e 

pesquisas, principalmente na área da neurociência – ainda não consegue explicar o fenômeno 

mediúnico. Os cientistas pensam que a resposta para a mediunidade está no cérebro, mas não 

conseguem ir além disso. 

 

[...] Na tentativa de ligar daqui para lá, muitas religiões do planeta criam rituais e 
provocam um momento de êxtase: o transe. Para os médiuns, o transe é o ponto alto 
de sua habilidade, quando conseguem incorporar um espírito. Para os psiquiatras, é 
um estado alterado de consciência, assim como a hipnose, que se atinge após um 
longo processo de concentração. Rituais com danças frenéticas, mantras, estímulos 
luminosos, jejum prolongado e até plantas alucinógenas fariam o participante sair de 
si. [...] Uma boa forma de desvendar a mediunidade é entender como rituais levam 
ao transe e como o transe resulta nos relatos de contatos com os espíritos. Por isso, 
os cientistas tentam estudar o que acontece no cérebro durante esse momento único. 
(Ed. 252 – Maio de 2008, p.67). 
 

 
 

 Seguindo as classificações de Elías (2008), a reportagem em questão se caracteriza por 

ser uma reportagem com profundidade – uma vez que contextualiza o assunto e usa diversas 

fontes na construção do texto. Quanto às fontes, são jornalísticas, citáveis e ocasionais.  
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4.4 A EDIÇÃO 254 - julho 

 

 

     
                                                     Figura 11: Capa da edição nº. 254. 

 

      
           Figura 12: Página 100 da edição nº. 254.   Figura 13: Página 101 da edição nº. 254. 

 

Na edição de julho (nº. 254, 114p.) encontramos a reportagem “Nos embalos da 

Cientologia19 ”. A capa traz como chamada secundária “O segredo do sucesso da 

Cientologia” e o sumário apresenta, além da página e da editoria na qual foi publicada 

(Cultura), a seguinte descrição: “Como uma seita estranha, inventada por um escritor de 

ficção científica, conquistou as estrelas de Hollywood”.  

                                                 
19 Outras duas matérias sobre a Cientologia já haviam sido publicadas na Superinteressante em anos anteriores. 
A primeira vez foi na edição nº. 164 (mai. 2001) - Cientologia, religião do momento e a segunda na edição nº. 
216 (ago. 2005) – Cientologia. 
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 A reportagem está localizada a partir da página 100 e possui cinco (5) páginas. Na 

primeira página, há uma ilustração que lembra muito os desenhos animados ou as charges; são 

imagens de personalidades de Hollywood com notas de dinheiro na mão caminhando sobre 

uma ilha devastada. Acima deles uma espécie de extraterrestre pilota uma nave e dispara um 

raio. Para que o leitor compreenda a ilustração é necessária a leitura da reportagem na íntegra. 

 O título ocupa metade da segunda página e está iluminado indicando que foi atingido 

pelo raio disparado pela nave extraterrestre da página anterior. Logo abaixo, ocupando um 

quarto da página cada um, estão a chamada de matéria “Viagens espaciais, aliens, poderes 

paranormais, brigas na Justiça e muito dinheiro. Como a religião criada por um escritor de 

ficção científica conquistou as estrelas de Hollywood e deu origem a um império de R$ 800 

milhões” e uma coluna de texto com a abertura da reportagem utilizando o recurso da 

capitular. 

 Na terceira página há apenas texto, disposto em três colunas. Dividindo a coluna da 

esquerda e a do centro ao meio está um olho de matéria “O objetivo dos cientólogos é limpar 

a mente e reconquistar os poderes presentes em todo ser humano, para fazer isso, eles usam 

um aparelho conhecido como eletropsicômetro”, escrito em caixa alta e colorido de azul 

claro.  

 Para ilustrar as informações do texto, na página seguinte, há um quadro intitulado 

“Uma história muito doida” que coloca lado a lado as versões de cientistas e cientólogos para 

a origem do universo e da vida. A arte do quadro também segue o estilo de desenho animado 

apresentado na ilustração da primeira página.  

