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                                      RESUMO 

Esta dissertação tem como objetivo investigar a cobertura dada pela revista 

Superinteressante à temática religiosa e caracterizar o tipo de visão que a 

publicação veicula acerca da religião.  A partir dos anos 90, a revista ampliou o 

espaço e a freqüência dos temas religiosos em suas páginas, sobretudo, no triênio 

2000, 2001 e 2002. Partindo dessa constatação, formulamos as questões que 

nortearam a pesquisa: Quais as principais temáticas religiosas que aparecem em 

suas páginas? Elas refletem de alguma forma a inquietude espiritual da sociedade 

pós-moderna? A abordagem da religião por Superinteressante tende ao 

espetáculo? A revista supre uma lacuna no mercado editorial, levando-se em conta 

que é uma publicação laica, mas que trata freqüentemente de religião? 

Nossas suposições preliminares apontam para uma cobertura jornalística da 

temática religiosa que oscilaria entre a tentativa de aprofundamento e a 

espetacularização/superficialidade da informação, o que refletiria a inquietude 

espiritual e o tipo de religiosidade que permeia a sociedade pós-moderna, com forte 

inclinação para a elaboração de referenciais de crença bastante particulares e 

individuais. Nesse aspecto,  a revista supriria, também, uma lacuna no mercado 

editorial ao tratar da religião sem proselitismo, ao contrário dos veículos 

institucionais, de tom confessional. 

Para investigar o fenômeno, trabalhamos com duas linhas interpretativas: 

uma voltada para a análise de conteúdo por meio de referenciais teóricos 

multidisciplinares indicados pelas Ciências da Religião, baseados nas obras de Guy 

Debord, Anthony Giddens, Zigmunt Bauman e Gianni Vattimo; e outra voltada para 

a análise de conteúdo balizada por referenciais advindos do Jornalismo. Na primeira 

tentou-se estabelecer características específicas do objeto de estudo e na segunda, 

seus aspectos gerais.  O primeiro capítulo visa traçar um perfil abrangente da 

revista. O segundo analisa o conteúdo das reportagens, privilegiando o olhar das 

Ciências da Religião. No terceiro, busca-se o contraponto, com uma análise 

quantitativa sob o enfoque do Jornalismo e no quarto capítulo dá-se o cruzamento 

dessas duas vertentes teóricas. 

Palavras-chave: Jornalismo; Superinteressante; Ciências da Religião; Pós-

Modernidade; Comunicação; Divulgação Científica 



                                        ABSTRACT 

 
 This dissertation has as its objective to investigate the Superinteressante 

magazine coverage towards to the religious theme and to characterize the type of 

vision that this publication diffuses about religion. Since the 90’s, the magazine has 

enlarged the space and frequency of the religious themes on its pages, especially, 

during the triennium 2000, 2001 and 2002. Starting from this confirmation, we 

formulate the questions that lead this research: What are the main religious themes 

that appeared on its pages? Do they reflect, somehow, the spiritual uneasiness from 

the post-modern society? Does the religion approach made by Superinteressante 

tend to the spectacle? Does the magazine fulfill a lack in the editorial market, 

considering that it is a secular publication that frequently deals with religion? 

 Our preliminary suppositions lead to a journalistic coverage of the religious 

theme that would oscillate from the attempt to go deeper to the transformation of the 

information into a spectacle, which would reflect the spiritual uneasiness and the 

type of religiosity that permeates the pots-modern society, with a strong tendency to 

the elaboration of referential beliefs in a pretty much particular and individual way. In 

this aspect, the magazine would fulfill, also, a lack in the editorial market while 

dealing with religion without proselytism, going to contrary direction of the 

institutional means of communication, which have a confessional tone. 

  To investigate the phenomenon, we have worked with two interpretative 

lines; one looking toward the content analysis using the multidisciplinary theoretical 

references indicated by the Science of Religion, based on the work of Guy Debord, 

Anthony Giddens, Zigmunt Bauman and Gianni Vattimo; and another one looking 

toward the analysis of the content delimited by Journalism referential.  In the first line 

we have tried to establish specific characteristics of the object of study and in the 

second one, their general aspects.  The first chapter aims to trace a wide profile of 

the magazine. The second one analyses the reporting contents, giving privilege to 

Science of Religion’s approach. In the third, we look for the counterpoint, with a 

quantitative analysis under the focus of the Journalism and in the fourth chapter we 

have the crossing of the two theoretical lines. 

 Key words: Journalism; Superinteressante; Science of Religion; Post-

modernity; Communication; Scientific divulgence.   
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INTRODUÇÃO 

 

Lançada em 1987, Superinteressante foi a segunda tentativa da Editora Abril 

no ramo das revistas especializadas em ciência e tecnologia. Antes, em 1981, a Abril 

publicara a Ciência Ilustrada, que circulou por cerca de três anos, mas não 

arrecadou a publicidade esperada. Foi considerada um desastre para os padrões 

comerciais do grupo, com uma tiragem de 40 mil exemplares mensais.1 Se o objetivo 

era suplantar o fracasso da primeira, a segunda tentativa foi muito bem sucedida. 

A tiragem do primeiro número de Superinteressante foi de 150 mil 

exemplares.  A edição se esgotou em três dias. Foram lançados mais 65 mil 

exemplares extras. Em sua estréia, a revista vendeu um total 190 mil exemplares, 

quase cinco vezes mais do que a média de vendagem de sua antecessora. 

Passaram-se quase 20 anos e Superinteressante é hoje uma das maiores 

revistas de Jornalismo Científico voltada para o público jovem no País. Com uma 

tiragem média de 400 mil exemplares por mês é a líder do segmento e a quarta 

maior revista do Brasil.2 Seu visual arrojado, com textos simples, explicativos e 

curtos, valorizando o aspecto curioso dos fatos e o uso cuidadoso, e farto, de 

imagens e de modernos recursos gráficos parecem ter garantido uma boa fatia do 

mercado editorial brasileiro. 

Nos últimos tempos, mais precisamente a partir da segunda metade da 

década de 90, Superinteressante voltou seu foco para um assunto que parecia vir 

despertando mais e mais a curiosidade dos leitores: a religião. As edições que 

trouxeram a temática religiosa como principal manchete de capa coincidem com os 

recordes de vendagem da revista, como veremos no decorrer da pesquisa, 

impulsionada justamente pela observação deste fenômeno: uma revista, inicialmente 

focada em ciência e tecnologia, que dedica cada vez mais páginas para a religião.   

O principal objetivo deste trabalho é identificar e compreender de maneira 

crítica o tipo de visão que a revista transmite sobre a religião a seus leitores. Para 

atingí-lo a contento,  algumas questões centrais nortearam nossa investigação: quais 

são as características principais da publicação que é nosso objeto de estudo? Quais 
                                                 
1 Cf. Alessandra Pinto de CARVALHO, A Ciência em Revista, p. 33. 
2 Cf. Adriano SILVA (ed.), Mídia Kit da Superinteressante, p. 12.  
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as principais temáticas religiosas que aparecem em suas páginas? As temáticas 

abordadas refletem de alguma forma uma inquietude espiritual da sociedade pós-

moderna? A abordagem da religião por Superinteressante tende ao espetáculo? A 

revista supre uma lacuna no mercado editorial, considerando-se que é uma 

publicação laica, mas que trata freqüentemente de religião? 

Tais indagações foram fruto da vivência profissional como jornalista e também  

do interesse pela temática religiosa nas mais diversas instâncias, sobretudo na 

imprensa, quando ela se apresenta de uma forma em que é possível cruzar o olhar 

do Jornalismo com o olhar das Ciências da Religião sobre o fenômeno. 

Nossas suposições preliminares a serem demonstradas pela pesquisa são as 

seguintes: 

 a) a revista, por meio do tratamento dispensado à religião, veicularia uma 

visão acessível, mas, por outro lado simplista, no que diz respeito à religião, numa 

espécie de movimento pendular, ora pendendo para a profundidade dos temas, ora, 

para a superficialidade. A apresentação das reportagens oscilaria, então, entre a 

tentativa de aprofundamento e a espetacularização e o sensacionalismo da 

informação, tendendo, algumas vezes, para a segunda alternativa. Essa forma de se 

apresentar ao leitor faria de Superinteressante um veículo típico da sociedade pós-

moderna, que exige esse tipo de informação: rápida, consumível e pouco 

aprofundada. 

b) o tipo de conteúdo das matérias, bem como a freqüência com que ele 

aparece na revista, serviria, em nossa opinião, como uma espécie de termômetro 

para aferir o interesse do público pela temática religiosa. Nesse aspecto, a revista 

refletiria a inquietude espiritual que permeia a sociedade pós-moderna. 

c) a publicação preencheria uma lacuna no mercado editorial, para aqueles 

leitores que desejam informar-se sobre o assunto em veículos neutros, não 

confessionais, em busca de uma visão geral, não proselitista, das várias religiões 

que compõem o cenário brasileiro, o que geralmente não se verifica nas revistas 

institucionais, de tom confessional. 

Ao iniciarmos o levantamento bibliográfico para a pesquisa, nos 

surpreendemos com a escassez de material a respeito das conexões entre religião e 

mídia impressa. A maioria dos trabalhos versava sobre mídia religiosa institucional 
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eletrônica: televangelismo, igreja eletrônica, fenômenos midiáticos como padre 

Marcelo, exorcismo na TV; ou seja, grande parte das análises se debruçava sobre o 

meio televisão e a veiculação de material confessional. Nosso objeto de pesquisa, a 

revista Superinteressante, se constituía em mídia impressa, generalista e laica, 

abordando a religião sem intuito proselitista. Esta era a diferença. 

Encontramos, obviamente, vários trabalhos sobre Jornalismo Científico e 

sobre Ciências da Religião, mas nenhum que conectasse as duas áreas. No âmbito 

das Ciências da Religião, encontramos algo próximo, mas que não tratava de 

Jornalismo Científico. Trabalhos como os de Sabah Aoun e Jean Bartoli, 

empenhados em analisar o discurso religioso implícito em revistas.3 O primeiro 

aborda as relações existentes entre dois universos aparentemente distintos entre si, 

o turístico e o religioso, por meio da análise de anúncios publicitários que utilizam 

conceitos, palavras e referências provenientes da esfera religiosa. O segundo, de 

Bartoli, parte da premissa de que a revista Exame, também da Editora Abril, veicula 

uma visão do mundo e da atividade empresarial, bem como um ideal de perfeição do 

executivo, que exige uma adesão de cunho religioso. Nosso trabalho diferencia-se 

ainda destes dois, na medida em que não pretende analisar o discurso religioso 

implícito  deslocado para outras temáticas, como no caso do turismo e do 

management, mas o modo como a religião em si é tratada pela revista 

Superinteressante. Nossa análise é de conteúdo e não de discurso. 

Encontramos ainda trabalhos que analisavam especificamente a revista 

Superinteressante, mas somente do ponto de vista do Jornalismo e não das 

Ciências da Religião. 

Essa carência de trabalhos que abordam  o entrelaçamento entre religião e 

Jornalismo Científico, tal como é praticado na publicação que é nosso objeto de 

                                                 
3 Cf. Sabah AOUN, A procura do paraíso no universo do turismo. Nesse trabalho, a autora analisa os 
anúncios de três revistas especializadas em turismo, no período de 1994 a 1998: Vacances, 
Horizonte Geográfico e Vip. A dissertação de Sabah AOUN resultou na publicação do livro A procura 
do paraíso no universo do turismo, lançado pela editora Papirus, em 2001. 
Cf. Jean BARTOLI, O ideal de perfeição apresentado aos executivos na revista O trabalho de 
BARTOLI parte da indagação de que o ideal de perfeição apregoado aos executivos pela revista 
Exame além do enfoque técnico, apresentaria características  religiosas fetichistas e alienantes. A 
análise do conceito de perfeição surge a partir das matérias da revista e seus temas recorrentes 
como dedicação à empresa, competitividade, competência, adesão ao modelo de economia 
globalizada, poder, status etc. Tais referências são confrontadas pelo autor com os modelos de 
perfeição propostos especialmente pela Cultura Grega, pelo Evangelho e pela Modernidade. Ibid., p. 
11. A dissertação de BARTOLI resultou na publicação do livro Ser executivo: um ideal? Uma 
religião?, lançado pela editora Idéias e Letras, em 2005. 
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estudo, talvez se deva ao caráter recente do fenômeno. Se tomarmos por base a 

própria revista, fundada ainda no fim da década de 80, teremos a religião em pauta, 

ainda que esporadicamente, somente a partir de 1995. O mesmo ocorreu com a  sua 

principal concorrente. A revista Galileu, da Editora Globo, criada no fim de 1991 com 

o nome de Globo Ciência, seguiu a mesma tendência de sua antecessora no que se 

refere à abordagem da temática religiosa, colocando a religião em pauta a partir da 

metade da década de 90.  

Ao analisarmos outras mídias perceberemos tendência análoga. Nos canais 

de televisão que veiculam  Jornalismo Científico, como Discovery Channel, National 

Geografic, History Channel, People and Arts, BBC e GNT, o espaço para a temática 

religiosa é cada vez maior. É comum encontrar dezenas de vídeos-documentários 

sobre religião na programação semanal desses canais por assinatura. A notória 

expansão da temática religiosa no universo do Jornalismo Científico, aliada à 

carência de trabalhos acadêmicos sobre o assunto requer, em nossa opinião, um 

olhar mais atento dos pesquisadores de ambas áreas. Essa nos pareceu mais uma 

razão – e também um estímulo - para prosseguir no trabalho: um fenômeno que se 

apresenta de maneira pronunciada, mas sobre o qual não há nenhum tipo de estudo 

ou levantamento formal. 

Para atingir nosso objetivo, o primeiro passo, em termos práticos, foi examinar 

em 15 anos de existência  da revista em qual período a temática religiosa ganhou 

força em suas páginas.  A freqüência das pautas sobre religião aumentou 

significativamente a partir de 1995 e teve seu ápice nos anos 2000, 2001 e 2002. 

Razão pela qual, escolhemos este último triênio para recorte do trabalho. Optamos 

também por finalizar a análise em 2002 porque, a partir do ano de 2003, a revista 

segmentou o assunto em outra publicação a ela vinculada, a Revista das Religiões. 

Assim, a incidência da temática religiosa na publicação original caiu bastante e o 

conteúdo passou a ser o tema central da segunda publicação, embora não 

desaparecesse das páginas de Superinteressante. No primeiro e no segundo 

capítulo, falaremos mais sobre a Revista das Religiões. 

Na etapa inicial da pesquisa, analisamos o conteúdo religioso das 37 edições 

publicadas no período.4 Do total, selecionamos as 21 edições que traziam a temática 

                                                 
4 Foram 37 edições porque houve uma edição extra em setembro de 2002, mês de aniversário da 
revista. 
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religiosa com destaque na capa. Esse foi o critério fundamental para definir nossa 

amostra. Iniciou-se então o processo de análise dos textos.  

Optamos pela técnica de análise de conteúdo por sua flexibilidade, o que nos 

possibilitou trabalhá-la em parceria com outros métodos e técnicas, mesclando 

assim aspectos qualitativos e quantitativos. Não era nossa intenção fazer um 

trabalho abarrotado de números, medidas e freqüências, que se preocupasse com 

centimetragem de títulos, colunas ou fotos das páginas da revista.  

Para complementar nossa análise, entrevistamos os jornalistas que 

comandam Superinteressante: o diretor de Núcleo, Adriano Silva, e o diretor de 

Redação, Denis Russo Burgierman. Descartamos a pesquisa de campo com 

leitores, tendo em vista que esse universo abrange mais de 400 mil pessoas 

espalhadas pelo País. 

Em contraponto, ouvimos também a opinião de seis especialistas em Ciências 

da Religião ou em áreas afins, que foram entrevistados pela revista no período da 

pesquisa.  Nossa intenção foi confrontar a visão mais crítica dos especialistas com a 

visão apologética dos jornalistas. 

O desenvolvimento do trabalho escrito apresenta-se em quatro etapas 

distintas. O primeiro capítulo é dedicado à apresentação e contextualização de 

Superinteressante. Fazemos um retrospecto de  como a publicação surgiu e se 

firmou no mercado editorial brasileiro, figurando atualmente entre as maiores 

revistas do País. Abordamos também alguns conceitos relacionados ao Jornalismo 

Científico, que nos ajudaram na construção do perfil da revista, além de aspectos 

editoriais, gráficos, comerciais e relacionados ao perfil dos leitores.  

A finalidade do segundo capítulo é mostrar como e quando a religião 

começou a ser pauta da revista. Veremos como o espaço destinado à temática 

religiosa foi-se consolidando e crescendo gradativamente dentro da publicação. 

Analisamos de modo particular cada uma das 21 matérias que compõem a amostra, 

salientando semelhanças, diferenças, peculiaridades e características marcantes 

das reportagens. Nossa análise, neste ponto do trabalho, enfatiza muito mais os 

conceitos advindos das Ciências da Religião e áreas afins do que do Jornalismo. 

No terceiro capítulo dá-se o contrário: o olhar jornalístico é privilegiado. 

Dedicamo-nos à análise de conteúdo propriamente dita, considerando categorias 
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jornalísticas objetivas que priorizassem aspectos menos específicos e nos 

possibilitassem a elaboração de generalizações sobre a revista. Para isso, nos 

valemos do preenchimento de um ficha de codificação que contemplasse tais 

categorias. 

O quarto e último capítulo tem por objetivo promover uma intersecção entre o 

olhar do Jornalismo e o olhar das Ciências da Religião sobre a revista 

Superinteressante.  Reservamos essa etapa final da pesquisa para expressar a 

opinião dos especialistas entrevistados, descrevendo e comentando o resultado das 

entrevistas realizadas. 5 Neste último capítulo também analisamos o fenômeno 

observado na revista à luz dos referencias teóricos multidisciplinares trabalhados 

pelas Ciências da Religião, representados pelas idéias de Gianni Vattimo, Stefano 

Martelli, Zygmunt Bauman, Anthony Giddens,  José J. Queiroz e Guy Debord, entre 

outros. A partir de tais marcos teóricos, pretendemos constatar se a revista se 

enquadra ou não como um instrumento consentâneo com a pós-modernidade. Para 

isso, discorremos sobre a visão de Pós-Modernidade exposta pelos autores citados. 

Os conceitos sobre mídia, informação e jornalismo que permeiam nossa 

pesquisa têm como base a obra de José Marques de Melo, aliada às contribuições 

oferecidas pelos trabalhos de Wilson Bueno, Ciro Marcondes Filho e Luís Mauro Sá 

Martino.  

                                                 
5 Ao contrário dos especialistas, que têm suas respostas e comentários concentrados no quarto 
capítulo, utilizamos as respostas do diretores da revista no decorrer de todo o trabalho, quando 
julgamos que a intervenção deles auxiliaria na exposição de conceitos e seria esclarecedora. 



CAPÍTULO I: 

SUPERINTERESSANTE, REVISTA OU GRIFE? 

 

A finalidade deste capítulo é apresentar e contextualizar o objeto de pesquisa, 

a revista Superinteressante. Falaremos sobre como a publicação surgiu e de como 

se consolidou no mercado editorial brasileiro, figurando atualmente entre as maiores 

revistas do País. Trataremos também de alguns conceitos relacionados ao 

Jornalismo Científico. Conceitos esses que nos irão auxiliar a construir o perfil da 

revista, na medida em que podemos enquadrá-la em tal modalidade jornalística. 

Para que obtenhamos uma visão completa e abrangente de Superinteressante, 

nessa primeira etapa do trabalho, abordaremos também aspectos editoriais, 

gráficos, comerciais e relacionados ao perfil dos leitores. Antes, porém, faz-se 

necessária uma breve introdução sobre a história e o perfil do grupo detentor da 

publicação, a Editora Abril. 

 

1. 1 - Um gigante do mercado editorial1

O Grupo Abril é um dos maiores conglomerados de empresas de 

comunicação e a maior editora da América Latina, atuando de forma integrada em 

várias mídias. No ano de 2004 obteve uma receita líquida de dois bilhões de reais. A 

arrecadação média anual de tributos gira em torno de 200 milhões de reais. 

Fundado em 1950, o grupo emprega hoje cerca de 6 mil pessoas nos 

segmentos de revistas, livros didáticos, conteúdo e serviços on line, internet em 

banda larga, música, TV segmentada e por assinatura e database marketing. Suas 

publicações têm uma circulação de 178 milhões de exemplares por ano e atingem 

um universo de 26 milhões de leitores, em bancas, e 4,6 milhões pelo sistema de 

assinaturas, o equivalente  a mais de dois terços de toda a base de assinaturas do 

País.  

                                            
1 As informações que se seguem, nos itens 1.1 e 1.2, têm como fontes o site da Editora Abril, 
http://www.abril.com.br, acessado várias vezes a partir de 7 de julho de 2003,  e o trabalho de Jean 
BARTOLI, O ideal de perfeição apresentado aos executivos na revista Exame, p. 14-17. A dissertação 
de BARTOLI resultou na publicação do livro Ser executivo: um ideal? Uma religião?, lançado pela 
editora Idéias e Letras, em 2005. 
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A editora, que detém 64% do mercado brasileiro de revistas, publica mais de 

340 títulos. Sete das dez revistas mais lidas em território nacional são da Abril, 

sendo que Veja é a quarta maior revista semanal de informação do mundo e a maior 

fora dos Estados Unidos. O grupo também detém a liderança do mercado brasileiro 

de livros escolares com as editoras Ática e Scipione que, em conjunto, publicam 

mais de 3,7 mil títulos e produzem 56 milhões de livros por ano. 

 A MTV, lançada em 1990, foi a primeira TV segmentada do Brasil. Em 1991 a 

Abril foi pioneira no setor de TV por assinatura com o lançamento da TVA. Na 

internet, está desde 1996 e conta atualmente com cerca de 50 sites e portais com 

suas marcas e conteúdos. Apesar do desdobramento do campo de atuação do 

grupo em outras mídias, as revistas ainda são seu principal produto. 

As operações do conglomerado de empresas da Abril atingem Argentina e 

Portugal, além de escritórios em Nova York e Paris e nas principais capitais 

brasileiras. 

 

1. 2 - Tudo começou com o Pato Donald 

Para evitar uma cronologia muito detalhista, em que pese o excesso de datas 

e nomes de revistas, o que tornaria a leitura cansativa, vamos fazer um breve 

retrospecto do lançamento de publicações desde a fundação da Editora Abril, em 

1950, até o surgimento de Superinteressante, em setembro de 1987. Obviamente, o 

grupo lança sistematicamente novos títulos todos os anos até hoje, mas detalhar a 

história da empresa não é o objetivo deste estudo. A linha do tempo que se segue 

serve somente à finalidade de situar a publicação da revista que nos interessa. 

A empresa começou com a revista em quadrinhos O Pato Donald, em 1950. 

Dois anos depois foi a vez da revista Capricho. Voltada para adolescentes, trazia na 

época quase que somente fotonovelas. Em 1959 e 1960 surgem, respectivamente, 

Manequim e Quatro Rodas. A primeira contendo moldes prontos e informações 

sobre costura e trabalhos manuais e a segunda, informações sobre automóveis e 

viagens. A revista Claudia aparece no mercado editorial em 1961, com o intuito de 

ser a primeira revista de atualidades para a mulher brasileira moderna – e a primeira 

a tratar de temas polêmicos como pílula anticoncepcional e aborto. Em 1963, surge 
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a revista Contigo para atender também o leitor de fotonovelas. Com o tempo, 

Contigo passou a tratar dos bastidores e das novidades da televisão. 

Em 1966, a Abril lança Realidade, um marco no jornalismo de revistas no 

Brasil. A publicação trazia reportagens históricas. No mesmo ano é lançado o Guia 

Quatro Rodas Brasil, com roteiros, mapas, atrações turísticas, hotéis e restaurantes 

de todo o País. Em 1968 nasce Veja, talvez o acontecimento mais importante da 

história da editora: é hoje a maior e mais influente publicação brasileira e uma das 

maiores revistas semanais do mundo. Em 1970, com o Brasil tri-campeão na Copa 

do Mundo, surge Placar, de jornalismo esportivo, e, em 1971, a revista Exame, a 

primeira revista sobre negócios no país. 

A revista Nova, voltada para assuntos relacionados ao comportamento da 

mulher, chega às bancas em 1973. Um ano depois, em 1974, é editada pela 

primeira vez a publicação anual Melhores e Maiores, que analisa o desempenho das 

500 maiores empresas brasileiras, uma espécie de ranking. Em 1975 é a vez do 

Almanaque Abril e da edição da Playboy em português, primeira revista brasileira 

voltada para o público masculino. 

Na década de 80 inicia-se a expansão internacional do grupo, com a criação 

da Abril Control Jornal, uma das maiores editoras de Portugal. Em 1983, Veja São 

Paulo, suplemento regional da revista Veja para a capital paulista, torna-se uma 

revista independente. O mesmo ano marca o começo das atividades do Grupo Abril 

fora da área editorial, quando surge a Abril Vídeo. Em 1985, o processo de 

expansão continua e a editora passa a atuar no ramo de listas telefônicas, com a 

criação da Listel.  

Em 1987 nasce Superinteressante, voltada para as áreas de ciência, 

tecnologia e interesse geral, com o intuito de atingir o leitor jovem. No fim da década 

de 80, em 1988, o público feminino ganha mais uma revista: Elle, mundialmente 

reconhecida como reveladora de tendências de moda, beleza e estilo, chega ao 

Brasil em versão nacional. 

Na década subseqüente, o Grupo Abril chega a era da mídia eletrônica, com 

a criação da MTV Brasil e da TVA, a produção de CD-Rom, as parcerias para a 

implantação de provedores de internet, além de continuar lançando novas 
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publicações. Contudo nosso retrospecto histórico da editora termina aqui, pelas 

razões expostas no começo desse item. 

 

1. 3 - O começo de um projeto “muy interesante” 

Em setembro de 1987, a Editora Abril lança a sua segunda tentativa no ramo 

das revistas especializadas em ciência e tecnologia: Superinteressante. Antes, em 

1981, a Abril publicava Ciência Ilustrada, que circulou por cerca de três anos, mas 

não arrecadou a publicidade esperada. Foi considerada um fracasso para os 

padrões comercias do grupo, com uma tiragem de 40 mil exemplares mensais.2

Superinteressante foi inspirada na revista espanhola Muy Interesante, voltada 

para a publicação de curiosidades e temas fantásticos, assuntos que não poderiam 

ser classificados como conteúdo científico. A Editora Abril tinha um contrato com a 

revista espanhola para a publicação de uma edição colombiana, mas poderia optar 

por fazer a mesma revista no Brasil. O grupo apostou numa edição brasileira, mas 

com uma diferença marcante em relação à publicação espanhola.  A intenção da 

direção da revista brasileira era de que ela fosse reconhecida pela comunidade 

científica brasileira e não simplesmente uma revista de curiosidades e temas 

fantásticos como Muy Interesante. Uma revista com texto simples, matérias fáceis, 

mas que deveria tratar de assuntos científicos com correção.3 A revista  

acompanhou o modelo espanhol, porém as matérias eram todas pautadas e 

editadas pela redação de Superinteressante. 

O projeto editorial da revista brasileira apontava para uma publicação sobre 

cultura geral e curiosidades, com ênfase nas ciências físicas e biológicas, geografia, 

sociologia, psicologia, arqueologia, zoologia, tecnologia, astronomia, artes e grandes 

temas atuais. 

 

Implicitamente, o projeto da revista Superinteressante parecia querer colocá-
la como uma espécie de leitura obrigatória para aqueles que quisessem estar 
em progressão tanto na vida profissional, quanto na vida escolar. Era um 
projeto muito audacioso para um veículo de informação e entretenimento, 

                                            
2 Cf. Alessandra Pinto de CARVALHO, A Ciência em Revista, p. 33. 
3 O projeto editorial da Superinteressante se baseia numa estrutura multinacional. A primeira revista 
do gênero foi lançada na Alemanha, em 1978, e difundiu-se por França, Espanha, México, Argentina, 
Chile, Venezuela, Colômbia, Inglaterra, Itália e Brasil. Cf. Ibid., p. 34. 
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porque buscava, de certa forma, suprir uma carência no processo 
educacional dos leitores, um problema muito maior do que os projetistas 
apresentavam.  Certamente, tratava-se apenas de uma pretensão 
mercadológica, sem reflexões mais amplas sobre a questão. Mesmo porque, 
diante das expectativas, (...) o público a ser atingido já deveria possuir uma 
bagagem cultural, que seria apenas ampliada com a leitura da revista.4

  

 Conforme o projeto, a revista deveria trazer uma variedade de assuntos que 

seriam abordados de forma intrigante, fundamentada e leve. As matérias 

obedeceriam a uma pauta básica, que envolveria segmentos do conhecimento, 

assim agrupados:5

 Ciências Físicas, Exatas  e Biológicas: física, biologia, tecnologia, engenharia, 

zoologia, paleontologia, astronomia, meteorologia e medicina; 

 Ciências Sociais: psicologia, sociologia, geografia, história, filosofia, 

arqueologia, antropologia e economia; 

 Misticismo: astrologia, alquimia, religião, quiromancia, lendas, etc;6

 Atualidades: grandes questões e temais atuais, comportamento e tendências; 

 Brasil: assuntos nacionais de toda a ordem, realidade, curiosidade e 

problemas brasileiros; 

 Outros: esportes, música, turismo, aeronáutica, artes, guerra, naturalismo, 

alimentação, fotografia, armamento, literatura, saúde, etc. 

A tiragem do primeiro número foi de 150 mil exemplares.  Essa primeira 

edição se esgotou em três dias. Foram lançados mais 65 mil exemplares extras. Em 

sua estréia, Superinteressante vendeu um total 190 mil exemplares, quase cinco 

vezes mais do que a média de vendagem de Ciência Ilustrada, sua antecessora no 

Grupo Abril.  Hoje, a revista tem uma tiragem média mensal de 450 mil exemplares, 

246% a mais que sua principal concorrente no ramo, a Galileu, da Editora Globo. 

                                            
4 Alessandra Pinto de CARVALHO, A Ciência em Revista, p. 44. 
5 Cf. Ibid., p. 48. 
6 É curioso observar tal classificação prevista no projeto inicial de uma revista que se pretende 
científica. Vemos aqui que a religião aparece não como um objeto de estudo da ciência, mas ao lado 
de categorias que compõem o misticismo, como quiromancia e alquimia. No decorrer deste trabalho 
pretendemos analisar as reportagens sobre religião, esperando, entre outras coisas, responder se 
predominam nestes textos o enfoque científico ou o enfoque místico-exótico, como era o intento do 
projeto inicial da revista. 
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Isso a coloca entre as quatro maiores revistas do país e a maior destinada ao 

segmento jovem.7

 

1. 4 - Jornalismo científico ou não?            

 O tipo de jornalismo praticado pela Superinteressante pode ser considerado 

jornalismo científico? A exposição de alguns conceitos sobre essa modalidade 

jornalística, conforme veremos a seguir,  pode nos auxiliar a responder a essa 

pergunta. 

A comunicação pública da ciência parece resultar de um interesse mútuo 

entre a sociedade em geral, possuidora do senso comum ou do “conhecimento 

vulgar” e uma parcela dela, formada pelos especialistas, que domina o 

“conhecimento científico” 8. A comunicação surge, então, como mediadora entre 

cientistas e não-cientistas. Essa ponte entre os dois universos pode ser concretizada 

de várias maneiras. Detalhá-las aqui não é nosso objetivo, contudo falaremos 

rapidamente sobre esse tópico na medida em que ele nos ajuda a situar a revista 

“Superinteressante” dentro dos vários formatos da comunicação pública da ciência. 

 A linguagem usada na comunicação científica é o atributo fundamental para a 

elaboração e a caracterização dos vários modelos comunicacionais. A fim de atingir 

nosso objetivo, adotaremos a classificação concebida por Wilson Bueno para os 

processos da comunicação da ciência, que leva em conta linguagem e públicos 

diferentes. O autor as distingue em difusão científica,  disseminação científica e 

divulgação científica. 

 A difusão científica se refere “a todo e qualquer processo ou recurso 

utilizado para a veiculação de informações científicas e tecnológicas” 9. Esse 

                                            
7 As informações sobre a tiragem da revista e sua posição no ranking editorial nacional foram obtidas 
junto ao diretor de núcleo da revista, Adriano Silva, entrevistado pela autora por e-mail, em 25/06/03. 
Ver apêndices p. 219. A Galileu, principal concorrente da Superinteressante, tem uma tiragem média 
mensal de 130 mil exemplares, segundo o secretário de produção da revista, Luiz Francisco Alves 
Senne, entrevistado pela autora por e-mail, 09/06/03. 
8 Os termos “conhecimento vulgar” e “conhecimento científico” foram usados somente para delimitar, 
de forma marcante, esses dois ramos do conhecimento. Nesse aspecto, concordamos com a visão de 
Boaventura de Sousa SANTOS: “... do meu ponto de vista, deixou de ter sentido criar um 
conhecimento novo em confronto com o senso comum (...) se esse conhecimento não se destinar a 
transformar o senso comum e transformar-se nele”. Boaventura de Sousa SANTOS, Introdução a 
uma ciência pós-moderna, p. 147. 
9 Wilson BUENO, Jornalismo Científico no Brasil, p. 14. 
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conceito engloba tanto a comunicação entre especialistas, como a comunicação 

científica para o público leigo. A partir daí, configuram-se outros dois níveis mais 

específicos, que são a disseminação científica e a divulgação científica. 

 A disseminação científica “pressupõe a transferência de informações 

científicas e tecnológicas, transcritas em códigos especializados, a um público 

seleto, formado por especialistas” 10. Essa modalidade, de acordo com o tipo de 

público-alvo, pode dividir-se em disseminação intrapares e disseminação extrapares. 

A disseminação intrapares é o tipo de comunicação científica primária. Ocorre 

quando há circulação de informações com um conteúdo específico para um público 

especializado, que pode ser de uma só área científica ou de áreas afins. Reuniões e 

revistas científicas direcionadas exclusivamente a especialistas de certas áreas são 

alguns exemplos.  

 A disseminação extrapares é, de certa forma, mais aberta, pois, embora utilize 

códigos fechados, o conteúdo pode interessar a um público especialista de áreas 

científicas distintas. Um seminário sobre urbanização e sociedade, por exemplo, 

estaria dentro da pauta de discussões de engenheiros, arquitetos, geógrafos, 

assistentes sociais ou sociólogos. 

 No entanto, é a divulgação científica a modalidade de difusão que tem maior 

abrangência, pois “compreende a utilização de recursos, técnicas e processos para 

a veiculação de informações científicas e tecnológicas ao público em geral” 11. Tal 

modalidade se dá quando há uma tradução da linguagem especializada para uma 

linguagem coloquial, com o objetivo de alcançar um público amplo e diversificado. 

Fala-se também em popularização ou vulgarização científica.  

 

A divulgação científica trata de expor o saber científico em certos graus de 
compreensão para um público não-especialista, mas que tem um certo nível 
de conhecimento prévio. Este saber preliminar é importante para facilitar e, 
com isso, tornar mais rápida a interpretação das informações advindas do 
universo científico.12

   

                                            
10 Wilson BUENO, Jornalismo Científico no Brasil, p. 15. 
11 Ibid., p. 18. 
12 Alessandra Pinto de CARVALHO, A Ciência em Revista, p. 9. 
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Esse “certo nível de conhecimento prévio”, a que se refere Alessandra 

Carvalho, vai justamente ao encontro de uma das metas da revista que é a de atingir 

o leitor que já carrega consigo uma certa bagagem cultural e deseja ampliá-la, como 

foi visto anteriormente.  

Levando em conta o conceito de divulgação científica proposto, podemos 

dizer que livros didáticos, meios de comunicação de massa, exposições e feiras de 

ciências, folhetos informativos de campanhas, turismo científico e enciclopédias 

estão entre os meios de fazer tal tipo de divulgação. Se considerarmos todos estes 

veículos, pode-se dizer que tanto cientistas e professores, quanto jornalistas são 

capazes de divulgar ciência e tecnologia. São profissionais que reúnem condições 

de estabelecer uma relação direta entre o universo científico e o público não-

especializado, ou intermediar essa relação. Há, no entanto, diferenças estruturais 

nestas relações, sob o aspecto  da comunicação da ciência: 

 
Na relação entre professores e alunos, por exemplo, existem as técnicas 
pedagógicas, utilizadas pelo divulgador (professor) para fazer com que um 
público homogêneo (que possui um saber comparável entre seus elementos) 
e reduzido (são apenas os alunos de determinada escola, classe ou 
disciplina) compreenda o conhecimento científico e aprenda técnicas. Trata-
se de uma espécie de divulgação que restringe público e informação. Na 
relação direta entre cientista e público não cientista, estabelece-se uma 
barreira comunicacional e cultural, pois a ciência possui referências 
experimentais e uma linguagem de códigos fechados, o que impossibilita a 
compreensão do público leigo, que tem referenciais subjetivos e não conhece 
linguagem especializada. Neste caso, resta aos profanos a fé no discurso da 
competência e o respeito à autoridade da Ciência. (...) Por outro lado, quando 
a relação entre especialistas e não especialistas é mediada pelos jornalistas 
oferece melhores perspectivas quanto à divulgação científica. O jornalista, 
através dos meios de comunicação,  atinge um público amplo e heterogêneo, 
pois conhece as técnicas de comunicação de massa e pode traduzir a 
linguagem do cientista para uma linguagem compreensível aos consumidores 
da informação jornalística. A esse segmento do jornalismo, que trabalha com 
a divulgação da Ciência e da tecnologia, convencionou-se chamar de 
Jornalismo Científico.13

 

O jornalismo científico apresenta-se basicamente em duas esferas distintas: a 

abstrata, que engloba as teorias  que se constroem sobre a prática jornalística, na 

qual se fazem discussões geralmente acadêmicas acerca do conteúdo e da forma 

como deve ser transmitida a informação de forma a beneficiar a sociedade; e a 

                                            
13 Alessandra Pinto de CARVALHO, A Ciência em Revista, p. 10-12. 
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concreta, observada e vivenciada no cotidiano das redações e nos produtos  como 

revistas, jornais e programas de rádio e televisão. 

Grande parte das teorias sobre essa modalidade de jornalismo aborda uma 

espécie de modelo ideal, nem sempre condizente com a prática das redações, outra 

das razões pelas quais julgamos importante incluir neste capítulo algumas definições 

sobre jornalismo científico, bem como suas funções. Para que o modelo 

comunicacional seja classificado como jornalismo científico é preciso atender aos 

critérios e ao sistema de produção jornalística. O jornalismo científico depende 

estritamente de alguns parâmetros que o tipificam como jornalismo, como a 

periodicidade, a atualidade, a difusão coletiva e a resposta às cinco questões 

essenciais nesse campo profissional: O quê, Quem, Quando, Onde, Como e Por 

quê. O texto jornalístico, seja ele uma breve nota impressa ou uma reportagem de 

televisão, deve buscar, no mínimo, as respostas a essas cinco perguntas. Enquanto 

atividade profissional, modalidade de discurso e forma de produção, o jornalismo 

tem características e  gêneros próprios. 

O jornalismo científico é normalmente descrito como o gênero jornalístico que 

consiste em divulgar a ciência e a tecnologia através dos meios informativos de 

comunicação de massa.14

 Michel Thiollent inclui em sua definição um outro aspecto fundamental, o 

público: “o conjunto de atividades jornalísticas dedicadas a assuntos científicos e 

tecnológicos e direcionadas para o grande público dos não-especialistas por meio de 

diversas mídias” 15. 

Um conceito mais abrangente e detalhado é defendido por Wilson Bueno, 

com base na definição proposta por José Marques de Melo para o jornalismo. Tal 

conceito leva em consideração características gerais do jornalismo como 

periodicidade, universalidade, atualidade e difusão, definindo assim o jornalismo 

científico: 

 

... processo social que se articula a partir da relação (periódica/oportuna) 
entre organizações formais (editoras/emissoras) e coletividades 
(públicos/receptores) através de canais de difusão 

                                            
14 Cf. Alessandra Pinto de CARVALHO, A Ciência em Revista, p. 12.  
15 Michel THIOLLENT apud Alessandra Pinto de CARVALHO, A Ciência em Revista, p.13.  
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(jornal/revista/rádio/televisão/cinema) que asseguram a transmissão de 
informações atuais de natureza científica e tecnológica em função de 
interesses e expectativas (universos culturais e ideológicos).16

 

De forma resumida, poderíamos dizer que cabe ao jornalismo científico o 

papel de tradutor, mediador entre a linguagem científica e a compreensão do público 

leigo, cuja função primordial é explicar de forma simples e acessível assuntos 

complexos, como sintetiza a jornalista Ana Paula Velho: 

 

Trata-se de um gênero comprometido com a vulgarização da informação, isto 
é, que tem a intenção de proporcionar ao cidadão comum a compreensão dos 
diversos ramos da ciência.(...) É uma atividade que tem por objetivo organizar  
a mensagem científica de forma mais adequada à compreensão do cidadão 
comum, do leigo. Utilizando o suporte dos meios de comunicação, o 
jornalismo científico quer, então, trazer ao cotidiano das pessoas o conteúdo 
científico, por meio de reportagens, notas curtas, artigos e entrevistas.17

 

Quanto à função, Marques de Melo considera que o jornalismo científico deve 

ter idealmente um papel mais amplo do que o de mero tradutor. Deve ser uma 

atividade educativa; dirigir-se à grande massa da população; promover a 

popularização do conhecimento científico produzido nas universidades, a fim de 

contribuir para a superação de muitos problemas da população; utilizar uma 

linguagem acessível ao cidadão comum; despertar o interesse pelos processos 

científicos; discutir a política científica; e realizar um trabalho de iniciação dos jovens 

ao mundo do conhecimento e de educação continuada dos adultos. 18

Bueno assinala a existência de seis funções básicas do jornalismo científico: 

informativa, educativa,  social, cultural, econômica e político-ideológica:19

Função informativa - o jornalismo científico é uma segmentação do 

jornalismo. Há uma relação dialética no ato de informar; enquanto o cidadão tem 

interesse e necessidade de se informar, o jornalista de ciência e tecnologia tem o 

compromisso de divulgar assuntos que estejam dentro do universo de expectativas e 

necessidades da coletividade. 

