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Resumo 

 

O presente trabalho se propõe a analisar de que forma a revista Superinteressante define 

seu conteúdo de capa, tendo como base os conceitos do valor-notícia. Para a construção 

deste, são apresentadas as teorias de jornalismo, jornalismo de revista e os critérios de 

noticiabilidade a fim de suportar a hipótese de que a publicação utiliza esses critérios 

para apresentar o factual no formato esperado pelo seu público. Como contextualização, 

se apresenta um levantamento das capas da revista nos anos de 2014 e 2015. Para tanto, 

foi feita a categorização desses elementos a fim de que se pudesse observar o fluxo de 

informações escolhidas para apresentar ao público leitor. Baseado nos preceitos da 

análise de conteúdo (JÚNIOR, 2010), foram analisados os dados obtidos durante esta 

pesquisa e a relação deste com os valores-notícia. 

 

Palavras-chave: Jornalismo; Jornalismo de Revista; Superinteressante; Valor-notícia; 

Critérios de noticiabilidade. 

 

 

Introdução 

Nos dias de hoje as mídias tradicionais já não detêm o monopólio da 

informação. As pessoas buscam cada vez mais formas alternativas de obter 

conhecimento sobre o que ocorre no mundo, bem como procuram conteúdos 

construídos de forma mais leve, dinâmica e rápida. As redes sociais foram um dos 

principais fatores que influenciaram nessa mudança de hábito. Ao longo do dia as 

pessoas são bombardeadas por informações em suas timelines, fazendo com que, em 

doses homeopáticas, fiquem informadas sobre os principais fatos do dia. Desta forma, 

ao chegarem em casa após um longo dia de trabalho, acabam deixando de lado os 

noticiários da noite em detrimento de programas de entretenimento, filmes e seriados 

(DEJAVITE, 2007, p. 1). 
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Acompanhando essa tendência, as empresas tradicionais de mídia também 

precisaram se adaptar quanto ao formato em que apresentavam o conteúdo, bem como o 

que é oferecido enquanto informação (MELO, 2009, p. 31). Com base neste modelo de 

conduta, o presente estudo tem como foco analisar a forma como um veículo de 

comunicação de massa impresso se adapta à evolução dos hábitos de seus leitores e aos 

fatos noticiosos a fim de oferecer conteúdo atual, completo e aprofundado – e, 

evidentemente, adequando ao seu público alvo. 

A escolha de uma revista impressa como objeto deste estudo se deu pela fatia de 

mercado considerável que essa mídia continua tendo, mesmo em meio a uma crise do 

jornalismo impresso (GODOY, 2016). Como objetivo, esta pesquisa se propôs a 

analisar de que forma a revista Superinteressante (Editora Abril) define seu conteúdo de 

capa, tendo como base os conceitos do valor-notícia. Mais especificadamente, 

observou-se o modo como a publicação adaptou seu conteúdo aos fatos noticiosos no 

período de dois anos (2014 e 2015), a fim de continuar sendo uma fonte de informação 

confiável para o seu leitor. A metodologia escolhida foi análise de conteúdo. 

 

O veículo revista 

Apesar desta transformação constante que os meios de comunicação sofrem, 

verifica-se, no entanto, que veículos que apresentam conteúdos especializados para um 

público segmentado, como as revistas, continuam tendo seu espaço cativo. Fato este que 

pode ser corroborado pela realidade do objeto desse estudo, a revista Superinteressante. 

Conforme dados do IVC de março de 2017
4
, a publicação colocou em circulação 

191.871 mil revistas impressas e 53 mil revistas digitais. É uma revista nacional e 

mensal que se reserva o direito de democratizar a informação, direcionando seu 

conteúdo a um público leigo, segmentado (de 18 a 25 anos; classe AB) adotando uma 

linguagem acessível para alcançar o leitor. 

Utilizando-se de infográficos, mapas, figuras e imagens, realiza a construção do 

conteúdo de forma que o texto, que poderia ser difícil e maçante, se torna divertido, 

dinâmico e instigante. Desta forma, o leitor tem acesso a temas que provavelmente não 

buscaria por livre e espontânea vontade. Com uma proposta dessas, a leitura se torna 

um momento de lazer. 