 A última página destaca na coluna da esquerda “Os mandamentos da Cientologia”, 

isto é, cita os principais preceitos que os cientólogos devem seguir e faz um breve comentário. 

Ademais, segue a parte final do texto nas duas colunas restantes.  

 O texto, de autoria do jornalista Rafael Tonon, utiliza uma linguagem acessível e o 

recurso de entretítulos para facilitar a compreensão da mensagem. Nele, fala-se sobre o 

surgimento da seita, as crenças dos cientólogos e os escândalos em que os seguidores da 

Cientologia se envolveram para evitar o vazamento dos ensinamentos secretos de Ron 

Hubbard – o criador da seita. Como fontes primárias, Tonon recorre a cientólogos e também a 

pessoas que condenam a seita. Esta reportagem - que também é classificada como uma 

reportagem com profundidade - recorre a fontes jornalísticas, citáveis e ocasionais. 
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                                                   Figura 14: Página 114 da edição nº. 254. 

 

Ainda na edição 254, na seção “Manual”, há um infográfico intitulado “Como 

escolher sua religião”. Ele ocupa a última página da revista por inteiro e sua orientação de 

leitura é de cima para baixo. Após responder à pergunta inicial “Você acredita em Deus?”, o 

leitor percorre diversas ramificações contendo outras perguntas de natureza moral ou religiosa 

até chegar a uma das seguintes categorias: evangélico, católico, espírita, budista ou ateu. Por 

qual razão, das inúmeras religiões existentes, apenas estas foram escolhidas, perguntamos. A 

resposta se encontra no perfil do leitor da Superinteressante. Tendo o conhecimento de que a 

revista circula apenas em território brasileiro, realizamos uma pesquisa para sabermos as 

principais religiões do Brasil. De acordo com o recenseamento demográfico do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)20, a distribuição da população segundo a religião 

ou crença, no Brasil, em 2000, era de: 73,89% católicos; 15,41% evangélicos; 1,33% 

espíritas; 0,12% budistas e 7,35% sem religião. As demais religiões, somadas, não atingiram 

2% do total. Notamos, portanto, que as alternativas apresentadas pelo infográfico refletem as 

preferências religiosas dos brasileiros. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
20 Ver a pesquisa completa em: 
http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/censo2000/primeiros_resultados_amostra/brasil/pdf/tabela_1
_1_2.pdf. 
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4.5 A EDIÇÃO 255 - agosto 

 

 

     
                       Figura 15: Capa da edição nº. 255.           Figura 16: Página 78 da edição nº. 255. 

 

 
        Figura 17: Página 82 da edição nº. 255. 

 

A edição de agosto (nº. 255, 106p.) traz outros dois itens sobre religião. O primeiro 

deles ocupa uma pequena coluna na página 54, na seção Superrespostas, sob o título “A 

ciência inviabiliza a crença em Deus?”. Logo abaixo, estão dispostas quatro (4) respostas 

argumentadas à pergunta feita no título dadas pelo professor de zoologia Stephen Jay Gould, 

da Universidade de Harvard, pelo professor de psicologia Steven Pinker, também de Harvard, 

pelo jornalista britânico Christopher Hitchens, autor do livro Deus não é grande e pelo diretor 

do projeto Genoma, Francis Collins. As respostas estão balanceadas, duas a favor e duas 
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contra a ideia de que a ciência inviabiliza a crença em Deus. Enquanto Gould e Collins 

responderam negativamente, Hitchens e Pinker acreditam que ciência e Deus não combinam. 

 O segundo item com a temática religiosa encontrado na revista é uma reportagem 

sobre o cisma na Igreja Anglicana. Ela recebeu chamada secundária de capa “O começo do 

fim dos anglicanos” e foi listada no sumário com título, editoria da qual faz parte (Cultura) e 

paginação. 