                                            
16 Wilson BUENO, Jornalismo Científico no Brasil, p. 22. 
17 Ana Paula VELHO, A infografia como instrumento do jornalismo científico, p. 2-5. 
18 Cf. José MARQUES DE MELO apud Alessandra Pinto de CARVALHO, A Ciência em Revista, p.15. 
19 Cf. Wilson BUENO, Jornalismo Científico no Brasil, p. 29. 
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Função educativa - a atividade pressupõe um feed back, ainda que não seja 

por meio de contatos diretos do jornalista com seus receptores. Há que se 

considerar a hipótese de que, às vezes, este seja o único caminho pelo qual o 

cidadão comum venha a conhecer as atividades relacionadas à ciência e à 

tecnologia. 

Função social - diz respeito à intermediação exercida pelo jornalismo 

científico entre ciência e sociedade. Está associada ao processo de humanização da 

ciência, isto é, “prevê o debate dos temas de ciência e tecnologia à luz das 

aspirações da sociedade e faz coincidir os interesses com os objetivos da produção 

e da divulgação científica” 20. 

Função cultural - o jornalismo científico deve ir além da simples transmissão 

de notícias sobre ciência e tecnologia, tomando posições críticas sobre a difusão dos 

fatos científicos em diferentes culturas, e “deve trabalhar em prol da preservação e 

da valorização da cultura nacional” 21. 

Função econômica – especialmente nos países subdesenvolvidos, o 

jornalismo científico deveria dedicar-se à divulgação de pesquisas geradas 

localmente, no intuito de promover a conscientização dos empresários sobre o valor 

da pesquisa científica e os benefícios advindos do investimento privado nesse setor. 

Função político-ideológica – Na visão de Bueno, tal função é a que tem sido 

menos praticada nos países subdesenvolvidos. Em linhas gerais, esta função está 

relacionada à identificação do jornalista científico com a sociedade em que atua. Ao 

desempenhar seu papel, o profissional deveria divulgar somente a ciência e a 

tecnologia que estivessem beneficiando a coletividade, impedir o favorecimento dos 

países hegemônicos em detrimento dos direitos do cidadão, criticar as informações 

recebidas de órgãos governamentais e multinacionais. “O jornalista científico precisa 

escrever para o seu povo, para o seu país, e não para fomentar a ganância dos que 

investem em ciência e tecnologia visando destruir os homens, os povos e a própria 

natureza” 22. 

                                            
20 Wilson BUENO, Jornalismo Científico no Brasil, p. 34. 
21 Ibid., p. 36. 
22 Wilson BUENO apud Alessandra Pinto de CARVALHO, A Ciência em Revista, p. 18.  
Consideramos importante relembrar que os conceitos relacionados ao jornalismo científico até aqui 
descritos remetem a um modelo ideal do exercício de tal atividade. A imprensa enquanto instituição é 
influente, mas o exercício individual da profissão esbarra em uma série de dificuldades e limitações, 
inerentes à rotina do jornalismo em si, que impedem, muitas vezes, o pleno exercício de suas 
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Nem sempre a prática profissional e o cotidiano das redações viabiliza o 

exercício do jornalismo científico tal qual foi descrito acima, tampouco o 

cumprimento pleno de suas funções, já que há quem fale também nas disfunções 

desse tipo de jornalismo: passivo, acrítico, não pedagógico, mero reprodutor de 

ideologias.23  

Sobre a dicotomia que se estabelece entre as teorias elaboradas por 

estudiosos e pesquisadores e a prática do jornalismo científico no dia-a-dia, o 

jornalista Sérgio Adeodato faz uma análise oportuna: 

 

(...) a teoria formulada por quem não vive o cotidiano de uma redação de 
jornal ganha nos aspectos ético, filosófico, ideológico, mas perde na 
percepção prática, no entendimento das mudanças que dependem da 
organização do trabalho dentro da empresa editora, da mentalidade dos que 
decidem, da formação dos profissionais e também das relações da empresa 
jornalística e seu ambiente sócio-econômico-cultural. 24

 

Embora haja divergências nas definições sobre o que seja o jornalismo 

científico, acreditamos que a revista Superinteressante reúna os atributos e, 

principalmente, as limitações inerentes à atividade para que se enquadre como um 

veículo desta modalidade jornalística.25 Não nos estenderemos mais em tais 

considerações, visto que o foco deste trabalho é a abordagem da temática religiosa 

pela revista. O aprofundamento das questões relativas ao jornalismo científico nos 

serve na medida em que fornecem o suporte teórico básico para a análise do veículo 

jornalístico em questão. Voltaremos ao tema no terceiro e no quarto capítulo deste 

trabalho quando abordaremos um paradoxo que se faz cada vez mais presente na 

atividade jornalística: profundidade versus espetacularização da informação. 
                                                                                                                                        
funções. O jornalista Clóvis Rossi lembra que apesar dos avanços tecnológicos, as condições de 
trabalho dos jornalistas continuam precárias, o que torna “extremamente difícil” o desempenho 
profissional e a dedicação ao cultivo das fontes e à prática contínua da interpretação. Cf. José 
MARQUES DE MELO, Jornalismo Opinativo, p. 32. 
23 Michel THIOLLENT descreve aspectos do jornalismo científico que podem ser encontrados em 
vários países e que ele relaciona às disfunções dessa modalidade jornalística. A primeira delas diz 
respeito à seleção de notícias. O autor afirma que a “informação científica obedece às leis dos 
acontecimentos”, ou seja, enfatiza o espetáculo e não o conteúdo. Diz ainda que o jornalismo 
científico torna-se passivo, quando apenas informa a atualidade, e que deveria ter sempre espaço 
para o componente pedagógico e crítico. Cf. Michel THIOLLENT apud Alessandra Pinto de 
CARVALHO, A Ciência em Revista, p.19. 
24 Sérgio ADEODATO apud Alessandra Pinto de CARVALHO, A Ciência em Revista, p. 22.  
25 Essa classificação da Superinteressante, como revista de jornalismo científico para o segmento 
jovem aparece no Portal do Jornalismo Científico, http://www.jornalismocientifico.com.br, Acesso em: 
27 jul 2003, e também é determinada pela própria Editora Abril.  
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1. 5 - A infografia e a imagem como recursos didáticos 

 É preciso considerar a função de traduzir informações científicas para um 

público leigo quando se pretende analisar a linguagem da revista ao abordar religião 

ou qualquer outro assunto. Idealmente, busca-se um equilíbrio na linguagem de 

forma que seja acessível ao não especialista, mas respeitada pelos cientistas. 

 Para enfatizar o caráter de mediação da revista, outra característica marcante 

é o uso da linguagem visual como forma de expressão. O efeito didático é 

acentuado pelo emprego de ilustrações, desenhos pormenorizados, infográficos, 

escalas etc. Com isso, a infografia26 é largamente utilizada para substituir metáforas 

e analogias comuns na explicação de fatos científicos, na tentativa de aliar a 

informação à ilustração:  

 

Ela se revela como o meio mais eficaz para transmitir de uma maneira rápida 
e concisa os aspectos fundamentais da informação que se referem àqueles 
temas que por sua novidade, desconhecimento geral, precisariam de um 
grande volume de palavras para sua explicação.27

 

Contudo, tais recursos visuais jamais deverão aparecer na página com uma 

função meramente decorativa. Devem conter informações complementares que 

auxiliem na compreensão do conteúdo do texto. As ilustrações são elaboradas e 

ricas em detalhes graças aos recursos da computação gráfica, de maneira que o 

desenho criado possa ser o mais próximo possível da imagem real, registrada pela 

fotografia. O visual arrojado acaba por se tornar  mais um atrativo para chamar a 
                                            
26 A infografia no jornalismo contém imagens que por meio de movimento e ampliação trazem a 
informação visual, com a finalidade de auxiliar na compreensão da informação contida no texto 
escrito. É um recurso que ajuda a expor detalhes que não seriam facilmente absorvidos pelo leitor 
somente através do texto. Nas reportagens históricas, por exemplo, a infografia aparece para 
reconstruir ambientes do passado ou traçar linhas cronológicas, o que é bastante comum nas 
reportagens sobre religiões. Cf. Ana Paula VELHO, A infografia como instrumento do jornalismo 
científico, p. 43. “Infográfico (informação + desenho) é um veículo visual usado para explicar 
invenções, teorias, jogos, acidentes ou estruturas de prédios, máquinas e seres humanos. Um 
Infográfico é informativo e explicativo ao mesmo tempo. Tem sido, e ainda é, usado por cientistas, 
técnicos, professores, jornalistas, designers e publicitários. Tem como objetivo principal unir arte e 
texto, de forma clara e atraente ao leitor. Tudo isso em pouco tempo e espaço. Esta técnica facilita o 
entendimento da matéria e atende leitores cada vez mais exigentes, e mais atarefados.” Site da 
ESPM, Escola Superior de Propaganda e Marketing: 
http://www.espm.br/ESPM/pt/Home/Noticias/Edicao/infografia.htm. Acesso em: 15/03/06. 
27 José AGUADO; José VIZUETE apud Ana Paula VELHO, A infografia como instrumento do 
jornalismo científico, p. 33. 
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atenção do jovem leitor, que é o público preferencial da revista. A seguir, alguns 

exemplos de infográficos utilizados pela revista para ilustrar matérias sobre religiões:  

 

 
Fig. 1 – Ayahuasca: infográfico demonstra como os componentes químicos do chá 

consumido no ritual do Santo Daime agem no sistema nervoso, provocando visões. 28 
 

 
 

 
Fig. 2 – Contestado: mapa mostra em detalhes a região do Estado de Santa 

Catarina, e parte do Paraná, onde ocorreu a Guerra do Contestado, em 1915.29  
 

                                            
28 Ivonete LUCIRIO, A bebida das visões, Superinteressante, p. 71.  
29 Cláudio ANGELO, A guerra que o Brasil esqueceu, Superinteressante, p. 47.  
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Fig. 3 – Organograma do inferno: infográfico representa uma espécie de 

“organograma do inferno” com a hierarquia dos demônios mais conhecidos, na verdade 
deuses tribais da Antiguidade, que mais tarde foram incorporados ao pensamento judaico-
cristão como personificações demoníacas.30  

 
 

 

               
 

Fig. 4 – Essênios: ilustração reproduz a planta do que seria o monastério de 
Qumran, no deserto da Judéia, onde viveu a comunidade sectária dos essênios.31  

                                            
30 Jomar MORAIS, Satã vive, Superinteressante, p. 58. 
31 Rafael KENSKI; Duda TEIXEIRA, A doutrina do deserto, Superinteressante, p. 59. 
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Fig. 5 – Sacrifícios humanos: infográfico detalhado mostra como eram o templo e 

os sacrifícios nos rituais dos mochicas, povo que habitava o Peru.32  
 
 
 
 

 
 
Fig. 6 – A caminho da iluminação: mapa mostra a trilha de peregrinação percorrida 

por Buda, no Nepal e na Ìndia, no decorrer de sua vida.33  

                                            
32 Cláudio ANGELO, Sangue para o El Niño, Superinteressante, p. 38. 
33 Caco de PAULA, O Iluminado, Superinteressante, p. 44. 
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Fig. 7 – Povos pré-hispânicos: linha cronológica mostra a trajetória das culturas 

pré-hispânicas nas Américas. O recurso é bastante utilizado nas matérias com enfoque 
histórico-arqueológico.34  
 

1. 6. “Superinteressante: quem lê é”35 – perfil dos leitores 

Da tiragem média de 450 mil exemplares por mês, a revista tem uma 

circulação líquida paga de 400 mil exemplares, dos quais aproximadamente 270 mil 

são assinaturas e os restantes 130 mil, vendas avulsas em bancas e 

supermercados. Isso representa uma cobertura que pode atingir uma população 

flutuante de 3 milhões e meio de leitores no Brasil, de acordo com as projeções da 

Editora Abril.36

  Superinteressante define sua missão como sendo apresentar ao jovem 

adulto consumidor os avanços do conhecimento humano de forma simples, 

informativa e divertida, conforme esclarece o ex-diretor de redação e atual diretor de 

núcleo da revista, Adriano Silva: 
                                            
34 Cláudio ANGELO, Sangue para o El Niño, Superinteressante, p. 40. 
35 O subtítulo faz alusão a um slogan que a revista adotou a partir da edição n. 155, de agosto de 
2000. O atual slogan da revista é “Superinteressante: essencial”. 
36 A circulação bruta, de 450 mil exemplares, refere-se ao total impresso e a circulação líquida, de 400 
mil, ao número de revistas vendidas de fato. Os números foram fornecidos pelo atual diretor de 
redação da revista, o jornalista Denis Russo Burgierman. Constam também em: Adriano SILVA (ed.), 
Mídia Kit da Superinteressante, p. 12. Quanto ao cálculo da população flutuante de leitores que 
venham a ter acesso a revista, nossa opinião é que as projeções da Editora Abril talvez superestimem 
esse número. 
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A Super é a maior e melhor revista do segmento jovem no Brasil. Gente com 
cabeça aberta, com a mente aberta, com coração aceso. Gente curiosa, que 
tem fome de conhecimento. Gente divertida, instruída, inteligente. Os 
milhares de leitores e assinantes da Super são os valiosos first-entry 
consumers: jovens adultos de classe média alta, brasileiros, começando a 
construir suas vidas e a consumir. O sonho de todo o anunciante. Um público 
com muito dinheiro para gastar, educado, e ainda não fidelizado por nenhuma 
marca em especial. A Super não se contenta em ser útil e relevante. Ela 
também busca todo mês ser a mais provocante, a que oferece as páginas 
mais bonitas. Nosso mantra é unir irreverência e solidez, profundidade e 
desassombro. Com essa libido toda impressa de capa a capa, a Super é a 
melhor opção para quem quer falar com o jovem consumidor brasileiro. Gente 
exigente e criteriosa, em idade de consumir muito – e que adora produtos de 
primeira. 37

  

A declaração do jornalista Adriano Silva, no kit de mídia da Superinteressante, 

um encarte voltado para imprensa, agências de publicidade e anunciantes – ou 

potenciais anunciantes – revela muito do tipo de público que a revista pretende 

atingir e do tipo de anúncio que deseja veicular em suas páginas. A despeito do 

discurso apologético, - o que não surpreende, considerando que a publicação (o 

Mídia Kit) visa convencer sobretudo os  anunciantes das vantagens de se investir na 

revista38 – a liderança da Superinteressante no segmento em que atua, jornalismo 

científico dirigido ao público jovem, é confirmada pela tiragem, comparada a 

segunda maior revista do segmento, a Galileu, como já foi mencionado 

anteriormente. Ao mesmo tempo reforça a pretensão do projeto original: a revista é 

dirigida a jovens, de classe média e média alta, que já trazem uma boa bagagem 

cultural e desejam ampliá-la. 39

Mas afinal quem é esse público que a revista classifica como “gente jovem, 

curiosa, culta, moderna e bem informada, que costuma consumir produtos de 

primeira linha” 40? 

 

                                            
37 Adriano SILVA (ed.), Mídia Kit da Superinteressante, p. 3. (O grifo é nosso) 
38 O que, aliás, é um alto investimento: um anúncio nacional de página indeterminada inteira - o mais 
caro - custa R$ 69.200,00. O anúncio de página com o valor mais baixo, equivalente a um terço de 
página na vertical, custa R$ 27.700,00. Contudo, se o anunciante deseja mostrar seu produto na 
chamada segunda capa (é o verso da capa) e na página 3, as primeiras a serem vistas quando o 
leitor abre a revista, o valor mais do que dobra: R$ 173.000. Cf. Site de publicidade da Editora Abril, 
http://www.publiabril.com.br. Acesso em: 23 ago 2005. 
39 Cf. Alessandra Pinto de CARVALHO, A Ciência em Revista, p. 44. 
40 Adriano SILVA  (ed.), Mídia Kit da Superinteressante, p. 11.  
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Os números abaixo podem fornecer o perfil do leitor de Superinteressante41: 

 

Gráfico 1: 

Distribuição de leitores por CLASSE SOCIAL
29%

50%

18%

3%

Classe A Classe B Classe C Outros
 

 

 

 79% pertencem às classes A/B   

 
Gráfico 2: 

Distribuição de leitores por SEXO
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Homens Mulheres
 

 
                                            
41 Adriano SILVA (ed.), Mídia Kit da Superinteressante, p. 11. O site de publicidade da Editora Abril, 
http://www.publiabril.com.br, acesso em: 23 ago 2005, mostra um dado ampliado a respeito da idade 
dos leitores: 59% têm idades entre 18 e 39 anos.  
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                                            Gráfico 3 

Distribuição de leitores por RENDA, 
ESCOLARIDADE, IDADE e ESTADO CIVIL
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 Em termos regionais, a circulação da revista atualmente está assim 

distribuída42: 

Gráfico 4: 

Circulação por REGIÃO
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Região Sudeste Região Sul Região Nordeste
Região Centro-Oeste Região Norte

 
                                            
42 Site de publicidade da Editora Abril, http://www.publiabril.com.br. Acesso em: 23 ago 2005. 
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 A observação dos gráficos nos permite constatar que: 

 

 a maior parte dos leitores pertence às classes A e B (79%); 

 a maioria é composta por homens (52%); 

 65% dos leitores são solteiros; 

 mais da metade (54%) tem entre 15 e 29 anos; 

 quase a metade (47%) dos leitores tem curso superior ou pós-graduação; 

 apesar de pertencerem, em sua maioria, às classes A e B, apenas 27% têm 

renda familiar superior a 15 salários mínimos; 

 o maior volume de circulação da revista concentra-se nas regiões mais ricas 

do País, onde estão também as principais instituições de ensino: as regiões Sul e 

Sudeste. 

 

 Se formos traçar um perfil único com base nesses dados, o leitor típico da 

revista é homem, solteiro, com curso superior, idade inferior a 29 anos, pertence à 

classe B e vive na Região Sudeste do País. 

 

1. 7. Quem anuncia também é “Super” 

No site de publicidade da Editora Abril, a descrição do perfil da revista é 

ampliada, considerando, além do jovem, também a família classe AB como potencial 

público-alvo para os anunciantes: 

 

Super é uma revista que trata do conhecimento de forma ampla, arejada , 
atraente e bem-humorada. É a revista de interesse geral para a família 
moderna, descolada e urbana. Uma família que transita na esfera cultural e 
de consumo das classes AB, que freqüenta os melhores shoppings centers 
do país, que adora comprar bons produtos e serviços, que viaja todo ano para 
o Brasil e exterior e que faz questão de comer, beber e se vestir muito bem. A 
Super está mais moderna, o editorial da Superinteressante é envolvente, 
estimulante e variado. Com textos claros e imagens didáticas, apresenta 
assuntos que atendem aos mais diversos interesses.  Na Superinteressante o 
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seu anúncio ganha a atenção de um leitor inteiramente sintonizado com a 
revista. 43  

 

Anunciantes vinculados a tecnologia e informática; automóveis; produtos de 

beleza; bebidas de um modo geral; bancos, tendências da moda jovem; eletro-

eletrônicos; e instituições de ensino são freqüentes nas páginas de 

Superinteressante. Aliás, a gama de anúncios é bastante diversificada, contudo, a 

revista estabelece duas restrições: não aceita veicular anúncios de cigarros e armas 

de fogo. Apesar de  barrar esses dois tipos de anúncios, não faz objeções aos de 

bebidas alcoólicas. Contudo, pelo que observamos, a maior parte da publicidade 

referente a bebidas é de refrigerantes. 

A Editora Abril estabelece alguns padrões éticos para anúncios publicados na 

Superinteressante, que se estendem a outras revistas do grupo: compromisso com a 

verdade; respeito à dignidade humana, dos diferentes grupos sociais e seus valores;  

respeito ao núcleo familiar e integridade.  

De acordo com o site de publicidade da editora, não são aceitas propagandas 

que contenham promessas enganosas ou milagrosas; qualquer espécie de ofensa 

ou discriminação racial, social, política, religiosa ou de nacionalidade; que ofendam 

os padrões morais que prevalecem entre os leitores de cada veículo; ou que colidam 

com a linha editorial dos veículos e públicos correspondentes. A editora estabelece 

ainda que deve haver uma separação clara entre a linha editorial e o conteúdo 

publicitário de cada revista: 

  

O valor de um veículo de comunicação está diretamente relacionado à sua 
credibilidade com o público consumidor. Essa relação é conquistada tanto 
pela qualidade editorial do veículo como pela publicidade nele veiculada. A 
clara distinção entre as duas atende ao princípio de respeito ao público. 44

 
 

Mais do que uma revista, Superinteressante tornou-se uma grife dentro do 

Grupo Abril. Criou-se um selo Superinteressante para uma linha de produtos 

segmentados que levam a chancela da revista. A segmentação visa atender à 

demanda de leitores/consumidores diferenciados, mas sobretudo à demanda 
                                            
43 Site de publicidade da Editora Abril, http://www.publiabril.com.br. Acesso em: 3 nov 2003. 
44 Ibid., Acesso em: 22 ago 2005. 
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comercial, arrebanhando anunciantes que eventualmente fiquem de fora do produto 

principal, que é a revista mensal, e oferecendo condições diferenciadas para os 

anúncios. São os chamados especiais editoriais, cujas características consistem em 

conteúdo editorial temático; oportunidade de negociar pacotes para todos os 

especiais; especiais colecionáveis; e possibilidade de patrocínio exclusivo e compra 

em lotes. “Como tratam de assuntos específicos, os Especiais Editoriais acabam 

segmentando ainda mais um mercado já segmentado. Isso permite ao anunciante 

maior adequação do seu produto ao editorial” 45. 

 Dentre os produtos segmentados estão edições especiais da própria revista - 

fora da edição mensal -, outras revistas como Aventuras na História, Mundo 

Estranho e Vida Simples. Eis o perfil de Vida Simples, conforme descrito no kit de 

mídia de Superinteressante:   

 

Vida Simples chegou para falar com um público que se preocupa cada vez 
mais com qualidade de vida. Repleta de dicas sobre como morar, comer, 
comprar e, principalmente, se conhecer melhor, Vida Simples tornou-se uma 
companheira para homens e mulheres acima dos 30 anos que querem fazer 
do bem-estar uma prioridade em suas vidas. Anuncie em Vida Simples e 
descubra que falar com essa nova geração de consumidores ficou muito 
simples.46

 

A revista é publicada mensalmente. Seu público-alvo é composto 

majoritariamente de leitores das classes A/B (83%); com idades entre 30 e 49 anos 

(62%); 60% são mulheres; 65% têm nível superior e/ou pós-graduação e 80% falam 

fluentemente inglês.47  

 Outro membro da “família Super”48 , a revista Mundo Estranho começou como 

uma edição especial da revista principal e, devido à boa aceitação do público, 

tornou-se uma revista mensal com circulação paga em torno de 60 mil exemplares. 

É voltada para adolescentes com idade entre 13 e 18 anos. Trata basicamente de 

curiosidades: 

 

                                            
45 Adriano SILVA (ed.), Mídia Kit da Superinteressante, p. 6. 
46 Ibid., p. 8.  
47 Cf. Ibid., p. 8. 
48 Expressão empregada pela própria Editora Abril para designar os produtos que levam o selo 
Superinteressante. Ibid., p. 8. 
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Como a fórmula da Coca-Cola continua secreta? Por que os ingleses dirigem 
pela esquerda? A resposta para esta e muitas outras perguntas intrigantes 
estão em Mundo Estranho. Inclua a revista no seu plano de mídia e mostre 
que você entende o curioso mundo dos adolescentes.49

 

           Os produtos com a chancela Superinteressante não se restringem a revistas.  

Há a coleção de livros Para Saber Mais, em formato pocket, que aborda os mais 

variados temas: drogas, informática, feng shui, literatura brasileira, personalidades, 

etc; e a Caixa Superinteressante, que traz todas as edições da revista, desde sua 

criação em 1987, em CD-rom. Sistematicamente também são editadas e lançadas 

pela Superinteressante séries de documentários em DVD, produzidos pela BBC, 

cujos temas variam de corpo humano, passando por viagens a Antártida, até 

grandes figuras bíblicas. Acompanhando a tendência generalizada nos meios de 

comunicação a revista tem também seu próprio site,  www.superinteressante.com.br.  

Há ainda um outro produto, a Revista das Religiões, lançada em 2003, que 

atualmente não está circulando e já em suas últimas edições, no primeiro semestre 

de 2005, não levava mais o selo Superinteressante. Voltaremos a falar dela no 

segundo capítulo. 

 

1. 8. Perfil jornalístico da revista 

Em quase 20 anos, a revista, apesar de se manter fiel ao projeto original, já 

passou por sucessivas reformulações gráficas e editoriais, em parte devido às 

demandas do mercado de publicações, em parte devido à marca pessoal e à 

sistemática que cada diretor de redação imprime à publicação. O cargo atualmente é 

ocupado pelo jornalista Denis Russo Burgierman. Não aprofundaremos tais 

questões. A discussão a respeito de aspectos gráficos e editoriais servir-nos-á na 

medida em que possa nos auxiliar na análise da abordagem da religião pela revista. 

O “cérebro” da Superinteressante - a redação -  é composto basicamente por 

quinze profissionais: o diretor de redação; o diretor de arte; o editor de arte; quatro 

editores de texto; o editor de infografia; dois designers e um revisor. Somam-se a 

essa equipe um coordenador e um assistente administrativo e um profissional 

                                            
49 Adriano SILVA (ed.), Mídia Kit da Superinteressante, p. 8. 
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responsável pelo atendimento ao leitor. Esse número eventualmente varia com a 

entrada de estagiários e de repórteres free-lancer, que fazem trabalhos ocasionais.50

Não há editorias fixas na revista. Todos, em tese, podem fazer tudo. São 

profissionais habilitados a atuar nas três áreas básicas do jornalismo: reportagem, 

redação e edição. “Repórteres da Super costumam ser pessoas jovens, 

enormemente curiosas, afeitos a bibliotecas, interessados em garimpar detalhes, 

bons em contar histórias” 51. 

O critério fundamental para a seleção de assuntos que vai compor a pauta da 

revista a cada mês é o chamado interesse presumido do leitor, o que determina 

também o destaque e o espaço que os temas vão receber dentro da edição: 

 

Tudo passa pelo interesse presumido do leitor. A matéria ideal é aquela que 
causa no leitor a sensação de que não pode continuar vivendo sem lê-la. 
Quanto mais a pauta se encaixa nesse critério, mais espaço ela ganha na 
revista. Na hora de “vender” a matéria ao leitor é esse o nosso objetivo: 
mostrar o quanto ela é imprescindível.52

 

 Quanto ao critério de escolha das pautas sobre religião e o destaque que elas 

receberão, o atual diretor de redação acrescenta: 

 

O mesmo de qualquer reportagem: aquilo que acreditamos ser o interesse do 
público. Temas tabu tendem a ser especialmente pertinentes numa revista 
que, como a Super,  se propõe a mostrar o outro lado das questões. Talvez 
isso explique a alta freqüência de temas religiosos. (...) Um tema de capa 
precisa interessar não apenas a uma parcela dos nossos leitores, mas algo 
próximo possível de 100% deles.53

 

Não há pesquisas para captar o interesse do público antes das edições, daí a 

importância do interesse presumido do leitor.54 Quando há algum tipo de pesquisa, 

                                            
50 Cf. EXPEDIENTE, Superinteressante, ed. 223, fev. 2006, p.16. 
51 Denis Russo Burgierman, diretor de redação da Superinteressante, entrevistado pela autora por e-
mail, 18/08/05. Ver apêndices p. 221. 
52 Adriano Silva, diretor de núcleo da Superinteressante, entrevistado pela autora por e-mail, 
25/06/03. Ver apêndices p. 219. 
53 Denis Russo Burgierman, diretor de redação da Superinteressante, entrevistado pela autora por e-
mail, 18/08/05. Ver apêndices p. 221. 
54 Convém destacar que esse tipo de pesquisa com leitores na pré-edição de uma publicação que já 
circula no mercado não é usual no jornalismo brasileiro. Essas pesquisas geralmente são realizadas 
somente quando se vai preparar um lançamento, uma publicação nova, ou uma edição especial de 
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ela é ocasional, feita a partir das revistas publicadas, quando são realizadas 

algumas pesquisas qualitativas que medem índices de leitura e de satisfação com 

cada reportagem de uma edição. As vendas em bancas de uma determinada edição 

e a repercussão de cada matéria são o meio principal de aferir o interesse dos 

leitores, ambas consideradas como “pesquisas” de eficiência inquestionável pela 

direção de redação. O retorno direto dos leitores também ajuda a mensurar o 

impacto das reportagens e se dá de maneira informal, por telefonemas, cartas e 

principalmente e-mails. Os temas religiosos tendem a ter grande resposta do público 

e a causar muita polêmica, segundo o diretor de redação. De maneira especial, 

aquelas reportagens que abordam as diferenças entre o que a história registra e a fé 

afirma. 

O critério para selecionar os especialistas que dão entrevistas aos repórteres 

da revista é o de buscar as maiores autoridades no assunto, com reconhecimento na 

comunidade científica e domínio do assunto em questão, sejam eles cientistas 

brasileiros ou estrangeiros, vinculados a instituições de ensino e pesquisa de 

renome nacional e internacional.  

O material de apoio para a realização das reportagens provém das mais 

variadas origens: livros, outros veículos jornalísticos, sites, o Dedoc (Departamento 

de Documentação) do Grupo Abril e tudo mais que o repórter possa encontrar para  

facilitar sua tarefa de apuração. De um modo geral, as reportagens começam com 

pesquisa na internet: 

 

A internet serve como uma espécie de prospecção, uma olhada geral no 
mundo para descobrir idéias novas e interessantes. Mas ela não é uma boa 
ferramenta para ir fundo nos temas – aí os livros e as entrevistas continuam 
insuperáveis. Os livros tendem a nos revelar as melhores fontes para 
entrevistas.55

 

A redação das matérias deve primar pela forma didática e detalhada, com 

uma linguagem simples e atrativa, que seja entendida pelo leitor leigo, mas 

                                                                                                                                        
um veículo que já circula. A elaboração de edições convencionais começa, quase que 
invariavelmente, com as reuniões de pauta dos editores, cuja principal fonte é a observação que os 
jornalistas fazem dos fatos do cotidiano ou do que é noticiado em outros meios e trazem como 
sugestão para essa reunião. Essa é a prática rotineira das redações. 
55 Denis Russo Burgierman, diretor de redação da Superinteressante, entrevistado pela autora por e-
mail, 18/08/05. Ver apêndices p. 221. 
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respeitada pelos especialistas. Para atender a esses dois requisitos, o texto deve 

suprir duas necessidades, de certa forma, paradoxais do público leitor: ser 

compreensível  para quem tem contato com o assunto pela primeira vez, mas ao 

mesmo tempo fornecer uma abordagem mais aprofundada para quem já tem 

conhecimento sobre o tema. Toda matéria deve conter: o que é, como funciona, as 

polêmicas que existem a respeito, por que o tema é relevante, a historiografia e o 

futuro inferível56.   

O texto deve  informar tudo o que for possível a respeito da notícia. Logo, não 

há problema em se repetir a explicação sobre o que são sinapses e neurônios, por 

exemplo, em quantas forem as matérias  que a revista publicar sobre o cérebro e o 

sistema nervoso central. Como se cada edição fosse feita para um novo público e, 

além disso, evitando que o leitor tenha que interromper a leitura para recorrer ao 

dicionário. 

 

Procuramos não “simplificar” os temas, mas tratar deles com muita clareza, 
de um modo que seja acessível a todos. Mas é claro que há limitações de 
espaço – e é por isso que nossas reportagens sempre são sucedidas por 
indicações bibliográficas para quem quer ir mais fundo.57

 

No que se refere a repetição de matérias, a norma é procurar evitá-la, ou, 

pelo menos, não voltar a falar do mesmo tema com um mesmo enfoque, em um 

período inferior a três anos. Essa diretriz visa manter uma das principais marcas da 

revista: a variedade. Contudo, alguns temas religiosos são recorrentes, admite o 

diretor da redação: 

 

É um fato que a vida de Jesus é um tema poderoso, que já deu margem a 
muitas reportagens e poderá dar margem a muitas outras. Jesus é o mais 
relevante personagem histórico, pelo menos para os brasileiros, 
majoritariamente cristãos. É de se esperar que o interesse nele seja maior do 
que por qualquer outra pessoa que já existiu.58

 

                                            
56 Cf. Adriano Silva, diretor de núcleo da Superinteressante, entrevistado pela autora por e-mail, 
25/06/03. Ver apêndices p. 219. 
57 Denis Russo Burgierman, diretor de redação da Superinteressante, entrevistado pela autora por e-
mail, 18/08/05. Ver apêndices p. 221. 
58 IDEM, entrevistado pela autora por e-mail, 18/08/05. Ver apêndices p. 221. 
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 Outro tema religioso que se repete com alguma freqüência é o Budismo. “É o 

que podemos chamar de uma religião ‘pop’, da moda” 59.  

Vimos que a revista Superinteressante surge em 1987, dentro do Grupo Abril 

para suplantar o fracasso  da primeira revista sobre tecnologia  e ciência  lançada 

pela editora, Ciência Ilustrada. Mesmo tendo por base o projeto editorial de Muy 

interesante, a revista ganhou notoriedade ao optar por um caminho diferente do da 

publicação espanhola: em vez de se dedicar à publicação de temas fantásticos e 

assuntos exóticos, enveredou pelo controverso ramo do jornalismo do científico, o 

que se mostrou uma estratégia eficiente em termos de conquista de leitores e 

anunciantes. Apostou nos textos simples, explicativos e, sobretudo, no uso 

cuidadoso de imagens e infográficos para atrair a atenção de seu público-alvo, um 

universo que abarca cerca de 450 mil leitores, a maior parte deles com idades entre 

18 e 39 anos.  

Para manter cativo seu público, como é inerente a qualquer veículo de 

comunicação,  Superinteressante voltou seu foco para um tema que parecia garantir 

a atenção de seus leitores e, conseqüentemente a vendagem de revistas: as 

religiões. É sobre elas que falaremos no próximo capítulo. 

                                            
59 Denis Russo Burgierman, diretor de redação da Superinteressante, entrevistado pela autora por e-
mail, 18/08/05. Ver apêndices p. 221. 
 

  



CAPÍTULO II:  

QUANDO OS DEUSES SE TORNARAM 
SUPERINTERESSANTES 

 

 O objetivo deste capítulo é mostrar como e quando a religião começou a ser 

pauta da revista. Neste retrospecto, veremos como o espaço destinado à temática 

religiosa foi-se consolidando e crescendo gradativamente dentro da publicação. A 

intenção é analisar de modo particular cada uma das 21 matérias que compõem 

nossa amostra de trabalho, ressaltando semelhanças, diferenças, peculiaridades e 

características marcantes das reportagens. Nosso critério principal para selecionar 

as matérias a serem analisadas foi o fato de elas receberem destaque na capa das 

edições de 2000 a 2002. 

 

2.1 - O tema ganha espaço na revista 

No que se refere à Superinteressante, cabe relembrar que a revista aborda a 

religião assim como aborda outros temas, o que faz dela um tipo de mídia 

generalista e não religiosa e institucional. Na última, o conhecimento do mundo 

passa a ser vinculado ao conhecimento doutrinário, conferindo-lhe caráter 

confessional. É até bastante comum, na mídia generalista, uma postura de certa 

forma depreciativa do fenômeno religioso, embora não seja este o caso.1 Enquanto, 

na mídia generalista, a informação é um fim, na mídia religiosa institucional é um 

meio para veicular a visão de mundo da instituição. Martino vai além nas distinções: 

 

Uma das principais características detectadas na análise da mídia religiosa é 
a correspondência entre a necessidade de expansão doutrinária e o número 
de ataques às instituições concorrentes. O crescimento do número de fiéis 
parece coincidir com essa estratégia concorrencial que tem por objetivo 
abalar a credibilidade da concorrência. 2

 

                                                 
1 Cf. Luís Mauro Sá MARTINO, Mídia e Poder Simbólico, p. 56-57. 
2 Ibid., p. 58. 
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 Superinteressante, como mídia generalista, procura abordar diferentes 

denominações religiosas, buscando ressaltar aspectos positivos e negativos em 

cada uma. Um bom exemplo foram as matérias divulgadas sobre o Islã pós-atentado 

do 11 de setembro, na edição de novembro de 2001, onde encontramos trechos 

como este: 

 

Pouco compreendido pelo Ocidente, o Alcorão sempre foi uma espécie de 
caixa preta do Islã, envolto num clima tão misterioso quanto o corpo das 
mulheres afegãs sob a burqa (cujo uso obrigatório, por sinal, não está no 
Alcorão, que apenas recomenda que elas se vistam “com pudor”. O livro 
estabelece claramente que as mulheres devem ser bem tratadas e que 
possuem igualdade de direitos com os homens). 3

 

Trechos como esse parecem tentar desfazer a visão preconceituosa acerca 

do livro sagrado dos muçulmanos, no intuito de mostrar aspectos positivos da 

religião islâmica, sobretudo num período em que ela era alvo de todo o tipo de 

especulação. Outro texto, com uma abordagem mais histórica, também deixa 

transparecer a intenção de tratar o Islamismo de maneira mais imparcial e menos 

preconceituosa: 

 

O Alcorão não obriga à conversão e, ao menos nos primeiros séculos da nova 
fé, a tolerância religiosa era a regra – muito mais do que em terras cristãs. 
Tanto é verdade que nas regiões que administravam, os muçulmanos eram 
absoluta minoria até o século XI. Essa tolerância está expressa no texto 
sagrado: “Não disputeis com os adeptos do Livro senão da mais pacífica 
maneira.” Os “adeptos do Livro” são os cristãos e os judeus. “Nosso Deus e 
vosso são Um e a Ele nos submeteremos”, prossegue o Alcorão, deixando 
claro que respeita e aceita as outras duas crenças que adoram o mesmo 
Deus, seja chamando-o de Alá ou Jeová.4

 

Podemos vislumbrar também nas páginas de Superinteressante a tentativa de 

abordar a temática religiosa à luz da antropologia, da sociologia, da psicologia e, 

sobretudo da história, como no exemplo abaixo: 

                                                 
3 Denis Russo BURGIERMAN, A palavra de Deus. Superinteressante, p. 38. 
4 Ibid., p. 41. 
Como perceberemos no decorrer do capítulo, algumas citações, mesmo estando em destaque, 
aparecerão com trechos colocados entre aspas. Gostaríamos de esclarecer que “as aspas” referem-
se à passagem de livros ou à fala de pessoas que foram entrevistadas, ou citadas durante a 
reportagem.  
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Em 1857, Kardec trouxe à luz O Livro dos Espíritos. É a partir dessa obra que 
se pode falar em Espiritismo (a palavra, aliás, é um neologismo cunhado pelo 
próprio Kardec para diferenciar a nova religião dos inúmeros espiritualismos 
existentes que estavam na moda). E – outro elemento de diferenciação com 
as demais religiões – tinha a retórica livremente inspirada no vocabulário e no 
método expositivo dos livros de ciências naturais do século XIX. Uma 
linguagem sintética, facilmente compreensível e nada hermética.5

 

Apoiados na análise de Martino, temos em Superinteressante a informação 

como um produto-fim e não como um produto-meio, característico da mídia religiosa 

institucional. 

          A primeira vez que a revista trouxe como tema de capa a religião foi na 

metade da década de 90. A edição de número 88, ano 9, de janeiro de 1995 trazia 

como manchete principal o Candomblé no Brasil6. Uma reportagem extensa, de 14 

páginas, permitia ao leitor saber o que é, quais as origens e como o Candomblé 

chegou às terras brasileiras, além de mostrar quem são e quais os atributos e 

poderes dos orixás mais cultuados nos terreiros nacionais. Até então, essa ou 

qualquer outra religião nunca havia recebido destaque na revista, não fosse por 

notas curtas, esporádicas. 