                                                 
4
 Portal Editora Abril. Disponível em: http://publiabril.abril.com.br/marcas/superinteressante . 

http://publiabril.abril.com.br/marcas/superinteressante
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Utilizando-se da definição de que o jornalismo de revista é "um tipo bastante 

específico de discurso, que constrói sentido sobre o mundo de forma lenta, reiterada, 

fragmentada e emocional", Benetti (2013, p. 45) exemplifica como essa mídia se difere 

das demais. Assim, enquanto o jornal constrói o conhecimento a partir daquilo que está 

acontecendo no mundo, a revista apresenta ao seu público um conhecimento 

especializado, ou seja, através da segmentação acaba se especializando em determinado 

assunto tornando-se referência sobre o que faz com que o leitor a busque para saber 

mais informações sobre esta temática. 

A relação do leitor com a revista é diferente da relação de um leitor com o 

jornal, e esse é um dos fatores que os diferenciam. Para Scalzo (2013, p. 12), “as 

revistas são objetos queridos, fáceis de carregar e de colecionar”. Renné França também 

reconhece essa peculiaridade quando afirma que 

O jornalismo da revista está intimamente ligado às expectativas dos 

leitores. Diferentemente do jornal impresso, que busca abarcar os 

fatos do mundo de um modo mais objetivo e geral, dividindo-se em 

cadernos (ou editorias) que pretendem atingir o maior grupo de 

pessoas possível, a revista costuma ser especializada, com 

características próprias (2013, p. 93). 

Um leitor de revista possui um envolvimento maior com a publicação, sendo 

pela assiduidade – como um assinante – ou então participando das enquetes e sessões de 

opinião. Scalzo (2013, p. 12) explica que “quem define o que é uma revista, antes de 

tudo, é o seu leitor”. As revistas também carregam em si outro propósito. Por serem em 

seu maior volume impresso, trazem consigo o peso da verdade. Criou-se, no imaginário 

popular, que o que é impresso é mais verdadeiro do que o que não é (SCALZO, 2013, p. 

12). Outro ponto levantado pela autora é que “ainda hoje a palavra escrita é o meio mais 

eficaz para transmitir informações complexas” (2013, p. 13). Assim, o espaço se torna 

mais propício e adequado para o aprofundamento de temas – o cerne das publicações 

em forma de revista. 

Dulcilia Buitoni (2013, p. 107) comenta que o jornalismo e a segmentação não 

são estranhos entre si. Explica que "segmentação pressupõe divisão, pressupõe grupos, 

pressupõe um trabalho analítico e conceitual da produção jornalística e do universo 

editorial". Pode-se dizer que, hoje, uma boa revista é aquela que consegue se adaptar e 

evoluir junto aos seus leitores. A Superinteressante, por exemplo, para se aproximar 
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mais do seu público adotou o apelido "SUPER", como forma de demonstrar que seu 

formato estava se adequando a ele. Quanto a sua estrutura, Scalzo explica que o 

tamanho mais comum de uma revista é o de 20,2 x 26,6 cm, formato da 

Superinteressante e Veja, por exemplo. "Tal medida não é a mais comum por acaso: é a 

que representa melhor utilização do papel e, por isso, uma maior economia" (2013, p. 

40). Quanto a sua periodicidade, ela pode ser semanal, quinzenal ou mensal. 

Acontecimentos diários são a matéria-prima para os meios de comunicação de 

massa. Assim enquanto outros meios como rádio, TV e internet têm como aliado o 

imediatismo, a revista não pode meramente resumir os fatos em suas edições. "É sempre 

necessário explorar novos ângulos, buscar notícias exclusivas, ajustar o foco para aquilo 

que você deseja saber, conforme o leitor de cada publicação" (SCALZO, 2013, p. 41). 

Da escolha pelo tema que será trabalhado, bem como a segmentação do público 

dependerá o sucesso da publicação. Estabelecendo-se essas questões, verifica-se que o 

primeiro contato do leitor com a revista é através da capa. Ela deve conter um resumo 

do que estará presente na edição "uma espécie de vitrine para o deleite e a sedução do 

leitor" (SCALZO, 2013, p. 62). 

Fatima Ali também fundamenta essa afirmação quando fala que 

Uma revista tem cinco segundos para atrair a atenção do leitor na 

banca. Nessa fração de tempo, a capa tem de transmitir a identidade e 

o conteúdo da publicação, deter o leitor, levá-lo a pegar o exemplar, 

abri-lo e comprá-lo (2009, p. 67). 

Apesar de não haver uma regra clara sobre sua construção, é válido lembrar que 

notícias exclusivas e relevantes irão construir uma capa forte e chamativa. Uma boa 

imagem, e uma chamada que a complemente, é o necessário para construção da capa. A 

linha editorial do periódico decidirá pela utilização de uma chamada, ou várias, não 

existe um único modelo. 