 Localizada a partir da página 78, a reportagem “Igreja Anglicana: do começo ao fim” 

recebeu cinco páginas. Trata-se de uma reportagem com profundidade, segundo a 

classificação de Elías (2008), que conta a história da Igreja Anglicana desde sua fundação, em 

1533, pelo rei inglês Henrique VIII até a contemporaneidade, onde a admissão de gays no 

clero e de mulheres entre seus sacerdotes fez com que as alas conservadora e liberal da igreja 

entrassem em dissenso. A primeira página traz uma ilustração colorida com o rosto do rei em 

tamanho grande no centro rodeado por seis rostos femininos. Abaixo e à esquerda a descrição: 

“Rei Henrique 8º: se ele não tivesse criado a Igreja Anglicana, não teria se casado 6 vezes”.  

Na página seguinte, após o título da reportagem, há a seguinte linha de apoio: “A 

Igreja Anglicana está prestes a se dividir. E esse destino foi traçado no momento de sua 

fundação: quando o rei Henrique 8º decidiu romper com a Igreja Católica para se divorciar 

da esposa e se casar com a amante. Desde então, ela segue um passo à frente da maioria das 

igrejas cristãs – há 60 anos tem mulheres entre seus sacerdotes, há 10 admite gays no clero e 

recentemente celebrou um casamento entre homossexuais. Por ser tão moderna, arrebanhou 

milhões de fiéis pelos 5 continentes. Por ser tão moderna, está se desintegrando. O seu maior 

trunfo se transformou em seu maior conflito, num dilema que questiona os limites de uma 

religião baseada na fé em Cristo e no evangelho. A história, do início ao fim, você lê aqui”. 

Para contar essa história, a jornalista Michelle Veronese divide o texto em cinco 

capítulos (capítulo 1: O início, capítulo 2: A conquista de fiéis, capítulo 3: A adaptação aos 

tempos, capítulo 4: A gota d’ água e capítulo 5: O fim) e o dispõe em duas (2) colunas. 

Também é utilizado o recurso da janela de texto para explicar as diferenças entre as igrejas 

anglicanas (Low Church – Baixa Igreja, High Church – Alta Igreja e Broad Church – Igreja 

Ampla), que seguem liturgias diferentes. Na última página, há um quadro comparativo entre 

as três maiores comunidades cristãs do mundo (católicos, anglicanos e protestantes) quanto às 

permissões e proibições em assuntos como o divórcio e a homossexualidade.  
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Há ainda uma ilustração no interior da reportagem que mostra uma mulher usando a 

mitra21 e segurando duas bandeiras com as cores do arco-íris (símbolo do movimento 

homossexual), uma em cada mão. Abaixo dela, dois homens se entreolham. Na parte superior 

da página e à esquerda está a descrição: “Ordenação de mulheres e casamento gay: problema 

ou solução?”. 

A reportagem finaliza ressaltando o futuro incerto da Igreja Anglicana: 

 

Se os bispos liberais não estiverem mesmo dispostos a abrir mão de suas conquistas 
e os conservadores se mantiverem irredutíveis em suas decisões, estarão 
caminhando em direção ao cisma. Aos conservadores, ficariam duas opções: formar 
uma nova Igreja ou voltar às origens, juntando-se à Igreja Católica. E aos 80 milhões 
de seguidores da Comunhão Anglicana caberia decidir de que lado ficar. Decisões 
que envolvem riscos. (Ed. 255 – Agosto de 2008, p.82). 
 
 

 Para a construção do texto, foram consultados sociólogos e autoridades clericais 

anglicanas brasileiras. Essas fontes se caracterizam por serem jornalísticas, citáveis e 

ocasionais. 

 

4.6 A EDIÇÃO 258 - novembro 

 

 

     
                            Figura 18: Capa da edição nº. 258.           Figura 19: Página 31 da edição nº. 258. 