De 1995 a 1999, a temática religiosa passou a ocupar um espaço maior, mas 

ainda incipiente, se comparado ao que hoje se observa. Nesse período, uma das 12 

edições anuais sempre trazia a religião como tema principal. O ano de 1996 

reservou a única manchete de capa sobre o assunto, no mês de abril, para o tema 

“Quem é Jesus”. Em uma reportagem que ouvia especialistas das mais variadas 

áreas – filólogos, lingüistas, arqueólogos e historiadores – eram divulgados os 

resultados mais recentes das pesquisas sobre o Jesus Histórico. Em 1997,  em vez 

de uma capa por ano, como acontecia desde 1995, foram duas. Na edição de abril,  

as novas descobertas relacionadas aos Manuscritos do Mar Morto dominavam a 

manchete principal. Na seqüência, em maio, o Islã aparece pela primeira vez na 

capa da Superinteressante. Sob o título “Islã, uma religião toma conta do mundo”, a 

reportagem abordava, sobretudo, a expansão do Islã, e a desinformação que o 

associa de maneira indiscriminada ao terrorismo.  

                                                 
5 Leandro SARMATZ, Que religião é essa?, Superinteressante, p. 48. 
6 Cf. Sílvia CAMPOLIM, Candomblé, Superinteressante, p. 18.  
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Em 1998 e 1999, volta-se à tendência de uma capa por ano. Em junho de 98, 

capa reservada para o Santo Sudário. O texto abordava o trabalho realizado por 

estudiosos acerca daquela que é considerada umas das principais relíquias do 

Cristianismo. Em 99, no mês de dezembro, o tema que ganha a capa, embora com 

destaque secundário, certamente despertaria a curiosidade do leitor: a chegada do 

ano 2000 e os diferentes calendários religiosos. Como surgiu o calendário cristão e 

como funcionam os calendários judaico e islâmico eram  as questões que 

dominavam a reportagem. 

Ao ampliarmos o campo de análise, empiricamente, observaremos a mesma 

inclinação em outras mídias, no mesmo período. Nos canais de televisão que 

veiculam  essa modalidade de jornalismo, como Discovery Channel, National 

Geografic, History Channel, People & Arts e GNT, o espaço para a temática religiosa 

é cada vez maior. É comum encontrar dezenas de vídeos-documentários sobre 

religião na programação semanal dos canais por assinatura. Isso vem a corroborar a 

idéia de que este é um fenômeno novo nos meios de comunicação, sobretudo se 

considerarmos a história da televisão por assinatura no Brasil. No formato como a 

conhecemos hoje, começa com a TVA, em 1991, considerada a pioneira, mas é 

somente a partir da segunda metade da década de 90 que a programação 

segmentada se consolida e passa a atingir um público considerável.7 Se levarmos 

em conta esse período de consolidação da TV a cabo - a partir de 1995 – teremos a 

mesma cronologia de Superinteressante, ou seja, a religião surgindo como pauta 

nos últimos dez, onze anos. 

Os temas escolhidos, tanto na mídia impressa como eletrônica, de um modo 

geral, estão relacionados às datas dos calendários religiosos, com o predomínio de 

pautas que enfocam o Cristianismo. Basta, para isso, observar as manchetes de 

capa da Superinteressante nos meses de Natal, Páscoa e, algumas vezes, Corpus 

Christi. Essa ocorrência se aplica também a datas do calendário de outras religiões 

como o Judaísmo, o Islamismo e o Budismo, embora em menor escala. Alinhar a 

pauta a datas e acontecimentos é uma ferramenta básica do jornalismo para atender 

aos critérios de atualidade e interesse público. 

Apesar da forte relação da pauta com as datas religiosas, tal critério já 

começa a extrapolar os limites do calendário. O tema passou a fazer parte da grade 
                                                 
7 Cf. Rita GASTAL, TV a Cabo, p. 65. 
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de programação habitual dos canais de TV e  da ordem do dia dos meios impressos. 

Apenas para citar um exemplo, temos a série Sagradas Escrituras, veiculada 

regularmente pelo Discovery Channel. 

 

2. 2 - Período de abrangência da pesquisa: 2000 a 2002 

Nossa análise está centrada nas edições de Superinteressante que 

compreendem um período de três anos, de 2000 a 2002, de modo especial naquelas 

reportagens que mereceram manchete na capa da revista. Optamos por tal 

delimitação, visto que a partir de 2000 o tema ganha um espaço significativo na 

revista. Finalizaremos a análise em 2002 porque a partir do ano de 2003, a revista 

segmentou o assunto em outra publicação a ela vinculada, a Revista das Religiões8. 

Assim a incidência da temática religiosa na publicação original caiu bastante e o 

conteúdo passou a ser o tema central da segunda publicação, embora não 

desaparecesse das páginas de Superinteressante. Vamos nos ater somente às 

reportagens com destaque de capa, pois são as mais importantes de cada edição – 

aliás este é o critério que as faz manchetes de capa. Se ampliássemos o campo de 

análise para todos os textos que tocam na temática religiosa – resenhas, notícias e 

pequenas notas – que não aparecem na capa, nosso universo de análise 

certamente triplicaria, pois, no período em questão, praticamente todas as edições 

tocaram no assunto em diferentes seções da revista (Super Novas, Super Notícias, 

Super Intrigante e Super Cult) . 

Das doze edições do ano de 2000, metade tratou da temática religiosa. Foram 

seis edições, mas o assunto foi pauta da revista, pelo menos nove vezes. Naquele 

ano, os temas variaram de religiões pré-colombianas, passando pelas três grandes 

religiões monoteístas - Islamismo, Judaísmo e Cristianismo - até os sincretismos, 

como Espiritismo e Santo Daime. 

                                                 
8 A Revista das Religiões circulou do segundo semestre de 2003 até o primeiro semestre de 2005. 
Inicialmente ela foi lançada com periodicidade bimestral e, logo depois, mensal, como um subproduto 
de Superinteressante. Nos últimos meses de sua circulação, já não era mais vinculada à redação de 
Superinteressante. Segundo o diretor de redação, Denis Russo Burgierman, a Revista das Religiões 
circulará apenas em edições especiais, sem periodicidade fixa: “O sucesso das reportagens de 
religião da Super nos deu a convicção de havia uma público considerável disposto a ler todos os 
meses uma revista exclusivamente voltada ao tema. Pelo jeito, superestimamos esse público”. Denis 
Russo Burgierman, diretor de redação da Superinteressante, entrevistado pela autora por e-mail, 
18/08/05. Ver apêndices p. 221. 
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No ano seguinte, 2001,  quatro edições abordaram a temática religiosa 

sempre com destaque na capa da revista. Entre os temas deste período, um 

aparecia pela primeira vez, o Budismo.  

O aumento considerável do espaço e da freqüência da temática religiosa na 

revista no período selecionado culminaria, no ano de 2002, com  9 das 13 edições – 

houve uma edição extra em setembro daquele ano - tratando de algum assunto  

relacionado à religião.9

Podemos relacionar essa ampliação da temática religiosa ao interesse 

crescente manifestado pelos leitores da revista. Os dados demonstrados 

anteriormente indicam que esse fenômeno pode ser mensurado  pelo espaço que a 

religião ocupa nos meios jornalísticos, sobretudo no jornalismo científico, em suas 

várias formas, como vimos nos exemplos de mídia impressa e eletrônica. A 

ampliação desse espaço faz com que a temática religiosa perpasse a sociedade nos 

mais variados níveis, impulsionada pela abertura do jornalismo, na tentativa de ser 

um facilitador, um mediador entre a linguagem específica utilizada pelas ciências 

que se ocupam da religião e o público leigo. 

Essa ampliação leva-nos a supor que o tema entra em pauta não somente por 

questões comerciais, associadas à conquista de novos anunciantes. Pode ser 

interpretada como um indicativo do interesse cada vez maior que a religião vem 

despertando nas pessoas nos dias atuais. Desta vez, o fenômeno se apresenta 

como um reflexo do contexto no qual está inserido, a sociedade da informação10. Ele 

se manifesta nos canais em que circula aquilo que hoje é considerado uma 

mercadoria valiosa, embora perecível: a noticia.11

Parece-nos, então, claro que atualmente há um renovado interesse pela 

religião. É isso o que afirma Paiva: 
                                                 
9 Todos os dados estatísticos referentes ao aparecimento do tema religião na revista foram obtidos 
por meio da Coleção Superinteressante 15 anos, em CD-rom, lançada em 2002, pela Editora Abril. A 
coleção traz todas as edições, desde o ano de 1987 até junho de 2002. O dados do segundo 
semestre de 2002 foram coletados em exemplares impressos. 
10 José ARBEX JR, Showrnalismo, contracapa. 
11 Em sua obra, Comunicação e Jornalismo, Ciro MARCONDES FILHO, p. 24-25, descreve o 
processo histórico de transformação da notícia, da informação, em mercadoria, cuja origem está no 
fim do século XIX, por volta de 1870: “A notícia, como mercadoria, vai recebendo cada vez mais 
investimento para melhorar sua aparência e sua vendabilidade: criam-se as manchetes, os 
destaques, as reportagens, trabalha-se e investe-se muito mais na capa, no logotipo, nas chamadas 
de primeira página. Aumenta o volume publicitário e enfraquece-se a posição dos editores e 
redatores. O redator perde sua autonomia e o tratamento e a elaboração de notícias se sobrepõem à 
‘linha editorial’”.  
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De acordo com as projeções da World Christian Encyclopedia (Clévenot, 
1987; Paiva, 1995), na virada do século a proporção de ateus e agnósticos 
que, em relação aos crentes, se expandiu impressionantemente (...) até a 
década de 1970, terá diminuído drasticamente, igualando-se sua taxa de 
crescimento à dos grandes grupos religiosos. (...) O vigor com que as 
pessoas buscam transcender seus limites individuais (...) e invocam alguém 
ou algo que denominam sobre-humano, sobrenatural ou divino justifica  a 
atribuição ao nosso tempo de renovado interesse pela religião.12

 

Na raiz da retomada desse interesse,  entre outras razões, está a velocidade 

das transformações às quais o homem foi submetido nesse fim de século, algo 

jamais experimentado ao longo de toda a história da humanidade. Velocidade, 

descartabilidade, transitoriedade, precariedade e instabilidade passaram a ser 

atributos freqüentes do cotidiano, nas mais diversas instâncias.13 O depoimento do 

jornalista Denis Russo Burgierman, diretor de redação da Superinteressante, parece 

bastante ilustrativo quanto aos reflexos dessa realidade na revista: 

 
A inquietude espiritual do começo do milênio e os conflitos religiosos que se 
tornaram mais comuns impuseram à revista um maior peso para as grandes 
discussões. A fórmula fez sucesso. A revista nunca vendeu tanto: em 2001, 
foram 111 mil exemplares – em bancas e supermercados - , em média, por 
mês (no ano anterior, a média tinha sido de 93 mil; dois anos antes foram 80 
mil; dez anos antes, 40 mil).14

 

Nas tabelas, nas próximas páginas, é possível visualizar a distribuição das 

pautas sobre religião na Superinteressante e seu destaque em cada edição nos 

anos de 2000, 2001 e 2002: 

 

 

 

                                                 
12 Geraldo José de PAIVA, Psicologia e senso religioso, In: Geraldo José de PAIVA (org.), Entre 
necessidade e desejo, p. 69.  
13 Cf. José J. QUEIROZ, As religiões e o sagrado nas encruzilhadas da pós-modernidade, In: José J. 
QUEIROZ (org.), Interfaces do Sagrado em véspera de milênio, p. 9. 
14 Denis Russo BURGIERMAN, 15 anos de Super, Superinteressante, p. 56. 
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Tabela 1 - INCIDÊNCIA DA TEMÁTICA RELIGIOSA NA REVISTA SUPERINTERESSANTE NO ANO 2000 
 

       Edição 
 

 
Assunto 

 
Denominação 

religiosa 
predominante 

 
Resumo 

 
Destaque 

 
Espaço 

destinado 

 Ano 13 – ed. 149 
Fevereiro/2000 

Guerra de Canudos Catolicismo Estudiosos procuram  
resgatar novos elementos 
sobre o perfil do Conselheiro 

Manchete secundária 
de capa (canto superior 
esquerdo) 
 

7 páginas 

    Ano 13 – ed. 150 
Março/2000 

Rituais e sacrifícios 
humanos entre os 

mochicas   

Religiões pré-
colombianas 

Arqueólogos pesquisam  
achados que revelam 
 sacrifícios humanos entre  
os mochicas, no Peru 

Manchete principal  
de capa 

8 páginas 

Ano 13 – ed. 151 
Abril/2000 

Santo Daime – a 
bebida das visões 

Santo Daime A bebida atrai cada vez 
 mais pesquisadores e  
farmacologistas que 
estudam seus efeitos 

Manchete secundária de 
capa s/foto (canto 
superior esquerdo) 

6 páginas 

Ano 13 – ed. 152 
Maio/2000 

Guerra do 
Contestado 

Catolicismo Entrevista com sobreviventes 
do conflito em Santa Catarina, 
em 1915. 

Manchete secundária  
de capa (canto superior 
esquerdo) 

7 páginas 

Ano 13 – ed. 155 
Agosto/2000 

Os Manuscritos do 
Mar Morto 

Cristianismo, 
Judaísmo 

A tradução em andamento dos 
Manuscritos do Mar Morto e o 
que se sabe sobre os essênios. 

Manchete secundária 
de capa (no pé da capa, 
ao centro) 

7 páginas 

Ano 13 – ed. 155 
Agosto/2000 

Bisturi do além -
cirurgias mediúnicas 

Espiritismo A prática da cirurgia mediúnica 
no Brasil; a auto-sugestão 
e a ausência de dor 

Manchete secundária  
de capa s/foto  (canto 
inferior esquerdo) 

6 páginas 

Ano 13  - ed. 156 
Setembro/2000 

 
 

 

O poder de cura das 
orações 

_ Especialistas estudam as  
propriedades terapêuticas  
das orações em várias religiões 

Manchete secundária  
de capa s/foto 
(centro inferior) 

5 páginas 

 

Total de reportagens  com chamada de capa no ano 2000: 7 
 

Total de edições: 6 
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Tabela 2 - INCIDÊNCIA DA TEMÁTICA RELIGIOSA NA REVISTA SUPERINTERESSANTE NO ANO 2001 
 

 
Edição 

 

 
Assunto 

 
Denominação 

religiosa 
predominante 

 
Resumo 

 
Destaque 

 
Espaço 

destinado 

Ano 14 – ed. 160 
Janeiro/2001 

Deus existe? - Vários cientistas discutem a 
 hipótese da existência de Deus 

Manchete de capa  
secundária (canto  
superior esquerdo) 

6 páginas 

Ano 14 – ed. 167 
Agosto/2001 

Dalai Lama Budismo O pensamento e a história do Dalai 
Lama e seu papel na penetração do 
Budismo no Ocidente 

Manchete principal 
de capa 

9 páginas 

Ano 14 – ed. 169 
Outubro/2001 

Terrorismo Islamismo As várias facetas do terrorismo; a 
lógica de ação terrorista; a diferença 
entre terroristas e psicopatas. As 
relações do extremismo e do terror 
com a religião. A ênfase da reportagem 
está no Islamismo, devido aos ataques 
de 11 de setembro, ocorridos um mês 
antes da edição. 

Manchete principal 
de capa 

11 páginas 

Ano 14 – ed. 170 
Novembro/2001 

O Alcorão Islamismo Trata do conteúdo do Alcorão e o que 
ele diz, de fato, sobre violência, guerra 
santa e outros temas 

Manchete principal  
de capa 

6 páginas 

 
 

 

Total de reportagens com chamada de capa no ano 2001: 4 
 
Total de edições: 4 
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Tabela 3 - INCIDÊNCIA DA TEMÁTICA RELIGIOSA NA REVISTA SUPERINTERESSANTE NO ANO 2002 
 
 

 
 

Edição 
 

 
Assunto 

Denominação
religiosa 

predominante 

 
Resumo 

 
Destaque 

Espaço  
destinado 

Ano 15 – ed. 172 
Janeiro/2002 

Santiago de Compostela  Catolicismo As belezas de uma das maiores rotas de 
peregrinação religiosa 

Manchete de capa 
secundária (canto 
inferior direito) 

4 páginas 

Ano 15 – ed. 173 
Fevereiro/2002 

Morte -  A morte é a única coisa certa e no 
entanto o homem ainda não aprendeu a 
lidar com ela. 

Manchete principal 
de capa 

9 páginas 

Ano 15 – ed. 174 
Março/2002 

Buda  Budismo A história de Buda; o que diz a doutrina e 
como se deu sua expansão no ocidente 

Manchete principal 
de capa 

9 páginas 

Ano 15 – ed. 174 
Março/2002 

O demônio Judaísmo e 
Cristianismo 

O Diabo sobrevive  às previsões de que 
não resistiria ao avanço da ciência e 
reacende os velhos dilemas da condição 
humana 

Manchete de capa 
secundária (canto 
superior esquerdo) 

7 páginas 

Ano 15 – ed. 177 
Junho/2002 

De onde viemos? – A 
teoria criacionista é 

perpassada por elementos 
de religiosidade 

Cristianismo A polêmica tese de que o mundo não é 
fruto do acaso, mas de um planejamento 
inteligente. O confronto do evolucionismo 
com a narrativa bíblica. 

Manchete de capa 
secundária (canto 
inferior direito) 

6 páginas 

Ano 15 – ed. 178 
Julho/2002 

Bíblia: o que é verdade e o 
que é lenda 

Cristianismo A arqueologia investiga as provas 
históricas de relatos bíblicos. 

Manchete principal 
de capa 

11 páginas 

Ano 15 – ed. 179 
Agosto/2002 

Biologia da fé 
(neuroteologia) 

_ Pesquisas revelam que existe uma base 
biológica para a fé. A reportagem enfatiza 
também o mito como forma de o homem 
resolver seus conflitos existenciais. 

Manchete de capa 
secundária (canto 
inferior direito) 
 

6 páginas 
 

Ano 15 – ed. 180 
Setembro/2002 

Espiritismo: que religião é 
essa e por que tantos 
brasileiros aderiram à 

doutrina 

Espiritismo O que é, o que prega e como surgiu o 
Espiritismo, bem como 
e sua expansão no Brasil. 

Manchete principal 
de capa 

9 páginas 
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Ano 15 – ed. 180 
Setembro/2002 
(edição extra) 

Quem foi Maomé, o 
profeta do Islã 

Islamismo A reportagem conta resumidamente os 
acontecimentos marcantes da vida de 
Maomé e seu legado aos muçulmanos. 

Manchete de capa 
secundária (canto 
superior esquerdo) 

6 páginas 

Ano 15 – ed. 183 
Dezembro/2002 

Jesus Histórico Cristianismo Os avanços na pesquisa sobre o Jesus 
Histórico. 

Manchete principal 
de capa 

10 páginas 

 

 
Total de reportagens com chamada de capa no ano 2002: 10 
 
Total de edições: 9  
 
 
 
 
Total de reportagens no período da pesquisa com chamada na capa (2000 – 2002): 21 
 
Total de edições no mesmo período contendo reportagens sobre religião: 19 (de um total de 37) 
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Observando as tabelas podemos constatar quais foram as denominações 

religiosas mais abordadas, que destaque receberam e com que freqüência elas 

aparecem nas páginas da revista. O Cristianismo aparece em primeiro lugar, com oito 

incidências, o que não é de se admirar considerando que a revista circula num país 

onde as religiões cristãs são predominantes. Em segundo lugar aparece o Islamismo, 

com três; em terceiro, o Budismo, com duas; seguido pelo Judaísmo, também com 

duas e pelos sincretismos (Espiritismo, com duas incidências e Santo Daime, com 

uma). As religiões pré-colombianas aparecem uma vez. O Candomblé, - assim como 

outras religiões de origem africana - embora tenha sido a primeira religião a receber 

destaque principal de capa, em 1995, não aparece no período delimitado para o 

estudo.15 O Hinduísmo é citado em pequenas notas, com pouco destaque. Para fazer 

essa contagem, consideramos somente  as reportagens que tratam clara e 

especificamente de determinada denominação. As matérias que abordam  várias 

denominações religiosas ou que tratam apenas de aspectos da religiosidade, sem 

entrar a fundo em determinada  religião não fazem parte dessa contagem. Nas 

tabelas, elas estão representadas por um traço na coluna referente à denominação 

religiosa. 

Esses números são o ponto de partida para a próxima etapa do trabalho. As 

religiões com maior incidência no período serão nosso objeto de análise no próximo 

item. Veremos como a revista Superinteressante trata de temas relacionados ao 

Cristianismo, ao Budismo, ao Judaísmo, ao Islamismo e ao sincretismo em suas 

páginas. Nossa análise estará centrada naquelas reportagens que tiveram maior 

destaque dentro da revista e, por isso, receberam chamada de capa.  

 
                                                 
15 Entre 2000 e 2002, não houve nenhuma reportagem sobre religiões africanas. O diretor de redação 
da revista, Denis Russo Burgierman, disse que a única razão para esse silêncio sobre elas foi a falta de 
uma boa oportunidade editorial para publicação do assunto. Quando questionado sobre o tombamento 
de importantes terreiros de Candomblé na Bahia no período, o jornalista argumentou que o tombamento 
não seria “gancho” suficiente para uma reportagem, mas adiantou que a edição de março de 2006 traria 
um pôster sobre os orixás. Cf. Denis Russo Burgierman, diretor de redação da Superinteressante, 
entrevistado pela autora por e-mail, 03/03/06. Ver apêndices p. 224. Pelo que constatamos no decorrer 
da pesquisa, nossa opinião é de que não houve nenhuma publicação sobre o tema com destaque de 
capa, porque os assuntos mais “vendáveis” em termos numéricos parecem estar relacionados, ainda, 
ao Cristianismo e ao Islamismo e, com menor ênfase, ao Budismo. Como se costuma dizer no jargão 
jornalístico, são temas que “rendem”. 
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2.3 - Denominações religiosas abordadas nas edições do ano 2000 

Sob a classificação geral do Cristianismo estão várias denominações religiosas: 

catolicismo romano, catolicismo ortodoxo, protestantismo histórico e de missão, 

pentecostalismo e neopentecostalismo. Porém cada uma dessas divisões se subdivide 

em vários ramos, como a Igreja Católica Brasileira ou várias igrejas neopentecostais, 

ou ainda subdivisões que decorrem não de uma classificação sistemática mas das 

formas de prática religiosa como o catolicismo popular. Quando nos referirmos ao 

Cristianismo na revista Superinteressante, estaremos falando de assuntos 

relacionados ao período anterior ao surgimento de tais ramificações ou que estejam 

presentes em todas elas nos dias atuais, do contrário, classificaremos a denominação 

religiosa considerando tais subdivisões: protestantismo histórico, de missão, 

pentecostalismo, neopentecostalismo, catolicismo e assim por diante.  

 

2.3.1 - Guerras Santas do catolicismo nacional 

Quando a revista Superinteressante aborda temas relacionados ao 

Cristianismo, no período que nos interessa, a abordagem é marcada por um forte 

enfoque histórico de acontecimentos ligados, sobretudo ao catolicismo. Obedecendo a 

cronologia comecemos pelo ano 2000. Nesse ano, três reportagens trataram de fatos 

históricos do catolicismo nacional.  

A edição de fevereiro de 2000 trouxe  como chamada de capa a seguinte 

manchete: “Guerra de Canudos, surge um novo perfil de Antonio Conselheiro”. O 

assunto foi tratado numa reportagem de sete páginas. Em abril, outra reportagem fala, 

em três páginas, sem nenhum tipo de destaque na capa, da imagem de Nossa 

Senhora da Esperança que, segundo a devoção popular, teria acompanhado Cabral 

em sua primeira viagem ao Brasil. Por não constar como destaque na capa da revista, 

um de nossos critérios para seleção de matérias, faremos apenas uma breve menção 

a ela.  
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Em maio,  outro conflito religioso mereceria destaque nas páginas da revista, a 

Guerra do Contestado, em Santa Catarina. A exemplo da matéria sobre Canudos, 

essa também ocupou sete páginas e recebeu destaque na capa. 

Nas duas reportagens sobre as guerras podemos observar o enfoque histórico, 

a tentativa de reconstituir o passado e trazê-lo para perto do leitor, inseri-lo no cenário 

por meio de uma descrição detalhada, como mostra o trecho abaixo, da reportagem 

sobre a Guerra de Canudos: 

 

Os urubus eram tantos que formavam nuvens negras e nem assim davam conta 
de devorar os milhares de cadáveres. Muitos secavam ao sol, impregnando o 
sertão de um cheiro indescritivelmente podre. Cachorros, cujos donos também 
jaziam mortos por ali, acostumaram-se a comer carne humana e apavoravam 
os poucos desavisados que ousassem visitar a região. Do arraial, restavam 
escombros, onde antes havia duas igrejas, e montes de cinzas,  no lugar das 
casas de barro. Cento e dois anos depois, a paisagem é certamente menos 
aterrorizante, mas tão desolada quanto a daqueles dias, depois de 5 de outubro 
de 1897, quando Canudos foi destruída.16

 

Os mesmos recursos são utilizados na reportagem sobre a Guerra do 

Contestado, em uma matéria que privilegia as memórias narradas pelos 

sobreviventes: 

 

Raulino Corrêa de Souza tinha 9 anos quando as tropas do governo chegaram. 
Era fim de dezembro de 1915. A primeira coisa que se ouviu foram os tiros. 
“Parecia uma trovoada: bruuummm!!!!”, conta, imitando o barulho. Depois, os 
gritos e o alarido da fuga. Debilitado pela fome, ele mal conseguia acompanhar 
a mãe e os primos, que escaparam da cidade da única maneira possível – 
atravessando um rio a nado. “Estava tão fraco que me joguei na correnteza de 
qualquer jeito”, recorda-se. (...) Hoje, com 94 anos, Raulino é uma das últimas 
testemunhas da Guerra do Contestado, o maior levante popular do Brasil e um 
dos menos conhecidos.  Entre 1912 e 1916, os caboclos do sertão catarinense 
pegaram em armas contra tropas federais.  O conflito, simultâneo à Primeira 
Guerra Mundial, foi esquecido pela imprensa da época e minimizado pelos 
livros de História. Ninguém sabe sequer quantos morreram.  Podem ter sido 
entre 10.000 e 20.000 indivíduos.17

 

                                                 
16 Denis BURGIERMAN, Nem fanático, nem revolucionário, Superinteressante, p. 37.  
17 Cláudio ANGELO, A guerra que o Brasil esqueceu, Superinteressante, p. 44. 

  



 63

Podemos observar que as duas reportagens que retratam as guerras religiosas 

de Canudos e do Contestado utilizam uma fórmula bastante semelhante para contar a 

história: datas, descrições detalhadas de situações e ambientes, depoimentos 

pessoais e escolha de um personagem central que conduz a narrativa: na Guerra do 

Contestado é a figura de Raulino Corrêa, com 94 anos na época da reportagem, e na 

de Canudos é Antônio de Isabel, com 107 anos. Tais elementos ajudam o leitor a 

construir um cenário mental dos acontecimentos, pois além dos recursos textuais, as 

reportagens trazem várias ilustrações, sobretudo as das duas guerras, onde aparecem 

uma maquete estilizada do arraial de Canudos e um mapa do conflito do Contestado, 

nas respectivas matérias. No que diz respeito a elas, o mais curioso é observar que 

até mesmo expressões idênticas são empregadas para descrever cenários e tipos 

humanos diferentes, quase que obedecendo a uma fórmula. Vejamos o exemplo da 

última citação em que aparece a expressão caboclos do sertão catarinense. A palavra 

caboclo é bastante usada para descrever o homem do campo nas regiões Norte e 

Nordeste do Brasil. Não é hábito na região Sul do país descrever esse tipo humano 

como caboclo. Nos estados do Sul, como Santa Catarina, onde ocorreu o conflito, 

usualmente, o homem da zona rural é chamado genericamente de colono18, embora 

essa palavra nunca apareça no texto da reportagem. A referência é sempre caboclo e 

até mesmo jagunço, outra expressão tipicamente nordestina e pouco familiar nos 

estados sulinos. Sertão19 também é utilizado para descrever o interior de Santa 

Catarina, onde acontece o conflito, embora o que caracterize freqüentemente o relevo 

e a vegetação do interior nordestino como sertão não se aplique à paisagem do 

Estado. 

                                                 
18 Cf. Celestino SACHET; Sérgio SACHET, Santa Catarina, 100 anos de história, v. 1, p. 117. 
19 Zona pouco povoada do interior do Brasil, em especial do interior semi-árido da parte norte-ocidental, 
mais seca do que a caatinga, onde a criação de gado prevalece sobre a agricultura, e onde perduram 
tradições e costumes antigos. (Novo Dicionário Aurélio, Século XXI, versão eletrônica 3.0, verbete 
sertão). Além dessa descrição que privilegia a geografia para caracterizar sertão, o termo pode também 
apontar para um conceito mítico-simbólico - sem delimitação geográfica específica ou local definido – 
que remeta a idéia de lugar ermo, isolado, longínquo, povoado pela solidão, pela desolação, pela 
finitude e pela precariedade da existência, como muitas vezes é retratado em clássicos da literatura 
brasileira como Os Sertões, de Euclides da Cunha, e Grande Sertão Veredas, de Guimarães Rosa. 
Acreditamos que, no contexto utilizado pela revista, o termo esteja muito mais inclinado à semântica da 
pura localização geográfica do que a do conceito-mítico simbólico.  

  



 64

 O tom histórico das reportagens é reforçado pela escolha dos especialistas 

entrevistados: arqueólogos e historiadores. Nas matérias sobre Canudos e 

Contestado, o depoimento de pessoas que conheceram Antônio Conselheiro ou de 

sobreviventes de ambas as guerras confere aos textos uma historicidade ainda mais 

concreta, do que se fossem matérias baseadas somente em vestígios, opiniões de 

especialistas e apoio bibliográfico. 

 

2.3.2 - Sincretismos - Santo Daime e Espiritismo 

Santo Daime 

Diferentemente das matérias sobre Canudos, Guerra do Contestado e Nossa 

Senhora da Esperança, a reportagem sobre o Santo Daime não vem sob o chapéu20 

História, mas sim Bioquímica. 

 Apesar de tratar de alguns aspectos históricos e rituais do Daime, a reportagem 

tem como tônica o interesse de cientistas e profissionais das mais diversas áreas 

pelas propriedades químicas e pelos efeitos físicos e psíquicos do consumo da  

ayahuasca. Razão pela qual, a matéria ouve psiquiatras, psicólogos e farmacologistas. 

Das seis páginas da reportagem somente as duas últimas tratam do aspecto religioso. 

Farto em fotos que mostram detalhes das plantas usadas para fazer a bebida, do 

preparo e também do ritual, o texto traz um infográfico que mostra como a as 

substâncias contidas na ayahuasca agem sobre o sistema nervoso, provocando as 

mirações21. A reprodução do infográfico consta no primeiro capítulo deste trabalho. 

 A matéria se vale da opinião de um psiquiatra para diferenciar  as mirações  

obtidas com o consumo do chá do Daime da alucinação pura e simples: 

 

                                                 
20 “Chapéu” ou “cartola” é, no jargão jornalístico, aquela palavra que encabeça a página apontando 
genericamente o tipo de assunto que vai ser tratado ou simplesmente a seção da publicação. Exemplos 
de chapéus de página: História, Educação, Saúde, Informática, etc.  
21 Estado alcançado com a ingestão do Santo Daime, onde se viaja dentro de si mesmo, funcionando 
como uma auto-análise. Ocorrem modificações na percepção, os sentidos ficam mais aguçados, 
podendo-se ter visões luminosas. Recordações e pensamentos ocorrem em grande velocidade e a 
noção do tempo varia. Cf. Leandro Okamoto da SILVA, A natureza do ritual do Santo-Daime e a teoria 
de Victor Turner, Último Andar, p. 110. 
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“Apesar de a bebida ser considerada um alucinógeno, a palavra visão descreve 
melhor o que acontece durante o ritual”, diz o psiquiatra Charles Grob.  “Elas 
são geralmente de cenas positivas ou de seres mitológicos. Não são 
assustadoras como é típico nas alucinações”, explica ele.22

 

 O texto se encerra de forma a tentar conciliar seus dois eixos principais: a 

pesquisa científica sobre a composição e os efeitos da ayahuasca e o seu consumo 

como parte fundamental em um ritual religioso: 

 

Aos céticos pode ser apenas o efeito químico das plantas no cérebro. Mas, para 
os crentes, o chá destampa o inconsciente e abre o caminho para o auto-
entendimento, numa espécie de psicanálise da floresta. Ela seria a recompensa 
para o gosto amargo do vinho dos espíritos. 23

 

Espiritismo – Cirurgias mediúnicas 

 A reportagem que ocupa seis páginas da edição de agosto de 2000, sob o 

chapéu24 Sobrenatural, trata de um tema polêmico até mesmo entre os adeptos do 

Espiritismo: cirurgias mediúnicas.  

 O texto prima sempre pelo inusitado, daí, talvez, o toque sensacionalista que 

adquire em vários trechos, a começar pela manchete de capa: “Bisturi do além: tudo 

sobre as incríveis cirurgias mediúnicas”.25  O tom se mantém no título – “Quer com 

corte ou sem corte?” - e também na abertura da matéria, no interior da revista: “Você 

já pensou em se submeter a uma cirurgia em que o médico não é médico e o bisturi 

pode ser a própria unha? Prenda o fôlego e saiba como são feitas as operações 

mediúnicas” 26. 

 Mais uma vez o tom é de descrição detalhada, acerca dos procedimentos 

adotados pelos médiuns durante as operações: 

 

                                                 
22 Ivonete LUCIRIO, A bebida das visões, Superinteressante, p. 73. 
23 Ibid., p. 73. 
24 Cf. nota 20.  
25 SUPERINTERESSANTE, ed. 155, ano 13, ago. 2000, capa. 
26 Fabiana PARAJARA, Quer com ou sem cortes?, Superinteressante, p. 108. 
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Depois de um breve discurso e uma prece, ele pega uma tesoura longa em uma 
bandeja que está nas mãos do assistente. Sem nenhum tipo de anestesia e 
muito pouco delicadamente, empurra o instrumento para dentro do nariz da 
mulher. Ela levanta o braço com medo. Ele a tranqüiliza. Ouvem-se estalos. A 
mulher murmura, mas parece não sentir dor. O sangue começa a escorrer do 
seu nariz. Em segundos, o médium balança a tesoura no ar. Na ponta, um 
pedaço de carne esponjosa. ‘Carrega!’,  grita, e dois homens retiram a mulher 
do recinto.27

 

A descrição é reforçada por fotos de alguns dos médiuns em ação, em plena 

cirurgia.   

A matéria reúne também depoimentos variados: de pessoas que se 

submeteram a cirurgias mediúnicas, como um professor americano em visita ao Brasil 

que se disse curado de problemas de visão; de um pesquisador que estuda 

fenômenos paranormais, dos próprios médiuns e de médicos que opinam sobre o 

assunto.  Há também relatos de pessoas famosas, como a ex-jogadora de basquete 

Paula e a jogadora de vôlei Virna. Ambas se submeteram às cirurgias astrais para 

tratar problemas decorrentes da prática esportiva. 

 O pesquisador em questão é Stanley Krippner, identificado na reportagem como 

especialista em fenômenos paranormais da Saybrook Graduate School, da Califórnia. 

Na entrevista ele atenta para o fato de que apesar da higiene inadequada dos 

instrumentos cirúrgicos, os índices de infecções são muito baixos. Quando o assunto é  

a ausência da dor durante os procedimentos, a revista recorre à opinião de médicos. 

 A reportagem ressalta aspectos curiosos e interessantes, como o fato de os 

espíritos que operam por meio dos médiuns serem sempre de médicos alemães – 

relembrando o caso mais famoso deles, o do Doutor Fritz, que operaria através do 

conhecido médium José Arigó e posteriormente do médium Edson Queiroz, 

assassinado a facadas em 1991, segundo a revista. Contudo, por causa do tom, 

muitas vezes, sensacionalista, o texto é superficial e de qualidade duvidosa ao tratar 

do tema: 

 

                                                 
27 Ibid., p. 109. 
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O Instituto Espírita Cidadão do Mundo, na capital paulista, só faz passes. O 
espírito que segundo o Instituto cura as pessoas é o do alemão Hoffman 
Belgrand. (É curioso que os espíritos sejam na maioria de médicos alemães. 
Não há um simples polonês,  um único australiano, um mísero boliviano.)28

 

Por outro lado, é preciso destacar um aspecto positivo da reportagem, que lhe 

confere uma certa credibilidade. Pelo menos dois dos quatro médicos entrevistados 

acompanharam a equipe de reportagem de Superinteressante aos centros espíritas e 

assistiram às cirurgias, além de conversar com os médiuns que as realizavam, 

confrontando informações médicas como neste trecho: 

 

Uma das pacientes do Instituto Cidadão do Mundo é vítima de poliomielite – a 
paralisia infantil.  No seu tratamento, o médium apenas colocou as mãos sob 
suas pernas. O cirurgião Jorge Kalil, do Hospital São Luiz, de São Paulo, que 
acompanhava a reportagem a convite da SUPER, perguntou o que o espírito 
estava fazendo. ‘Reforçando a musculatura’, respondeu o que seria a entidade. 
“Poliomielite atinge o sistema nervoso, não o muscular” – retrucou o médico. 
Era o princípio de uma discussão. O médico questionava os conhecimentos de 
medicina da “entidade”. O médium respondia aos questionamentos com 
afirmações de fé. Nada de fisiologia.  A paciente, então, entrou no debate 
declarando-se convencida de que seus problemas eram musculares. E mais: 
creditou ao tratamento espiritual o fim das dores que sentia nos braços. 29

 

 A presença de médicos de instituições renomadas mostra, ao nosso ver, a 

intenção da revista de tratar o tema de forma séria, embora às vezes o texto soe 

sensacionalista.  

 

2.3.3 - Religiões pré-colombianas 

 Nos três anos abrangidos pela pesquisa o tema religiões pré-colombianas só 

apareceu numa única edição, a de março de 2000. A matéria extensa, de oito 

páginas30, foi a principal manchete de capa, cujo tema central foram as pesquisas de 

                                                 
28 Fabiana PARAJARA, Quer com ou sem cortes?, Superinteressante, p. 111. 
29 Ibid., p. 112. 
30 De um modo geral, as matérias que recebem destaque de capa, e que podem ser consideradas 
carros-chefe da  edição, ganham em média entre 6 e 9 páginas, podendo algumas, em menor escala, 
atingir 11 páginas. 
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achados arqueológicos que revelam sacrifícios humanos violentos entre os mochicas 

no Peru. A chamada de capa dá a tônica da reportagem: “Sacrifício humano. A 

descoberta de túmulos com dezenas de vítimas no Peru revela como a desconhecida 

civilização mochica usou rituais sangrentos para espalhar o terror e construir um 

grandioso império dos Andes” 31. 

 O texto se atém aos detalhes dos esqueletos encontrados em escavações 

arqueológicas, com sinais de tortura, e também se esmera em fazer uma 

reconstituição minuciosa dos rituais de sacrifício, utilizando para isso ilustrações e 

infográficos – também reproduzidos no primeiro capítulo. A revista ouviu historiadores 

e arqueólogos. A matéria situa a presença de sacrifícios humanos na civilização 

mochica como uma requintada forma  de terror religioso e instrumento de poder 

político. “Os cultos sangrentos eram demonstrações públicas intimidadoras” 32. E mais 

adiante: “Os métodos de execução usados fariam o pior ditador latino-americano 

morrer de inveja. Na tumba escavada por Bouget, há sinais claros de tortura antes da 

morte” 33. 

 A matéria enfatiza a questão da violência nos rituais como instrumento de terror 

e dominação, mas não vai a fundo na análise da função do sacrifício nas religiões 

ditas primitivas, a não ser por algumas observações esparsas no decorrer do texto: “O 

sacrifício humano era uma forma de tentar devolver a ordem ao mundo” 34. 

 René Girard vai além ao demonstrar a função do sacrifício, cuja finalidade – 

paradoxal, porque ele próprio é violento e justamente por isso – é de controlar a 

violência intestina das sociedades e impedir a explosão de conflitos: as desavenças, 

as rivalidades, os ciúmes, as disputas entre próximos. Enfim, afastar o caos e manter 

a comunidade em harmonia. “Graças a ele, as populações permanecem serenas e 

não se agitam” 35. 