O jornalismo como produto 

Segundo Traquina (2012), com a imprensa criando seu espaço e estabelecendo o 

crescimento da área, um novo jornalismo surgia. Agora com dois papéis bem definidos, 

a imprensa se tornava um negócio e seu principal produto era a notícia como 

informação. Esse produto poderia adotar duas perspectivas: “1) com a liberdade 

'negativa', vigiar o poder político e proteger os cidadãos dos eventuais abusos dos 
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governantes; 2) com a liberdade 'positiva', fornecer aos cidadãos as informações 

necessárias para o desempenho das suas responsabilidades cívicas, tornando central o 

conceito de serviço público como parte da identidade jornalística” (TRAQUINA, 2012, 

p. 50). 

Marcos Paulo da Silva (2014a) relembra uma questão que é feita desde que o 

“jornalismo é jornalismo: o que leva um acontecimento, em detrimento de outro, a 

receber o estatuto de notícia?” (SILVA, M., 2014a, p. 25). A linha divisória ente 

realidade e ficção deve ser respeitada sempre – pois disso depende a confiança e 

credibilidade que a comunidade deposita no profissional de jornalismo. No entanto, a 

“realidade” pode vir e ser contada em formatos distintos, como a telenovela, os 

programas de rádios e nas revistas. 

A notícia passa pelo escrutínio do que seria interessante entregar ao público 

leitor – com base em diversos valores estipulados pela empresa e direção. Faz-se, assim, 

uma seleção daquilo que deverá passar ou não. "O principal produto do jornalismo 

contemporâneo, a notícia não é ficção, isto é, os acontecimentos ou personagens das 

notícias não são invenção dos jornalistas” (TRAQUINA, 2012, p. 20). 

Marcos Paulo da Silva (2014a) debate ainda sobre a influência de três noções 

teóricas que perpassam por todas as teorias jornalísticas, cada uma em seu universo: o 

verbo selecionar e os substantivos critério e valor. 

Seleção noticiosa, critérios de noticiabilidade e valores-notícia. 

Concepções que desempenham um papel fundamental no universo da 

informação periódica, tais facetas da dinâmica de construção da 

narrativa jornalística nem sempre são analisadas de um modo 

devidamente diferenciado (SILVA, M., 2014a, p. 30). 

Desta forma, critérios são elencados de forma a se construir um processo de 

compreensão universal daquilo que se entende como relevante para o campo da 

informação. Considera-se, então, que quando um fato apresenta um ou mais critérios de 

noticiabilidade, seja pela natureza fenomênica dos fatos ou de acordo com as rotinas 

jornalísticas, é mais evidente sua probabilidade em virar notícia. 

Como parte construtora do conceito de noticiabilidade, é válido mencionar o 

valor-notícia e o que este representa. Para Gislene Silva, a noticiabilidade compreende-

se em: 
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Todo e qualquer fator potencialmente capaz de agir no processo da 

produção da notícia, desde características do fato, julgamentos 

pessoais do jornalista, cultura profissional da categoria, condições 

favorecedoras ou limitantes da empresa de mídia, qualidade do 

material (imagem e texto), relação com as fontes e com o público, 

fatores éticos e ainda circunstâncias históricas, políticas, econômicas e 

sociais (2014, p. 52).  

Frente a um grande volume de acontecimentos, torna-se indispensável realizar 

uma seleção daquilo que se deverá desprender um maior esforço de tempo e recursos 

para apurar e construir uma notícia, bem como aquilo que teria importância para o 

grande público. Neste sentido, os valores-notícia se tornam norteadores e de relevância 

para a essa prática de seleção (SILVA, G., 2014, p. 67). A autora propõe então uma lista 

(Tabela 1) do que poderia ser considerado na avaliação dos valores-notícia: 

 
Tabela 1 - Proposta de tabela de valores-notícia para operacionalizar análises de acontecimentos 

noticiados ou noticiáveis 

Tipo Significado 

Impacto 

Número de pessoas envolvidas (no fato) 

Número de pessoas afetadas (pelo fato) 

Grandes quantias (dinheiro) 

Proeminência 

Notoriedade 

Celebridade 

Posição hierárquica 

Elite (indivíduo, instituição, país) 

Sucesso/Herói 

Conflito 

Guerra 

Rivalidade 

Disputa 

Briga 

Greve 

Reinvindicação 

Tragédia/drama 

Catástrofe 

Acidente 

Risco de morte e Morte 

Violência/ Crime 

Suspense 

Emoção 

Interesse Humano 

Proximidade 
Geográfica 

Cultural 

Raridade 

Incomum 

Original 

Inusitado 

Surpresa Inesperado 

Governo 

Interesse nacional 

Decisões e medidas 

Inaugurações 

Eleições 
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Fonte: Silva, G. (2014). 