 

                                                 
21 A mitra é uma insígnia pontifical utilizada pelos prelados da Igreja Católica, da Igreja Ortodoxa e da Igreja 
Anglicana, sejam eles: abades, bispos, arcebispos, cardeais ou mesmo o Papa. A mitra é a cobertura de cabeça 
prelatícia de cerimônia. 
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 Na edição de novembro (nº. 258, 114p.) também encontramos dois itens com a 

temática religiosa. O artigo “Ciência, uma questão de fé”, publicado na seção Essencial, 

recebeu chamada secundária de capa “Quando a ciência vira fé” e foi listado na parte inferior 

do sumário, com ilustração. Esse artigo, redigido pelos jornalistas Salvador Nogueira e 

Alexandre Versignassi, localiza-se na página 31 e tem duas (2) páginas. A primeira delas traz 

uma ilustração na metade superior da página que mostra uma cruz (aqui representando a fé) 

envolta por elementos relacionados às descobertas científicas, tais como: um dinossauro, uma 

representação da molécula de DNA e o modelo atômico de rotação dos elétrons ao redor do 

núcleo. No centro dessa cruz, há o desenho de um cérebro.  

O texto é dividido em duas (2) colunas e fala das crenças dos cientistas em teorias que 

não podem ser comprovadas com as tecnologias disponíveis na atualidade. Uma dessas teorias 

supõe a existência de uma partícula subatômica denominada bóson de Higgs – que seria 

responsável por fazer as coisas ter massa e que recebeu o apelido de partícula de Deus. Na 

segunda e última página do artigo, há uma ilustração em forma de termômetro intitulada “A fé 

dos cientistas” que mostra, em uma escala de 0 a 10, a posição de algumas teorias científicas 

em relação a sua comprovação. Quanto maior o número atribuído, menos comprovada está a 

teoria e, consequentemente, mais “fé” é necessária para se acreditar nela. Dessa forma, a 

opinião expressa dos autores, ao final, é a de que a atitude científica não está tão distante 

assim da atitude religiosa, como poderíamos pensar. Existem muitas teorias da ciência que 

funcionam muito bem nas equações, mas que ainda não saíram dos domínios da “fé” – visto 

que seus objetos não podem ser observados. 

Ainda na edição nº. 258, na seção Superrespostas (p.58), há um texto escrito pelo 

jornalista Daniel Schneider sob o título “Quais os 10 mandamentos para cada religião?”. O 

texto é curto, está disposto em duas colunas com oito (8) linhas cada e fala que, apesar de 

terem sido escritos por Deus em duas lajes de pedra entregues a Moisés no monte Sinai (de 

acordo com a tradição judaico-cristã), os Dez Mandamentos aparecem em diferentes versões 

para as religiões judaica, católica, ortodoxa e protestante. Isso se deve às traduções feitas do 

texto original, que está em hebraico clássico – um idioma sem pontuação. Abaixo do texto, o 

infográfico intitulado “Perdidos na tradução” apresenta os símbolos das religiões 

anteriormente citadas (a Estrela de Davi judaica, o crucifixo católico, a cruz de oito braços 

ortodoxa e a cruz protestante) e quatro (4) janelas, ligadas a esses símbolos por setas, onde 

estão escritas as interpretações dos 10 mandamentos de cada uma. Neste item observamos o 

destaque dado ao recurso gráfico em relação à parte textual; aqui o infográfico ocupa um 

espaço três (3) vezes maior do que o texto. 
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4.7 A EDIÇÃO 259 - dezembro 
 

 

     
                           Figura 20: Capa da edição nº. 259.          Figura 21: Página 59 da edição nº. 259. 

 

 
                                                            Figura 22: Página 60 da edição nº. 259. 

 

 A edição de dezembro (nº. 259, 106p.) traz como chamada principal de capa “Quem 

escreveu a Bíblia22? A religião diz que ela veio de Deus. Mas novas evidências revelam como 

os textos sagrados foram escritos – e manipulados – pelos homens. Conheça os verdadeiros 

autores da Bíblia. E o real significado do que eles disseram”. A arte de capa é uma análise, 

feita em computador, com nomes de personagens bíblicos como se tivessem sido gravados em 

                                                 
22 O  livro sagrado também recebeu a chamada principal de capa na edição nº. 178 (jul. 2002) – Biblia passada a 
limpo. Além disso, as Escrituras foram assunto nas edições nº. 115 (abr. 1997) – As primeiras palavras de Deus, 
nº. 170 (nov. 2001) – A fé move leituras, nº. 123 (mai. 2005) – E se...a Bíblia não tivesse sido escrita? e nº. 245 
(nov. 2007) – A Bíblia como ela é. 
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pedra. No sumário, a matéria analisada aparece listada com a página onde se localiza (p.58), a 

editoria na qual foi publicada (Capa/Religião) e a seguinte descrição: “A história de Deus foi 

escrita por homens. Mas quem eram essas pessoas? E por que escreveram aquelas 

histórias?”. 