 Há ainda outro aspecto interessante que nos é fornecido pela teoria girardiana 

com relação a esse assunto: nas sociedades antigas, que antecedem a instituição do 
                                                 
31 SUPERINTERESSANTE, ed. 150, ano 13, mar. 2000, capa.  
32 Cláudio ANGELO, Sangue para o El Niño, Superinteressante, p. 36. 
33 Ibid., p. 37. 
34 Ibid., p. 34. 
35 René GIRARD, A violência e o sagrado, p. 20. 
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sistema judiciário, o sacrifício barra o círculo vicioso da vingança originada nas 

disputas internas. Esse círculo vicioso representava uma ameaça incalculável para a 

manutenção e a existência das sociedades primitivas. O sacrifício acaba com a 

possibilidade de vingança, pois a vítima sacrificial é sacralizada e não vingável.36 E 

geralmente é escolhida em comum acordo, com o consentimento da própria vítima até, 

que pode sentir-se honrada.  Esse último ponto é, inclusive, mencionado na matéria:  

 

Parece macabro. Mas esse tipo de sacrifício estripador geralmente tinha o 
consentimento das vítimas capturadas em combate. “Para os povos andinos, 
ser reduzido a esqueleto, significa entrar no mundo dos ancestrais, o que é uma 
grande honra”, conta Uceda. “E o descarnamento era uma forma de acelerar 
esse processo”.37

 

 As sociedades modernas, embora não se utilizem de ritos sacrificiais, não 

correm o mesmo risco. A violência intestina está presente, mas não a ponto de 

comprometer sua existência. Para o autor, essa diferença reside no plano das 

instituições:  

 

É o sistema judiciário que afasta a ameaça da vingança. Ele não a suprime, 
mas limita-a efetivamente a uma represália única, cujo exercício é confiado a 
uma autoridade soberana e especializada em seu domínio. As decisões da 
autoridade judiciária afirmam-se sempre coma a última palavra da vingança.38

 

Na chave de leitura girardiana o sacrifício religioso violento nas sociedades 

primitivas exerce papel semelhante ao do sistema judiciário nas sociedades modernas.  

O que se pretende é que a ação dos dois mecanismos transcenda as relações sociais, 

com base em crenças coletivas e compartilhadas. No entanto, Girard enfatiza que é 

incorreto afirmar que o sacrifício substitui o sistema judiciário: “Em primeiro lugar, 

porque é impossível substituir algo que, com certeza, nunca existiu, e em seguida 

                                                 
36 Cf. Ibid., p. 26. 
37 Cláudio ANGELO, Sangue para o El Niño, Superinteressante, p. 37.  
38 René GIRARD, A violência e o sagrado, p. 28. 
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porque, na ausência de uma renúncia voluntária e unânime a qualquer violência, o 

sistema judiciário é insubstituível em seu domínio” 39. 

 A reportagem não desce a fundo na análise do sacrifício ritual, limitando-se a 

descrever com minúcias a forma como ele era feito e restringindo sua função a 

instrumento de poder e terror ou como forma de agradar aos deuses. Talvez, para o 

perfil do público a que revista se destina, essa seja, de fato,  a abordagem mais 

adequada.40  

 

2.3.4 - Judaísmo e Cristianismo - os Manuscritos do Mar Morto 

 Considerados o mais importante achado arqueológico do século 20, os 

Manuscritos do Mar Morto ocupam sete páginas da edição de agosto de 2000, mês 

que, como vimos, trouxe dois temas relacionados à religião – o outro foi o Espiritismo, 

com a pauta sobre as cirurgias mediúnicas, do qual falamos anteriormente. A 

reportagem sobre os manuscritos está sob a classificação História dentre os assuntos 

da revista. 

 Antes de partirmos para a análise, convém observar que a matéria foi publicada 

no ano 2000, dois anos antes de se completar a tradução dos Manuscritos do Mar 

Morto, razão pela qual muitas das informações/especulações da reportagem foram 

invalidadas, o que se pode constatar checando outras publicações que trataram do 

assunto já no ano de 2002, quando o trabalho dos pesquisadores foi concluído. Para 

confrontar esses dados nos apoiaremos sobretudo na revista Galileu, principal 

concorrente da Superinteressante, e também na revista Veja. Ambas noticiaram no 

primeiro semestre de 2002 a conclusão do trabalho de tradução dos manuscritos. 

                                                 
39 René GIRARD, A violência e o sagrado, p. 31. 
40 Como já foi mencionado no capítulo anterior, idealmente, a norma editorial da revista é buscar um 
equilíbrio na linguagem de forma que seja acessível ao não especialista, mas respeitada pelos 
cientistas. Segundo Alessandra Pinto de CARVALHO, A Ciência em Revista, p. 44: “O público a ser 
atingido já deveria possuir uma bagagem cultural, que seria apenas ampliada com a leitura da revista”. 
E ainda segundo o site de publicidade da Editora Abril, http://www.publiabril.com.br. Acesso em: 3 nov 
2003: “É a revista de interesse geral para a família moderna, descolada e urbana. Uma família que 
transita na esfera cultural e de consumo das classes AB, que freqüenta os melhores shoppings centers 
do país, que adora comprar bons produtos e serviços, que viaja todo ano para o Brasil e exterior e que 
faz questão de comer, beber e se vestir muito bem”. Essas definições nos remetem mais uma vez à 
Superinteressante como uma revista generalista, e não voltada para especialistas.  
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 Partiremos de uma entrevista concedida a revista Veja pelo pesquisador 

holandês Emmanuel Tov, coordenador da última fase de tradução dos Manuscritos.  

Durante a entrevista, Tov fala sobre o sensacionalismo da imprensa ao tratar do 

assunto: 

 

Havia grande expectativa de que os manuscritos trouxessem revelações sobre 
a vida de Jesus Cristo e sua relação com o Judaísmo. Mas isso não ocorreu. 
Não encontramos nada sobre Jesus ou João Batista nos manuscritos. Muitas 
pessoas, entretanto, se recusaram a aceitar esse fato e começaram a dizer que 
havia sim, manuscritos com referência a Jesus, mas que eles teriam sido 
escondidos ou queimados pelo Vaticano. Afirmavam que o Vaticano não teria 
gostado desse suposto texto sobre a vida de Jesus, que poderia comprometer a 
fé dos cristãos. É evidente que ninguém pode provar se esses boatos são 
verdadeiros ou falsos, nos parece um absurdo acreditar nisso. Mas essas 
“versões” saíram em alguns jornais. Os jornalistas gostavam de falar sobre isso. 
(...) Alguns tablóides americanos estamparam manchetes absurdas. Diziam que 
até Elvis Presley era citado nos Manuscritos do Mar Morto.41

 

 A reportagem sobre os manuscritos veiculada na edição de agosto de 2000 na 

Superinteressante parece, de certa forma, influenciada pelas especulações 

sensacionalistas, enfatizando aspectos talvez secundários do assunto em detrimento 

de outros mais relevantes, como podemos observar na manchete da capa da revista: 

“Mistério essênio: Jesus Cristo era vegetariano?” 42. Parece-nos que tal manchete 

toma a parte pelo todo. Dos múltiplos, interessantes e enigmáticos assuntos tratados 

nos Manuscritos43 a revista optou editorialmente pelo caminho mais fácil, que talvez 

                                                 
41 Emmanuel TOV apud Adriana CARVALHO, Espião do passado, Veja, p. 11-14.  
42 SUPERINTERESSANTE, ed. 155, ano 13, ago. 2000, capa.  
43 Os manuscritos permitem traçar um perfil da comunidade na qual foram produzidos, fornecendo os 
preceitos que regiam tal comunidade (Preceito da Comunidade, Preceito de Damasco, Preceito do 
Messianismo, Preceito da Guerra, Pergaminho do Templo, entre outros); suas idéias religiosas, sua 
história e alguns de seus hábitos, rituais, salmos e orações, além de outros aspectos que não caberiam 
tratar aqui, dada a natureza deste trabalho. Segundo Geza VERMES, Os manuscritos do Mar Morto, p. 
13-14: “Os Preceitos, os Hinos, os Comentários bíblicos e trabalhos litúrgicos da Comunidade de 
Qumran (...) dão substância e profundidade ao período histórico em que se originaram o Cristianismo e 
o Judaísmo rabínico. Esses escritos revelam uma faceta do fermento espiritual agindo entre os vários 
grupos do Judaísmo palestino  naquele tempo. (...) Dando ênfase aos detalhes da organização interna 
de sua sociedade, à sua interpretação da História e das Escrituras, ao papel atribuído ao Mestre, (...) a 
seita dos Manuscritos expôs, como resultante, a síntese de sua doutrina. Isto colocou-a em destaque e 
acrescentou uma nova dimensão aos dissidentes da seita. Deste modo, comparada ao extremo 
conservadorismo e à rigidez da Regra Essênica, o Judaísmo ortodoxo torna-se progressivo e flexível. 
Se comparada ao essenismo e à ortodoxia rabínica, a revolução cristã se destaca pela realidade 
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mais chamasse a atenção dos leitores, principalmente na capa, o do vegetarianismo, 

embora a reportagem não trate somente desse aspecto. Para tornar a manchete mais 

atrativa, a utilização da palavra mistério e a menção ao nome de Jesus44, que como foi 

comprovado posteriormente com a conclusão da tradução dos manuscritos, sequer é 

mencionado. O recurso de vincular forçosamente a figura de Jesus, aos manuscritos é 

recorrente em todo o texto, o que de certa forma compromete a credibilidade das 

informações, a exemplo desta chamada na primeira página da reportagem: 

“Manuscrito achado no Vaticano afirma que Jesus era essênio e vegetariano” 45, um 

tanto simplista e reducionista, a chamada se refere a documentos que nem fazem 

parte dos Manuscritos do Mar Morto,  o que pode, ainda, gerar confusão para o leitor. 

Novamente temos destacado o vegetarianismo. 

 Com fotos das cavernas onde os Manuscritos foram encontrados e das ruínas 

de Qumran, a matéria tem também um caráter didático que não podemos desprezar, 

sobretudo se considerarmos aquele leitor que está tendo seu primeiro contato com o 

assunto. Ilustrações cuidadosas ajudam na reconstituição de alguns ambientes e 

prováveis cenas da época, como o momento em que os manuscritos foram guardados 

nos jarros que os conservaram por tantos séculos, o momento das refeições e 

atividades cotidianas da comunidade como o pastoreio. Há ainda um mapa detalhado 

de como teria sido o monastério de Qumran.   

 Levando em conta ainda esse leitor que tem seu primeiro contato com o 

assunto, a reportagem contextualiza de forma simples e acessível o surgimento da 

comunidade  essênia:  

                                                                                                                                                            
religiosa.” Nos dias de hoje, basta uma busca na internet, para constatar que boa parte das informações 
sobre os essênios encontra-se relacionada a correntes esotéricas e, mais comumente, ao 
vegetarianismo, numa concepção reinterpretada e já bastante distanciada do que teria sido a tradição 
da Comunidade de Qumran. A própria reportagem da Superinteressante reserva um trecho da última 
página para falar da Igreja Essênia de Jesus Cristo, fundada no estado de Oregon, nos Estados Unidos, 
em 1984. Sua doutrina está centrada basicamente na adoção de hábitos saudáveis, sobretudo na 
alimentação, e no aperfeiçoamento espiritual para que o fiel possa receber visitas de Jesus. 
44 Reportagens sobre Jesus são sempre garantia de boa vendagem da edição, como esclarece o diretor 
de redação, Denis Russo Burgierman: “É um fato que a vida de Jesus é um tema poderoso, que já deu 
margem a muitas reportagens e poderá dar margem a muitas outras. Jesus é o mais relevante 
personagem histórico, pelo menos para os brasileiros, majoritariamente cristãos. É de se esperar que o 
interesse nele seja maior do que por qualquer outra pessoa que já existiu.” Denis Russo Burgierman,  
entrevistado pela autora por e-mail, 18/08/05. Ver apêndices, p. 221. 
45 Rafael KENSKI; Duda TEIXEIRA, A doutrina do deserto, Superinteressante, p. 56. 
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O surgimento da doutrina essênia aconteceu em tempos conturbados. Os 
judeus viveram sob a dominação de diversos povos estrangeiros desde 587 
a.C., quando Jerusalém foi devastada pelos babilônios, habitantes da atual 
região do Iraque. Por volta do século II a.C., o domínio era exercido pelos 
selêucidas, um povo grego que habitava a Síria. A cultura helenística proliferava 
e a tradição hebraica sofria fortes  ameaças. (...) Os mais ortodoxos seguiam 
tão à risca os preceitos religiosos e buscavam a ascese e a pureza com tal 
fervor que ficavam chocados com os hábitos mundanos dos gregos e a 
presença de leprosos, cegos, surdos e cachorros passeando pela cidade e 
pelos templos. Entre eles estavam os essênios. Um dia boa parte deles, 
liderados por um sacerdote, partiu para o deserto da Judéia (atual Israel) para 
orar, meditar e estudar as leis sagradas. Longe, bem longe, de tudo o que eles 
consideravam impuro. 46

 

 O texto desce a detalhes que deixam na dúvida, tamanha a meticulosidade da 

descrição, se de fato eles constam nos manuscritos ou se baseiam em especulações e 

deduções já que a fonte da informação não é citada, como no trecho abaixo: 

 

No mundo essênio, aliás, tudo era dividido segundo uma visão maniqueísta que 
tornava  possível até mesmo determinar quantas porções de luz e de escuridão 
cada uma possuía. Um sectário de dedos rechonchudos,  coxas grossas e 
cheias de pêlos teria oito porções na casas das trevas para uma de claridade. 
No mesmo manuscrito, um outro membro obteve um placar mais favorável. Por 
ter olhos negros e brilhantes, voz suave, dentes alinhados, dedos longos e 
canelas lisas seu espírito foi condecorado com oito partes de luz para uma de 
trevas. Para os essênios, a beleza do corpo também era sinal de pureza 
espiritual. 47

 

 O restante da matéria, em sua maior parte, é dedicado a explicar hábitos 

alimentares e rituais durante as refeições: 

 

Qumran produzia tudo de que precisava. A dieta era vegetariana. Os essênios 
tinham um enorme respeito pela natureza. Nenhum homem poderia sujar-se 
comendo qualquer criatura viva. A regra permitia uma única exceção. Eles 
podiam comer peixe. Desde que fosse aberto vivo e tivesse seu sangue 

                                                 
46 Rafael KENSKI; Duda TEIXEIRA, A doutrina do deserto, Superinteressante, p. 58. 
47 Ibid., p. 58-59. 
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retirado. As refeições eram frugais, com legumes, azeitonas, figos, tâmaras e, 
principalmente, um tipo muito rústico de pão, que quase não levava fermento.48

 

A simplificação de alguns tópicos do assunto, o uso demasiado de adjetivos, o 

tom reducionista de alguns trechos, como já foi mencionado antes, associados a 

descrições tão detalhadas, que chegam a se tornar pitorescas, parecem enquadrar a 

reportagem naquele tipo de sensacionalismo a que se refere Emmanuel Tov em sua 

entrevista a Veja. 49 Apesar de se tornar acessível para leitores de primeira viagem, 

tais características deixam comprometida a credibilidade da reportagem, sobretudo, se 

comparada a entrevista concedida por Tov a Veja e ao texto da concorrente Galileu, 

menos adjetivado e com um número maior de fontes de informação citadas.50  Para 

essa reportagem, Superinteressante ouviu o teólogo húngaro Geza Vermes, que 

trabalhou na tradução dos Manuscritos,  o cônego Celso Pedro da Silva, do Mosteiro 

da Luz em São Paulo, James Vanderkam, da Universidade de Notre Dame, nos 

Estados Unidos,  o historiador Nachman Falbel, da USP e o líder da Igreja Essênia  de 

Cristo, no Brasil, Fernando Travi.  

 

2.3.5 - O poder de cura das orações  

 Rezar resolve? A pergunta é o título da reportagem de 5 páginas da edição de 

setembro de 2000, cuja linha de apoio, logo abaixo, diz o seguinte: “Na Duke 

University, pesquisadores investigam uma tese explosiva: orações poderiam ajudar a 

curar doentes” 51. É o poder de cura das orações em discussão. O tema aparece 

classificado como Saúde nas páginas da revista, mas bem poderia aparecer também 

como Religião. 

 O texto relata o trabalho desenvolvido pelo médico Mitchell Krucoff e pela 

enfermeira Suzanne Crater, envolvendo 14 grupos que rezaram por pacientes 
                                                 
48 Rafael KENSKI; Duda TEIXEIRA, A doutrina do deserto, Superinteressante, p. 59. 
49 Em sua entrevista a Veja, Emanuel Tov afirma que a pesquisa em torno dos Manuscritos do Mar 
Morto foi cercada por todo o tipo de boato sensacionalista, – ele se refere sobretudo a tablóides 
americanos - beirando alguns absurdos: alguns diziam que até Elvis Presley era citado nos Manuscritos. 
Cf. Adriana CARVALHO, Espião do passado, Veja, p. 11-14. 
50 Cf. Roberto NAVARRO, Essênios, Galileu, p. 28-34. 
51 Peter MAASS, Rezar resolve?, Superinteressante, p. 58. 
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submetidos a angioplastias em cinco hospitais norte-americanos. Os grupos de oração 

organizados pelos dois pesquisadores reúnem representantes de várias 

denominações religiosas: monges budistas, freiras carmelitas, judeus, muçulmanos, 

batistas e pentecostais. Para efeito de estudo, nem os pacientes, nem os médicos que 

os tratavam sabiam quem estava e quem não estava recebendo orações. 

 A reportagem ouve, além dos profissionais envolvidos na pesquisa,  outros 

médicos, um reverendo e um paciente que se revela cético quando ao poder das 

preces intercessoras: 

 

A fé de quem recebe as preces conta? Aparentemente sim. Veja o caso de 
Donald, freqüentador assíduo da unidade cardíaca do Veterans Affairs Hospital, 
de Durhan, também na Carolina do Norte. Ele é um paciente de Krucoff (o 
médico pesquisador). E não acredita em todos os tipos de oração. Seu ponto de 
vista explicita uma das incongruências do estudo: “Nem todas as preces são 
respondidas”, diz ele.  “Se você não acredita em Jesus, suas preces não são 
ouvidas.” Ele sacode a cabeça de um lado para outro negativamente quando 
perguntado se os budistas do Nepal poderiam fazer algum bem a ele: “Não, não 
podem”.52

 

 Apesar de o começo do texto anunciar uma matéria impactante, talvez 

sensacionalista com a expressão tese explosiva, na linha de apoio abaixo do título, 

deparamo-nos com uma reportagem bastante cautelosa para abordar o tema, o que 

possivelmente explique o cuidado ao contrapor opiniões como estas: “A prece 

intercessora pode fazer algo por uma pessoa que está sofrendo um enfarte a 500 

quilômetros de distância? Não acho impossível.” (do médico pesquisador Mitchell 

Krucoff)” 53. Ou ainda: “... não há nenhuma evidência que comprove os resultados. Eu 

nunca investiria recursos intelectuais ou financeiros num estudo deste tipo.” (da 

médica Barrie Cassileth, chefe do Centro de Câncer do Memorial Sloan-Kettering 

Hospital, Manhattan)” 54. E mais: “Não sei se Deus responde a pesquisas como esta. 

                                                 
52 Peter MAASS, Rezar resolve?, Superinteressante, p. 62. 
53 Ibid., p. 59. 
54 Ibid., p. 60. 
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Deus quer que acreditemos com base nas promessas da Bíblia e não em pesquisas 

científicas.” (do reverendo Jerry Falwell) 55. 

 Em um tema controverso como esse, em que não existem respostas prontas, 

nem definitivas, a reportagem optou por reunir opiniões contrastantes e lançar novos 

questionamentos sobre o assunto, embora nem todos pareçam muito pertinentes, 

como mostra o trecho a seguir: 

 

Se o objetivo da pesquisa científica é jogar luz sobre questões irrespondidas,  
ainda há muitas sombras envolvendo a capacidade terapêutica das orações. E 
não apenas de descobrir se funciona ou não.  A oração de determinada fé é 
mais eficaz  do que a de outra ? Dez minutos de reza de uma freira resolvem 
tanto quanto uma hora de preces de um estudante de teologia? (Na linguagem 
médica essas são questões de “controle de dose”.) É possível machucar as 
pessoas rezando para prejudicá-las? (Uma possibilidade real, de acordo com 
alguns entusiastas.)56  

 

 Todas as questões levantadas nesse pequeno trecho da reportagem buscam 

uma precisão matemática –  dez minutos de reza de freira, por exemplo – e parecem 

simplificar demais um tema tão complexo como a espiritualidade, buscando quantificar 

aquilo que não é quantificável.   A questão da fé como componente das terapêuticas 

médicas parece bem mais complexa do que estabelecer um número x de pessoas 

rezando por um tempo y por alguém doente. Ou ainda aferir se a oração da freira é 

mais eficaz que a do estudante de teologia. 

 A associação entre religião e medicina reside na união de práticas médicas e 

práticas de bem-estar espiritual, dentre as quais a oração é apenas uma delas. De 

acordo com o Núcleo de Estudos de Problemas Espirituais e Religiosos (Neper) do 

Hospital das Clínicas em São Paulo, citado na reportagem, a prática religiosa tem mais 

de 30 mecanismos que explicam sua influência positiva sobre a saúde: 

 

Entre os principais estão o estilo de vida (pessoas religiosas se envolvem 
menos em comportamentos de risco), o apoio social e a prática da meditação 

                                                 
55 Peter MAASS, Rezar resolve?, Superinteressante, p. 60. 
56 Ibid., p. 62. 

  



 77

(que reflete diretamente no bem-estar mental). As orações também têm efeito 
positivo sobre a saúde psíquica. Quem tem uma crença também sofre menos 
com distúrbios psicológicos como a ansiedade.57

 

 Atualmente, cada vez mais médicos parecem admitir  a aproximação entre 

medicina e religiosidade, afirmando que a crença tem papel fundamental no 

tratamento do paciente. Herbert Benson, professor da  renomada Faculdade de 

Medicina de Harvard incluiu o assunto no currículo universitário. Lá, os médicos 

podem fazer pós-graduação em Medicina e Espiritualidade.  Benson, está convencido 

de que as crenças têm repercussões físicas e possuem um papel importante na 

prevenção e tratamento de enfermidades. Na sua opinião a medicina é como um 

banco com três pés: farmacologia, cirurgia e outros procedimentos médicos e o 

cuidado consigo mesmo (que inclui o exercício, o descanso, a nutrição e suas 

crenças).58

 Não se trata da substituição do tratamento convencional por medidas que 

lembrem o curandeirismo, por exemplo, mas da tentativa de tratar o ser humano como 

totalidade, o que inclui mente, corpo  e espírito. O diálogo entre a matéria de 

Superinteressante e os artigos da Revista Já, do Diário de São Paulo; e do Núcleo 

Interdisciplinar de Bioética da UFRGS que travamos aqui, apesar de breve, teve o 

intento de mostrar que a abordagem da revista sobre o tema foi bastante superficial, 

enfocando apenas um dos muitos aspectos complexos que envolvem esse assunto. 

 

2.4 - Denominações religiosas abordadas nas edições do ano 2001  

 

 Enquanto no ano 2000, a temática religiosa apareceu sete vezes distribuída em 

seis edições, em 2001, o assunto apareceu quatro vezes em  quatro edições. A edição 

de janeiro trouxe uma reportagem com o seguinte título: Deus Existe?. A edição de 

                                                 
57 Regiane MONTEIRO, Com uma ajudinha da fé, Revista Já, p. 12-13. 
58 Cf. Jennifer SALGUEIRO (2003), Resenha Medicina e Espiritualidade, 
http://www.bioetica.ufrgs.br/ferrer.htm. Núcleo Interdisciplinar de Bioética da UFRGS. Acesso em: 26 jul. 
2005. 
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agosto do mesmo ano destaca como principal manchete de capa matéria sobre o 

Dalai Lama. Outubro de 2001, o tema era previsível: no mês seguinte ao atentado 

contra o World Trade Center o assunto é terrorismo e suas ligações com diversas 

religiões, mas, principalmente, com o Islamismo. Na edição de novembro ainda 

repercute o 11 de setembro. A principal manchete trata do Alcorão. Ainda nessa 

mesma edição, uma pequena reportagem fala dos livros sagrados de várias religiões. 

Vamos a uma análise mais detalhada de cada um destes textos. Alguns deles não 

estão ligados a uma denominação religiosa específica como é o caso da  matéria 

sobre a existência de Deus. 

 

2.4.1 - Deus existe? 

 O texto ocupa seis páginas da revista e se apóia nas teorias de renomados 

cientistas contemporâneos, como Stephen Hawking e Newton Bernardes, seja por 

meio de entrevistas ou da exposição de idéias em suas obras, e do posicionamento de 

grandes nomes da história da ciência com Einstein e Newton. 

 O fio condutor da reportagem está centrado nas correntes que se fundam, 

sobretudo, na física e que apontam para a intencionalidade e a inteligência na criação 

do universo e das leis que regem a natureza. Trata concomitantemente dos contrastes 

entre as posições de cientistas religiosos e não religiosos sobre a existência de Deus e 

das nuances existentes entre elas. A chamada de capa é uma pergunta que revela 

parcialmente o que parece ser a intenção da reportagem - questionar os limites da 

ciência para responder algumas perguntas, sobretudo, às questões existenciais: “Por 

que cientistas passam a crer na divindade quando chegam às fronteiras da ciência?”59. 

O repórter José Augusto Lemos inicia a reportagem de modo diferente daquele que 

comumente se costuma observar no texto jornalístico. As propaladas objetividade e 

imparcialidade jornalísticas cedem a um tom pessoal, de depoimento, em que o 

jornalista admite o quão poder ser complicado o assunto sobre o qual vai falar, uma 

liberdade que não se pode tomar em qualquer veículo de comunicação: 

 
                                                 
59 SUPERINTERESSANTE, ed. 160, ano 14, jan. 2001, capa. 
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Existe uma luz no fim do túnel? Eu sinceramente espero que sim. Afinal, faz 
semanas – meses talvez – que estou perdido nesse labirinto escuro. De todos 
os trabalhos que poderiam me dar nesta vida de jornalista, não deve ter missão 
mais assombrosa do que esta: uma reportagem sobre Deus... e justo numa 
revista científica! Mecânica quântica e matemática do caos a gente até entende 
– com a ajuda de um bom professor é claro. Deus é outra história. É o infinito 
imponderável: aquilo que não dá para pensa nem imaginar. É o infinito inefável: 
aquilo que não dá para falar. Ou, pelo menos, essa é a maneira mais segura de 
abordar – e encerrar o assunto sem cair no ridículo nem ofender ninguém. Mas 
são os próprios cientistas que não param de falar em Deus. Os últimos dez 
anos em especial viram nascer um filão literário dedicado a discutir o Divino – 
aquele mesmo, um Criador Onipotente e Onisciente! – a luz da física e da 
matemática e da química e da biologia.60

 

 Considerando  que a revista tem intenção de tornar temas científicos atrativos e 

simpáticos ao leitor, sobretudo ao leitor jovem, que é seu público-alvo, não é de se 

estranhar a “transgressão” de algumas regras jornalísticas para tornar o texto mais 

agradável. Essa liberdade é possível, particularmente, nas revistas, que têm um texto 

mais flexível e menos instantâneo, do que nos jornais diários que trabalham com a 

chamada hard news.  

 Ao mesmo tempo em que a reportagem explicita a posição de cientistas sobre 

Deus, também faz uma crítica branda àqueles que usam o tema para vender mais 

livros. O que de certa forma é o que a própria revista também faz: 

 

(Stephen) Hawking, todo mundo sabe, realizou um milagre digno do Grande 
Arquiteto Celestial ao vender mais de dez milhões de cópias de um tratado de 
cosmologia e astrofísica, denso o suficiente para fritar o cérebro do público 
leigo. Publicado em 1988, Uma breve história do tempo tornou-se o mais 
inesperado best-seller da história e até filme virou – não sem antes deixar no ar, 
bem no parágrafo final, uma sedutora insinuação do casamento entre ciência e 
religião: “Se chegarmos a uma teoria completa, com o tempo ela deveria ser 
compreensível para todos e não só para um pequeno grupo de cientistas. Então 
toda a gente poderia tomar parte na discussão sobre por que nós e o universo 
existimos... Nesse momento conheceríamos a mente de Deus.”  Aviso 
importante: Hawking não é um sujeito religioso e usa essa idéia mais como uma 
frase de efeito, uma metáfora do conhecimento total do universo. Mesmo assim, 
não demorou para que outro cientista inglês de alto escalão, o físico e 
matemático Paul Davies, extraísse todo um livro – e mais um sucesso comercial 
de arromba! – levando ao pé da letra as palavras do colega. Acolhido com uma 
chuva de prêmios destinados à divulgação científica, A mente de Deus (1992) 

                                                 
60 José Augusto LEMOS, Deus existe?, Superinteressante, p. 60. 
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passa em revista a história da ciência e da filosofia para concluir, com 
convicção,  que tudo no cosmo revela intenção e consciência.61  

  

Logo abaixo, a revista inclui uma declaração do cientista Paul Davies sobre o 

assunto: 

 

Acredito que as leis naturais são engenhosas e criativas, facilitando o 
desenvolvimento de riqueza e de diversidade na natureza. A vida é apenas um 
aspecto disso. A consciência é outro. Um ateu pode aceitar essas leis como um 
fato bruto, mas para mim elas sugerem algo mais profundo e intencional.62  

 

O lançamento de livros como os de Hawking e Davies foi o ponto de partida, no 

dizer da revista, para uma enxurrada de físicos-teólogos lançarem uma dezena de 

livros semelhantes tratando até de “Cristianismo quântico”.  A reportagem tenta 

delimitar o ponto em que a ciência passou a considerar uma reconciliação com o 

conceito de Deus. Uma declaração do cientista Ricardo Galvão, do Instituto de Física 

da USP, que se considera religioso, esclarece esse ponto, situando-o nos limites do 

determinismo e do cientificismo: 

 

“O determinismo nos fazia acreditar que, conhecendo as condições iniciais de 
um evento ou sistema, poderíamos prever toda a sua evolução futura. Mas 
ainda no final do século passado, o francês Henri Poincaré inaugurou a 
matemática do caos, tocando no problema de que essas condições iniciais 
nunca são bem conhecidas: sempre existe um grau de imprevisibilidade.” Aí 
veio a mecânica quântica e introduziu o conceito de que é impossível conhecer 
simultaneamente a posição e o movimento de uma partícula. É o chamado 
Princípio de Incerteza de Heinsenberg, que derrubou de vez aquela atitude 
cientificista do tipo “conhecemos tudo e podemos prever o futuro”.63  

 
 

 Contudo, esse Deus para que apontam os cientistas não significa 

necessariamente um deus pessoal. A reportagem lança mão do posicionamento de 

                                                 
61 José Augusto LEMOS, Deus existe?, Superinteressante, p. 60-62. 
62 Paul DAVIES apud José Augusto LEMOS, Deus existe?, Superinteressante, p. 62. 
63 Ricardo GALVÃO apud José Augusto LEMOS, Deus existe?, Superinteressante, p. 63. 
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nomes consagrados, como Einstein, para exemplificar que deus é esse dos físicos, 

astrônomos e matemáticos: 

 

“Acredito no Deus de Spinoza, que se revela na harmonia e na ordem da 
natureza, não em um Deus que se preocupa com as ações e os destinos dos 
seres humanos”, respondeu o criador da Teoria da Relatividade, citando o 
filósofo holandês do século XVII, para quem Deus e o Universo seriam a 
mesma substância.64

 

O astrônomo Carl Sagan, ateu assumido, também citado no texto, dizia o 

seguinte sobre o assunto: 

 

A idéia de que Deus é um gigante barbudo de pele branca, sentado no céu, é 
ridícula. Mas se, com esse conceito, você se referir a um conjunto de leis físicas 
que regem o Universo, então claramente existe um Deus. Só que Ele é 
emocionalmente frustrante: afinal não faz muito sentido rezar para a lei da 
gravidade!65

 
 
 Na seqüência, a reportagem afirma que é raro que os cientistas se definam 

como ateus. A maior parte deles prefere o termo agnóstico. O texto menciona ainda a 

conversão do astrônomo Allan Sandage: 

 

(...) o americano Allan Sandage - um dos astrônomos mais respeitados 
mundialmente, hoje com 74 anos -  considerava-se ateu com todas as letras até 
os 50 anos. Sua conversão ao Cristianismo veio de repente, provocada pelo 
“simples desespero de não conseguir responder só com a razão a perguntas 
como ‘por que existe algo em vez do nada?’”. “Foram meu trabalho e minha 
pesquisa que levaram à conclusão de que o mundo é muito mais complicado do 
que pode ser explicado pela ciência. Só através do sobrenatural consigo 
entender o mistério da existência. (...) A ciência torna explícita a incrível ordem 
natural, as interconexões em vários níveis entre as leis da física e as reações 
químicas encontradas nos processos biológicos da vida.  Por que os elétrons 
têm todos a mesma carga e a mesma massa? A ciência só pode responder a 
questões bem específicas do tipo ‘o quê?’, ‘quando?’ e ‘como?’. O seu método 

                                                 
64 Albert EINSTEIN apud José Augusto LEMOS, Deus existe?, Superinteressante, p. 63. 
65 Carl SAGAN apud José Augusto LEMOS, Deus existe?, Superinteressante, p. 63. 
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de investigação, por mais poderoso que seja, não pode responder ao ‘por 
quê?’.“66

  

A matéria se refere ainda a experiência de cientistas como Fritjof Capra e seu 

livro O Tao da Física, que explora similaridades entre a física quântica e as religiões 

orientais. Trata também de teorias como a do Big Bang e do Princípio Antrópico67. 

Percebe-se o esforço do repórter em procurar contemplar os mais diversos 

posicionamentos sobre o tema, reunindo em blocos de texto posições semelhantes e 

conflitantes. O final do texto se dedica a traçar paralelos entre os mistérios do universo 

exterior e aqueles que rondam o universo íntimo do homem, isto é, o complexo 

mecanismo que é a mente humana. Esse  comparativo abre espaço na reportagem 

para falar sobre linguagem, criatividade, inspiração  e intuição: 

 

(...) (o físico) Ricardo Galvão pondera a localização exata de um conhecimento 
sem linguagem: a criatividade, presente tanto na arte quanto na ciência  mais 
exata. “A própria Teoria da Relatividade, é difícil imaginar como Einstein chegou 
a ela – não foi por pura dedução matemática. Idéias científicas precisam depois 
ser formuladas matematicamente, mas na hora surgem muitas vezes de um 
estalo”.68

 

Depois de iniciar a reportagem com uma espécie de desabafo, procurando pela 

luz no fim do túnel, o repórter fecha o texto com uma pergunta para qual ele mesmo 

providencia a resposta: “E de onde, então, vêm essas magias chamadas intuição e 

inspiração? Existem hipóteses, é claro, como o inconsciente de Freud. Mas, por 

enquanto, só Deus sabe” 69. 

 

                                                 
66 Allan SANDAGE apud José Augusto LEMOS, Deus existe?, Superinteressante, p. 63-64. 
67 Segundo a reportagem, o Princípio Antrópico preconiza que o modo como o caos gera ordem e como 
todo o cosmo conspira a favor da existência de vida revelam atributos divinos como consciência e 
intenção. O Princípio Antrópico postula que o Universo foi criado da maneira que o percebemos para 
ser observado por criaturas inteligentes e que é essa consciência que seleciona uma realidade concreta 
entre todas as probabilidades quânticas. Foi apresentado pela primeira vez em 1973 por Brandon 
Carter. Cf. José Augusto LEMOS, Deus existe?, Superinteressante, p. 64-65.  
68 Ibid., p. 65. 
69 Ibid., p. 65. 
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2.4.2 - Budismo – o oceano de sabedoria do Dalai Lama70  

 Essa foi uma das reportagens de maior destaque no ano de 2001. Foi manchete 

de capa no mês de agosto, com nove páginas. Em espaço na revista, naquele ano, só 

perdeu para a reportagem sobre terrorismo no mês de outubro, que teve 11 páginas. 

Ao ler a  reportagem, facilmente podemos perceber que ela foi estruturada sobre cinco 

pilares: quem é o Dalai Lama, com uma apresentação sucinta; características básicas 

do Budismo; razões para o “sucesso” do Dalai Lama no ocidente; história da 

dominação chinesa no Tibete e, por fim,  principais pontos do pensamento do líder do 

Budismo tibetano. Em dois textos à parte aparecem uma biografia cronológica do Dalai 

Lama, ano a ano, e uma coletânea de frases suas. A matéria, intitulada  “A vida 

segundo o Dalai” abre com o seguinte texto: Nunca se falou tanto sobre ele no 

Ocidente. Nunca se leram tantos livros seus no Brasil. Afinal, o que o pensamento 

desse monge tibetano tem de tão especial?” 71. 

 Ao apresentar o Dalai Lama, no começo do texto, a repórter tem a preocupação 

de estabelecer uma comparação entre ele e outro líder religioso mais conhecido no 

Ocidente, o Papa, indicando ao leitor por meio dessa comparação quem é exatamente 

o Dalai Lama para os budistas. Antes porém, há uma descrição breve da 

personalidade e dos costumes do líder religioso: 

 

Ele tem o riso fácil,  a cabeça raspada, usa óculos enormes e veste sempre um 
manto amarelo e vermelho. Calça humildes chinelos de dedo diante do mais 
poderosos chefes de estado. É alegre e curioso. Demonstra querer saber tudo 
como se, aos 66 anos, ainda fosse uma criança descobrindo o mundo.  Inquire 
seus circundantes a todo o momento. Como se todas as pessoas lhe 
interessassem. Seu nome é Tenzin Gyatso, mas pode chamá-lo de Dalai Lama.  
Para os adeptos do Budismo, em suas mais diversas ramificação, ele é Sua 
Santidade. Corresponderia à figura do Papa na Igreja Católica. A grande 
diferença é que, quando um papa morre, seu substituto é eleito. Quando o Dalai 
morre, a cúpula do Budismo sai pelo mundo em busca de sua reencarnação em 
um bebê que tenha nascido, no máximo, alguns anos depois da morte de seu 
antecessor.72

  
                                                 
70 O nome Dalai Lama significa “oceano de sabedoria”, de acordo com a reportagem de 
Superinteressante. Cf. Karen GIMENEZ, A vida segundo o Dalai, Superinteressante, p. 48.  
71 Ibid., p. 47. 
72 Ibid., p. 48. 
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 Logo adiante, a reportagem explica como é feita a identificação de uma 

reencarnação do Dalai.  O “candidato” deve reconhecer objetos pessoais do antigo 

líder em meio a várias bugigangas comuns. Feito esse reconhecimento, ele vai morar 

em um mosteiro onde, desde criança, passa a ser preparado para a função que vai 

assumir. 

 A matéria também trata de uma confusão que parece comum a quem não tem 

familiaridade com o universo budista, sobre o fato de o Dalai Lama ser ou não a 

reencarnação de Buda. Quanto a isso, o texto esclarece: 

 

Muitos perguntam se o Dalai Lama é a reencarnação de Buda. A questão está 
mal formulada.  É que há, segundo o Budismo, centenas de budas espalhados 
pelo mundo. Siddhartha Gautama, ou Buda Shakyamuni, talvez o mais famoso 
deles, imortalizado no livro de Herman Hesse, foi o quarto Buda. O Buda, 
portanto não é uma entidade única ou um ser sobre-humano. Considera-se 
Buda (a palavra significa “O Desperto”) o indivíduo que tenha “acordado do 
sono da ignorância”, para usar a terminologia budista, depois de muito trabalho 
mental e espiritual. A “iluminação” pode acontecer com qualquer um e é 
justamente esse o cerne da doutrina budista.73

    

 O terceiro momento da reportagem trata das razões pelas quais o Dalai Lama 

tornou-se pop  no mundo ocidental. A revista discorre sobre dois motivos básicos para 

explicar o motivo desse sucesso: 

 

... a maioria das sociedades ocidentais está vivendo um processo de mudança 
antropológica: de uma cultura mais materialista, imediatista e individualista para 
uma outra mais espiritualizada, mais holística, mais solidária. Isso explica em 
parte a evidência que o Dalai Lama e suas idéia vêm ganhando no Ocidente 
nos últimos tempos. A segunda parte tem a ver com o teor mesmo de sua 
mensagem e pode ser resumida em duas palavras: simplicidade e lógica.74

 

 

                                                 
73 Karen GIMENEZ, A vida segundo o Dalai, Superinteressante, p. 48. 
74 Ibid., p. 49. 
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 A reportagem insiste sempre na simplicidade do Dalai Lama e de seus 

ensinamentos. “Estar no mundo é simples, viver é descomplicado” 75. Percebe-se um 

tom apologético permeando todo o texto, que enfatiza também a tendência não 

proselitista do Budismo: 

 

A ausência quase completa de proselitismo religioso e a lógica evidente de sua 
argumentação, que não requer uma fé específica para ser compreendida e 
aceita, faz com até o mais empedernido dos ocidentais tenha condições de 
incorporar os ensinamentos do Dalai em seu cotidiano.76

 
 

 A partir daí começa a parte mais extensa da reportagem, dedicada 

exclusivamente a expor ensinamentos fundamentais do Budismo, preconizados pelo 

Dalai Lama. Cinco da nove páginas da matéria tratam desse assunto, que aparece 

dividido nos seguintes tópicos: ação e engajamento; desapego; caminho do meio; 

carma; compaixão, ecologia, ética e religião;  felicidade; humildade; imparcialidade; 

impermanência; interdependência e relatividade; paciência e pressa; raiva; 

serenidade; e sofrimento, em um total de 16 itens, o que explica a extensão do texto. 