 

Entretanto, Marcos Paulo da Silva (2014b) reforça que os valores-notícia são 

componentes da dinâmica da noticiabilidade. Indo mais além, organiza os ditos valores 

em dois grupos, o de seleção e o de construção. Os valores-notícia de seleção 

constituem-se em: 

Critérios substantivos, que tratam da avaliação direta do 

acontecimento em termos de sua importância ou interesse como 

notícia; e os critérios contextuais, que se referem ao contexto de 

produção noticiosa (2014b, p. 81). 

Os valores-notícia de construção são aqueles que dizem respeito às qualidades e 

estrutura na notícia: o que é prioritário; e o que deve aparecer ou ser omitido (SILVA, 

M., 2014b, p. 81). São diversos os pesquisadores que procuraram estudar a formação 

desse processo de adoção dos critérios de noticiabilidade para a definição das pautas 

jornalísticas. O autor (2014b, p. 82) reúne as teorias de Mauro Wolf e Nelson Traquina 

e apresenta um quadro (Tabela 2) com as características dos valores-notícia de seleção e 

de construção. 

 

Tabela 2 - Valores-notícia de seleção e de construção 

Viagens 

Pronunciamentos 

Polêmica 
Controvérsia 

Escândalo 

Justiça 

Julgamentos 

Denuncias 

Investigações 

Apreensões 

Decisões judiciais 

Crimes 

Entretenimento/ 

curiosidade 

Aventura 

Divertimento 

Esporte 

Comemoração 

Conhecimento/ cultura 

Descobertas 

Invenções 

Pesquisas 

Progresso 

Atividades e valores culturais 

Religião 

Tipo Significado 

Valores-notícia de 

seleção: critérios 

Notoriedade 

Morte 
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Fonte: Silva (2014). 

 

Conforme afirma Traquina (2012, p. 29), “os profissionais do campo jornalístico 

definem em última análise para nós as notícias e contribuem na construção da 

realidade”. Fica a cargo, então, do profissional do jornalismo utilizar as definições e 

elementos dos critérios de noticiabilidade, utilizando-se dos valores-notícia para definir 

e produzir as notícias para o público leitor. 

 

Metodologia 

A metodologia escolhida para construir este estudo foi a análise de conteúdo. 

Este método tem como característica a descrição objetiva, sistemática e quantitativa do 

conteúdo que é analisado (JÚNIOR, 2010, p.282). O autor pondera ainda que essa 

técnica “foi considerada sinônimo de análise de mensagens escritas e impressas” (2010, 

p. 286). Como foco da análise, utilizaram-se dados levantados a partir da observação 

realizada do conteúdo das capas da revista Superinteressante em um período de dois 

anos (2014 e 2015). Deste modo, esse método é o mais indicado para alcançar o 

objetivo desta pesquisa, que consiste em analisar de que forma a revista 

Superinteressante define seu conteúdo de capa, tendo como base os conceitos do valor-

notícia. 

 

 

substantivos Proximidade 

Relevância 

Novidade 

Tempo 

Notabilidade 

Inesperado 

Conflito (ou controvérsia) 

Infração 

Escândalo 

Valores-notícia de 

seleção: critérios 

contextuais 

Disponibilidade 

Equilíbrio 

Visualidade 

Concorrência 

Dia noticioso 

Valores-notícia de 

construção 

Simplificação 

Amplificação 

Relevância 

Personalização 

Dramatização 

Consonância 
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Análise 

O objetivo foi observar se havia uma linearidade na escolha das temáticas 

trabalhadas em cada edição. O período escolhido foi determinado de acordo com um 

fenômeno factual do País: último ano de vigência do mandato do governo federal e o 

primeiro ano do novo mandato. Para tanto, verificou-se o teor e assuntos abordados 

nesses dois anos e se a publicação segue determinado padrão em seus conteúdos. Outra 

questão a ser debatida com base nos elementos observados é se as matérias são pautadas 

pelos critérios de noticiabilidade e contexto histórico da época em que foram 

publicadas. 

Com essas informações em mãos, foi criada uma tabela, segmentada por ano, 

identificando o número da edição, mês e manchete da capa. A partir do levantamento 

realizado, percebeu-se que alguns temas apareceram com maior frequência em um dos 

períodos (ano) analisados. De forma a se tornar mais evidente essa observação, criou-se 

categorias para classificar as manchetes de capa. Em um primeiro momento foi-se 

elencando temas aleatoriamente. Refinando a proposta de análise das manchetes 

principais, se chegou a oito categorias: 1) Ciência; 2) Ciência/Comportamento; 3) 

Compilado; 4) Comportamento; 5) História; 6) Política; 7) Religião; e 8) Tecnologia. 