 Escrita pelo jornalista José Francisco Botelho, a reportagem “Quem escreveu a Bíblia” 

possui 10 páginas. As duas primeiras páginas apresentam artes semelhantes a da capa, com a 

diferença de que agora os nomes dos personagens bíblicos variam em tamanho de acordo com 

a frequência de aparições no texto sagrado. Quanto maior é o nome, mais vezes a pessoa 

aparece nas Escrituras. Segundo a revista, esses dados foram extraídos de uma pesquisa 

realizada por Chris Harrison, da Universidade Carnegie Mellon.  

 O texto inicia na segunda página (p.59) com apenas uma coluna. Após o título da 

reportagem, há a seguinte linha de apoio: “A história de Deus foi escrita pelos homens. Mas 

quem é o autor do livro mais influente de todos os tempos? As respostas são surpreendentes – 

e vão mudar sua maneira de ver as Escrituras”. A abertura, que utiliza o recurso da letra 

capitular, tenta recriar o momento em que o primeiro livro bíblico foi escrito: 

 
 

Em algum lugar do Oriente Médio, por volta do século 10 a.C., uma pessoa decidiu 
escrever um livro. Pegou uma pena, nanquim e folhas de papiro (uma planta 
importada do Egito) e começou a contar uma história mágica, diferente de tudo o 
que já havia sido escrito. Era tão forte, mas tão forte, que virou uma obsessão. 
Durante os 1000 anos seguintes, outras pessoas continuariam reescrevendo, 
rasurando e compilando aquele texto, que viria a se tornar o maior best seller de 
todos os tempos: a Bíblia. (Ed. 259 – Dezembro de 2008, p.59). 
 
 

 Nas páginas subsequentes o texto é disposto em duas (2) colunas e chama a atenção 

pela quantidade de recursos que utiliza. Como ele é longo e denso de informações, o jornalista 

optou pelo uso de janelas e entretítulos que tornam a leitura mais fácil. Também lançou mão 

de ilustrações dos ‘possíveis’ autores da Bíblia, em janelas nas laterais da página, com a 

descrição de quem foram e quando/onde viveram abaixo. Na metade inferior das páginas 64 e 

65, há ainda um quadro que mostra a evolução do livro sagrado através dos tempos.  

 A mensagem transmitida pela reportagem – classificada como uma reportagem com 

profundidade - é a de que a Bíblia foi escrita por várias pessoas em épocas diferentes e que 

aquilo que essas pessoas escreviam nada mais era do que o reflexo da sociedade onde viviam. 

Assim, por exemplo, quanto mais piorava a situação dos hebreus, mais violento ficava o Deus 

da Bíblia. Para a construção do texto, Botelho recorreu a teólogos e historiadores – fontes 

jornalísticas, citáveis e ocasionais. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A principal preocupação deste trabalho foi identificar, compreender e analisar as 

estratégias empregadas pela revista Superinteressante na abordagem da temática religiosa. Ao 

término da pesquisa, chegamos às seguintes conclusões: 

O levantamento preliminar envolvendo todas as edições, desde 1987 até a edição de 

dezembro de 2008 (Ed. nº. 260), evidenciou que a temática religiosa se faz presente desde o 

início na revista. No ano de 2001, após os atentados terroristas de 11 de setembro, 

Superinteressante passou a publicar um número elevado de matérias com o tema religião, 

dando ênfase ao islamismo. Nos anos seguintes, a presença de itens sobre religião na revista 

oscilou até 2005 (sem nunca perder o destaque) mantendo-se praticamente constante após 

aquele período. 

 A análise dos 11 itens sobre religião encontrados nas edições do ano de 2008 

proporcionou que delineássemos um perfil da revista quando ela aborda aquela temática. 