Cada item traz pontos de vista do Dalai Lama sobre o tema em questão. 

 Um texto em um quadro a parte conta a história da dominação chinesa que 

persiste até hoje no Tibete.  

 A reportagem é bastante abrangente e parece responder a perguntas básicas 

daquele leitor que já ouviu falar do Dalai Lama ou do Budismo tibetano mas pouco 

sabe sobre o assunto. A revista, pelo que transparece no texto, ouviu apenas uma 

fonte para fazer a reportagem, a jornalista Lia Diskin, argentina, radicada no Brasil há 

30 anos. Segundo a repórter, foi ela que ajudou a fundar e dirige o Centro de Estudos 

Filosóficos e Associação Palas Athena, em São Paulo. Ao estudar em Dharamsala, na 

Índia, Lia Diskin conheceu o Dalai Lama e foi a responsável pela organização de suas 

duas visitas ao Brasil. 

                                                 
75 Karen GIMENEZ, A vida segundo o Dalai, Superinteressante, p. 49. 
76 Ibid,. p. 50. 
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 Apesar de mencionar e utilizar algumas declarações da jornalista, boa parte da 

reportagem parece muito mais fruto de uma compilação dos livros publicados77 pelo 

Dalai ama no Brasil, do que de um trabalho de apuração. Mesmo quando o texto faz 

algumas análises de cunho sócio-antropológico78, não há indicação da opinião de um 

especialista sobre o assunto para sustentar a análise. Ressaltamos esse ponto porque 

habitualmente Superinteressante ouve várias especialistas sobre o tema para compor 

uma reportagem. Talvez resulte daí a impressão de que essa reportagem seja mais 

produto de compilação de livros do que de entrevistas, como comumente acontece em 

outras edições. 

 

2.4.3 - Terrorismo + religião; terrorismo x religião 

 A edição de número 169 de outubro de 2001 dedicou 11 páginas ao tema 

terrorismo. Não poderia ser diferente, já que aquela foi a primeira edição de 

Superinteressante depois do atentado contra o World Trade Center, em 11 de 

setembro de 2001. Não podemos dizer propriamente que seja uma reportagem sobre 

religião, mas a religião perpassa a matéria do começo ao fim. Aliás, não podemos nem 

dizer que seja uma reportagem, na verdade são quatro reportagens diferentes com 

temas afins que compõem uma grande matéria especial, cujo trabalho de apuração 

típico da revista – abrindo espaço para inúmeros especialistas – envolveu três 

repórteres. Na capa, uma foto de Osama bin Laden e a seguinte manchete: Como 

raciocina um terrorista: o que a ciência diz sobre a mente de quem pratica o terror.79  

                                                 
77 De acordo com a reportagem, os discursos do Dalai Lama originaram mais de 200 livros, dos quais 
20 foram traduzidos para o português. No Brasil, seus livros venderam mais de 500 mil exemplares. Um 
deles, A arte da felicidade - Um manual para a vida, editado pela Martins Fontes, permaneceu por 70 
semanas na lista dos mais vendidos da revista Veja, também do Grupo Abril. Karen GIMENEZ, A vida 
segundo o Dalai, Superinteressante, p., 48-49. 
78 Como a análise que aparece nesse trecho que já mencionamos anteriormente: “... a maioria das 
sociedades ocidentais está vivendo um processo de mudança antropológica: de uma cultura mais 
materialista, imediatista e individualista para uma outra mais espiritualizada, mais holística, mais 
solidária. Isso explica em parte a evidência que o Dalai Lama e suas idéias vêm ganhando no 
Ocidente”. Ibid., p.49. 
79 SUPERINTERESSANTE, ed. 169, ano 14, out. 2001, capa.  
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 “Terror na cabeça”; “De Judas a Bin Laden”; “A globalização do medo”; e  

“Existe terrorismo bom?” foram os títulos dados aos quatro textos que compõem a 

matéria especial. 

 O eixo central da primeira reportagem, “Terror na cabeça”, é o que diferencia 

um terrorista de um psicopata. A matéria se apóia na opinião de psiquiatras e 

psicólogos, historiadores da religião, neurocientistas, padres, xeques e especialistas 

em terrorismo, como Philip Schrodt, da Universidade de Kansas, Estados Unidos: 

 

A idéia de que terroristas são mentalmente doentes não corresponde à 
realidade. (...) Eles não são pirados que ouvem vozes do além. São pessoas 
que acreditam estar agindo certo e farão tudo para atingir seus objetivos. (...) 
Procure a lista de soldados americanos que ganharam medalhas de honra na 
Guerra do Vietnã e você vai encontrar dezenas de homens que morreram em 
ações suicidas pela mesma lealdade ao grupo que moveu as pessoas que 
cometeram o atentado (contra o WTC).” Apesar de reconhecer que há uma 
clara diferença entre uma guerra e um ato terrorista – o ato terrorista é 
inesperado e, por isso, mais covarde, atingindo bem mais inocentes - , ele diz 
que a mente dessas pessoas funciona como a de um soldado. “Na cabeça 
deles, a guerra existe, eles estão do lado do bem e não conseguem enxergar 
civis inocentes. Para eles só há inimigos.80

 

A maioria dos especialistas ouvidos nessa reportagem concorda que o que 

diferencia um terrorista de um psicopata seja a ação – por mais cruel e absurda que 

seja  - motivada por uma causa, como exemplifica o neurocientista Renato Sabbatini, 

da Unicamp: “O psicopata tem um problema no cérebro que o torna incapaz de sentir 

emoções, culpa e arrependimento como as pessoas normais. (...) É como um 

problema na configuração do hardware de um computador” 81. 

O neurocientista explica ainda que imagens do cérebro dessas pessoas sempre 

mostram uma atividade deficiente do lobo frontal, a região abaixo da testa responsável 

pelas emoções. Por não sentirem remorso ou qualquer inibição de origem emocional, 

são capazes de cortar suas vítimas com a tranqüilidade de quem prepara “um jantar 

numa noite agradável”82. 

                                                 
80 Philip SCHRODT apud Rodrigo CAVALCANTE, Terror na cabeça, Superinteressante, p. 41. 
81 Renato SABBATINI apud Rodrigo CAVALCANTE, Terror na cabeça, Superinteressante, p. 42. 
82 Ibid., p. 42.  
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A opinião do psiquiatra da USP, Henrique Del Nero, reforça a distinção entre 

terroristas e psicopatas: 

 

Psicopatas não agem como suicidas, eles sentem prazer na violência e nunca 
interromperiam esse prazer se matando. (...) Já os terroristas podem se suicidar 
porque têm a convicção de que vale a pena morrer em seu esforço contra o 
inimigo. Eles acreditam estar lutando por uma causa maior que suas próprias 
vidas.83  

 
 

Ainda sobre os terroristas, a matéria ressalta que todos eles se valem da 

mesma estratégia para arregimentar seguidores: dividir o mundo entre o bem e o mal 

e conclamar as pessoas a ficarem do lado certo. A visão polarizada e maniqueísta é 

tida como um traço marcante dos grupos terroristas, cuja visão da realidade é parcial e 

distorcida segundo a reportagem.  Depois de explorar exaustivamente as diferenças 

entre terroristas e psicopatas a reportagem entra pela seara da religião. Essa transição 

é feita pelo depoimento de Jarrold Post, ex-chefe do centro de análise de terroristas da 

CIA, o serviço secreto americano. Segundo ele, o que leva alguém a se transformar 

em terrorista são motivos de natureza social como a necessidade de ser aceito por um 

grupo, de sentir-se parte de uma comunidade, escolhido e reconhecido como alguém 

especial, lacunas que a religião pode suprir. Some-se a isso a pregação do uso da 

violência e a catequisação de que matar em troca da própria vida é um honra 

suprema. “Se por trás dessa mente existir uma narrativa religiosa que incita o sujeito a 

cometer atentados, ele certamente o fará” 84. 

 A partir deste ponto, a matéria centra-se na opinião de um psiquiatra, um padre 

e um xeque. O psiquiatra Paulo Dalgalarrondo, da Unicamp, especialista na relação 

entre mente e religião, explica que antes de se converter a uma religião, a maioria das 

pessoas tinha um sofrimento mental maior que a média da população. Tal sofrimento 

cairia após a conversão, quando o crente dá um novo sentido à própria vida. A 

conseqüência é que o convertido passa a ver o mundo de outra maneira, dividindo-o 

                                                 
83 Henrique DEL NERO apud Rodrigo CAVALCANTE, Terror na cabeça, Superinteressante, p. 42. 
84 Jarrold POST apud Rodrigo CAVALCANTE, Terror na cabeça, Superinteressante, p. 43. 
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em dois: o mundo exterior, com suas regras; e o mundo no qual ele acaba de 

ingressar, com uma série de regras próprias que lhe trazem algum tipo de alívio. 

“Dependendo do que a nova religião exija dele, o convertido se tornará capaz de 

esforços surpreendentes para manter-se fiel a ela“ 85.  

 O texto ressalta que a exaltação dos mártires e do sofrimento físico como 

caminho para purificação e para a conquista do paraíso não caracteriza somente os 

grupos extremistas. A própria Igreja Católica teria criado uma forte identificação com 

os santos que enfrentaram a morte e o martírio pela fé e que tanto o Antigo quanto o 

Novo Testamento estariam repletos de passagem com esse teor.  

 Quem “advoga” em favor da Igreja na reportagem é o padre Johan Konings, na 

época, assessor de assuntos bíblicos da CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do 

Brasil. Ele diz que a suposta glorificação da dor física no Cristianismo não passa de 

má interpretação dos textos da Bíblia:  

 

Quando Jesus diz: ‘Se um olho lhe faz pecar, arranca-o’, as pessoas não 
podem interpretar isso como um incentivo à automutilação, mas com um 
conselho de que devemos cortar o mal pela raiz. (...) Pouca gente sabe que, até 
o século II, Cristo não era representado na cruz, mas como a figura do bom 
pastor ao lado de suas ovelhas. (...) A imagem dolorosa de Cristo na cruz 
somente veio a se tornar símbolo da Igreja por volta do século VI, 
possivelmente por alguma relação com o ambiente de violência do período. (...) 
Quando a Bíblia é interpretada a serviço de alguma causa violenta, todo o tipo 
de distorção é feita.  Não é coincidência que a Inquisição e as guerras religiosas 
tenham ganhado força com o surgimento do Estados nacionais.86

 

 O texto dá espaço então aos muçulmanos, cuja imagem ficou 

indiscriminadamente associada ao terrorismo depois dos atentados de 11 de 

setembro. Na reportagem, eles estão representados na pessoa do xeque Jihad 

Hassan Hammadeh, líder da comunidade islâmica em São Paulo. Assim como 

Konings, da CNBB, ele procura desmistificar as distorções de trechos do Alcorão: 

 

                                                 
85 Paulo DALGALARRONDO apud Rodrigo CAVALCANTE, Terror na cabeça, Superinteressante, p. 43. 
86 Johan KONINGS apud Rodrigo CAVALCANTE, Terror na cabeça, Superinteressante, p. 43. 
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... no Alcorão, o livro sagrado dos muçulmanos, há uma passagem que diz que 
aqueles que morrem em defesa de Alá irão para o mais alto nível do paraíso, o 
sétimo, ao lado dos profetas, com direito a mulheres delicadas e cálices cheios. 
“Essas palavras são uma forma de explicar aos homens que o paraíso é um 
lugar maravilhoso”, diz o xeque Jihad Hassan Hammadeh, líder da religião 
islâmica em São Paulo. Mas ele lembra que não há nenhuma promessa de 
paraíso para aqueles que usam a violência. “O texto é claro: quem mata um 
homem inocente age como se estivesse matando toda a humanidade”, diz o 
xeque. “O Alcorão somente permite o uso da violência como legítima defesa, e, 
ainda assim, na mesma proporção do agressor, nunca incitando mais 
violência”.87

 

 O fim dessa primeira reportagem, que compõe a matéria especial sobre 

terrorismo, lembra sabiamente que o terrorismo não é exclusivo de grupos 

muçulmanos. É Robert Ziemer, especialista em psico-história, - “uma maneira de 

estudar a história a luz da psicologia” 88 – que diz que o discurso americano está cada 

vez mais parecido com o dos fundamentalistas islâmicos. Sua fala, adaptada pelo 

repórter, conclui a reportagem: “no fundo, o fundamentalismo – e seu filho, o 

terrorismo – é apenas uma forma simplista de os homens personificarem num inimigo 

o mal que existe em todos. Inclusive em você ou em mim” 89. 

 Convém notar que a palavra fundamentalismo só foi utilizada uma única vez, ao 

fim do texto. Até então foram empregadas as expressões terrorismo e grupos 

terroristas. Consideramos oportuna a distinção de alguns termos como 

fundamentalismo e extremismo, elaborada por Paulo Daniel Farah, jornalista e 

professor de língua e literatura árabe da USP, sobretudo por seu caráter didático: 

 

Os grupos fundamentalistas surgiram com o objetivo de defender um retorno 
aos fundamentos da religião. No caso do Islã, uma interpretação literal do 
Alcorão e do Hadith   e um modo de vida tradicional como solução aos 
problemas modernos. (...) O termo “fundamentalismo” foi cunhado para 
designar manifestações do protestantismo norte-americano. Depois passou a 
ser usado também para outras religiões. Não há incompatibilidade entre ser 
pacífico e fundamentalista.90  

                                                 
87 Jihad Hassan HAMMADEH apud Rodrigo CAVALCANTE, Terror na cabeça, Superinteressante, p. 43. 
88 A revista não menciona a que instituição a qual esse especialista é vinculado, como habitualmente 
faz. Robert ZIEMER apud Rodrigo CAVALCANTE, Terror na cabeça, Superinteressante, p. 44. 
89 Ibid., p. 44. 
90 Paulo Daniel FARAH, O Islã, p. 71-72. Roland ROBERTSON, em sua obra Globalização: teoria social 
e cultura global, publicada pela editora Vozes, dedica um capítulo – “A procura por fundamentos” em 
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À margem dessa tendência, está o extremismo, quando se consideram 

justificáveis atos de violência para impor concepções sócio-políticas, com base numa 

leitura tendenciosa do livro sagrado e seus preceitos. Esse fenômeno é recente na 

história islâmica, aparecendo de forma expressiva apenas a partir do século XX. Seu 

vínculo com o Islamismo se restringe a uma distorção religiosa com o intuito de 

legitimar suas práticas. O terrorismo é condenado pela absoluta maioria dos 

muçulmanos. O extremismo está presente também em outras religiões. As  correntes 

atuais que analisam  o fenômeno afirmam que a tendência de identificar o Islã como 

ameaça global extremista veio substituir o comunismo.91

 Outro termo geralmente submetido a definições impróprias é jihad, que  designa 

essencialmente o esforço que o muçulmano deve fazer para se aperfeiçoar, por meio 

do estudo e da atividade intelectual, por exemplo. Pode referir-se à defesa da família, 

da honra, da comunidade islâmica em diversas frentes – espiritual, política, militar e 

econômica – e constitui um nome próprio bastante comum entre muçulmanos de 

várias nacionalidades. Linhas extremistas distorceram o conceito, transformando-o 

num apelo à guerra santa.92

 Levando em conta tais distinções, avaliamos como adequada a posição da 

reportagem ao optar marcadamente pela expressão grupos terroristas, visto que nem 

todo grupo fundamentalista pratica o terrorismo. 

 A segunda reportagem que compõe a matéria especial sobre terrorismo intitula-

se “De Judas a Bin Laden” e tenta resgatar a história do terrorismo, que segundo a 

reportagem remonta aos tempos de Cristo. Nesse aspecto a abertura da matéria na 

                                                                                                                                                            
perspectiva global – à investigação do tema. O autor também se preocupa em não tomar 
“fundamentalismo” e “extremismo” como sinônimos. A “procura por fundamentos” é um aspecto da 
globalização, que ele analisa em seu livro de maneira mais ampla, aprofundada e complexa: “Tal 
procura avança em muitas partes do mundo dentro de diversas sociedades de acordo com idéias 
globalmente difusas sobre tradição, identidade, lar, indigenização, localidade, comunidade e assim por 
diante. (...) Neste sentido, muitas formas de ‘fundamentalismo’ – no mais amplo alcance do termo – 
constituem modos de se encontrar um lugar dentro do mundo como um todo (como também a rejeição 
do mundo), modos que, freqüentemente, contêm o anseio pelo aumento de poder dos grupos 
envolvidos”. ROBERTSON, Globalização, p. 227. Em suma, ROBERTSON relaciona o 
fundamentalismo, em sua raiz, à busca pela identidade e pelo reconhecimento, entre outros aspectos. 
Para fins de análise dessa reportagem, consideraremos os conceitos de Farah que, embora não tão 
aprofundados, servem melhor ao nosso objetivo. 
91 Cf. Ibid., p. 72. 
92 Ibid., p. 73. 
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página é específica quanto ao surgimento: “A história do terrorismo começou com um 

grupo que tinha um apóstolo de Cristo entre seus membros. E não deve terminar com 

o ataque aos Estados Unidos” 93. 

 Em seguida, o texto se empenha numa reconstituição ambiental e histórica para 

situar o começo do terrorismo: 

 

A Palestina está ocupada por uma nação poderosa. Em meio à população 
oprimida surge um grupo de terroristas que começa a empreender atentados 
contra  invasores, exigindo que eles deixem a cidade sagrada de Jerusalém. 
Não, não estamos falando do terrorismo muçulmano nos territórios ocupados 
por Israel. Essa história é muito mais antiga que o Islamismo – data do ano 6, 
quando Jesus ainda era menino. Os judeus não são os invasores, mas os 
oprimidos. É deles que parte o terrorismo.  (...) coube aos Sicarii, um grupo 
radical de militantes judeus, a discutível honra de ser o primeiro grupo terrorista 
organizado da história.  Para protestar contra a ocupação do Império Romano – 
uma espécie de Estados Unidos da época - , os Sicarii matavam romanos e 
judeus colaboracionistas nas ruas, de forma a criar pânico. Os assassinatos 
eram cometidos a punhaladas (daí o nome sicarii, ou “homens do punhal”, em 
grego). O sobrenome do apóstolo Judas, Iscariotes, é interpretado por alguns 
estudiosos como uma corruptela de Sicarii e um indício de que Judas pertencia 
ao grupo. Em 66, os Sicarii tomaram parte em um violento levante contra os 
romanos, que durou quatro anos (...). Durante a guerra, a Sagrada Jerusalém 
foi arruinada e o principal templo dos judeus, arrasado (...). Em 73, os últimos 
Sicarii, acuados, cometeram suicídio coletivo.94

 
 

 O texto é categórico ao afirmar que um dos apóstolos, Judas, especificamente, 

pertenceu ao grupo dos sicários95. Acreditamos que haja uma simplificação demasiada 

dos fatos históricos quando a revista aborda essa facção judaica do século I e afirma 

categoricamente a ligação de um apóstolo com ela. Pesquisamos alguns autores tidos 

como referência em arqueologia e história bíblica  e não localizamos informações que 

fossem ao encontro das divulgadas na reportagem.  

                                                 
93 Denis BURGIERMAN, De Judas a Bin Laden, Superinteressante, p. 45.  
94 Ibid., p. 45. 
95 Adotaremos a grafia sicário, e não sicarii, como aparece na revista, com base em duas obras: O 
Jesus Histórico, de John Dominic CROSSAN, p. 221; e Bandidos, profetas e messias, de Richard 
HORSLEY; John HANSON, p. 174. Os dois livros se alicerçam entre outras coisas, nos relatos do 
historiador judeu Flávio Josefo, cujos registros constam em dois de seus textos mais conhecidos: A 
guerra dos judeus e Antiguidades judaicas. A revista Galileu, em reportagem sobre os Manuscritos do 
Mar Morto, na edição n. 128, de março de 2002, também utilizou a grafia sicários. 
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Horsley e Hanson, cuja obra Bandidos, profetas e messias se ocupa 

exclusivamente do banditismo social judeu no século I, situam o surgimento dos 

sicários por volta da década 50 do século I96, cerca de 20 anos após a formação do 

apostolado de Jesus e de sua morte, conseqüentemente.  Apesar de os autores 

admitirem  que os sicários se utilizavam de táticas terroristas semelhantes às de hoje – 

obviamente sem o aparato tecnológico e da comunicação para amplificar seus atos – 

como o seqüestro de uma autoridade importante com vistas ao resgate, consideram o 

papel do grupo breve e limitado na revolta judaica de 66, a que a revista se refere: 

 

Convém não exagerar ou superestimar os efeitos que os sicários possam ter 
exercido sobre a situação palestinense nas décadas de cinqüenta e sessenta. 
Da mesma forma como os grupos terroristas modernos, os sicários tinham 
forças limitadas, pouca mobilidade, sem uma base estável ou extensa para 
organizar uma ampla revolta popular, se é que alimentavam tal idéia.97

 
 

 É possível que o autor da reportagem tenha cometido uma confusão bastante 

comum, segundo Horsley e Hanson, e com a qual concorda Crossan, quando se fala 

em movimentos populares judaicos contra o domínio romano. Confusão que começa 

já nas narrativas do historiador judeu Flavio Josefo: 

 

Josefo mistura os sicários urbanos com os bandidos rurais. Trata-se de uma 
continuação da confusão generalizada entre diversos grupos rebeldes, de modo 
que terroristas urbanos (“sicários”), bandidos rurais (“salteadores”) e profetas 
milenaristas (“impostores”) se fundem numa massa revoltosa indistinta.98

  

 Crossan acrescenta mais adiante: 

 

Muitos estudiosos falam como se houvesse um movimento de resistência 
unificado dos judeus contra Roma, de 6 a 66 E.C. (...) É compreensível que 
caiam neste equívoco, pois Josefo fez um grande esforço para criá-lo. Como já 

                                                 
96 Cf. Richard HORSLEY; John HANSON, Bandidos, profetas e messias, p. 175. 
97 Ibid., p. 180. 
98 John Dominic CROSSAN, O Jesus Histórico, p. 221. 
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vimos antes, é preciso fazer sempre uma distinção entre os sicários, que agiam 
nas cidades, e os bandidos rurais. Além disso, (...) devemos ligar os zelotas ao 
segundo grupo, e não ao primeiro.99

 
 

 A confusão a que os autores se referem parece misturar sobretudo os conceitos 

de sicários e zelotas, uma outra facção judaica, originada, ao que tudo indica, no 

campo,  que também se opunha ao regime imposto por Roma. “Tem havido muita 

confusão em relação aos zelotas porque, como já foi dito, os estudiosos modernos 

esticaram tanto o conceito de zelotas, que este passou a incluir grupos que, na 

realidade, eram muito diferentes” 100, escrevem Horsley e Hanson. Ao tratar da origem 

deste segundo grupo, os dois autores explicam que os zelotas surgiram como uma 

coalizão de salteadores que, vindos do interior, entraram em Jerusalém em 67.101  

Crossan traz uma análise mais ampla do contexto social que originou os zelotas: 

 

As únicas opções dos camponeses eram a morte, a escravidão, a fuga ou o 
banditismo. O avanço dos romanos empurrava uma quantidade cada vez maior 
de camponeses para fora de suas terras, forçando-os a ingressar em bandos de 
salteadores e, à medida que o cerco se fechava, a entrar na própria cidade de 
Jerusalém. É assim que surgiu aquilo que Richard Horsley chama de 
“camponeses transformados em salteadores e depois transformados em 
zelotas” – a liga de bandidos que apareceu pela primeira vez  no inverno de 67 
a 68 E.C. em Jerusalém.102

 

Enquanto os zelotas103 estavam ligados ao banditismo rural, os sicários eram 

elementos urbanos, que agiam no coração da cidade, até mesmo no recinto do 

templo. Além disso, sua principal atividade não era o saque armado – como o caso 

dos zelotas -, mas o assassinato, sobretudo o assassinato político. Os sicários 

operavam  nos lugares mais públicos, mas, por causa da sua forma de assassinato 

                                                 
99 John Dominic CROSSAN, O Jesus Histórico, p. 230. 
100 Richard HORSLEY; John HANSON, Bandidos, profetas e messias, p. 187. 
101 Cf. Ibid., p. 189. 
102 John Dominic CROSSAN, O Jesus Histórico, p. 231.  
103 Cf. Ibid., O Jesus Histórico, p. 230. Segundo o autor, os zelotas se autodenominavam assim porque 
se consideravam zelosos pela virtude e pelo cumprimento das leis do deus de Israel, incompatíveis com 
a dominação romana. 
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clandestino, podiam continuar levando uma vida pública normal e não fugiam para 

redutos nas montanhas, como os bandidos originados no campesinato. 104

 Julgamos necessário fazer essa breve distinção, porque o autor da reportagem 

afirma que havia um apóstolo sicário, referência que não encontramos em nenhum 

dos autores pesquisados. Há sim uma referência quanto a um apóstolo zelota - que 

não é Judas Iscariotes -, nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, e nos Atos dos 

Apóstolos.105 Contudo não é nosso objetivo e nem temos as condições necessárias e 

o aporte teórico para aprofundar um assunto que não é de nosso domínio profissional, 

mas dos exegetas, historiadores e arqueólogos bíblicos. Nossa intenção era 

estabelecer esse rápido panorama histórico para demonstrar que a afirmação 

categórica de que o apóstolo Judas era um sicário é simplista, frágil e temerária, 

quando se trata de um tema tão complexo e controverso – cujos próprios especialistas 

no assunto vivem cercados de incertezas e obscuridades - quanto os movimentos de 

oposição ao Império Romano na Palestina do século I da nossa Era. Na reportagem 

não consta nenhuma fonte de informação. 

 As outras duas reportagens que compõem a matéria especial sobre terrorismo 

não tratam em nenhum momento de temas relacionados à religião. “A globalização do 

medo” é um texto bastante especulativo, um exercício de futurologia sobre o que 

mudaria na política externa dos Estados Unidos depois dos atentados.  

 “Existe terrorismo bom?”, o último texto, vale ser brevemente mencionado por 

ser interessante. Seu intuito é de fato surpreender de alguma forma o leitor, como 

anuncia seu início: 

                                                 
104 Richard HORSLEY; John HANSON, Bandidos, profetas e messias, p. 174. 
105 Os três evangelhos (Mateus: 10, 4; Marcos: 3, 18; e Lucas: 6, 15) e o livro dos Atos dos Apóstolos: 1, 
13) mencionam um apóstolo “Simão, o zelote”, distinguindo-o de “Simão, chamado Pedro”. Não há 
referência a Judas, como zelota, tampouco como sicário.  Parece haver uma incongruência temporal em 
caracterizar um apóstolo como zelota, quando a maior parte dos especialistas concorda em situar o 
aparecimento dos zelotas como grupo organizado somente na década de 60. Quanto a isso CROSSAN, 
O Jesus Histórico, p. 230, escreve algo sobre os relatos de Josefo que talvez possa ser aplicado aos 
relatos neotestamentários: “Em inglês, estamos acostumados a fazer uma distinção entre um 
conservador e os Conservadores, ou entre um democrata e os Democratas. A palavra escrita com letra 
minúscula denota uma atitude pessoal específica, enquanto a palavra em maiúscula se refere a um 
partido político organizado. A lermos o grego de Josefo, também devemos fazer uma distinção entre 
‘um zelota’ e os ‘zelotas’. Sempre houve zelotas isolados”. 
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Rolihlahla criou uma milícia em seu país, apesar da oposição dos 
companheiros, que eram contra a violência. Ele vestiu-se com trajes militares, 
escondeu-se com seus homens na mata e distribuiu armas. Seu grupo começou 
a explodir bombas, sabotar fábricas, atirar em guardas desprevenidos e 
espalhar o pavor entre a população civil. Rolihlahla incitava a violência contra 
membros da elite e muita gente acabou sendo assassinada na onda de 
atentados que se seguiu. Até que prenderam Rolihlahla. Sujeito horrível esse 
Rolihlahla, não é? Terrorista da pior espécie, não há dúvida. Por sorte, ele foi 
condenado à prisão perpétua. Aliás, talvez você já tenha ouvido falar dele. Ele é 
mais conhecido pelo nome inglês que adotou depois do batismo cristão: Nelson. 
Nelson Mandela.106

 

A reportagem retrata a trajetória de outras figuras como Yasser Arafat e 

Menachem Begin, ambos envolvidos em atos de violência e terrorismo para chamar a 

atenção da comunidade internacional para as suas causas e, ambos, escolhidos 

líderes de seus povos depois de abandonarem o terrorismo. Henry Kissinger também 

é incluído no grupo: 

 

Pelo mesmo critério, também, a atuação dos Estados Unidos durante a Guerra 
Fria – apoiando o terrorismo de Estado na América Latina, financiando grupos 
terroristas de oposição em países comunistas como Camboja e Angola, e 
fortalecendo extremistas que viriam a se tornar terroristas,  como o próprio Bin 
Laden, no Afeganistão – é completamente condenável. Tal política foi 
conduzida pelo ex-secretário de Estado, Henry Kissinger (que, dias após o 
atentado de Nova York, afirmou que “tão culpados quanto os terroristas são 
aqueles que os apóiam, financiam e inspiram”). “Kissinger é o terrorista-mor”, 
diz  Cohn. Pois bem. O terrorista-mor, assim como Mandela, Begin e Arafat, 
também ganhou seu Nobel da Paz – em 1973, pelo fim da Guerra do Vietnã.107  

 

 Apesar de não falar sobre religião, o texto, sobretudo em seu último parágrafo, 

convida à reflexão: 

 

Será que isso quer dizer que, no mundo real, por mais condenável que seja, a 
violência é muitas vezes o único caminho contra um inimigo mais forte? Com 
certeza não. A história tem alguns exemplos de pessoas que se recusaram a 
matar inocentes em nome de uma causa. É o caso de Mahatma Gandhi, herói 
da independência indiana, que pregava a resistência pacífica aos colonizadores 

                                                 
106 Denis Russo BURGIERMAN, Existe terrorismo bom?, Superinteressante, p. 49. 
107 Ibid., p. 50. 
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ingleses. Ah, sim. Ao contrário dos terroristas Arafat. Begin, Kissinger e 
Mandela, Gandhi jamais ganhou o Nobel da Paz.108

  
 

2.4.4 - A caixa-preta do Islã 

 A reportagem sobre o Alcorão, em novembro de 2001, assim como a matéria 

especial sobre o terrorismo da edição de outubro, vem na esteira dos atentados do 11 

de setembro. Enquanto a reportagem especial menciona o Islamismo, mas tem como 

pano de fundo o terrorismo, também presente em outras religiões, a do mês de 

novembro coloca o Islã como ponto central ao abordar o Alcorão. A manchete de capa 

era bastante atrativa para um período em que todos os olhares estavam voltados para 

o mundo muçulmano: “Abrimos a caixa-preta do Islã. Até que ponto o livro sagrado 

dos muçulmanos incita à violência?” 109. 

 A matéria procura ser didática ao empregar a narrativa cronológica para tratar 

do tema. Logo, na abertura o texto conta como foi o primeiro encontro entre o anjo 

Gabriel e Maomé110 em uma caverna, em Meca, por volta do ano 610. Também 

explica como é a estrutura do Alcorão: 114 capítulos - ou suras – , em um total de 

6.236 versículos, organizados por temas e não pela ordem dos acontecimentos como 

na Bíblia. Aliás, o paralelo com a Bíblia vai além, tanto para apontar diferenças quanto 

semelhanças. O texto enfatiza que ambos os livros sagrados contém trechos de 

violência: 

 

O Alcorão então é um hino de guerra? Longe disso, dizem tanto adeptos da fé 
muçulmana, quanto cientistas que escrutinam as religiões. “Pelo Alcorão, a 
única guerra justa é a de autodefesa”, escreve a teóloga inglesa Karen 
Armstrong, ex-freira católica e profunda conhecedora das três religiões 
abraâmicas, em seu livro Uma história de Deus. “Deus disse que quem mata 
um inocente mata toda a humanidade”, afirma o xeque Jihad. Além disso, a 
presença de mensagens violentas não é exclusividade do Islamismo. “Tanto a 
Bíblia, como o Alcorão, tem trechos de violência”, diz Elaine Moura da Silva, 
professora de história das religiões da Unicamp. “Maomé era um guerreiro e um 

                                                 
108 Denis Russo BURGIERMAN, Existe terrorismo bom?, Superinteressante, p. 50. 
109 SUPERINTERESSANTE, ed. 170, ano 14, nov. 2001, capa. 
110 Usaremos o nome Maomé, tradução de Muhammad para o português, conforme a reportagem da 
revista. 
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estadista em defesa da sua fé, mas não há como negar que personagens do 
Antigo Testamento, como Josué, líder dos judeus na conquista da Terra 
Prometida, também eram”.111

 
 

A reportagem trata também dos hadiths, compilação da tradição oral que reúne 

ditos atribuídos a Maomé e explica as origens das ramificações sunita e xiita dentro do 

Islamismo.  Oferece também uma explicação resumida dos cinco pilares do Islã – a 

profissão de fé, a oração ritual, a esmola, o jejum do ramadã e a peregrinação a 

Meca112. 

A matéria também enfatiza que a intolerância religiosa nem sempre esteve 

presente no Islã: 

 

O Alcorão não obriga à conversão e, ao menos nos primeiros séculos da nova 
fé, a tolerância religiosa era a regra – muito mais do que em terras cristãs. 
Tanto é verdade que nas regiões que administravam, os muçulmanos eram 
absoluta minoria até o século XI. Essa tolerância está expressa no texto 
sagrado: “Não disputeis com os adeptos do Livro senão da mais pacífica 
maneira.” Os “adeptos do Livro” são os cristãos e os judeus. “Nosso Deus e 
vosso são Um e a Ele nos submeteremos”, prossegue o Alcorão, deixando claro 
que respeita e aceita as outras duas crenças que adoram o mesmo Deus, seja 
chamando-o de Alá ou Jeová.113

 

Em outro ponto, a reportagem coloca em destaque no olho114 da página a 

afirmação de que “o mundo islâmico era muito mais tolerante do que a Europa cristã”, 

no que nos parece um esforço em não associar levianamente a religião  islâmica ao 

extremismo.  

                                                 
111 Denis Russo BURGIERMAN; Rodrigo CAVALCANTE; Rodrigo VERGARA, A palavra de Deus, 
Superinteressante, p. 40. 
112 Para uma leitura rápida sobre o tema ver: Jeannine SIAT, Religiões monoteístas, 1999; e Paulo 
Daniel FARAH, O Islã, 2001. 
113 Denis Russo BURGIERMAN; Rodrigo CAVALCANTE; Rodrigo VERGARA, A palavra de Deus, 
Superinteressante, p. 41. 
114 Ibid., p. 42. “Olho”, no jargão jornalístico, é um texto curto que recebe destaque dentro da página, 
com um corpo de letra maior, geralmente em negrito, semelhante àquele que vemos nas páginas 
amarelas da revista Veja. O Manual de Redação do Jornal O Globo define o olho com um título auxiliar 
ou pequenas frases postas no meio do texto. Servem para tornar mais leve o aspecto da página, mas 
precisam também ser um foco de atenção para o leitor, destacando pontos importantes da matéria. Cf. 
Luiz GARCIA (org.), Manual de Redação e Estilo, p. 39. 
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Após fazer uma retrospectiva do surgimento do Islã e destacar pontos do 

Alcorão, o texto passa a tratar do apogeu científico e militar do Estado Islâmico; das 

Cruzadas e do quanto elas afetaram o mundo islâmico; da ascensão e queda do 

Império Otomano; e do impacto da modernidade Ocidental na identidade dos 

muçulmanos. 

Ao fim da reportagem, o texto toca no tema fundamentalismo, trazendo, ainda 

que de modo implícito, a distinção entre fundamentalismo e extremismo, ao afirmar 

que há “fundamentalistas islâmicos pacifistas e eles são maioria”, usando para isso as 

palavras da escritora Karen Armstrong: “Esses grupos buscam nas palavras de 

Maomé o espírito de paz e justiça social” 115. 

O texto apresenta como uma das causas do fundamentalismo religioso e do 

extremismo, embora com conseqüências distintas, os sucessivos golpes que 

começaram a abalar a identidade islâmica, ainda no período das Cruzadas e que 

culminariam no século XIX com a queda do Império Otomano e a dominação de 

países muçulmanos por potências européias. “A modernidade ocidental caiu como 

uma bomba sobre o Islã” 116, nos diz a reportagem. 

 

Pouco a pouco a absorção dos valores ocidentais tornou-se uma condição de 
sobrevivência no mundo islâmico. Entre os intelectuais islâmicos ficou clara a 
idéia de que o caminho do progresso era a reforma do Estado, com tudo que 
isso implica: fazer eleições e criar leis que abrissem as portas do mundo 
moderno.Mas essas mudanças seriam o abandono  das regras teocráticas do 
Alcorão – e sem elas não havia Estado, porque a religião é que dava identidade 
à população. (...) A maioria do povo não se sentia tunisiana, egípcia ou líbia, 
mas muçulmana. Sem esse elo, sobravam alguns vínculos tribais e culturais. 
Só. Começaram a surgir tentativas, em vários países, de criar governos 
democráticos baseados nos princípios do Alcorão. Todas fracassaram, muitas 
vezes por causa da enorme ingerência das potências européias.117

 

 O conceito de fundamentalismo veiculado na reportagem nos parece alinhado 

com o conceito adotado por Roland Robertson, do qual já falamos na análise da 

                                                 
115 Denis Russo BURGIERMAN; Rodrigo CAVALCANTE; Rodrigo VERGARA, A palavra de Deus, 
Superinteressante, p. 43. 
116 Ibid., p. 42. 
117 Ibid., p. 43. 
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reportagem anterior. Em sua obra Globalização: teoria social e cultura global, dedica 

um capítulo – “A procura por fundamentos” em perspectiva global – à investigação do 

tema. O autor também se preocupa em não tomar fundamentalismo e extremismo 

como sinônimos. Segundo Robertson, “a procura por fundamentos” é um aspecto da 

globalização relacionado à busca pela identidade e pelo reconhecimento, entre outros 

aspectos: 

 

Tal procura avança em muitas partes do mundo dentro de diversas sociedades 
de acordo com idéias globalmente difusas sobre tradição, identidade, lar, 
indigenização, localidade, comunidade e assim por diante. (...) Neste sentido, 
muitas formas de “fundamentalismo” – no mais amplo alcance do termo – 
constituem modos de se encontrar um lugar dentro do mundo como um todo 
(como também a rejeição do mundo), modos que, freqüentemente , contêm o 
anseio pelo aumento de poder dos grupos envolvidos.118  

 

 O texto é bastante acessível  e completo, sobretudo, se considerarmos aquele 

leitor que tem um conhecimento superficial do Islã - um tema que estava em destaque 

em toda a mídia da época por conta dos atentados do 11 de setembro, mas cujas 

informações muitas vezes apareciam incompletas, fragmentadas e até mesmo 

equivocadas. Sua estrutura cronológica e a forma cuidadosa como os dados estão 

organizados o transformam numa espécie de “pequeno manual” para a compreensão 

rápida e em linhas gerais da religião fundada por Maomé. 

 

2.5 - Denominações religiosas abordadas nas edições do ano 2002 

 

 Dos três anos pesquisados, o ano de 2002 foi o que apresentou o maior número 

de reportagens sobre religião. Foram 10, ao todo, distribuídas em 9 das 13 edições – 

naquele ano houve uma edição extra no mês de setembro, por isso, 13. O assunto só 

não apareceu na revista do mês de abril.  Mesmo nas que não continham grandes 

reportagens,  apareciam pequenas notas, notícias e entrevistas sobre o assunto. Os 

                                                 
118 Roland ROBERTSON, Globalização, p. 227. 
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temas mais freqüentes naquele ano foram relacionados ao Cristianismo, ao Budismo e 

ao Islamismo. Apareceram matérias também específicas do Catolicismo e do 

Espiritismo. A primeira reportagem da qual trataremos fala do caminho de Santiago de 

Compostela e foi veiculada na edição do mês de janeiro de 2002. 

 

2.5.1 - 800 quilômetros alma adentro 

 A reportagem de quatro páginas, pouco texto, mas muitas fotos e ilustrações, 

bem poderia estar estampada numa revista de turismo119 devido ao teor do texto, que 

narra as impressões do próprio repórter ao percorrer o Caminho de Santiago de 

Compostela. A diagramação da matéria remete ao universo turístico, com trechos do 

texto distribuídos em cartões postais, cujas imagens se referem ao assunto de que 

trata cada um desses trechos, formando, assim, um conjunto de nove cartões postais 

que narram momentos e lugares diferentes da caminhada do repórter. 