 

Quadro 1 – Categorização das manchetes de capa. 

ANO MÊS EDIÇÃO MANCHETE CATEGORIA 

2
0
1
4

 

JANEIRO 328 
SEJA MAIS CRIATIVO: Spilberg, Beethoven, Steve Jobs, Keith Richards, Salvador 

Dalí. Aprenda a pensar diferente com quem mudou o mundo. 
Comportamento 

FEVEREIRO 329 

1499 – O Brasil antes de Cabral: Grande Cidades na Amazônia, comércio com os 

incas, guerra química entre canibais, navegadores espanhóis. Visite o Brasil que você 

não conhece. 

História 

MARÇO 330 
Os EUA no golpe de 64: Arquivos secretos recém revelados não deixam dúvidas: sem o 

ok dos EUA, o Golpe Militar não teria acontecido. 
História 

ABRIL 331 
Medo, como vencer os seus: Nunca as pessoas sofreram tanto com medos, fobias e 

ansiedade. O motivo: estamos sendo manipulados. Saiba como escapar e viver em paz. 
Comportamento 

MAIO 

332 

Ressurreição – A volta dos animais extintos já começou: Pesquisadores trabalham para 

trazer de volta mamutes e até dinossauros. Mas o grande trunfo dessas pesquisas é outro: 
acabar com as extinções antes que elas aconteçam. 

Ciência 

333 
Nazismo S/A: Coca-cola, Nestlé, IBM, Warner, Bayer, Ford, GM. Entenda como as 

corporações ajudaram a construir o Terceiro Reich. 
História 

JUNHO 334 
Milagre em Campo: A incrível história do neurocientista que se aliou a Lula e brigou 

com meio mundo para fazer um paralítico levantar e andar na festa de abertura da Copa 
Ciência 

JULHO 335 
O perigo do Glúten: Ele está em tudo o que você gosta, age sobre o seu cérebro e pode 

ser a causa da epidemia global de obesidade. Afinal, Glúten faz mal mesmo? 
Ciência/ 

Comportamento 

AGOSTO 

336 
Astrologia funciona (mas não como você imagina): E mais: seu signo talvez não seja 

aquele que você pensa. 
Ciência 

336-A 
O Guia da Psicologia: Da Psicanálise de Freud as terapias modernas. Conheça as 

principais linhas psicológicas –  e saiba o que elas podem fazer por você. 
Comportamento 
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SETEMBRO 337 
Foco – organize sua vida agora: Os métodos comprovados, a tecnologia que ajuda, a 

ciência antienrolação 
Comportamento 

OUTUBRO 338 
Maconha medicinal: Com uma guerra judicial envolvendo crianças, mães e governo, a 

discussão sobre as propriedades médicas da maconha pega fogo no país. 
Política 

NOVEMBRO 

339 
Humanos – Caem as fronteiras entre nós e os animais: Novas descobertas deixam 

claro: chimpanzés têm idiomas, cultura, fazem política, tecem redes sociais e praticam 

caridade. Chegou a hora de conferir direitos humanos a eles? 

Ciência/ 

Comportamento 

340 
Universo – O cosmos segundo a SUPER: As melhores reportagens dos 27 anos da 

SUPER sobre o espaço, o tempo e os limites da ciência – agora revistas e atualizadas. 

Uma imagem do infinito ao infinitesimal. Como você nunca viu. 

Ciência 

DEZEMBRO 
341 

Ultraricos – Os verdadeiros donos do mundo: 67 pessoas possuem um patrimônio 

igual ao de metade do planeta e a diferença entre eles e o resto de nós não para de 
crescer. Saiba quem são e entenda por que isso está acontecendo. 

Política 

341-A Games: Os maiores jogos de todos os tempos. E a revolução que já começou. Tecnologia 

     

2
0
1
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JANEIRO 342 

Êxodo: Como um grupo de escravos se aproveitou de um colapso no clima para fugir do 

Egito, dar origem à maior de todas as histórias da Bíblia e mudar para sempre a 

civilização. 

Religião 

FEVEREIRO 343 
Maomé – a face oculta do criador do Islã: Ele fundou uma nação baseada em direitos 
trabalhistas e livre mercado. Tinha uma esposa que ganhava mais que ele e emancipou 

as mulheres. Conheça o verdadeiro homem por trás do Islamismo. 