Observamos que, quando a Super fala de religião, predomina o gênero jornalístico da 

reportagem, com enfoque histórico ou científico e uso difundido de modernos recursos 

gráficos (ilustrações, infográficos, fotomontagens) como estratégias explicativas. Entendemos 

que a revista, ao preferir o gênero reportagem para falar sobre religião, opta pelo uso de fontes 

que legitimem seu discurso.  

 Atentamos também para a diversidade das fontes consultadas. Ainda que recorra 

majoritariamente a cientistas (historiadores, neurocientistas, psicólogos, psiquiatras, 

sociólogos), Superinteressante também dá voz a autoridades religiosas e a pessoas sem 

nenhum comprometimento tanto com a ciência quanto com a religião, como é o caso dos 

jornalistas.  Nas matérias analisadas, seguindo a classificação de Elías (2008), as fontes se 

caracterizam por serem dos tipos: jornalísticas, citáveis e ocasionais. 

 Quanto ao destaque dado pela revista à temática religiosa, verificamos que as sete (7) 

edições do ano de 2008 que trouxeram algum conteúdo sobre religião destacaram esse tema 

nas suas capas, sendo em três delas a chamada principal de capa. Isso revela um grande 

apreço da revista pela temática religiosa, uma vez que equivale a dizer que 53,8% das edições 

do ano estudado deram destaque a assuntos desta natureza. 

 Mas não é apenas nas capas da Superinteressante que a temática religiosa recebe 

destaque, no interior da revista ela também se faz presente. O estudo percentual relacionando 

o número total de páginas com o número de páginas destinadas à temática religiosa nas 

edições de 2008 revelou que três (3) das sete (7) revistas analisadas apresentam percentagem 
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igual ou superior a 9% de suas páginas destinadas à religião. Esses números reforçam a 

conclusão de que a revista valoriza os assuntos ligados à religião.  

 Os itens que receberam a chamada principal de capa são todos do gênero reportagem e 

receberam 10 páginas cada um. Já aqueles que receberam chamada secundária variam entre os 

gêneros da reportagem, do artigo e da entrevista. 

 Nosso estudo mostrou também que a revista não concentra o conteúdo religioso em 

uma única editoria ou seção, o que está relacionado com os diferentes gêneros 

jornalísticos/gráficos empregados. 

 Ao examinarmos a autoria das matérias, observamos que a maioria absoluta dos textos 

foi escrito por jornalistas – com exceção de um. Para nós, significa dizer que as matérias 

sobre religião, além de estarem escritas sob forma de gêneros jornalísticos, são redigidas por 

profissionais que, seguindo os preceitos do jornalismo, recorrem a fontes de informação e a 

diversos recursos gráficos para transmitirem suas mensagens. 

 O layout das matérias assemelha-se muito a um livro didático desses utilizados 

atualmente por cursos pré-vestibulares, o que nos leva a pensar que ela se volta para um 

público jovem, principalmente. Desse modo, a revista tem um projeto gráfico e discursivo 

através do qual ela fala, hoje, de uma forma “simples e interessante” daquilo que seria um 

fenômeno transcendental e abstrato que é a questão da religião. Ela desdobra o tema religião 

em vários fragmentos que se traduzem em objetos, gráficos, manchas gráficas etc., que 

complementam um texto marcado por elementos da linguagem científica. 

      O texto da Super utiliza uma linguagem simples e acessível, muito próxima de uma 

conversação comum. Nos textos mais longos, são empregados os recursos do entretítulo e da 

janela de texto para facilitar a leitura e compreensão do leitor.  Na grande maioria das vezes, o 

texto é acompanhado por imagens (arte, fotomontagem, ilustração, infográfico, mapa) 

explicativas. No entanto, tal didatismo que a caracteriza enquanto uma publicação de 

jornalismo científico, não descarta o aspecto analítico comum à linguagem científica como 

podemos perceber nas reportagens analisadas. 

Por estas razões, concluímos que a Superinteressante é uma revista de jornalismo 

científico mesmo quando trata do assunto religião. 
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