 

 
           Fig. 8 – Santiago de Compostela: As páginas lembram um diário de viagem, com 
fotos e textos imitando cartões postais e anotações em folhas de caderno rabiscadas. 120

                                                 
119 É importante lembrarmos que, apesar do caráter turístico da matéria, ela não destoa do propósito da 
revista, em cujo projeto inicial, elaborado há quase 20 anos, está previsto um elenco de temas centrais 
para a publicação, distribuído no seguinte eixo: ciências físicas, exatas e biológicas, ciências sociais, 
misticismo, atualidades, Brasil e outros. Turismo, de acordo com o projeto, estaria incluído em “outros”.  
O tema foi tratado no primeiro capítulo deste trabalho. 
120 Ciro PESSOA, 800 km alma adentro, Superinteressante, p. 52. 
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   Antes de narrar sua caminhada, o repórter trata de situar o leitor contando, na 

abertura da matéria, a lenda sobre a origem do Caminho de Santiago: 

 

No ano de 813, numa noite clara da Galícia, região norte da Espanha, um 
eremita chamado Pelayo teria visto intensas luzes celestes descendo sobre o 
campo. Na manhã seguinte, ele relatou o que vira ao bispo da região, 
Teodomiro de Iria. (...) O bispo ordenou que o lugar fosse investigado. E, para 
espanto de todos, foi encontrada ali a ossada de Tiago, apóstolo de Cristo 
incumbido de evangelizar  a Península Ibérica. Tiago fora decapitado pelos 
romanos na Palestina, no ano de 44 d.C., ao retornar de sua missão 
evangelizadora. Seus restos foram colocados numa barca e ela, por um 
desígnio inexplicável, teria atingido o litoral grego. Oito séculos mais tarde, 
coube a Pelayo descobrir a mortalha de Tiago e colocar a cidade de Santiago 
de Compostela – derivação de “São Tiago dos Campos Estelares” – para 
sempre na rota das grandes peregrinações religiosas. Outros 12 séculos se 
passaram e lá estava eu, trilhando de bermudas, com um par de tênis e outro 
de camisetas, o famoso caminho de Santiago. A seguir, as anotações da 
viagem que enviei à Super.121

 

A matéria é peculiar por dar espaço a impressões pessoais do repórter, o que 

dá ao texto um tom bastante reflexivo, lembrando, de fato, um diário de viagem. Tanto 

que aparece classificada no alto da página como Aventura. 

  

2.5.2 - Como lidar com a morte 

A reportagem intitulada simplesmente “Morte”, veiculada em fevereiro de 2002, 

surpreende por inúmeros aspectos sobre os quais pretendemos discorrer, mas 

sobretudo pela sua profundidade, se comparada às outras reportagens. 

Distribuída em nove páginas, com muito texto e pouquíssimos recursos gráficos 

– o que contraria a tendência da revista, que pode ser facilmente constatada em 

outras edições, de enriquecer o texto com fartos recursos de imagem, infografia e 

diagramação – , a reportagem trata de um tema espinhoso ouvindo a opinião de 

historiadores, psicólogos, antropólogos, médicos e filósofos. É possível perceber que 

                                                 
121 Ciro PESSOA, 800 km alma adentro, Superinteressante, p. 52. 
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houve um trabalho minucioso de pesquisa por parte da repórter, que recorreu a 

diversas correntes de pensamento para mostrar ao leitor as muitas visões que se tem 

da morte, como exemplifica o trecho a seguir: 

 

Em oposição à visão espiritualista da morte, há a tradição materialista ocidental 
que surgiu na Antigüidade e depois foi retomada pelos filósofos do Iluminismo, a 
partir do século XVIII, para a qual a morte é o fim total e absoluto. Nada mais do 
que a interrupção de um processo neurofisiológico, de um mero evento 
biológico. Essa concepção, mais tarde lapidada pelo existencialista Jean-Paul 
Sartre, funda muito da nossa visão de que morrer é um fracasso, um escândalo, 
uma idéia inconcebível com a qual é impossível lidar e inútil tentar conviver. 
“Morrer é um absurdo”, escreveu o filósofo existencialista Arthur Schopenhauer 
(1788-1860). A morte não cabe na idéia cartesiana de vida – para a qual tudo 
poderia ser medido, compreendido, planejado. A finitude quebra a ilusão 
iluminista e antropocêntrica de que o homem poderia controlar tudo por meio da 
sua razão.122

 
 
 O texto não se inclina a esta ou aquela determinada denominação religiosa, 

embora mencione que, tanto no Budismo como na tradição cristã, o desapego apareça 

como condição essencial para uma “boa morte”.123 Aliás toda a condução da 

reportagem tenta encaminhar o leitor para uma reflexão sobre a morte como etapa 

integrante do processo de viver, com uma imagem mais familiar e menos ameaçadora. 

Para isso critica repetidamente a visão que, no dizer da repórter, tem a sociedade 

ocidental da morte: evento artificial, exclusivo, pessoal, inesperado e injusto, que isola 

quem sofre a perda do resto do mundo.124

 A crítica se estende ainda ao fato de a morte ser encarada, nessa mesma 

sociedade ocidental, mais como um adversário a ser vencido, como um obstáculo a 

impedir o sonho humano de permanência e imortalidade do que como uma etapa de 

um processo natural. Muito disso, conclui o texto, é derivado da evolução das ciências 

médicas, 

 

                                                 
122 Maria Fernanda VOMERO, Morte, Superinteressante, p. 41. 
123 Ibid., p. 39. 
124 Cf. Ibid., p. 38. 
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... afinal, se existem meios de prolongar a vida útil do ser humano, de manter-se 
jovem, de atrasar o envelhecimento, de viver mais de 100 anos, por que pensar 
na finitude? É um paradoxo: a valorização da vida  e a ilusão de eterna beleza e 
jovialidade trazidas pela vida moderna acabam gerando, por meio do apego a 
tudo isso, muito mais tristeza e sofrimento pelo fim inevitável da existência do 
que felicidade pelo mais de vida que proporcionam.125

 

 Entre uma e outra opinião intercalada no texto, é claramente perceptível o 

posicionamento da repórter, quando é ela mesma quem sugere que a melhor maneira 

de encarar a morte é esquecer o estereótipo medieval do esqueleto com a foice na 

mão. O primeiro passo para conviver melhor com a idéia da morte, escreve ela, é 

imaginá-la como o fim de uma festa muito bacana: você sabia que ela acabaria em 

algum momento e que não seria de todo mal que acabasse, pois ninguém agüentaria 

ficar na pista de dança para sempre.126 Numa revista com o escopo amplo da 

Superinteressante não é de se estranhar a transgressão de algumas regras 

jornalísticas – como a imparcialidade e a neutralidade de quem escreve, embora 

saibamos que essa imparcialidade é muito mais modelar do que real127 -  para tornar o 

texto mais agradável. Essa liberdade é maior, particularmente, nas revistas que têm 

um texto mais flexível e menos instantâneo, do que nos jornais diários que trabalham 

com a chamada hard news. Ao se posicionar, o repórter pode tornar o tema mais 

palatável ao leitor, criando empatia e interesse. Já observamos posicionamento 

semelhante na reportagem “Deus existe?” 128, na edição 160, de janeiro de 2001, em 

que o repórter deixa transparecer suas inquietudes em relação ao tema tratado. 

                                                 
125 Maria Fernanda VOMERO, Morte, Superinteressante, p. 38. 
126 Cf. Ibid., p. 38.  
127 Nesse ponto, concordamos plenamente com os pressupostos de José Marques de MELO, em 
Jornalismo Opinativo, p. 73: “Entendemos que os meios de comunicação coletiva, através dos quais, as 
mensagens jornalísticas penetram na sociedade, bem como os demais meios de reprodução simbólica, 
são ‘aparatos ideológicos’, funcionando, se não monoliticamente atrelados ao Estado, (...) pelo menos 
atuando como uma ‘indústria da consciência’, (...) influenciando pessoas, comovendo grupos, 
mobilizando comunidades, dentro das contradições que marcam as sociedades. São, portanto, veículos 
que se movem na direção que lhes é dada pelas forças sociais que os controlam e que refletem 
também as contradições inerentes às estruturas societárias em que existem.  Recusamos, portanto, a 
idéia da ‘objetividade’ jornalística naquela acepção de neutralidade, imparcialidade, assepsia política 
que as fábricas de notícias americanas quiseram impor a todo o mundo. Mas também não endossamos 
a tese de que a mensagem jornalística é necessariamente politizante, naquela acepção persuasiva, 
instrumentalizadora, acalentada por tantos exegetas equivocados de Marx”. 
128 José Augusto LEMOS, Deus existe?, Superinteressante, p. 60-65.  
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 A crítica à visão de morte característica da sociedade ocidental – que engendra 

também a supressão do luto e o ocultamento de outros aspectos relacionados a ela -  

perpassa todo o texto e é também uma crítica ao modo de vida ocidental e à 

sociedade de consumo, como demonstra o parágrafo transcrito abaixo: 

 

O Ocidente, em seu esforço por não admitir a morte, está há pelo menos 30 
anos obcecado pela idéia do jovem como metáfora de vida saudável. O 
envelhecimento, que também poder ser saudável, é visto sempre como 
decrepitude – e morte é vista sempre como a epítome disso. “Há uma negação 
muito clara da finitude. Sobretudo porque os valores da sociedade de massa e 
de consumo são antagônicos à idéia de morte: o fetichismo da juventude 
eterna, o ideal de progresso, a acumulação de bens, a busca da imortalidade”, 
diz Olegária Feres Matos, professora do Departamento de Filosofia da 
Universidade de São Paulo. A sociedade ocidental vive um presente perpétuo, 
imediato. “Não há nem a visão de um futuro nem a evocação de um passado. 
Por isso, a morte não é admitida como uma experiência humana aceitável”, 
afirma Olegária. O resultado é uma sociedade atormentada, que busca 
inutilmente a serenidade e a felicidade não no autoconhecimento, mas em fugas 
da realidade indiscutível de que um dia iremos deixar de existir. 129

 

Na metade final da reportagem, o tom mais crítico cede lugar a reflexões de 

como tornar a morte menos aterradora.  Uma das alternativas apresentadas reside no 

envolvimento religioso. “Pesquisas demonstram que pessoas com forte grau de 

envolvimento religioso, independente da crença, têm menos medo da morte. A fé 

ajuda a superar a ansiedade em relação à idéia de finitude”130, diz a psicóloga Maria 

Júlia Kovácz à revista, cuja opinião vem reforçada pela do psicanalista Roosevelt 

Cassorla: “na religião o indivíduo convive melhor com a finitude porque lá encontra 

certezas sobre por que vive, por que morre e o que acontece após a morte” 131.  

 É também nessa metade final que a matéria fala sobre costumes de 

sociedades, que mesmo nos dias atuais e no mundo ocidental, festejam a morte 

atrelada à celebração da vida, atitude bem mais freqüente entre as tradições orientais. 

 Depois de abordar aspectos psicológicos, antropológicos, sociológicos, 

religiosos e históricos no que diz respeito à morte, a reportagem entra no campo 
                                                 
129 Maria Fernanda VOMERO, Morte, Superinteressante, p. 41. 
130 Maria Júlia KOVÁCZ apud Maria Fernanda VOMERO, Morte, Superinteressante, p. 41. 
131 Roosevelt CASSORLA apud Maria Fernanda VOMERO, Morte, Superinteressante, p. 41. 
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médico trazendo a tona os movimentos de humanização da medicina, que se iniciam 

na década de 70, principalmente no atendimento de pacientes terminais, em 

contraposição à frieza ainda predominante nos hospitais modernos. 132

 O texto passa a tratar de conceitos como hospice, homecare e ortotanásia133, 

além de abordar inovações nos currículos das faculdades de medicina como a 

inserção de cursos sobre Tanatologia – o estudo da morte – e Cuidados Paliativos.  

Os últimos parágrafos do texto são reservados a reflexões da autora da matéria: 

“a maior tranqüilidade dos orientais em relação à finitude se expressa também no 

maior respeito em relação aos velhos.”134 Ou ainda: 

 

Reconcilie-se com a morte. Não por morbidez, não para esquecer de viver, não 
porque seja bom deixar de existir. Mas simplesmente porque ela vai acontecer e 
não somente com você – mas com todos os que andaram, andam ou venham a 
andar sobre a Terra. A você e a mim, portanto, resta apenas aprender a 
conviver com ela. Encará-la de frente, compreendê-la, admiti-la. Em vez de 
escamoteá-la, negá-la, escondê-la. E, quem sabe, assim, sofrer menos com a 
visita que ela nos fará um dia e com os eventuais sinais de sua presença que 
ela já tenha plantado ao nosso redor. Desejo uma excelente vida para você, 
leitor. E uma boa morte.135

 

2.5.3 - O Iluminado 

 Depois de uma grande reportagem sobre o Dalai Lama, em agosto de 2001136, 

a revista se volta para a origem do Budismo e suas ramificações, contando quem foi 

Sidarta Gautama, o Buda Sakyamuni. A matéria de nove páginas procura oferecer 

uma radiografia completa do Budismo. Começa com uma longa introdução falando 

                                                 
132 Cf. Maria Fernanda VOMERO, Morte, Superinteressante, p. 43. 
133 Cf. Ibid., p. 43-44. Hospice: abrigos destinados ao tratamento multiprofissional de pacientes com 
câncer em estado avançado, onde o doente conta com cuidados médicos e com apoio da família. Da 
equipe multidisciplinar também participam psicólogos e sacerdotes de diferentes religiões. Esse formato 
de atendimento foi criado pela enfermeira britânica  Cicely Saunders e deu origem também a criação 
das unidades de cuidados paliativos em hospitais e ao homecare, atendimento domiciliar a pacientes 
terminais.  A ortotanásia está relacionada à morte digna, sem abreviações desnecessárias ou 
sofrimentos adicionais, em oposição à distanásia, que significa  o prolongamento da agonia na tentativa 
de adiar a morte e de conseguir uma sobrevida sem qualquer qualidade. 
134 Ibid., p. 44. 
135 Maria Fernanda VOMERO, Morte, Superinteressante, p. 44. 
136 Cf. Karen GIMENEZ, A vida segundo o Dalai, Superinteressante, p. 46-54. 
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sobre a chamada Era Axial na visão de Karl Jaspers e sobre o contexto religioso da 

Índia, antes do surgimento do Budismo, para então entrar na história pessoal de 

Sidarta, narrada com riqueza de detalhes: 

 

Durante seis anos, Sidarta experimentou privações e dores. Mudou 
radicalmente a alimentação, ampliando o período entre as refeições. De uma 
por dia, passou a uma a cada dois dias, três, quatro, até alimentar-se somente a 
cada 15 dias. Depois, diminuiu a quantidade até chegar  à ração diária de um 
único grão de arroz. Simultaneamente, fazia experiências psicológicas, 
analisando em si mesmo certas emoções que, acreditava, só poderia eliminar 
completamente se as observasse em profundidade. Para analisar o medo e 
meditar sobre a impermanência, passava noites deitado entre cadáveres e 
esqueletos num cemitério.137

 

 O texto sobre a vida do Buda é intercalado com uma página que lembra um 

manual, intitulada “Budismo para principiantes”. Traz os principais conceitos e 

princípios do Budismo. Ainda entremeando o texto há uma espécie de pôster, com 

uma linha cronológica que narra toda a história do Budismo, desde o século VI a.C. 

até os dias de hoje, incluindo suas várias ramificações -  Theravada e Mahayana e as 

subdivisões dentro delas138 - e informações sobre a expansão do Budismo nos dias 

atuais, sobretudo entre os astros de Hollywood. Ainda como recurso gráfico há um 

mapa que narra os passos de Sidarta Gautama e um texto em box139 que fala sobre 

Budismo no Brasil e o Lama Michel. 

 Não é  de se estranhar, portanto, que tanta informação sobre tantos aspectos 

diferenciados torne o texto confuso para o leitor. A diagramação das páginas e os 

recursos gráficos que deveriam auxiliar acabam atrapalhando pois cortam a todo o 

momento o eixo principal da reportagem que é a história do Buda Sakyamuni. Na 

tentativa de abarcar a multiplicidade de facetas que compõem o Budismo, parece que 

a revista pecou pelo excesso de informações tanto textuais, quanto visuais. O pôster 

com a linha cronológica do Budismo talvez exemplificasse de maneira bem concreta a 

miscelânea de dados, já que ele tem seu ponto zero no nascimento de Sidarta 

                                                 
137 Caco de PAULA, O Iluminado, Superinteressante, p. 40. 
138 Cf. Ibid., p. 42. 
139 Texto emoldurado, separado do texto principal.  
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Gautama e termina na foto do ator Richard Gere. Não que haja desconexão absoluta 

entre os dois temas, já que o astro hollywoodiano foi o principal garoto-propaganda do 

Budismo no Ocidente, na década de 90, mas os dados talvez devessem ser 

apresentados ao leitor de outra maneira. É uma reportagem extensa e rica em 

informações, mas talvez devesse estar organizada de uma outra forma, menos 

dispersa e mais focalizada.  Talvez o excesso de recursos gráficos – ilustrações, 

pôster, box – tenha contribuído para essa dispersão. Se compararmos à reportagem 

anterior sobre a morte, com um tema extremamente complexo, mas econômica em 

ilustrações e privilegiando mais o texto, talvez possamos concluir que seu formato é 

mais eficiente quanto à função informativa e que nem sempre o uso de vasta 

tecnologia gráfica joga a favor da compreensão do leitor140. 

 

                                                 
140 A organização do texto gerou de fato reclamações dos leitores. Na seção de cartas publicada na 
edição posterior a que veiculou a reportagem sobre Buda. Fábio PARESCHI, Seção Superleitor, 
Superinteressante, p. 14, classificou a matéria como “confusa, com todas aquelas fotos e textos 
espalhados pela página”. Encerrou seu e-mail de forma irônica: “só mesmo sendo iluminado para 
entender”.  
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Fig. 9 – Pecando pelo excesso: linha cronológica mostra a evolução e os 
desdobramentos do Budismo. Começa com o nascimento de Buda e termina na foto do ator 
Richard Gere, astro hollywoodiano assumidamente budista, garoto-propaganda do Budismo 
no Ocidente, na década de 90. A ilustração gerou reclamações por parte dos leitores, que a 
consideraram “confusa”, devido ao excesso de informações textuais e visuais. 141  

                                                 
141 Caco de PAULA, O Iluminado, Superinteressante, p. 42-43.  
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2.5.4 - O inimigo 

A edição 174, de março de 2002, trouxe, além do Budismo, um outro tema 

relacionado à religião: o Diabo.  A reportagem de sete páginas se dedica a mostrar 

como a idéia  do   Diabo surgiu e evoluiu em algumas religiões, e como, para surpresa 

de muitos estudiosos, ela ainda resiste em pleno século XXI, em um mundo onde é 

notável o avanço da ciência. Ao contrário da matéria sobre Buda, a matéria sobre o 

Diabo está organizada de forma mais compreensível. A síntese do que ela vai tratar 

aparece de maneira clara já no segundo parágrafo: 

 

O Diabo chega ao século XXI deitado sobre a fama arrecadada ao longo do 
tempo. É verdade que ele não aparece mais em murais com a aparência 
grotesca de um bode alado, coroado de enormes chifres, com rabo de dragão e 
olhos nas asas, na barriga e no traseiro. E que há muito seu nome foi retirado 
do Pai Nosso, a principal oração cristã. Também já não é acusado em toda a 
parte de estar por trás das doenças, das hecatombes, das tragédias cotidianas. 
O Diabo teve que ceder aos progressos da ciência, à liberdade de pensamento 
e ao avanço da razão sobre a superstição. Mas é inegável que mesmo reduzido 
à idéia original que o criou, ele continua influente em nossos dias, qualquer que 
seja a classe social, o nível cultural ou nacionalidade das pessoas. Não é 
exagero dizer que, de certa forma, o velho e mau Satã tem sido revalorizado 
nos últimos tempos.142

 

A reportagem começa analisando como os Estados Unidos e o grupo terrorista 

que os atacou em setembro de 2001 usaram a idéia do Diabo a seu favor, de acordo 

com os seus interesses: assim como os extremistas islâmicos vêem nos EUA o 

Grande Satã, certamente o governo norte-americano – pelo seu próprio discurso - 

também viu a mão do demônio guiando a Al Qaeda. Aborda também o que acontece 

no Brasil, caracterizando o País como marcado pela  grande diversidade religiosa e 

pelo sincretismo, logo, um terreno ainda fértil para a figura do Diabo. Em terras 

brasileiras, segundo a revista, o demônio deve sua repaginação, sobretudo a igrejas 

neopentecostais: 

 

                                                 
142 Jomar MORAIS, Satã vive, Superinteressante, p. 56. 
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“O Diabo é origem das doenças, da miséria, dos desastres e de todos os 
problemas que afligem o homem desde que ele iniciou sua vida na Terra”, 
afirma o fundador da Igreja Universal do Reino de Deus, Edir Macedo, em seu 
livro Orixás, Caboclos e Guias – Deuses ou Demônios?, umas das 26 obras nas 
quais Macedo tenta convencer a humanidade de que Satã existe e exerce 
poder quase absoluto sobre as pessoas. Sua igreja, uma das que mais crescem 
no segmento neopentecostal, vertente protestante surgida nos anos 70, 
começou apoiada nos pobres – os que mais se sensibilizam com os exorcismos 
espetaculares realizados em seu templos -, mas logo penetrou a classe média, 
desiludida com os meios convencionais de solução de seus problemas 
existenciais e de saúde. Após 25 anos de atuação já é possível ver nos cultos 
da Igreja Universal alguns novos-ricos preocupados em garantir a manutenção 
de sua prosperidade. O que busca a multidão que não se importa de engordar o 
caixa da Igreja do bispo Edir Macedo com doações generosas? A garantia de 
que Azazel, aprisionado pelas orações dos pastores, não mais atrapalhará seus 
negócios, sua saúde, seus desejos.143

 

 Em um segundo momento, a matéria se volta para a origem da idéia do Diabo, 

descrito como uma colagem de arquétipos relacionados ao mal, presentes em 

diversas religiões e fruto também de processos de transferência, em que “a pessoa 

descarrega num mito, numa figura externa, todo o mal que enxerga dentro de si” 144. O 

texto se esmera na recuperação histórica da concepção do demônio que, segundo a 

reportagem, surge de forma embrionária no Zoroastrismo, na Pérsia do século VI a.C., 

e de como a idéia é passada aos hebreus durante seu contato com os persas no 

cativeiro da Babilônia, embora a representação de Satanás, como o acusador, o 

inimigo, o adversário, que aparece no Judaísmo, seja bastante distinta daquela 

popularizada mais tarde pelo catolicismo. Nesse ponto, a reportagem descreve com 

bastante didatismo a construção gradativa do Diabo como entidade personificada: 

 

Na mesma linha dos deuses pagãos, ambivalentes, Jeová expressava paixões 
contraditórias, semelhantes às do homem, e distribuía com exclusividade tanto 
o bem quanto o mal. “Os hebreus primitivos não tinham necessidade de 
corporificar uma entidade maligna”, afirma Carlos Roberto Figueiredo Nogueira, 
doutor em História Medieval pela Universidade de São Paulo (USP), no livro O 
Diabo no Imaginário Cristão. “Para eles, Jeová era um deus tribal e, como tal, 
superior aos deuses das populações vizinhas, que se colocavam assim como 
seus adversários e como expressões naturais da maldade”. Não surpreende, 
portanto, que ao ganhar contornos de entidade, o Diabo tenha recebido nomes 

                                                 
143 Jomar MORAIS, Satã vive, Superinteressante, p. 56. 
144 Ibid., p. 57. 
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como Belzebu, um deus filisteu, e Asmodeu, deus da tempestade na mitologia 
persa (...). Ou seja: as divindades, boas, ou más, das sociedades que ficaram 
para trás da história, foram incorporadas ao imaginário da cultura hegemônica, 
no caso específico, a tradição hebraica, como figuras agentes do mal.145

 
 

 O texto segue a cronologia histórica apontando as características da construção 

do Diabo no Cristianismo e, posteriormente, no catolicismo medieval, cuja iconografia 

incorpora ao demônio as características de Pã, divindade greco-romana que se 

divertia em orgias, transformando assim o sexo numa das “armadilhas” prediletas de 

Satã. 

 A análise chega aos dias atuais sintetizada nas palavras de Elaine Pagels, 

professora de História da Religião na Universidade de Princeton: “Satanás é o inimigo, 

aquele que não concorda conosco” 146. 

 Outro especialista ouvido pela revista, Jeffrey Burton Russel, professor de 

História da Universidade da Califórnia, conclui sua análise levando em conta um outro 

aspecto: o de que a secularização que ocasionou a perda parcial do respeito e do 

pânico causados pela figura do Diabo não deixa de ter um lado preocupante. “Trata-se 

de uma situação perigosa, pois significa que o mundo moderno está perdendo o senso 

do mal. (...) E sem o senso do mal, e sem temer o mal, a civilização pode desagregar-

se e ir, sem trocadilho, direto para o inferno” 147. 

 Além do texto principal sobre origens e evolução da figura do Diabo nas 

religiões148 – onde são ouvidos basicamente historiadores da religião - , há outros 

textos ilustrativos que tratam de curiosidades e assuntos relacionados. Um deles 

especifica  a visão de seis denominações religiosas sobre o Diabo: o Catolicismo, o 

Evangelismo, o Judaísmo, o Islamismo, o Espiritismo e o Budismo. Um outro quadro 

mostra uma espécie de hierarquia “infernal” que, segundo a revista, teria sido 
                                                 
145 Jomar MORAIS, Satã vive, Superinteressante, p. 58. 
146 Elaine PAGELS apud Jomar MORAIS, Satã vive, Superinteressante, p. 60. 
147 Jeffrey Burton RUSSEL apud Jomar MORAIS, Satã vive, Superinteressante p. 61. 
148 Em sua obra, O Diabo no imaginário cristão, o historiador Carlos Roberto Figueiredo NOGUEIRA 
aprofunda a problemática em torno da origem do Diabo e a fusão existente entre a história do 
Cristianismo e a história do próprio Diabo. O autor analisa o papel desempenhado por este personagem 
e seus agentes dentro de uma crença oficial, a partir da necessidade desta crença de personificar um 
elemento como representante do mal. 
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elaborada pelo imaginário medieval e contempla várias representações tidas como 

demoníacas como Belial, Asmodeu, Belzebu, Baal, entre outras denominações. Esse 

infográfico consta no capítulo anterior. Uma ilustração mostra a estrutura dos nove 

círculos infernais, estipulados por Dante Alighieri na Divina Comédia. Há ainda um 

texto em box que narra o mito de como Lúcifer se transformaria no anjo decaído. Esse 

último texto contém um erro ao afirmar que os exércitos rebelados do anjo Lúcifer 

foram derrotados por tropas angelicais comandadas pelo arcanjo Gabriel, quando é 

corrente na tradição cristã que o arcanjo que comandava a batalha contra Lúcifer foi o 

arcanjo Miguel.149

 

2.5.5 - O desenho inteligente 

O criacionismo é o tema da edição 177, de junho de 2002. O eixo central da 

reportagem é o embate entre evolucionistas e criacionistas, ou melhor, 

neocriacionistas, conforme expressão utilizada na matéria, para diferenciar do 

criacionismo clássico, surgido no século XVIII, em resposta a publicação de A Origem 

das Espécies por meio da Seleção Natural, de Darwin. 

O texto, publicado em seis páginas, na seção Ciência procura recuperar um 

pouco do contexto histórico em que foi lançada A Origem das Espécies, em 1859, e do 

escândalo que a obra causou na Igreja Católica na época. Apesar da grande aceitação 

da teoria darwinista entre cientistas do mundo inteiro, a reportagem nos diz que as 

polêmicas do passado nunca foram sepultadas e que agora o criacionismo vem à tona 

com novo fôlego, nova roupagem e argumentos mais sofisticados.150

Para criar o clima de embate, a reportagem começa ouvindo dois “pesos-

pesados”  da ciência, cada um representando uma corrente de pensamento. Entre os 

neocriacionistas, é Michael Behe, bioquímico e professor da Universidade Lehight, da 

                                                 
149 Cf. Franz HINKELAMMERT, Lúcifer e a Besta, p. 112.  Essa é apenas uma das muitas referências 
que podemos encontrar na literatura sobre a batalha entre Lúcifer e o arcanjo Miguel, que resultou na 
expulsão do céu dos anjos rebelados contra Deus. 
150 Cf. Jomar MORAIS, O desenho inteligente, Superinteressante, p. 95. 
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Pensilvânia, Estados Unidos e autor do livro A Caixa Preta de Darwin que dispara: “A 

teoria de Darwin pode explicar cascos de cavalos, mas não os alicerces da vida” 151. 

A resposta vem do biólogo Richard Dawkins, da Universidade de Oxford, na 

Inglaterra, autor de uma coleção de livros evolucionistas: “A função de um bioquímico 

é ocupar-se com problemas que envolvem os elementos. Não é vomitar idéias 

apressadas sobre um suposto projeto sobrenatural só porque ainda não se sabe como 

algumas reações químicas evoluíram” 152. 

Antes de se aprofundar mais no conflito entre as duas vertentes, a reportagem 

explica de modo detalhado cada uma delas: 

 

De um lado, Darwin disse que a vida começou espontaneamente no momento 
em que uma sopa primordial de elementos químicos, submetida às condições 
da Terra primitiva, produziu pela primeira – e única – vez uma molécula 
replicante. Mudanças graduais ocorridas por acaso permitiram a formação, ao 
longo de bilhões de anos, de seres cada vez mais complexos. A evolução 
consiste basicamente na repetição incessante da reprodução, por meio da qual 
a geração anterior passa à seguinte os genes herdados de seus ancestrais, 
mas com pequenos erros – as mutações. (...) No decorrer das gerações, no 
entanto, haveria uma espécie de seleção das mutações que seriam mais úteis à 
sobrevivência. (...) Já para os chamados neocriacionistas – aqueles que, 
comparados aos criacionistas originais, que lêem a Bíblia ao pé da letra, têm 
um discurso mais apurado – a vida não tem nada de aleatório e parece ter 
seguido algum desenho inteligente. A prova seria a complexidade dos sistemas 
celular e molecular: verdadeiras máquinas cujas partes independentes estão tão 
estreitamente interligadas que a ausência de um único componente é o 
bastante para impedir que elas funcionem. É o que o bioquímico Michael Behe 
denomina com o palavrão “complexidade irredutível”: um sistema que existe 
apenas se todos os seus mecanismos estiverem ali para servir o todo.  Órgãos 
como o olho humano e o sistema de coagulação do sangue seriam os exemplos 
mais evidentes desse modelo.153   

 

 
O repórter vai intercalando ao longo do texto opiniões contrárias de 

evolucionistas e criacionistas, abrindo espaço eventualmente para opiniões de alguns 

“moderados” como o matemático William Dembsky, da Baylor University, nos Estados 

                                                 
151 Michael BEHE apud Jomar MORAIS, O desenho inteligente, Superinteressante, p. 96. 
152 Richard DAWKINS apud Jomar MORAIS, O desenho inteligente, Superinteressante, p. 96. 
153 Jomar MORAIS, O desenho inteligente, Superinteressante, p. 96-97. 
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Unidos, e um dos líderes da nova escola, que afirma que a teoria do desenho 

inteligente nada tem a ver com o criacionismo religioso: “Essa teoria não especula 

sobre a existência de um Criador ou suas intenções. Ela apenas constata que a 

complexidade dos seres vivos sugere um planejamento inteligente” 154. 

 

2.5.6 - A Bíblia passada a limpo  

Manchete principal da edição 178, de julho de 2002, e a maior reportagem 

relacionada à religião publicada naquele ano – com 11 páginas - , “A Bíblia passada a 

limpo” tem o intuito de confrontar religião e arqueologia, mais especificamente: tem a 

pretensão de mostrar o que é histórico e o que é lenda em alguns dos relatos mais 

conhecidos da Bíblia. 

Comecemos pela capa da revista. O tema domina a capa inteira, sob o título 

“Bíblia: o que é verdade e o que é lenda”. Logo abaixo, uma chamada já adianta 

algumas “conclusões” da matéria: “A arqueologia investiga as provas históricas dos 

relatos bíblicos. E, baseada em descobertas recentes, afirma: Os patriarcas Abraão e 

Moisés jamais existiram; O êxodo nunca aconteceu; Os reis David e Salomão não 

passavam de pequenos líderes tribais” 155. 

 Numa área do conhecimento como a arqueologia bíblica, em que os 

pesquisadores trabalham cuidadosamente baseados em vestígios e no auxílio 

oferecido por outras ciências como a filologia, e levam muito tempo para construir 

hipóteses cautelosas e suposições plausíveis, diríamos que a manchete de capa da 

revista é no mínimo apressada e simplista. Até mesmo porque há uma certa 

discrepância no tom da manchete de  capa em relação ao texto no interior da edição, 

que é menos incisivo e um pouco mais cuidadoso nas suas afirmações. Não podemos 

ignorar que há, dentro do jornalismo impresso, técnicas específicas para redação de 

manchetes, títulos, chamadas e legendas, e que elas levam em conta limitações de 

espaço e outros aspectos gráficos pertinentes à atividade jornalística. A manchete, por 

                                                 
154 William DEMBSKY apud Jomar MORAIS, O desenho inteligente, Superinteressante, p. 97. 
155 SUPERINTERESSANTE, ed.178, ano 15, jul. 2002, capa.  
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definição, deve estar concentrada no fato que provavelmente mais despertará a 

atenção. Mas,  assim como na boa propaganda, 

 

... é proibido a esse anúncio prometer mais do que a matéria realmente oferece 
ou afirmar algo que nela não existe. Se, por exemplo, a notícia diz o que “pode” 
acontecer, será deturpação grave – porque afeta a credibilidade do jornal – 
transformar no título, o “pode” (possibilidade) em “deve” (probabilidade); ou pior 
ainda, passar da possibilidade para a certeza.156

 
 

A regra se estende também às chamadas: 

 

Valem para ela os princípios que regem a redação de leads e também – com 
ênfase maior, se isso é possível – a norma sobre promessas: é desmoralizante 
para o jornal que o leitor se decepcione com uma notícia interna que oferece 
menos do que a chamada promete.157

 

No interior da revista, o olho na abertura da matéria afirma que “Descobertas 

recentes da arqueologia indicam que a maior parte das escrituras sagradas não passa 

de lenda” 158. Ora, temos plena consciência de que a reportagem busca atender as 

necessidades de um grande público não especializado, portanto não deve descer a 

detalhes que poriam a risco a compreensão do leitor, - e que nosso objetivo não é 

fazer análise do discurso - mas consideramos oportuno observar que a palavra lenda, 

como empregada na frase, parece tratar de pura ficção, fábula, mentira grosso modo. 

Nesse caso, o uso da palavra mito, embora para o grande público talvez denotasse o 

mesmo sentido de lenda, atenderia melhor ao valor semântico que hoje estudiosos da 

religião em suas diversas áreas – sociólogos, historiadores, psicólogos, etnólogos, 

antropólogos – atribuem à palavra. Muito dessa nova concepção é resultado do 

                                                 
156 Luiz GARCIA (org.), Manual de Redação e Estilo, p. 37. Para essa referência tomamos por base o 
Manual de Redação do jornal O Globo, mas esse tipo de cuidado na elaboração de manchetes e 
chamadas é uma norma corrente no jornalismo. Orientação semelhante consta nos manuais de outros 
dois grandes jornais brasileiros, a Folha de São Paulo e O Estado de São Paulo, assim como em livros 
sobre linguagem e redação jornalística. 
157 Ibid., p. 42. 
158 Vinícius ROMANINI, A Bíblia passada a limpo, Superinteressante, p. 41. 
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trabalho de mitólogos como Mircea Eliade e Joseph Campbell. Eliade lembra que os 

eruditos ocidentais passaram a estudar o mito por uma perspectiva que contrasta 

sensivelmente com a do século XIX: 

 

Ao invés de tratar, como seus predecessores o mito na acepção usual do termo, 
como “fábula”, “invenção”, “ficção”, eles os aceitariam tal qual era compreendido 
pelas sociedades arcaicas, onde o mito designa, ao contrário uma “história 
verdadeira” e, ademais, extremamente preciosa por seu caráter sagrado, 
exemplar e significativo. Mas esse novo valor semântico conferido ao vocábulo 
“mito” torna o seu emprego na linguagem um tanto equívoco. De fato, a palavra 
é hoje empregada tanto no sentido de “ficção” ou “ilusão”, como no sentido – 
familiar sobretudo aos etnólogos, sociólogos e historiadores da religião – de 
“tradição sagrada, revelação primordial, modelo exemplar”.159  

 

Além do aspecto modelar e primordial dos mitos, Campbell os define como 

pistas para as potencialidades espirituais da vida humana,  que ajudam a colocar a 

mente em contato com a experiência de estar vivo.160 O mito é para ele uma forma de 

ensinar o homem a experienciar. “Ele (o mito) lhe diz o que a experiência é. 

Casamento, por exemplo. O que é casamento? O mito lhe dirá o que é o casamento. É 

a reunião da díade separada” 161. 

Voltemos ao conteúdo da reportagem. A introdução do texto se concentra em 

fornecer informações gerais sobre a Bíblia: foi o primeiro livro impresso por 

Guttemberg; é o mais vendido da história; contém fundamentos para as três grandes 

religiões monoteístas; é uma coleção de 73 livros. Traz dados específicos relativos ao 

Velho e ao Novo Testamento. 

A reportagem está alicerçada no livro The Bible Unearthed – A Bíblia 

desenterrada – do arqueólogo israelense Israel Finkelstein, diretor do Instituto de 

Arqueologia da Universidade de Tel Aviv. “A obra causou um choque em estudiosos 

de arqueologia bíblica, porque reduz os relatos do Antigo Testamento a uma coleção 

de lendas inventadas a partir do século VII a.C.“162. Mas o texto se apóia também na 

                                                 
159 Mircea ELIADE, Mito e realidade, p. 7. 
160 Cf. Joseph CAMPBELL; Bill MOYERS (org.), O poder do mito, p. 6. 
161 Ibid., p. 6. 
162 Vinícius ROMANINI, A Bíblia passada a limpo, Superinteressante, p. 41. 
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opinião de especialistas como o professor Rafael Rodrigues da Silva, do 

Departamento de Teologia da PUC de São Paulo. Contudo a sensação que passa ao 

leitor é de que a contribuição desses especialistas é subaproveitada, servindo para 

pinçar uma ou outra frase solta no corpo da matéria. 

A matéria está dividida em subtemas que remetem aos relatos, lugares e 

personagens mais conhecidos da Bíblia: o Dilúvio; o Êxodo; David e Salomão; Judá; 

Jesus; Jerusalém e Paulo. Cada um desses subtemas traz basicamente duas linhas 

de informação: o que diz a Bíblia e o que diz a arqueologia sobre cada um deles. Além 

do texto principal, a reportagem traz pequenos resumos que possibilitam uma leitura 

rápida, como o exemplo abaixo: 

 

A saga do rei David 
O que diz a Bíblia 
Após derrotar Golias, David firma-se como rei dos hebreus, submetendo 
primeiro a tribo de Judá e, posteriormente, todas as 11 tribos israelitas.  

O que diz a arqueologia 
Em 1993 foi encontrada uma pedra de basalto datada do século IX a.C. com 
escritos que mencionam a existência de um rei hebreu chamado David. Mas 
não há qualquer evidência das conquistas de David narradas na Bílbia. David 
pode ter sido o líder de um grupo de rebeldes vindos de camadas pobres dos 
cananeus que, nessa época, atacava as cidades do sul da Palestina.163

 

A revista aproveitou a oportunidade para atualizar as informações publicadas 

dois anos antes na edição 155, de agosto de 2000, sobre os Manuscritos do Mar 

Morto, em que aventava a hipótese de os Manuscritos trazerem informações diretas 

sobre Jesus. Com a conclusão do trabalho de tradução dos documentos em 2002, a 

revista se corrigiu – nesta reportagem – afirmando não haver relação direta entre 

Jesus e os essênios, a não ser a provável oposição contra a dominação romana.164  

De um modo geral, a reportagem traz informações relevantes para aqueles 

leitores que se interessam sobre o assunto, mas conhecem pouca coisa, como o dado 

                                                 
163 Vinícius ROMANINI, A Bíblia passada a limpo, Superinteressante, p. 45. 
164 A análise da reportagem sobre os Manuscritos do Mar Morto foi feita no começo deste capítulo, nas 
denominações mais abordadas no ano 2000. 
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de que os evangelhos não foram escritos pelos evangelistas em pessoa, como muita 

gente supõe, mas por seus seguidores entre os anos 60 e 70, décadas depois da 

morte de Jesus, quando as versões estavam contaminadas pela fé e por disputas 

religiosas.165 Da mesma forma, traz afirmações categóricas e conclusões talvez 

ligeiras demais para assuntos bastante complexos, como o texto a seguir: 

 

O que se sabe com certeza é que Jesus foi um judeu sectário e um agitador 
político que ameaçava levantar dois milhões de judeus da Palestina contra o 
exército de ocupação romano. Tudo o mais que se diz dele necessita da fé para 
ser considerado verdade.166

 

Apesar de conter assertivas nessa linha, podemos considerar o texto bem mais 

cauteloso e maleável – embora bastante embasado em especulações e carregado de 

suposições cuja fonte de informação nem sempre é creditada - do que nos faz supor a 

capa da revista, com manchetes que vendem de maneira um pouco distorcida o 

conteúdo da matéria. 