Religião 

MARÇO 

344 
Rio – No topo do mundo (ou à beira do abismo?): Nunca antes uma cidade brasileira 

teve uma oportunidade tão grande de se reinventar e se tornar de fato uma capital global. 

Saiba o que pode dar certo e errado – e como isso afeta o futuro do Brasil inteiro. 

Política 

344-A 
Os 30 livros mais importantes da história: Saiba o que dizem as maiores obras de 

todos os tempos, e como elas podem alimentar a sua cabeça. 
Compilado 

ABRIL 345 

Falta de Sol e a polêmica da vitamina D: Por anos o sol foi um vilão da saúde, e 

aprendemos a nos esconder dele. Hoje, mais da metade da população tem níveis baixos 

de vitamina D. E isso pode estar ligado ao aumento nos casos de depressão, câncer e 
outras doenças. 

Ciência 

MAIO 

346 

As raízes da corrupção: Ela existe em qualquer país do mundo, sob qualquer forma de 

governo, em qualquer instituição – em qualquer coisa viva, na verdade. É impossível 

exterminá-la, mas colocar rédeas nela é mais fácil do que parece. Saiba como. 

Política 

347 
As matérias mais premiadas: Conheça as matérias da SUPER que mais acumularam 

troféus no Brasil e no exterior. O melhor da história da revista - em uma única edição. 
Compilado 

JUNHO 348 
O lado negro do Facebook: Ele faz você de cobaia em experimentos sem avisar, vigia 

cada movimento seu e nos deixa mais intolerantes e infelizes. E mais: descubra a 

verdade sobre os likes. 

Tecnologia 

JULHO 

349 

Estupro – O mais acobertado dos crimes: Uma em cada cinco mulheres será 

estuprada. No entanto, até as mais respeitadas instituições – escolas, igrejas, 
universidades, famílias – varrem a violência sexual para debaixo do tapete. Porquê? E 

até quando? 

Comportamento 

349-A 
Caixa-preta: As maiores catástrofes aéreas da história - e o que realmente aconteceu em 

cada uma delas. 
Ciência 

AGOSTO 350 
A era da mentira: Estamos vivendo a época mais mentirosa da história. Entenda porque 

e aprenda a lidar com isso. Saiba qual a mentira que o brasileiro mais conta. 
Comportamento 

SETEMBRO 351 
Extremismo Evangélico: Milícias atacando cultos de outras religiões, minorias 

acuadas, teocracia no Congresso. Entenda como alguns radicais ameaçam incendiar o 

Brasil com ódio religioso. 

Religião 

OUTUBRO 352 

A queda da Coca-Cola: O mundo quer bebidas mais saudáveis. E as vendas de 

refrigerante caem ladeira abaixo. Agora a gigante reage com uma fórmula 
revolucionária. Mas a nova receita é polêmica e proibida no Brasil. 

Ciência 

NOVEMBRO 

353 Os Dez Mandamentos: A verdadeira história de Moisés. Religião 

354 
Cérebro – Manual do proprietário: As melhores reportagens da SUPER para turbinar 

a ferramenta mais potente da natureza. 
Comportamento 

DEZEMBRO 

355 

Transforme seu stress em algo bom: É quase impossível se livrar do stress. Mas com 

algumas dicas simples, dá para usá-lo a seu favor. Saiba como ele pode deixar você mais 
inteligente, sociável e produtivo. 

Comportamento 

355-A 
99 filmes que você precisa ver agora: Agora mesmo – Quase tudo está disponível 

online. 
Compilado 

Fonte: elaborado pela autora a partir de dados obtidos no site da Revista Superinteressante. 
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Após a categorização de todas as manchetes, foi possível cruzar os dados e gerar 

informações relevantes para a análise. Os anos de 2014 e 2015 foram marcados por 

diversos acontecimentos que fizeram a sociedade ficar mais atenta e vigilante sobre as 

informações que recebem. Em 2014 os conflitos se estreitaram e a Ucrânia entra no 

circuito da notícia quando uma ocupação pró-Europa termina em 100 mortes. Um mês 

depois, a Criméia, região ao sul do país passa a fazer parte da Rússia – dando início a 

um conflito que durou o ano inteiro. O setor aéreo também sofre esse ano, com um 

Boeing 777 que desapareceu durante viagem entre Kuala Lumpur e Pequim – sem 

deixar vestígios.  

Mas nem tudo é sinal de tristeza: nesse ano o Brasil é país sede da Copa do 

Mundo de Futebol. Entretanto, após a Copa começaram a vir à tona casos de corrupção 

envolvendo políticos e empreiteiras. O final do ano é marcado pela retomada do contato 

entre Estados Unidos e Cuba
5
. Por mais que as descobertas no campo da tecnologia e 

saúde sejam celebradas, 2015
6
 também foi marcado por tristeza, medo e revolta. O 

Brasil mergulha na crise econômica e política. Dois anos atípicos? Ou será que o mundo 

começou a ficar mais atento com os movimentos, e a imprensa cada vez mais presente? 

Os elementos obtidos na fase levantamento de dados foram organizados, e 

assim, possibilitou a observação das temáticas mais reincidentes. Conforme pode ser 

observado na tabela 3, verifica-se que há uma diferença de temas trabalhados no ano de 

2014 e no ano de 2015.  

 

Tabela 3 - Temas das manchetes classificados por ano 

Categoria 2014 (16 edições) 2015 (17 edições) 

Ciência 4 3 

Ciência/Comportamento 2 - 

Compilado - 3 

Comportamento 4 4 

História 3 - 

Política 2 2 

Religião - 4 

Tecnologia 1 1 

                                                 
5
 Retrospectiva 2014: confira os fatos mais marcantes no mundo neste ano. Disponível em: 

http://anoticia.clicrbs.com.br/sc/mundo/noticia/2014/12/retrospectiva-2014-confira-os-fatos-mais-

marcantes-no-mundo-neste-ano-4671695.html. Visualizado em: 14 de jun. 2016. 
6
  Retrospectiva 2015. Disponível em: http://arte.folha.uol.com.br/mundo/2015/12/16/as-melhores-fotos-

do-ano/#home. Visualizado em: 14 de jun. 2016. 
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Fonte: elabora pela autora com base do Quadro 1 do presente trabalho. 

 

Enquanto em 2014 a publicação elegeu a área da ciência e comportamento como 

a coluna espinhal do ano – de 16 capas 10 foram destinadas a essas temáticas; em 2015 

sete capas de 17 tiveram assunto relacionados à ciência e comportamento. Tecnologia e 

política tiveram o mesmo peso em ambos os anos: duas capas de política e uma de 

tecnologia. 

Um dos fatos que chama a atenção nesta análise é que, em 2014, houve três 

capas destinadas a temas de história, assunto não abordado como principal em 2015. 

Mas a principal mudança é a introdução de um tópico que, pelo menos em 2014, não 

havia sido abordado em uma reportagem de capa da Superinteressante: a religião – e 

suas manifestações extremadas. Esse assunto ganhou destaque, dando vida a quatro 

matérias de capa: 342 jan/2015: "Êxodo, como um grupo de escravos se aproveitou de 

um colapso no clima para fugir do Egito, dar origem à maior de todas as histórias da 

Bíblia e mudar para sempre a civilização"; 343 fev/2015: "Maomé – a face oculta do 

criador do Islã"; 351 set/2015: "Extremismo Evangélico"; 353 nov/2015: "Os Dez 

Mandamentos".  No mesmo ano, ainda foram publicadas três edições do que podem ser 

considerados "compilados”. 

 

Edição 342 – Jan/2015 Edição 343 – Fev/2015 Edição 351 – Set/2015 Edição 353 – Nov/2015 

 

 

 

 

 

 

Nelson Traquina (2012) defende que o jornalismo exerce o papel de unir a 

sociedade em momentos de crise, sendo o porta-voz de diferentes estórias e atores 

(2012, p. 21). Sendo assim, a mudança evidenciada nas temáticas abordadas de 2014 

para 2015 corrobora a hipótese de uma adaptação de seus conteúdos de acordo com os 

valores-notícia. O fato de, por exemplo, a França ter sido o foco dos atentados 

terroristas do mundo ocidental em 2015, despertou na publicação um maior interesse em 
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debater a influência das questões religiosas no posicionamento de grupos extremistas ou 

como justificativa de ações que determinados grupos realizam em nome da religião. 

Voltando à questão inicial de, como um fato pode virar notícia em detrimento de 

outro, Gislene Silva (2014, p. 52) ressalta que variados conceitos são levados em 

consideração, como a qualidade do material obtido; o fato em si – se é de interesse da 

sociedade, envolvendo questões políticas, econômicas ou sociais –; o julgamento 

pessoal do repórter e até as condições da empresa jornalística.  