 

2.5.7 - Programados para ter fé  

Tema em voga na mídia, a neuroteologia é o assunto da edição 179, de agosto 

de 2002. Ocupando seis páginas da revista, a reportagem publicada na seção Ciência 

narra, entre outras coisas, as conclusões a que chegaram o radiologista Andrew 

Newberg e o psiquiatra Eugene D’Aquili com o conhecido experimento envolvendo 

budistas durante sessões de meditação e freiras franciscanas em momentos de 

oração.  

O texto se esmera em clarificar como se dão as reações cerebrais de indivíduos 

que vivenciam alguma experiência mística: 

 

As imagens dos lobos temporais, onde repousa o chamado “cérebro emocional” 
ou sistema límbico, mostram uma atividade redobrada dessas áreas durante as 

                                                 
165 Cf. Vinícius ROMANINI, A Bíblia passada a limpo, Superinteressante, p. 42. 
166 Ibid., p. 40. 
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experiências contemplativas, o que ajuda a explicar as marcas deixadas por tais 
eventos na personalidade das pessoas. Formado numa etapa remota da 
evolução, quando surgiram os répteis, o sistema límbico está associado às 
emoções e reações instintivas. Nos humanos esses impulsos estão integrados 
a funções cognitivas superiores produzindo assim uma complexa experiência 
emocional. Cabe ao sistema límbico monitorar nossas vivências, atribuindo a 
cada uma delas um valor sentimental, o traço emotivo que permanece na 
memória e, não raro, pode ser a causa de fortes mudanças de atitude.167

 

 A mudança de atitude a que se refere o texto é o gancho para sair do campo da 

neurologia e entrar no território da religião propriamente dito, onde o exemplo de 

mudança de atitude está centrado no momento da conversão de Paulo, tido por muitos 

estudiosos apenas como uma crise epiléptica, quando a atividade cerebral registrada 

nos lobos temporais é muito semelhante àquela registrada em um êxtase místico. 

Razão para que muitos cientistas associem a doença ao fenômeno religioso e muitos 

céticos acreditem que a visão de Paulo a caminho de Damasco foi  puramente 

resultado de um ataque epiléptico. 

 O texto ressalta ainda a relação entre o chamado cérebro emocional e os rituais 

dentro das religiões: 

 

A influência decisiva dos eventos místicos, diz Newberg, pode esclarecer, 
ainda, porque os rituais são uma prática tão importante nas religiões. Os 
movimentos estilizados e repetitivos, os símbolos como a cruz e as imagens 
sagradas e os cânticos usados nas cerimônias religiosas as diferenciam das 
ações cotidianas e, desse modo, ajudariam o cérebro a percebê-los como 
eventos mais significativos.168

 

A reportagem procura reunir visões contraditórias no que diz respeito às 

possíveis interações entre o cérebro e o divino, e também temas afins como fé e suas 

conseqüências sobre as reações fisiológicas169 ou a influência dos mitos. O único 

consenso numa área nova e polêmica da ciência, conclui a reportagem,  é de que 

                                                 
167 Jomar MORAIS, Programado para a fé, Superinteressante, p. 51. 
168 Ibid., p. 61. 
169 Há outra reportagem que trata mais especificamente das relações entre fé, oração e reações 
fisiológicas, que também foi objeto de análise deste capítulo, quando tratamos dos textos publicados 
pela revista no ano 2000. Cf. Peter MAASS, Rezar resolve?, Superinteressante. 
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todas as experiências humanas, sejam as da realidade concreta, como as da esfera 

mística, ocorrem na estrutura cerebral. A última frase não poderia ser mais adequada 

para um texto que procura descrever os impasses e contradições do novo campo de 

estudo: “Até que se alcance um consenso, só a fé, seja numa teoria científica seja 

num dogma, será capaz de responder se Deus é uma criação do nosso cérebro ou se 

o nosso cérebro foi criado por Deus” 170. 

 

2.5.8 - O espírito das coisas 

No ano da morte de Chico Xavier, cuja foto domina a capa da edição 180, de 

setembro de 2002, o Espiritismo ganha destaque na revista com uma matéria de 9 

páginas. No período abrangido pela pesquisa, a doutrina espírita já havia aparecido 

em agosto de 2000, com uma reportagem sobre cirurgias mediúnicas.171

O texto conta um pouco sobre o surgimento do Espiritismo com Allan Kardec, 

na França, os cinco livros que servem de base para a doutrina172,  os embates entre 

espíritas e a Igreja Católica, os principais preceitos espíritas e um pouco da biografia 

de Chico Xavier.  Esse seria o eixo central da reportagem, mas há outros temas 

circundantes como o sincretismo religioso no Brasil. A matéria abre espaço ainda para 

um pequeno vocabulário espírita – em texto separado – que traz as expressões 

correntes do Espiritismo. 

A reportagem toca em tópicos interessantes como a questão se o Espiritismo é 

religião ou doutrina. A resposta vem embasada na opinião de especialistas, como 

Maria Laura Viveiros de Castro Cavalcanti, professora do Departamento de 

Antropologia Cultura da UFRJ: 

 

Doutrinas há de todas as cores e matizes ideológicos. O Marxismo também é 
uma doutrina baseada em um livro fundamental (no caso, O Capital, de Karl 
Marx), mas nem por isso deve ser encarado como uma religião. A Psicanálise 
também. A diferença básica está na forma de encarar a realidade. “Se você 

                                                 
170 Jomar MORAIS, Programado para a fé, Superinteressante, p. 62. 
171 Cf. Fabiana PARAJARA, Quer com ou sem cortes?, Superinteressante, p. 108.  
172 Para saber mais: O Livro dos Espíritos (1857); O Livro dos Médiuns (1859); O Evangelho segundo o 
Espiritismo (1863); O Céu e o Inferno (1865) e A Gênese (1868). 
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explica a realidade social pela realidade transcendente, sua visão é religiosa”, 
afirma Maria Laura Viveiros de Castro Cavalcanti, professora do Departamento 
de Antropologia Cultural da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e 
estudiosa do Espiritismo no Brasil. Isso quer dizer que, sim, o Espiritismo é uma 
religião – pois apresenta toda uma série de explicações espirituais e divinas 
para eventos tão comezinhos quanto o mau humor do seu vizinho e tão 
devastadores quanto a morte de alguém em sua família.173 

  

 A matéria também contextualiza o surgimento do Espiritismo de maneira 

bastante clara e didática, o que facilita a compreensão do leitor não especializado: 

 

Típico rebento do século XIX – o mesmo das teorias evolucionistas de Charles 
Darwin, da Tabela Periódica, da redescoberta das filosofias orientais e do 
Positivismo de Auguste Comte – o Espiritismo consegue a proeza de mesclar 
Catolicismo primitivo (caridade), Budismo (reencarnação), Darwin 
(evolucionismo) e um caldeirão de credos esotéricos que estavam em plena 
voga nos anos 1800 – e que geraram filosofias tão diversas como o 
Espiritualismo de Emannuel Swedenborg e Teosofia de Madame Blavatsky. “É 
uma religião de síntese”, afirma Maria Laura.174

 

A reportagem toca ainda na polêmica de o Espiritismo ser ou não uma religião 

cristã. De um lado, o presidente da Federação Espírita do Estado de São Paulo, 

Durval Ciamponi, diz que sim, que o Espiritismo é uma religião cristã porque a fé 

espírita está fundamentada nos ensinamentos de Jesus. 

Por outro lado, um dos maiores estudiosos das religiões brasileiras, Antônio 

Flávio Pierucci, professor do Departamento de Sociologia da USP diz que não:  

 

“O Espiritismo não é uma religião cristã. (...) Os espíritas usam o Cristianismo 
para se legitimarem”. Pierucci vai mais longe. Afirma que esse vínculo com a 
Igreja Católica pregado pelos espíritas serviu, durante décadas, para lutar 
contra a discriminação: “O Espiritismo faz força para não parecer uma religião 
exótica.”175

 

                                                 
173 Maria Laura Viveiros de Castro CAVALCANTI apud Leandro SARMATZ, Que religião é essa?, 
Superinteressante, p. 48. 
174 Ibid., p. 48. 
175 Antônio Flávio PIERUCCI apud Leandro SARMATZ, Que religião é essa?, Superinteressante, p. 50. 

  



 123

 A matéria aponta ainda para uma terceira via, a dos estudiosos acadêmicos que 

consideram o Espiritismo como uma espécie de neoCristianismo. “Jesus Cristo é um 

elemento comum entre as duas religiões. As diferenças não apagam as 

semelhanças”176, afirma Maria Laura Viveiros de Castro Cavalcanti. 

 Por fim, reserva espaço para tratar do sincretismo religioso brasileiro, cuja base, 

diz a reportagem, está na fé católica legada pelos portugueses, considerada mais 

íntima e pessoal do que a de outros países cristãos da Europa. Tem como 

características a intermediação dos santos e anjos, as rezas particulares e 

benzeduras, as procissões populares e o hábito de conversar com entes queridos ao 

pé do túmulo. Características essas que favoreceriam a penetração de credos em que 

o contato com os mortos é um dos elementos básicos. “O Catolicismo brasileiro 

sempre favoreceu a mistura”177, diz a médica e pesquisadora Eneida Gaspar, autora 

do Guia de Religiões Populares do Brasil, ouvida pela reportagem. Mas, o texto foi 

bastante crítico e adequado ao lembrar que nem sempre a história das religiões no 

Brasil se desenvolveu de forma harmoniosa: Terreiros de Candomblé eram 

sistematicamente fechados pela polícia no anos 50 e, ainda hoje, quando a Igreja 

Católica parou de discriminar outras crenças, assimilando inclusive elementos 

africanos e indígenas, algumas igrejas neopentecostais associam-nas ao satanismo. 

 

2.5.9 - O profeta do Islã  

Setembro é o mês de aniversário da Superinteressante, razão pela qual, em 

2002, nos 15 anos da revista, a Editora Abril lançou uma edição extra nas bancas. 

Mesmo a edição extra não deixou de fora a temática religiosa. A edição mensal 

habitual falou de Espiritismo e a edição extra deu destaque a Maomé. 

A reportagem deteve-se sobre aspectos biográficos do profeta – da infância 

até a morte, mas também aborda rapidamente o crescimento do Islã, a história dos 

                                                 
176 Maria Laura Viveiros de Castro CAVALCANTI apud Leandro SARMATZ, Que religião é essa?, 
Superinteressante, p. 50. 
177 Eneida GASPAR apud Leandro SARMATZ, Que religião é essa?, Superinteressante,  p. 51. 
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povos árabes anterior a Maomé, e tangencia a questão da violência e do extremismo 

religioso, ainda relacionando os fatos do 11 de setembro de 2001. 

A principal fonte de consulta parece ser o livro da escritora Karen Armstrong, 

Maomé – Uma Biografia, mas a reportagem se apóia também na opinião de líderes da 

comunidade islâmica no Brasil e de especialistas em Oriente Médio e Língua e 

Literatura Árabe. 

A mencionar a Arábia politeísta pré-islâmica e o contexto em que surge o 

Islamismo, a reportagem destaca a prática da vendeta, ou briga de sangue, única 

maneira de oferecer um pouco de segurança social numa região onde não havia 

nenhuma autoridade central e cada tribo nômade fazia sua própria lei. Era uma forma 

rude de justiça, de evitar que uma tribo dominasse outra facilmente, pois sempre havia 

retaliação. Se um chefe deixasse de retaliar, a tribo perderia o respeito e outros se 

sentiriam livres para matar impunemente seus membros. Era olho por olho. Além dos 

assassinatos por vingança, as frágeis condições de vida no deserto eram também 

causa freqüente de morte entre as tribos. O Islamismo viria mais tarde a pacificar e 

unificar essas tribos em torno da crença no deus único.178

O texto descreve a importância que a revelação recebida por Maomé teve 

para o desenvolvimento e a auto-estima dos povos árabes: 

 

A revelação preenchia um vazio religioso que há muito perturbava os povos da 
Arábia. Até então, havia santuários de culto a diversas divindades. O mais 
importante desses locais sagrados era a Caaba, que significa o cubo, e o seu 
objeto especial de veneração era um pedra preta, fragmento de um meteoro. 
(...) Ao lado da pedra, havia representações de diversas deusas e o santuário 
era uma espécie de parada obrigatória entre os mercadores da região. Mesmo 
assim, boa parte dos árabes sentiam-se um tanto renegados por não terem 
recebido uma mensagem direta e explícita de Deus, como as revelações 
contidas nas escrituras judaicas e nos evangelhos. Por conhecerem as 
tradições dessas duas religiões, eles acreditavam que já era hora de Deus 
enviar um profeta com uma revelação exclusiva para os árabes.179

 
 

                                                 
178 Cf. Rodrigo CAVALCANTE, O profeta do Islã, Superinteressante, p. 60. 
179 Ibid., p. 61 
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No que toca à questão da violência e do extremismo religioso – leia-se 

atentados do 11 de setembro neste caso -  o tema é, ao nosso ver, tratado de forma 

adequada como demonstra o trecho abaixo, sobretudo por estar calcado na visão de 

dois especialistas no assunto: 

 

Alguns críticos ocidentais do Islã apontaram as passagens de violência na 
biografia do profeta com um indício de que, desde a sua fundação, o Islamismo 
seria tolerante com violência. “Essa associação não faz sentido”, diz Peter 
Demant, professor de Relações Internacionais, especialista em Oriente Médio, 
da USP. “É claro que há episódios de violência na vida de Maomé, mas era 
inevitável no tempo em que ele viveu.” Demant diz que é um excesso de 
simplificação querer julgar os atos de um homem da Arábia do século VII com a 
perspectiva de um cidadão que vive hoje em algum país do Ocidente. “A 
violência era tão corriqueira no tempo de Maomé quanto era no tempo de Davi 
e Salomão”, diz Mamede Mustafá Jarouche, professor de Língua e Literatura 
Árabe da USP. Ele diz que os ataques terroristas têm mais ligação com o 
sentimento atual de inferioridade de alguns muçulmanos diante das potências 
ocidentais do que com a vida do profeta. “Quando, no século XI, os cristãos 
estavam acuados e começavam a lutar para conquistar  o poder na Europa, 
eles também buscaram inspiração na Bíblia para justificar as Cruzadas. Se você 
procurar, vai sempre achar alguma passagem histórica para justificar a violência 
em nome da fé”.180  

 

2.5.10 - O Jesus Histórico 

  “Quem foi Jesus?” é o título da reportagem que encerra o ano de 2002 e 

também o nosso período de pesquisa. A temática em torno de Jesus é recorrente, de 

tempos em tempos, nas páginas da revista. Uma matéria sobre o Jesus Histórico já 

havia sido capa em abril de 1995, na época da Páscoa; uma outra sobre o Santo 

Sudário, em junho de 1998, época de Corpus Christi. Em dezembro de 1999 uma 

reportagem tratava da provável data do nascimento de Jesus e o estabelecimento do 

atual calendário cristão. 

 O diretor de redação da revista, Denis Russo Burgierman, justifica essa 

repetição: 

 

                                                 
180 Rodrigo CAVALCANTE, O profeta do Islã, Superinteressante, p. 63. 
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É um fato que a vida de Jesus é um tema poderoso, que já deu margem a 
muitas reportagens e poderá dar margem a muitas outras. Jesus é o mais 
relevante personagem histórico, pelo menos para os brasileiros, 
majoritariamente cristãos. É de se esperar que o interesse nele seja maior do 
que por qualquer outra pessoa que já existiu.181

 

 A edição 183, de dezembro de 2002, com Jesus na capa, bateu o recorde de 

vendas avulsas: foram 221 mil exemplares vendidos nas bancas. A circulação média 

da revista em bancas – sem considerar assinaturas – é de 130 mil exemplares.182 Uma 

vendagem 70% superior à habitual. 

 Para tratar de um tema tão vendável183, a reportagem, no espaço de dez 

páginas, ouviu nada menos do que - ou embasou-se na obra deles - 14 especialistas 

no assunto e uma fonte não especializada.  Com tantas informações sobre o tema, a 

matéria foi mais econômica em recursos gráficos privilegiando os textos, cuja  principal 

característica foi a tentativa de construir cenários e situações mais próximos possíveis 

da época em que Jesus viveu para aguçar a mente do leitor, numa espécie de 

máquina do tempo. O que se pode perceber pela riqueza de detalhes em trechos 

bastante descritivos como este, que abre a matéria: 

 

Foi um dia de trabalho como outro qualquer. Depois da festa da Páscoa do ano 
3790 do calendário hebraico, a maioria dos camponeses seguia sua rotina 
normalmente, assim como os coletores de impostos, os pescadores, os 
soldados romanos, os carpinteiros, os sacerdotes e as prostitutas. Em 
Jerusalém, contudo, algumas pessoas deviam estar comentando o tumulto do 
dia anterior, que resultou na morte de judeu. Nada que não estivessem 
acostumados a ouvir. Naquele tempo, a cidade já era palco de conflitos político-
religiosos sangrentos e quase sempre algum agitador morria por incitar a 
rebelião contra os romanos, que governavam a região com o apoio da elite 
judaica do templo de Jerusalém. Dessa vez, o fuzuê foi causado por um judeu 
camponês chamado Yeshua, que foi aprisionado e condenado à morte por ter 

                                                 
181 Denis Russo Burgierman, diretor de redação da Superinteressante, entrevistado pela autora por e-
mail, 18/08/05. Ver apêndices, p. 221. 
182 IDEM, diretor de redação da Superinteressante, entrevistado pela autora por e-mail, 18/08/05. Ver 
apêndices, p. 221. Os dados também podem ser obtidos em Adriano SILVA, Mídia Kit da 
Superinteressante, p.12. Mais detalhes sobre a circulação da revista estão presentes no capítulo I. 
183 Com relação ao recorde de vendas da edição que traz Jesus como tema principal, considero 
oportuno um texto da revista Isto é Dinheiro, publicado na época do lançamento do filme A paixão de 
Cristo, no Brasil, em março de 2004, que afirma que “Jesus é marca mais valiosa da humanidade”. Cf. 
Fábio ALTMAN, Quanto vale a marca Jesus, Isto é Dinheiro, p. 44-49. 
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desafiado o poder romano e o templo de Jerusalém em plena Páscoa. “Se você 
quisesse chamar a atenção de multidões para as suas idéias, essa era a data 
ideal”, afirma Richard Horsley, professor de Ciências da Religião da 
Universidade de Massachusetts e autor do livro Bandidos, Profetas e Messias – 
Movimentos Populares no Tempo de Jesus. “A festa tinha um forte conteúdo 
político, já que comemorava a libertação dos hebreus do Egito, que agora 
estava sob o domínio dos romanos.” No meio da multidão (imagine a cidade de 
Aparecida do Norte em dia de peregrinação), pouca gente deve ter se comovido 
com a prisão e morte de mais um judeu agitador – a não ser um punhado de 
parentes e amigos pobres. Mas nem eles poderiam imaginar que a cruz em que 
Jesus pagou sua sentença (sim, Yeshua é Jesus em hebraico) seria, no futuro, 
o símbolo mais venerado do mundo.184

  

A reportagem é repleta de textos com a estrutura semelhante a do trecho 

acima, rico na descrição, embasado na opinião de um especialista ou obra conhecida 

sobre o assunto e contendo algum tipo de analogia com uma situação atual que 

favoreça a compreensão do leitor com relação à dimensão do acontecimento na 

época. No caso acima, o exemplo da basílica de Aparecida do Norte, em dia de 

peregrinação. 

 Quanto aos especialistas, são nomes nacionais e internacionais vinculados a 

instituições renomadas de ensino ou conhecidos pela importância de seus trabalhos 

de pesquisa, como se pode conferir na relação abaixo, elaborada de acordo com a 

ordem em que eles aparecem na reportagem185: 

1. Richard Horsley, professor de Ciências da Religião da Universidade de 

Massachusetts e autor do livro Bandidos, Profetas e Messias – Movimentos Populares 

no Tempo de Jesus; 

2.   John Dominic Crossan, professor de Estudos Religiosos da Universidade  

DePaul, Chicago, Estados Unidos e autor dos livros O Jesus Histórico – A vida da um 

camponês judeu no Mediterrâneo e Escavando Jesus – Por baixo das pedras, por trás 

dos textos;  

3. André Chevitarese, professor de História Antiga da Universidade Federal do 

Rio de Janeiro; 

                                                 
184 Rodrigo CAVALCANTE, Quem foi Jesus?, Superinteressante, p. 41. 
185  As informações utilizadas para apresentar o currículo dos especialistas foram transcritas conforme 
estavam na reportagem. 
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4. Padre Jaldemir Vitório, do Centro de Estudos Superiores da Companhia de 

Jesus, em Belo Horizonte; 

5. Gabriele Cornelli, professor de Teologia e Filosofia da Universidade 

Metodista de São Paulo; 

6. Padre John P. Meyer, historiador e autor  da série de quatro volumes Um 

judeu marginal;  

7. Pedro Lima Vasconcelos, professor do Departamento de Teologia e Ciências 

da Religião da PUC de São Paulo; 

8. Paulo Nogueira, professor de Literatura do Cristianismo Primitivo da 

Universidade Metodista de São Paulo; 

9. Manuel Fernando Queiroz dos Santos Júnior, professor da Faculdade de 

Saúde Pública da USP; 

10. Juan Arias, correspondente do jornal El País no Brasil, especialista em 

cobertura do Vaticano e autor do livro Jesus, esse grande desconhecido; 

11. Mônica Salvatici, doutoranda em História da Unicamp e especialista em 

Paulo;  

12. Paula Fredriksen, professora de Estudos Religiosos da Universidade de 

Boston e autora do livro De Jesus a Cristo; 

13. Pedro Paulo Funari, professor de História e Arqueologia da Unicamp; 

14. Archibald Mulford Woodruff, doutor em Teologia e especialista em Novo 

Testamento, da Universidade Metodista de São Paulo. 

 Além das fontes especializadas, a reportagem ouviu ainda Fernando Travi, um 

dos líderes da Igreja Essênia brasileira. As declarações de Travi constam num texto a 

parte que especula sobre o fato de Jesus ter sido essênio ou não. Ele insiste no fato 

de Jesus ter feito parte da comunidade de Qumran, mesmo diante da conclusão da 

tradução dos Manuscritos do Mar Morto, que não fazem qualquer menção a Jesus ou 

mesmo a João Batista. O contraponto à visão de Travi vem de Archibald M. Woodruff, 

da UMESP, que diz não haver nenhum tipo de fato ou indício convincente da ligação 
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de Jesus com os essênios. “Há apenas paralelos entre os manuscritos do Mar Morto e 

o evangelho, o que não chega a configurar uma influência essênia sobre Jesus” 186. 

 O texto prima pela informação detalhada e embasada no trabalho e na visão de 

especialistas, daí constrói um mosaico sobre Jesus. O resultado parece satisfatório 

para o público não especializado da revista. Satisfação essa que pode estar expressa 

no número recorde de vendas. Possivelmente, os especialistas consultados não 

partilhem da mesma visão e talvez fizessem inúmeras correções no texto, tema que 

trataremos no quarto e último capítulo deste trabalho. 

 Nossa intenção, neste capítulo, foi mostrar como, gradativamente, o espaço 

dedicado à temática religiosa foi crescendo dentro da revista. As tabelas, no começo 

do capítulo, nos permitiram visualizar a distribuição das pautas sobre religião na 

Superinteressante e seu destaque em cada edição nos anos de 2000, 2001 e 2002, 

período escolhido para o recorte da pesquisa. 

 No primeiro ano pesquisado, 2000, a revista publicou sete reportagens sobre 

religião que tiveram destaque na capa. Em 2001, foram quatro. No último ano, 2002, 

foram 10 reportagens. Quanto às denominações religiosas, o Cristianismo é a que 

aparece com mais freqüência, seguido, nessa ordem, pelo Islamismo e pelo Budismo. 

Com menos freqüência, vêm logo o Judaísmo, os sincretismos (Santo Daime e 

Espiritismo) e as religiões pré-colombianas.  Julgamos importante o trabalho descritivo 

nesse segundo capítulo, uma espécie de estudo de casos - embora o tornasse 

bastante extenso - , visto que nosso método é indutivo. Logo, parte de premissas 

particulares que nos auxiliarão na construção de generalizações sobre a revista e sua 

abordagem da temática religiosa. A idéia foi oferecer ao leitor breves sinopses que 

pudessem situá-lo de maneira mais específica  quanto à forma de redação das 

reportagens, ressaltando detalhes que consideramos importantes, bem como as 

possibilidades de diálogo e pontes que podem ser construídas junto às Ciências da 

Religião.  

                                                 
186 Cf. Rodrigo CAVALCANTE, Quem foi Jesus?, Superinteressante, p. 47. A revista já tratou outras 
vezes dos Manuscritos do Mar Morto.  Na edição n. 155, de agosto de 2000, p. 56, foi publicada uma 
reportagem exclusiva sobre o tema. Ela foi objeto de análise no começo deste capítulo. O assunto 
também é mencionado rapidamente na edição n. 178, de julho de 2002, p. 42. 
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 No próximo capítulo, procederemos a uma análise que prioriza aspectos menos 

específicos e mais voltada ao conteúdo em termos jornalísticos, possibilitando assim a 

interface entre o olhar das Ciências da Religião e o olhar do Jornalismo. 

 

 

  



CAPÍTULO III:  

A RELIGIÃO SUPERINTERESSANTE EM PRISMA 
JORNALÍSTICO: ANÁLISE DE CONTEÚDO 

 

 A análise de conteúdo é um método de tratamento e análise de informações, 

selecionadas por meio de técnicas de coletas de dados presentes em documentos. 

A técnica se aplica, sobretudo à análise de textos escritos ou de qualquer 

comunicação – oral, visual, gestual – reduzida a um texto ou documento. Seu 

objetivo é compreender criticamente o sentido das comunicações, seu conteúdo 

manifesto ou latente, as significações explícitas ou ocultas. A escolha do 

procedimento mais adequado depende do material a ser analisado, dos objetivos da 

pesquisa e do pesquisador. 1

 Em ampla concepção, a análise de conteúdo (AC), refere-se a um método 

das ciências humanas e sociais destinado à investigação de fenômenos simbólicos 

por meio de várias técnicas de pesquisa. 

 

Esse conjunto de instrumentos metodológicos, em constante 
aperfeiçoamento, vem sendo utilizado, pelo menos, desde o século XVIII, 
quando a corte suíça analisou minuciosamente uma coleção de 90 hinos 
religiosos anônimos, denominados Os cantos de Sião, para saber se eles 
continham idéias perniciosas, sem que nenhuma prova de heresia fosse 
encontrada. A adoção regular da análise de conteúdo, entretanto, só veio a 
ocorrer no início do século XX, estando a serviço de vários campos do 
conhecimento.2

 

 Os trabalhos iniciais em análise de conteúdo encontram-se estreitamente 

relacionados ao crescimento do jornalismo sensacionalista (muckraking journalism) 

nos Estados Unidos nas últimas décadas do século XIX. Face a esse fenômeno, as 

primeiras escolas norte-americanas de jornalismo adotaram a análise quantitativa de 

periódicos como critério de objetividade científica.  Surgiu então um “fascínio pela 

contagem e pela medida” – superfície dos artigos, tamanho dos títulos, localização 

                                                 
1 Cf. Antônio CHIZZOTTI, Pesquisa em Ciências Humanas e Sociais, p. 98. 
2 Wilson Corrêa da FONSECA JÚNIOR, Análise do Conteúdo, In: Jorge DUARTE et al., Métodos e 
Técnicas de Pesquisa em Comunicação, p. 280-281. 
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na página -, chegando-se a mensurar o grau de “sensacionalismo” nos textos da 

imprensa.3

 Depois das pesquisas sobre o sensacionalismo na imprensa, diversas outras 

disciplinas (psicologia, história, sociologia etc.) passaram a incluir a análise de 

conteúdo entre suas técnicas de pesquisa. A técnica foi impulsionada pelo advento 

da Segunda Guerra Mundial. Naquele período, 25% das pesquisas que se utilizaram 

da AC estiveram a serviço do governo americano, com a finalidade de desmascarar 

periódicos e agências de notícias suspeitos de propaganda subversiva. 4

  

Terminada a guerra, a análise de conteúdo passou por séria crise 
epistemológica, a ponto de Bernard Berelson, um de seus principais 
formuladores, afirmar que o método não possui qualidades mágicas e que 
nada substitui idéias brilhantes. Apesar da crise, a análise de conteúdo já 
havia conseguido, até aquele momento, numerosos avanços quando 
comparada à análise quantitativa de jornais: (1) a incorporação de ricos 
marcos teóricos com a adesão de muitos cientistas sociais iminentes; (2) a 
definição de conceitos bastante específicos, como os de estereótipo, estilo, 
símbolo, valor e métodos de propaganda; (3) a aplicação de ferramentas 
estatísticas mais precisas, especialmente aquelas procedentes de enquetes 
e experimentos psicológicos; e (4) a incorporação dos dados procedentes 
da análise de conteúdo em trabalhos de maior envergadura. A primeira 
exposição sumária desses trabalhos apareceu no livro de Berelson e 
Lazarsfeld, Content analysis in communication research (Análise de 
conteúdo na pesquisa em comunicação), publicado em 1948 e considerado 
o primeiro manual sobre esse método.5

 

 O reconhecimento sobre as limitações do método de AC – taxado muitas 

vezes de muito quantitativo e pouco qualitativo, característica tributária do 

positivismo – levou os principais teóricos da área, como Laurence Bardin, entre 

outros, a trazerem novas contribuições para o método que visassem superar a 

excessiva ênfase no aspecto quantitativo. Na prática, isto significa 

 

... que a análise de conteúdo já não é considerada exclusivamente com um 
alcance descritivo (cf. os inventários de jornais do princípio do século), 

                                                 
3 Cf. Laurence BARDIN apud Wilson Corrêa da FONSECA JÚNIOR, Análise do Conteúdo, In: Jorge 
DUARTE et al., Métodos e Técnicas de Pesquisa em Comunicação Análise de conteúdo, p. 282.  
4 Cf. Wilson Corrêa da FONSECA JÚNIOR, Análise do Conteúdo, In: Jorge DUARTE et al., Métodos 
e Técnicas de Pesquisa em Comunicação, p. 283. 
5 Klaus KRIPPENDORF apud Wilson Corrêa da FONSECA JÚNIOR, Análise do Conteúdo, In: Jorge 
DUARTE et al., Métodos e Técnicas de Pesquisa em Comunicação, p. 283. 
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antes se tomando consciência de que a sua função ou o seu objetivo é a 
“inferência”, seja ela baseada ou não em indicadores quantitativos.6

 

Ao enfocar os aspectos subjacentes da mensagem que não podem ser 

observados quantitativamente, a inferência também contribui para amenizar o 

impacto da herança positivista na análise de conteúdo.  

Atualmente, embora seja considerada uma técnica híbrida por fazer a ponte 

entre o formalismo estatístico e análise qualitativa de materiais, a AC oscila entre 

estes dois pólos, ora valorizando o aspecto quantitativo, ora o qualitativo, variando 

conforme os interesses e objetivos do pesquisador. Outro ponto importante a 

destacar nas tendências atuais é o uso associado a outras técnicas de investigação. 

É nesses dois aspectos, o do hibridismo da técnica e o da possibilidade de 

trabalhá-la em parceria com outros métodos, que a análise de conteúdo se encaixa 

no trabalho que desenvolvemos com a revista Superinteressante. Sobretudo no que 

tange a mescla entre os aspectos qualitativos e quantitativos. Não é nossa intenção 

fazer um trabalho abarrotado de números, medidas e freqüências que se preocupe 

com centimetragem de títulos, colunas ou fotos das páginas da revista. Aquilo que 

Bardin chama de “fascínio pela contagem e pela medida”, conforme mencionamos 

anteriormente.7

Razão pela qual nos dedicamos no segundo capítulo a uma análise textual 

descritiva caso a caso, levando em conta semelhanças e diferenças e características 

peculiares de cada reportagem. Contudo consideramos necessária uma análise mais 

objetiva – que leve em conta também alguns atributos jornalísticos – que nos ofereça 

dados que possam ser quantificados e nos possibilitem construir generalizações. 

Acreditamos que estas duas abordagens tornarão nosso trabalho mais completo, 

pois nos permitirão fazer um cruzamento entre o olhar das Ciências da Religião e o 

olhar do Jornalismo sobre o fenômeno.  

Para tanto, neste capítulo, nos dedicaremos à análise de conteúdo centrada 

em características menos subjetivas. A análise das reportagens far-se-á mediante ao 

preenchimento de uma ficha de codificação.  

                                                 
6 Laurence BARDIN apud Wilson Corrêa da FONSECA JÚNIOR, Análise do Conteúdo, In: Jorge 
DUARTE et al., Métodos e Técnicas de Pesquisa em Comunicação Análise de conteúdo, p. 283.  
7 Cf. Laurence BARDIN apud Wilson Corrêa da FONSECA JÚNIOR, Análise do Conteúdo, In: Jorge 
DUARTE et al., Métodos e Técnicas de Pesquisa em Comunicação Análise de conteúdo, p. 282.  
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3.1 - O método 

Na AC, a codificação é o processo de transformação dos dados brutos de 

forma sistemática, segundo regras de enumeração, agregação e classificação, 

visando esclarecer o analista sobre as características do material selecionado. Sua 

principal função é servir de elo entre o material escolhido para análise e a teoria do 

pesquisador, pois, embora os documentos estejam abertos a uma multidão de 

possíveis questões, a análise de conteúdo – sobretudo aquela com ênfase 

quantitativa - os interpreta apenas à luz do referencial de codificação. 8

Nosso critério para a aplicação da ficha de codificação a uma reportagem é o 

mesmo utilizado no capítulo anterior: reportagens que mereceram chamadas na 

capa da revista. Nas páginas a seguir, se pode conferir o tipo de ficha de codificação 

que empregamos em nossa análise. Alguns dados presentes na ficha repetem 

códigos usados nas tabelas do segundo capítulo, principalmente aqueles 

relacionados à identificação da reportagem. A ficha será aplicada às 21 reportagens 

que foram manchete em Superinteressante nos anos 2000, 2001 e 2002. Em 

seguida faremos a análise dos resultados com base no preenchimento das fichas, 

sempre em consonância com os marcos teóricos – no caso deste capítulo, do campo 

jornalístico – que servem de referência para este trabalho, centrados, sobretudo nas 

obras de José Marques de Melo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
8 Cf. Martin BAUER; George GASKELL, Pesquisa qualitativa com texto, imagem e som, p. 199.  
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ANÁLISE DE CONTEÚDO – A TEMÁTICA RELIGIOSA NA REVISTA 
SUPERINTERESSANTE 

FICHA DE CODIFICAÇÃO 
 
Revista Superinteressante  
1. Dados de identificação da matéria 
Edição e data:  

Título: 

Denominação religiosa:  

Assunto:  
2. Destaque na edição 
Número de páginas:  

Chamada de capa: 

( ) manchete principal     ( ) chamada secundária    

 

3. Presença de ilustrações/recursos gráficos que auxiliem a compreensão do 
texto: 
( ) Não    

( ) Sim    ( ) fotografias   ( ) box   ( ) ilustrações  ( ) infográficos  ( ) linhas de tempo  

               ( ) mapas 

 

4. Categorias e gêneros jornalísticos: 
Categorias:   ( ) jornalismo informativo  ( ) jornalismo opinativo 

Gênero (predominante):  
a) Jornalismo informativo 
( ) nota     ( ) notícia      ( ) reportagem     ( ) entrevista 

b) Jornalismo opinativo 
( ) editorial  ( ) comentário ( ) artigo  ( ) resenha  ( ) coluna  ( ) crônica   

( ) caricatura  ( ) carta 

 
5. Seção: 
( ) religião  ( ) espiritualidade ( ) história  ( ) ciência  ( ) saúde  ( ) capa  ( ) arqueologia 

( ) outros ____________  
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6. Fontes de informação: 
( ) especialistas  ( ) livros  ( ) ambos  ( ) não menciona fontes   ( ) 

outros_____________ 

 a) Especialistas entrevistados: 
( ) Nenhum       ( ) 1 a 3       ( ) 4 a 6       ( ) 7 a 9      ( ) mais de 9 

 

7. Com relação à temática religiosa,  o texto enfatiza (aspecto predominante): 
( ) aspectos históricos 

( ) aspectos rituais 

( ) aspectos psicológicos 

( ) aspectos sócio-culturais 

( ) aspectos técnico-científicos 

 

8. Uso de analogias/metáforas para facilitar o entendimento do leitor: 
( ) não 

( ) sim 

Exemplo:_______________________________________________________  

 

9. Quanto à repercussão na seção de cartas dos leitores, a revista publicou em 
edições posteriores: 
( ) uma manifestação  ( ) duas manifestações ( ) três ou mais manifestações  

( ) nenhuma manifestação 

 

10. Observações sobre a matéria: 
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3.2 - Resultados obtidos com a ficha de codificação 

 Nessa próxima etapa do trabalho, iremos analisar as informações obtidas a 

partir da ficha de codificação, levando em conta a ordem dos itens. Começaremos a 

partir do segundo item, tendo em vista que o primeiro refere-se somente a dados de 

identificação de cada matéria analisada.  

 Nossa mostra ficou composta por 21 reportagens, cujo critério principal de 

seleção foi o fato de receberem chamada na capa da revista. Os itens 2 e 3 nos 

dizem a respeito da importância da matéria dentro da edição. É por eles que 

iniciaremos a análise. 

 

3.2.1 - Destaque na edição 

Quanto ao número de páginas, as reportagens variam entre 4 e 11 páginas, 

mas observamos que a maior parte delas – cerca de um terço da amostra – tem em 

média 6 páginas. Os outros dois terços são variáveis dentro do limite de 4 a 11 

páginas. Quanto maior a quantidade de páginas, mais denso e complexo é o 

assunto tratado. Vejamos três exemplos: duas matérias contendo 11 páginas e uma 

contendo 10. Todas elas se referem a temas que geram grande interesse ou 

polêmica na respectiva denominação religiosa, ou que atraem a atenção do público 

de maneira massiva.  

A primeira, com 11 páginas, publicada na edição 169, de outubro de 2001, 

não poderia ser diferente, dentro do que reza a cartilha básica do jornalismo, quanto 

a atualidade, importância, periodicidade e interesse público, conforme visto no 

capítulo I, quando abordamos os quesitos básicos que norteiam o exercício da 

atividade jornalística. Trata dos atentados ocorridos nos Estados Unidos em 11 de 

setembro de 2001. Ela foi a principal manchete daquele mês, com uma foto de 

Osama Bin Laden ocupando o centro da capa. Na verdade são quatro reportagens 

diferentes com temas afins que compõem uma grande matéria especial, cujo 

trabalho de apuração típico da revista, abrindo espaço para inúmeros especialistas, 

envolveu três repórteres. Foram ouvidos 15 especialistas ao todo, entre psiquiatras, 

historiadores da religião, religiosos, neurocientistas, sociólogos e militares. Na capa, 

abaixo da foto de Bin Laden, a chamada: “Como raciocina um terrorista: o que a 

ciência diz sobre a mente de quem pratica o terror." 
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 Fig. 10 – Bin Laden: um mês após o atentado contra o World Trade Center, em 

Nova York, Osama Bin Laden ocupava a capa da revista. Três repórteres experientes da 
revista produziram quatro reportagens que faziam parte de uma grande matéria especial 
sobre terrorismo, Islamismo e política internacional.9

 

A segunda reportagem, com 11 páginas, traz um tema caro ao Cristianismo. A 

principal manchete da edição 178, de julho de 2002, trata dos mitos e verdades 

históricas da Bíblia. É fartamente ilustrada e também reúne considerável número de 

especialistas. A terceira reportagem que empregamos como exemplo, com 10 

páginas, também está relacionada ao Cristianismo. Aborda as últimas descobertas 

científicas acerca do Jesus Histórico. Foi veiculada na edição 183, de dezembro de 

2002, como principal manchete de capa. Essa edição bateu o recorde de vendas 

avulsas da Superinteressante até aquele momento. Foram comercializados 221 mil 

exemplares, quando a média de vendagem avulsa fica em torno de 130 mil, 

conforme visto no capítulo I.  
                                                 
9 SUPERINTERESSANTE, ed.169, ano 14, out. 2001, capa.   
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Fig.11 – Campeão de vendas: o Jesus Histórico é o tema central da edição de 

dezembro de 2002. A edição bateu o recorde de vendas desde o lançamento da revista, em 
1987, até aquele período. Para produzir a reportagem, Superinteressante ouviu 14 
especialistas no assunto.10  

 

No pólo oposto, a menor reportagem, com 4 páginas, trata a temática 

religiosa de forma mais light. A matéria, sobre o caminho de Santiago de 

Compostela, bem poderia se enquadrar em reportagem sobre turismo ou aventura – 

tanto que a classificação da seção na parte superior da página é mesmo Aventura. É 

repleta de fotos que imitam cartões postais, intercaladas com pequenos textos que 

se baseiam em relatos e impressões pessoais do repórter, numa espécie de diário 

de viagem, conforme visto no capítulo II. O tema não tem a densidade e o 

tratamento das matérias mais extensas.  