Com base nos critérios de noticiabilidade elencados por Gislene Silva (2014) – 

na origem dos fatos, no tratamento dos fatos e na visão dos fatos –, é possível entender 

o porquê de a revista Superinteressante ter decidido ampliar suas temáticas. Os valores-

notícia acabam exercendo um papel importante numa redação, servindo de norte para a 

tomada de decisão. O que é mais relevante para o meu público? Ou o mais importante, o 

que o meu leitor quer saber? Da lista apresentada pela autora, pode-se ressaltar a 

aparição dos seguintes valores (SILVA, G., 2014, p. 65) nas temáticas da SUPER nos 

anos de 2014 e 2015: Impacto; Conflito; Tragédia/drama; Surpresa; Polêmica; 

Entretenimento/curiosidade; e Conhecimento/cultura.  

A publicação assume também o papel de trazer à tona questões que podem ser 

consideradas polêmicas – um dos valores notícia elencados como relevante. As capas 

com manchetes sobre religião são um exemplo, assim como a manchete de capa da 

edição 349 jul/2015: "Estupro – O mais acobertado dos crimes". A razão de buscar, no 

factual, assuntos que possam despertar o interesse do leitor se dá em detrimento ao 

relacionamento próximo que mantém com seu público. 

Uma publicação recente faz isso a partir de pesquisas que buscam 

criar uma identidade geral de seu público (idade, sexo, com a social) e 

compreender o que agrada a esse público específico. Revistas que já 

existem há muito tempo têm uma relação mais estreita com esses 

leitores, em uma afetação mútua em que se define uma identidade 

conjunta (FRANÇA, 2013, p.94). 

O fato de se aproveitar das ferramentas que surgem – ilustrações, fotos, 

infográficos, internet e dispositivos móveis –, sem perder o teor que a qualifica – a 

especialização e segmentação –, faz com que a revista se torne um produto de 

comunicação diferenciado que possui seu próprio mercado. 
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Considerações finais 

Como visto no presente estudo, o jornalismo evoluiu ao longo dos séculos 

enquanto área profissional e como negócio. O jornalismo de revista também se 

aperfeiçoou ao longo dos anos, adaptando-se às tecnologias que surgiam, agregando 

novidades em sua estrutura e na forma de apresentar os conteúdos. O veículo de 

comunicação impresso revista, se diferencia dos demais. Não trabalha somente com o 

factual, busca ir além. Ele desenvolve um relacionamento com aquele que quer ser seu 

leitor; disponibiliza espaços para uma comunicação bilateral; e sempre está disposto a 

escutar, assimila e melhorar. 

Quanto ao objetivo desta pesquisa, percebeu-se que os valores-notícia estão 

intrínsecos na escolha daquilo que será oferecido como matéria principal. Seja com base 

no valor-notícia conflito (guerra; rivalidade; disputa; briga; greve; reivindicação), ou no 

conhecimento/cultura (descobertas; invenções; pesquisas; progresso; atividades e 

valores culturais; religião), o fato é que a publicação sempre busca outro viés, outro 

olhar. 

Da busca por extraterrestres (março de 1989 com a cobertura do plano de 

rastreamento de ondas de rádio no espaço para buscar inteligência extraterrestre) à capas 

holográficas e aromatizadas, passando por assuntos como política, economia e religião, 

a revista Superinteressante visivelmente seguiu uma forte tendência nestes quase 30 

anos de história. A publicação sempre esteve à frente das novidades no campo da 

ciência e tecnologia, transformando em conteúdo e oferecendo ao seu público leitor. A 

revista se posiciona como um porta-voz dos fatos para um público de conhecimento 

variado. Não conversa com o pesquisador ou com o cientista. Sua proposta é abrir um 

diálogo com o público leigo. Com o estudante universitário, com o advogado, com o 

engenheiro, com o médico, com o vendedor, com ele, com ela, baixo ou alto. 

 Contudo, foi possível perceber que temas de grande repercussão passaram a 

ganhar espaço nas páginas da publicação. Traquina (2012) já dizia que as noticias 

devem ser baseadas nos fatos e não as opiniões (p. 34). Nesse sentido, pode-se afirmar 

que adotar esse posicionamento faz parte da identidade editorial da revista. 

Enquanto publicação segmentada, que se propõem a trazer inovações e assuntos 

diferenciados, bem como o factual, a SUPER cumpre ao que se propõe. Busca 

novidades, a verdade e tudo aquilo que pode ser do interesse do leitor. No campo da 
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comunicação, subentende-se que o leitor, ouvinte ou telespectador deverá ser a força 

que rege o trabalho diário. É um veículo que ultrapassa as barreiras do tempo, 

reinventando-se à medida que seu público também evolui. Ela se reinventa, mas sem 

deixar de comunicar os fatos pelo que eles realmente são e significam. 
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