A tabela a seguir demonstra a relação entre o número de edições e o número 

de páginas nas 21 revistas que compõem a amostra. 

                                                 
10 SUPERINTERESSANTE, ed. 183, ano 15, dez. 2002, capa.   
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Tabela 4 - DISTRIBUIÇÃO DO NÚMERO DE PÁGINAS NAS  
21 REPORTAGENS ANALISADAS 

 

Número de páginas Percentual Em nº de reportagens 

         11 páginas                    9,5%                    2 

         10 páginas  4,8 %                    1 

           9 páginas                    19%                    4 

           8 páginas                   4,8%                    1 

           7 páginas                    19%                    4 

           6 páginas                    33%                    7 

           5 páginas                    4,8%                    1 

           4 páginas                    4,8%                    1 

 

 Quanto aos destaques na capa, do total de 21 edições pesquisadas, 9 

tiveram o tema religião como principal manchete da edição, o equivalente a 43% da 

amostra. As demais tiveram o tema em destaque, mas como manchete secundária, 

como demonstra a tabela: 

Tabela 5 - POSIÇÃO QUE AS REPORTAGENS OCUPAM NA CAPA DA 
REVISTA 

 

    Destaque na capa             Percentual  Em nº de reportagens 

Manchete principal                  43%                   9      

Chamada secundária                  57%                  12 
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3.2.2 - Emprego de recursos gráficos 

No que diz respeito à apresentação das reportagens, os recursos gráficos 

mais usados são, nessa ordem, a fotografia, as ilustrações, os textos em box11 e os 

mapas. Em seguida vêm os infográficos e as linhas cronológicas. Cabe salientar que 

algumas matérias usam um ou outro recurso, enquanto outras usam vários deles 

simultaneamente. A tabela abaixo possibilita a visualização do emprego de recursos 

gráficos nas reportagens.12

 

Tabela 6 - PERCENTUAL DO USO RECURSOS GRÁFICOS NAS 21 EDIÇÕES 
QUE COMPÕEM A AMOSTRA 

 

     Recursos gráficos              Percentual Em nº de reportagens 

Fotografias                80%                   17 

Ilustrações                57%                   12 

Box                48%                   10 

Mapas                24%                     5 

Infográficos                14%                     3 

Linhas cronológicas                14%                     3 

 

3.2.3 - Categorias e gêneros jornalísticos 

  O quarto item da ficha de codificação está relacionado às categorias e 

gêneros jornalísticos. É consenso entre os profissionais e estudiosos da área a 

existência de duas categorias fundamentais no jornalismo: o jornalismo informativo e 

o jornalismo opinativo. Se historicamente essas duas categorias predominam, 

atualmente elas convivem com categorias novas que correspondem às 

transformações sofridas pelos processos jornalísticos.  Marques de Melo afirma que 

                                                 
11 Texto emoldurado, separado do texto principal. 
12 Na verdade, as ilustrações, gráficos, mapas e linhas cronológicas, segundo as atuais concepções 
de infografia, também podem ser considerados infográficos,conforme vimos no segundo capítulo. O 
desdobramento em cada um dos itens na ficha de codificação e conseqüentemente na tabela serve 
para fornecer um panorama mais detalhado do emprego de tais recursos.  
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o surgimento de novas categorias ao lado das duas fundamentais é tendência 

corrente nos países capitalistas, onde o jornalismo é cada dia mais um negócio 

poderoso e suas formas de expressão objetivam adequar-se aos anseios de 

consumidores ou equiparar-se aos padrões das mensagens não jornalísticas que 

fluem através dos mass media.13

 Entre as novas categorias, as mais comumente difundidas, ao lado do 

jornalismo informativo e do jornalismo opinativo, correspondem ao jornalismo 

interpretativo, cuja função seria explanar a notícia, e ao jornalismo de entretenimento 

ou diversional, cuja função seria comentar  aspectos pitorescos da vida.  Quanto ao 

jornalismo interpretativo, Marques de Melo nos remete às análises de Luiz Beltrão e 

Clóvis Rossi: 

 
 
Por sua vez, Luiz Beltrão incursiona pelo exercício da interpretação no 
jornalismo brasileiro, na sua maneira de ver uma característica intrínseca da 
atividade jornalística, e mostra que a “nova modalidade de jornalismo” não 
encontrou muita receptividade no país, limitando-se a uns poucos jornais do 
Rio ou de São Paulo. Mesmo assim, encontrando obstáculos de ordem 
institucional, pois as empresas jornalísticas não demonstram muito 
interesse em se equipar para “empreender a pesquisa documental da 
informação”.  Essa situação parece haver se modificado nos últimos anos, 
pois Clóvis Rossi assegura que os “arquivos dos jornais contêm uma 
dosagem de informações acima do razoável e permitem a um repórter 
interessado situar-se com certa rapidez num assunto que lhe é estranho”.  
O que não mudaram foram as condições de trabalho dos jornalistas, cuja 
“precariedade” torna “extremamente difícil” o desempenho profissional e 
conseqüentemente impede a dedicação ao cultivo das fontes e à prática 
contínua da interpretação.14

 

 No que toca ao jornalismo diversional, Marques de Melo lembra que se trata 

de uma categoria não legitimada nos círculos acadêmicos brasileiros e muitas vezes 

confundida com o jornalismo interpretativo nos ambientes profissionais.  

 

Um dado revelador é a posição equivocada que assumem alguns 
pesquisadores, dando a entender que o jornalismo diversional é o conjunto 
dos divertimentos encontrados nas páginas dos jornais ou nos espaços da 
radiodifusão. As charadas, palavras cruzadas, histórias em quadrinhos, que 
aparecem nos jornais e revistas, como os programas humorísticos do rádio e 

                                                 
13 José MARQUES DE MELO, Jornalismo opinativo, p. 27. 
14 Ibid., p. 31-32. 
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da televisão, por mais que se articulem com a atualidade, não constituem 
matérias jornalísticas. São mensagens desvinculadas do real, mais próximas 
do universo imaginário e, portanto, classificadas dentro do campo de lazer. 
Não tem portanto caráter jornalístico, o que ocorre também com os anúncios 
publicitários.15

 

 Pelas razões expostas acima, optamos por formular nossa ficha de 

codificação com base nas categorias jornalísticas mais consolidadas e amplamente 

aceitas no jornalismo brasileiro, que são as categorias de jornalismo informativo e 

jornalismo opinativo. Ambas permeiam os vários tipos de Jornalismo - Esportivo, 

Econômico, Político e Científico, que é o caso de Superinteressante - que tanto 

podem abrigar o viés da informação quanto o viés da opinião. Quanto às subdivisões 

das duas categorias, os gêneros, adotamos também a classificação proposta por 

José Marques de Melo. Os gêneros que correspondem ao jornalismo informativo se 

estruturam a partir de um referencial exterior à instituição jornalística. Sua expressão 

depende diretamente da eclosão e evolução dos fatos e da relação que os 

jornalistas estabelecem em relação aos seus protagonistas (personalidades ou 

organizações).  No caso dos gêneros agrupados na categoria opinativa, a estrutura 

da mensagem é co-determinada por variáveis controladas pela instituição jornalística 

e que assumem feições: autoria (quem emite a opinião) e angulagem (perspectiva 

temporal ou espacial que dá sentido à opinião). Partindo de tais premissas, eis a 

classificação estabelecida pelo autor:16  

 

          A)Jornalismo Informativo 

1. Nota 

2. Notícia 

3. Reportagem 

4. Entrevista            

            

 

            
                                                 
15 José MARQUES DE MELO, Jornalismo opinativo, p. 32. 
16 Cf. Ibid., p. 65. 
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          B) Jornalismo Opinativo 

5. Editorial 

6. Comentário 

7. Artigo 

8. Resenha 

9. Coluna 

10. Crônica 

11. Caricatura 

12. Carta 

 

Para Marques de Melo, a distinção entre a nota, a notícia e a reportagem está 

na progressão dos acontecimentos, sua captação pela instituição jornalística e a 

acessibilidade de que goza o público. A nota – geralmente curta - corresponde ao 

relato de acontecimentos que estão em processo de configuração, razão pela qual é 

mais freqüente em rádio e televisão. A notícia é o relato integral de um fato que já 

eclodiu. A reportagem é o relato ampliado de um acontecimento que já repercutiu no 

organismo social e produziu mudanças que são percebidas pela instituição 

jornalística. A entrevista é um relato de privilegia um ou mais protagonistas do 

acontecimento; possibilitando-lhes um contato direto com a coletividade.17

Nos gêneros opinativos, o comentário, o artigo e a resenha pressupõem 

autoria definida e explicitada, pois este é o indicador que orienta a sintonização do 

receptor. O editorial não tem autoria, servindo como espaço da opinião institucional. 

O comentário e o editorial estruturam-se de acordo com uma angulagem temporal 

que exige continuidade e imediatismo; o que não ocorre com a resenha e com o 

artigo. O que aproxima a resenha do artigo é o fato de a angulagem ser determinada 

pelo critério de competência dos autores na busca dos valores inerentes aos fatos 

que analisam. Quanto à coluna, crônica, caricatura e carta o traço comum é a 

identificação da autoria. A coluna e a caricatura emitem opiniões temporalmente 

                                                 
17 José MARQUES DE MELO, Jornalismo opinativo, p. 65-66. 
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contínuas, sincronizadas com os acontecimentos. A crônica e a carta estruturam-se 

de modo temporalmente mais defasado.  

 

Do ponto de vista da angulagem espacial, somente a caricatura estrutura-se 
articuladamente com o ambiente peculiar à instituição jornalística, ou seja, 
nutre-se daqueles valores que dão “espírito de corpo” à redação de um 
jornal, emissora ou revista. A carta distancia-se totalmente, reproduzindo o 
ângulo de observação que resgata o outro lado do fluxo jornalístico: o do 
receptor, o da coletividade. A crônica e a coluna incorporam a mediação 
com a ótica da comunidade ou dos grupos sociais a que a instituição 
jornalística se dirige.18

 
 

 Ao analisarmos a temática religiosa na revista Superinteressante, 

constatamos que todos os textos selecionados para a pesquisa se enquadram na 

categoria do jornalismo informativo e no gênero reportagem. A revista traz também, 

em menor escala, notas, notícias e entrevista sobre religião, contudo, ao optarmos 

pelo filtro que prevê a análise somente de textos que receberam chamada de capa, 

automaticamente, descartamos os textos menores representados pelas notas, 

notícias e entrevistas. Daí, obviamente, pode-se concluir que somente as grandes 

reportagens recebem destaque na capa, prática adotada também em outras revistas. 

Por meio da observação, podemos afirmar que a religião sempre merece 

reportagens maiores em detrimento de notas, notícias e entrevistas, cuja incidência 

existe, mas é muito pequena, pelo menos no período estudado. 

 Com relação à categoria opinativa, não constatamos no período da pesquisa 

quaisquer incidências de editoriais, comentários, artigos, colunas, crônicas, 

caricaturas ou cartas que tratassem da temática religiosa. Foram exceções algumas 

poucas resenhas sobre livros que abordaram o assunto.19 Pode-se dizer que a 

temática religiosa é tratada predominantemente por meio de amplas reportagens, um 

gênero pertencente ao jornalismo informativo. 

 

                                                 
18 José MARQUES DE MELO, Jornalismo opinativo, p. 66-67.   
19 Textos opinativos sobre a temática religiosa foram predominantes na Revista das Religiões, um 
subproduto da Superinteressante. A publicação circulou do segundo semestre de 2003 até o primeiro 
semestre de 2005. Inicialmente ela foi lançada com periodicidade bimestral e, logo depois, mensal. 
Nos últimos meses de sua circulação, já não era mais vinculada à redação de Superinteressante. 
Hoje circula raramente, sem periodicidade fixa, somente em caráter de edição especial e já não é 
mais ligada à Superinteressante. 
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3.2.4 - Seções em que aparecem as reportagens 

 No que tange às seções (item 5 da ficha) da revista em que essas 

reportagens são publicadas, a maior parte delas vem classificada como Capa no alto 

da página –  correspondem justamente às 9 reportagens que tiveram destaque 

central na capa. As outras 12, cujas manchetes foram secundárias aparecem 

classificadas em sua maioria como História e Ciência.  Mas há também outras 

classificações, conforme se pode constatar na tabela:   

 

Tabela 7 - CLASSIFICAÇÃO DAS REPORTAGENS QUANTO À SEÇÃO NA 
REVISTA 

 

            Seção            Percentual   Em nº de reportagens 

Capa                   43%                    9  

História                   19%                    4 

Ciência                   14%                    3 

Arqueologia                   4,8%                    1 

Saúde                   4,8%                    1 

Sobrenatural                   4,8%                    1 

Bioquímica                   4,8%                    1 

Aventura                   4,8%                    1 

Religião                     _                    _ 

Espiritualidade                     _                    _ 

 

É curioso observarmos que nenhuma das reportagens aparece retratada 

como Religião ou Espiritualidade. Além das classificadas como Capa, a maioria 

aparece como História ou Ciência. A contagem das classificadas como Bioquímica, 

sobre o Santo Daime; Sobrenatural, sobre cirurgias mediúnicas; e Aventura, sobre o 
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caminho de Santiago de Compostela, foi obtida por meio da alternativa Outros, na 

questão 5 da ficha de codificação. 

 

3.2.5 - A voz das fontes de informação 

 O sexto item da ficha de codificação trata das fontes de informação e dos 

especialistas que aparecem nas reportagens. Subdividimos a questão em duas 

partes: a primeira, referente ao tipo de fonte de informação; a segunda refere-se aos 

especialistas ouvidos. Cabe aqui informar que há casos apenas de especialistas 

citados pela reportagem. Observamos que em muitos textos a revista apenas cita 

artigos, obras e idéias de especialistas sem, necessariamente, entrevistá-los ou 

ouvi-los. Algumas citações são até mesmo póstumas, como na reportagem sobre a 

existência de Deus, na edição 160, de janeiro de 2001, em que aparecem idéias de 

vários cientistas que vão de Einstein a Carl Sagan. Por questões metodológicas 

fizemos a contagem de especialistas citados apenas informalmente e consideramos 

para efeito de análise da ficha somente aqueles entrevistados de fato. 

 Por meio da ficha, constatamos que a maior parte das reportagens se baseia 

na pesquisa em livros e na entrevista com especialistas. O diretor de redação, Denis 

Russo Burgierman, diz que a internet também é uma ferramenta de pesquisa 

importante para os repórteres, servindo como uma espécie de prospecção, embora 

ressalte que para ir mais fundo nos assuntos os livros e especialistas continuam 

sendo as fontes mais qualificadas de informação.20 Pela tabela podemos ter a exata 

noção do peso que livros e especialistas têm na produção das matérias. Há algumas 

cuja fonte provém somente de especialistas. São mais raras aquelas que se 

baseiam apenas em livros. Na amostra encontramos apenas uma. Mas mais da 

metade dos textos recorre a ambos. A alternativa outros, com relação às fontes, 

somente seria utilizada se encontrássemos matérias que não se baseassem nem em 

especialistas, nem em livros. Ela foi assinalada somente uma vez porque não 

encontramos na amostra reportagens que prescindissem de um ou de outro. A 

exceção foi a reportagem sobre o caminho de Santiago de Compostela, na edição 

172, de janeiro de 2002, que se baseia em impressões e relatos pessoais do diário 

de viagem do repórter e é coincidentemente a menor reportagem da amostra. Do 
                                                 
20 Denis Russo Burgierman, diretor de redação da Superinteressante, entrevistado pela autora por e-
mail, 18/08/05. Ver apêndices, p. 221. 
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contrário, todas as matérias se alicerçam em especialistas ou em livros, ou ainda em 

ambos.  

Contudo, convém lembrar que inúmeras delas somam aos especialistas e/ou 

aos livros, conforme o tema da reportagem, a opinião de sobreviventes – como no 

caso das reportagens sobre as guerras de Canudos e do Contestado; de fiéis e de 

pacientes, como no exemplo das matérias sobre cirurgias mediúnicas e sobre o 

poder da oração. Encontramos, na amostra, apenas uma situação em que não é 

creditada a fonte de informação: na matéria “Existe terrorismo bom?”, da edição 169, 

de outubro de 2001.21

 

Tabela 8 - FONTES DE INFORMAÇÃO NAS REPORTAGENS 

 

   Fontes de informação             Percentual  Em nº de reportagens 

Especialistas                24%                   5 

Livros                4,8%                   1 

Ambos (livros e esp.)                61,6%                  13 

Não menciona fontes                 4,8%                     1 

Outros                 4,8%                    1 

 

A próxima tabela refere-se ao número de especialistas ouvidos, em média, 

pela revista para cada reportagem. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
21 Denis Russo BURGIERMAN, Existe terrorismo bom?, Superinteressante, p. 49. 
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Tabela 9 - ESPECIALISTAS ENTREVISTADOS POR REPORTAGEM 

 

   Nº de especialistas  

         entrevistados 

           
          Percentual 

 

Em nº de  reportagens 

Nenhum                  4,8%                1 

1 a 3                 9,6%                2 

 4 a 6                 57%               12 

 7 a 9                 14,3%                3 

Mais de 9                 14,3%                3 

 

A maior parte das  reportagens ouve de 4 a 6 especialistas. Aquelas que 

ouvem mais de 9 correspondem às reportagens mais extensas e mais complexas, 

que mencionamos no começo deste capítulo. 

 

3.2.6 - Aspectos predominantes nas reportagens 

 O item 5 da ficha de certa forma já antevê o que constatamos no sétimo item, 

sobre aspectos predominantes nas reportagens. O tom dos textos é 

predominantemente histórico, valorizando a construção de cenários e a inserção de 

detalhes que contextualizem o assunto dentro da época a que pertencem. 

Características que, de certa forma, aguçam a curiosidade e, ao mesmo tempo, 

auxiliam o leitor a reconstruir mentalmente os fatos e a viajar no tempo para 

compreender melhor o assunto. O começo da reportagem sobre Jesus, na edição 

183, de dezembro de 2002, ilustra bastante tal característica e o mesmo pode ser 

observado em muitas outras reportagens. Mencionamos esta apenas como exemplo: 

 

Foi um dia de trabalho como outro qualquer. Depois da festa da Páscoa do 
ano 3790 do calendário hebraico, a maioria dos camponeses seguia sua 
rotina normalmente, assim como os coletores de impostos, os pescadores, os 
soldados romanos, os carpinteiros, os sacerdotes e as prostitutas. Em 
Jerusalém, contudo, algumas pessoas deviam estar comentando o tumulto do 
dia anterior, que resultou na morte de um judeu. Nada que não estivessem 
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acostumados a ouvir. Naquele tempo, a cidade já era palco de conflitos 
político-religiosos sangrentos e quase sempre algum agitador morria por 
incitar a rebelião contra os romanos, que governavam a região com o apoio 
da elite judaica do templo de Jerusalém. Dessa vez, o fuzuê foi causado por 
um judeu camponês chamado Yeshua, que foi aprisionado e condenado à 
morte por ter desafiado o poder romano e o templo de Jerusalém em plena 
Páscoa.22

 

 Os aspectos psicológicos e técnico-científicos também permeiam de forma 

expressiva as reportagens, como podemos conferir na tabela: 

 

Tabela 10 - ASPECTOS PREDOMINANTES 

 

Aspectos 
predominantes 

        Percentual Em nº de reportagens 

Histórico                48%                  10 

Psicológicos                24%                    5 

Técnico-científicos                19%                    4 

Sócio-culturais                4,8%                    1 

Rituais                4,8%                    1 

 

3.2.7 - Uso de analogias e metáforas nos textos 

 Quando falamos em uso de analogias ou metáforas para facilitar o 

entendimento do leitor estamos nos referindo a recursos de linguagem que permitam 

a compreensão de temas muito específicos ou técnicos. Nas 21 reportagens 

analisadas, encontramos quatro textos que claramente empregam esse artifício.  

 

 

 

                                                 
22 Rodrigo CAVALCANTE, Quem foi Jesus?, Superinteressante, p. 41. 
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Tabela 11 - USO DE METÁFORAS E ANALOGIAS PARA FACILITAR  
O ENTENDIMENTO DO LEITOR 

 

    Uso de metáforas 
      e analogias 

 
      Percentual 

  
Em nº de reportagens 

Sim                 19%                   4 

Não                  81%                  17 

 

A reportagem sobre o criacionismo, veiculada na edição 177, de junho de 

2002, usa uma comparação sobre o funcionamento do olho humano para explicar 

um dos argumentos dos neocriacionistas, que, entre outras coisas, se baseiam na 

complexidade dos sistemas celular e  molecular para defender a idéia do desenho 

inteligente na criação, em contraposição a teoria evolucionista de Darwin. 

Transcrevemos abaixo um trecho do texto: 

 

A prova seria a complexidade dos sistemas celular e molecular: verdadeiras 
máquinas cujas partes independentes estão tão estreitamente interligadas 
que a ausência de um único componente é o bastante para impedir que 
elas funcionem. É o que o bioquímico Michael Behe denomina com o 
palavrão “complexidade irredutível”: um sistema que existe apenas se todos 
os seus mecanismos estiverem ali para servir o todo. Órgãos como o olho 
humano e o sistema de coagulação do sangue seriam os sistemas mais 
evidentes desse modelo. Eles só conseguem trabalhar quando todas as 
suas peças estão encaixadas. Ou seja: essa engenharia cheia de detalhes 
e de encaixes únicos e precisos não poderia ser fruto de mudanças 
aleatórias.23

 

   A reportagem sobre a discussão entre cientistas a respeito da existência de 

Deus, na edição 160, de janeiro de 2001, em um trecho que também trata da 

intencionalidade na criação, lança mão de metáforas para falar sobre o Big Bang: 

 

A teoria mais aceita para explicar a origem do Universo – a explosão de 
uma bola de energia – também vale para estes estudiosos como sinal de 
uma criação intencional e inteligente. Como diz o próprio astrônomo, que 

                                                 
23 Jomar MORAIS, O desenho inteligente, Superinteressante, p. 97. 
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batizou essa teoria de Big Bang, o inglês Fred Hoyle: “Uma explosão num 
depósito de ferro velho não faz com que pedaços de metal se juntem numa 
máquina útil e funcional”. 24

 

 Matérias que remetem a temas orientais, como o Budismo, por exemplo, 

também se valem de analogias e comparações. É importante salientarmos que, 

apesar de constatarmos o uso explícito em quatro reportagens, as demais seguem 

uma linha semelhante no sentido de se fazerem compreender de forma clara, 

objetiva e simples para o leitor, o que entendemos como um aspecto positivo na 

cobertura oferecida pela revista. Claro que, por outro lado, algumas matérias 

acabam escorregando para as simplificações fáceis e para o reducionismo. 25  

 É necessário lembrar que Superinteressante se situa no controverso campo 

do jornalismo científico, do qual falamos no primeiro capítulo. Isso pressupõe que a 

revista tenha a preocupação de atender a certos critérios e um deles certamente é 

oferecer ao leitor leigo a mediação entre a linguagem hermética das ciências e o 

conhecimento que ele próprio possui. No que se refere à função tida como primordial 

do jornalismo, e, por conseguinte, do jornalismo científico, de informar e explicar de 

modo acessível temas complexos, o uso desse tipo de recurso de linguagem nos 

parece bastante adequado.  O jornalismo científico está situado na esfera da 

divulgação científica, modalidade de difusão que tem maior abrangência, pois 

“compreende a utilização de recursos, técnicas e processos para a veiculação de 

informações científicas e tecnológicas ao público em geral” 26. Tal modalidade se dá 

quando há uma tradução da linguagem especializada para uma linguagem coloquial, 

com o objetivo de alcançar um público amplo e diversificado. Fala-se também em 

popularização ou vulgarização científica. Acreditamos que o emprego de metáforas 

nos textos remetam justamente e esse tipo de conceito de difusão científica, na qual 

está inserido o jornalismo científico. O item anterior da ficha de codificação, sobre os 

                                                 
24 José Augusto LEMOS, Deus existe?, Superinteressante, p. 65. 
25 Dentro daquilo que Wilson Bueno considera como a função educativa do jornalismo científico, -
como foi visto no primeiro capítulo - o autor pondera que, muitas vezes, tais publicações são o único 
caminho pelo qual o cidadão comum tem acesso a atividades relacionadas à ciência e tecnologia. 
Concordamos com tal idéia, embora acreditemos que isso não possa servir de justificativa para as 
simplificações fáceis ou para a informação descuidada. 
26 Wilson BUENO, Jornalismo Científico no Brasil, p. 14.  
Quanto às subdivisões e classificações da difusão científica e os conceitos relacionados ao jornalismo 
científico, adotamos os referenciais propostos por Wilson Bueno em sua tese de doutorado, cujo 
trabalho também se ampara nos estudos anteriores de José MARQUES DE MELO sobre o assunto. 
O tema foi detalhado no primeiro capítulo desta dissertação. 
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aspectos predominantes nas reportagens, de certa forma também avaliza a revista 

nesse campo do jornalismo. Entre os aspectos predominantes - lembremos - se 

destacaram o histórico, o psicológico e o técnico-científico. Assim como as seções 

nas quais as reportagens aparecem com mais freqüência dentro da publicação: 

História e  Ciência.  

 

3.2.8 - Repercussão entre os leitores  

 Para mensurarmos a repercussão da publicação da temática religiosa em 

Superinteressante – lembrando que descartamos a pesquisa de campo com leitores, 

tendo em vista que esse universo abrange mais de 400 mil pessoas espalhadas pelo 

país27 – nossa ferramenta foi a própria revista, a partir de e-mails e cartas publicados 

na seção destinada aos leitores. 

 Com base nos dados coletados na ficha de codificação podemos dizer que 

61% das reportagens envolvidas na amostra tiveram grande repercussão entre os 

leitores. Aferimos esse dado a partir do número de manifestações (carta ou e-mail) 

de leitores publicadas pela revista. Consideramos a publicação de 3 ou mais 

manifestações como grande repercussão; 2 manifestações como média 

repercussão; 1 manifestação como pequena repercussão; e nenhuma manifestação 

como sem repercussão. A tabela abaixo facilita a visualização dos resultados: 

 

 

 

 

 

 

                                                 
27 Da tiragem média de 450 mil exemplares por mês, a revista tem uma circulação líquida paga de 
400 mil exemplares, dos quais aproximadamente 270 mil são assinaturas e os restantes 130 mil, 
vendas avulsas em bancas e supermercados. A circulação bruta, de 450 mil exemplares, refere-se ao 
total impresso e a circulação líquida, de 400 mil, ao número de revistas vendidas de fato. Os números 
foram fornecidos pelo atual diretor de redação da revista. Cf. Denis Russo Burgierman, diretor de 
redação da Superinteressante, entrevistado pela autora por e-mail, 18/08/05. Ver apêndices, p. 221. 
Constam também em: Adriano SILVA (ed.), Mídia Kit da Superinteressante, p. 12. Informações 
detalhadas sobre tiragem, circulação e perfil da revista estão no capítulo I. 
 



 154

Tabela 12 - REPERCUSSÃO DA TEMÁTICA RELIGIOSA ENTRE OS LEITORES 

 

Manifestação de leitores           Percentual Em nº de reportagens 

3 ou mais                   61%                  13 

2                   4,8%                    1 

1                   9,5%                    2 

Nenhuma                   24,7%                    5 

 

Acreditamos que os dados referentes às manifestações dos leitores sobre a 

temática religiosa e os números das revistas que obtiveram recordes de vendas nos 

possibilitem traçar um quadro mais exato da penetração que a temática religiosa tem 

entre o público de Superinteressante, motivo pelo qual incluímos nesse capítulo as 

informações relativas à vendagem de determinadas edições. Tomamos por base as 

capas que mais venderam na história da revista desde a sua criação até o período 

que se encerra pesquisa, dezembro de 2002. As dez maiores vendas foram 

registradas entre 2001 e 2003, época em que se observou a exacerbação da 

temática religiosa na publicação. As edições que figuram na tabela abaixo são as 

dez mais vendidas. A revista de dezembro de 2002, sobre Jesus, bateu todos os  

recordes de vendas avulsas, 36% a mais do que o último recorde, obtido na edição 

de julho de 2002, sobre a Bíblia. Os dados estão dispostos na tabela a seguir: 
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Tabela 13 - EDIÇÕES AVULSAS QUE MAIS VENDERAM  
ATÉ DEZEMBRO DE 200228

 

       Edição/ ranking         Tema/capa    Exemplares avulsos 

1º - Dezembro de 2002 Jesus Histórico 221 mil 

2º - Julho de 2002 Verdades e mitos da Bíblia 161 mil 

3º - Setembro de 2002 Chico Xavier/Espiritismo 152 mil 

4º - Agosto de 2002 Legalização da maconha 147 mil 

5º - Outubro de 2002 O fim da psicanálise 143 mil 

6º - Março de 2002 Budismo 142 mil 

7º - Maio de 2003 Matrix: realidade x ilusão 130 mil 

8º - Janeiro de 2001 A cura do câncer 128 mil 

9º - Novembro de 2002 Como ser saudável 127 mil 

10º  - Agosto de 2001 O Dalai Lama 127 mil 

 

Metade das dez capas mais vendidas abordam o tema religião. Das cinco 

edições, três delas figuram no topo da lista.  As temáticas religiosas nessas edições 

englobam Cristianismo, Espiritismo e Budismo. Confrontando os dados da tabela 

acima com os dados que obtivemos por meio da ficha de codificação quanto à 

repercussão na seção de cartas dos leitores, observamos que as edições 

assinaladas na tabela – com temática religiosa como principal manchete de capa – 

tiveram um grande volume de cartas e e-mails não só nas edições posteriores à sua 

publicação, como também nas edições subseqüentes. Só para exemplificar, a 

reportagem sobre a Bíblia, no mês de julho, que ficou em segundo lugar, recebeu 

comentários de 13 leitores na edição de setembro. Provavelmente o número total 

que chegou à redação foi bem maior, mas para a publicação na seção a direção da 

revista só leva em conta os comentários mais relevantes, sejam eles favoráveis ou 

não. 

                                                 
28 Adriano SILVA (ed.), Mídia Kit da Superinteressante, p. 13. 
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Os recordes na vendas das edições assinaladas, bem como o número mais 

elevado de manifestações dos leitores a respeito das reportagens de capa, nos 

permitem inferir que os temas religiosos mobilizam o consumo da revista 

incrementando as vendas e, por conseqüência, atingindo um número maior de 

leitores/consumidores tanto para compra como para manifestar-se diretamente à 

redação sobre os assuntos publicados. É o próprio diretor de redação, Denis Russo 

Burgierman, que confirma essa tendência. Segundo o jornalista, o volume de e-

mails, cartas e telefonemas de leitores cresce significativamente quando a edição 

traz reportagens sobre religião. “Temas religiosos tendem a ter grande resposta do 

público e a causar muita polêmica”, diz ele.29 Burgierman salienta ainda que, mesmo 

dentro da temática religiosa, alguns assuntos geram maior feedback do leitor. Entre 

eles estão aqueles que costumam confrontar as contradições entre os registros 

históricos e aquilo que a fé afirma – daí o recorde de vendagem da edição de 

dezembro de 2002, sobre o Jesus Histórico, e da edição de julho de 2002, sobre 

mitos e verdades  Bíblia, conforme expusemos na última tabela. É importante 

lembrar que a direção de Superinteressante trabalha – como demonstramos no 

primeiro capítulo - com o conceito de interesse presumido do leitor, isto é, supõe-se, 

especula-se sobre o que o leitor gostaria de ver em suas páginas, num exercício que 

requer bastante empatia com o público. O diretor de núcleo da revista, jornalista 

Adriano Silva, afirma o seguinte quanto ao interesse do leitor: 

 

Tudo passa pelo interesse presumido do leitor. A matéria ideal é aquela que 
causa no leitor a sensação de que não pode continuar vivendo sem lê-la. 
Quanto mais a pauta se encaixa nesse critério, mais espaço ela ganha na 
revista. Na hora de "vender" a matéria ao leitor, é esse o nosso objetivo: 
mostrar o quanto ela é imprescindível.30

 

O diretor de redação reforça essa opinião, ao afirmar que um tema de capa 

da revista precisa interessar não apenas a parcela dos leitores, mas a algo o mais 

próximo possível de 100% deles.31  

                                                 
29 Denis Russo Burgierman, diretor de redação da Superinteressante, entrevistado pela autora por e-
mail, 18/08/05. Ver apêndices, p. 221. 
30 Adriano Silva, diretor de núcleo da Superinteressante, entrevistado pela autora por e-mail, 
25/06/03. Ver apêndices, p. 219 
31 Cf. Denis Russo Burgierman, diretor de redação da Superinteressante, entrevistado pela autora por 
e-mail, 18/08/05. Ver apêndices, p. 221. 
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Ora, podemos presumir então que os leitores da revista aprovam o fato de ela 

tratar periodicamente de temas relacionados à religião e enxergam nela uma fonte 

acessível de informação - não especializada – sobre o assunto. Outro dado que 

podemos inferir, considerando o moderno e atraente visual da revista, o formato e o 

estilo dos textos, bem como a seleção das pautas, é que ela procura, com tais 

atributos, captar cada vez mais a atenção do jovem leitor. Os números que 

compõem o perfil da revista, no primeiro capítulo, indicam que 54% de seus leitores 

têm entre 15 e 29 anos.32 É possível supor com base nesse contexto que o interesse 

dos jovens acerca da religião tem sido uma mola propulsora no crescimento da 

revista. Dentro dos parâmetros estabelecidos pela própria direção de 

Superinteressante, ela se define como eficiente no atendimento aos anseios desse 

público leitor, pois considera a venda em bancas e a repercussão de cada 

reportagem um dado inquestionável de eficiência.33 “As vendas são a grande 

resposta. Mensagens recebidas na redação, também”, reitera o diretor de núcleo de 

Superinteressante, Adriano Silva34. Ainda com relação ao maior interesse dos 

leitores por temas ligados à religião, o diretor de redação afirma: 

 

Acho que uma mudança pela qual estamos passando é quanto à abertura 
para se tratar desses temas. Não é só que o interesse esteja crescendo: 
está diminuindo o tabu. Antes, temas religiosos eram veladamente 
proibidos. Mas sem dúvida concordo com a tão repetida afirmação de que 
estamos vivendo um período de incertezas espirituais e de crescimento da 
busca por respostas. Paradoxalmente, acho que talvez isso se deva ao 
enfraquecimento das religiões como instituição: com as pessoas menos 
dispostas a acreditar num conjunto pronto de respostas, elas ficam mais 
propensas a procurar individualmente por suas próprias respostas 
buscando em diversos sistemas religiosos.35

 
 

                                                 
32 Cf. Adriano SILVA (ed.), Mídia Kit da Superinteressante, p. 11. O site www.publiabril.com.br, 
acessado em 23 de agosto de 2005, mostra um dado ampliado a respeito da idade dos leitores: 59% 
deles tem idades entre 18 e 39 anos. Todos os dados sobre o perfil da revista foram apresentados no 
primeiro capítulo. 
33 Cf. Denis Russo Burgierman, diretor de redação da Superinteressante, entrevistado pela autora por 
e-mail, 18/08/05. Ver apêndices, p. 221. 
34 Adriano Silva, diretor de núcleo da Superinteressante, entrevistado pela autora por e-mail, 
25/06/03. Ver apêndices, p. 219. 
35 Denis Russo Burgierman, diretor de redação da Superinteressante, entrevistado pela autora por e-
mail, 18/08/05. Ver apêndices, p. 221. Quanto ao enfraquecimento da religião institucional e a 
tendência a formas mais individualizadas de religiosidade, Cf. BERGER; LUCKMAN, Modernidade, 
pluralismo e crise de sentido, p. 48, que chamam a atenção para o fato da “desigrejização” não ser 
confundida com perda de religiosidade.  
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 As informações reunidas até aqui, somadas à declaração acima, nos fazem 

pensar no fenômeno do bricolage:  

 

cada pessoa tende hoje a elaborar uma religião à la carte e fazer suas 
experiências, mantendo autonomia e disponibilidade. O termo “bricolage” foi 
proposto por Lévi-Strauss para descrever a maneira como os mitos são 
pouco a pouco construídos, a partir de materiais de origens diversas. Cada 
qual tece seu pequeno relato crente servindo-se de palavras “desorbitadas”, 
oriundas de diferentes sistemas.36

 

O fenômeno se caracteriza por um espiritual desligado da religião de origem e 

na valorização de crenças que fazem sentido para cada sujeito, com base em uma 

construção pessoal a partir de recursos simbólicos elaborados pelos sistemas de 

crenças. O bricolage está na origem das redes de busca partilhada de sentido que 

nasce da vivência concreta de cada pessoa e nas quais a dimensão afetiva é 

essencial. Mais do que se apoiar em ensinamentos dogmáticos, sua finalidade é 

perceber Deus em circunstância em que assume um rosto particularizado. Jean-Paul 

Willaime define bricolage como “um religioso selvagem, informal, disseminado que, 

desconectado dos grandes aparelhos do crer, pode reportar-se a eles de modo 

esporádico utilizando algumas de suas ofertas”.37

De alguma forma, nos parece que é isso o que se verifica com o leitor da 

revista Superinteressante. No entanto, não nos aprofundaremos em tal questão, pois 

nosso objeto de pesquisa não está centrado no leitor, mas na publicação em si.  

 

3.3 - Análise geral dos resultados obtidos 

 Após a análise específica de cada um dos itens que compõem nossa ficha de 

codificação, julgamos necessária uma avaliação geral dos dados levantados, de 

forma a traçar um perfil da revista. Os primeiros três itens da ficha nos informam 

sobre a identificação e também – principalmente – sobre aspectos gráficos de cada 

reportagem: posição na capa da revista, número de páginas, recursos gráficos 

                                                 
36 Jorge Cláudio RIBEIRO, Os universitários e a transcendência, p. 19. (mimeo) 
37 Jean-Paul WILLAIME apud Jorge Cláudio RIBEIRO, Os universitários e a transcendência, p. 19. 
(mimeo) 
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empregados para valorizar a reportagem, etc. Os itens posteriores preocupam-se 

mais com o binômio texto/informação e suas variáveis.  

O quarto item está relacionada ao formato do texto dentro do universo do 

jornalismo, daí a preocupação com as categorias e gêneros jornalísticos. O quinto 

item aponta para a classificação (seção) de cada matéria dentro da revista. No sexto 

item, o foco volta-se para a qualidade da informação veiculada, por isso trata das 

fontes da revista para obtenção de dados. O sétimo item busca descobrir aspectos 

predominantes nos textos, enquanto o oitavo sonda recursos de linguagem que 

facilitem o entendimento do leitor. O nono e último item também se volta para o 

leitor, no intuito de captar de alguma forma o impacto dos textos sobre o seu 

interesse.    

Temos então nos primeiros três itens o olhar voltado para a forma e nos 

demais, para o conteúdo. 

Quanto à forma, os dados coletados nos permitem afirmar que há uma 

preocupação por parte da redação da revista em dar ênfase e destaque às pautas 

sobre religião. Por ter-se mostrado como um tema atrativo para os leitores – e 

conseqüentemente vendável, as matérias ocupam geralmente espaço nobre: a 

capa, seja como manchete principal ou como manchete secundária.  No interior da 

revista, os temas recebem espaço considerável – em média 6 páginas – podendo 

chegar a 11 páginas, o que as caracteriza como matérias extensas, que exigem 

bastante pesquisa e consulta a várias fontes, como comprovam as questões sobre 

conteúdo. Uma vez distribuídos nas páginas, os textos ganham tratamento gráfico 

cuidadoso. Os recursos são empregados em profusão: fotografias, ilustrações, 

textos em box, mapas, infográficos e linhas cronológicas. Tudo isso para tornar a 

leitura mais fácil, atrativa e prazerosa. E manter cativa a atenção do leitor. 

Quanto aos gêneros jornalísticos, constatamos – como já dissemos 

anteriormente - que todos os textos selecionados para a pesquisa se enquadram na 

categoria do jornalismo informativo e no gênero reportagem. Pode-se dizer que a 

temática religiosa é tratada predominantemente por meio de amplas  reportagens.38  

                                                 
38 Convém relembrar que a revista traz, em menor escala, notas, notícias e entrevista sobre religião, 
porém, ao optarmos pelo filtro que prevê a análise somente de textos que foram manchete, 
automaticamente, descartamos da amostra os textos menores representados pelos outros gêneros do 
jornalismo informativo. Mesmo que os considerássemos no levantamento, a maioria esmagadora dos 
textos, ainda assim, seria de reportagens. 
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No que diz respeito às seções, a maior parte das reportagens vem 

classificada como Capa. As demais, cujas manchetes foram secundárias aparecem 

classificadas em sua maioria como História e Ciência.  As seções demonstram um 

alinhamento com relação aos aspectos predominantes. Nos textos, há ênfase nos 

aspectos históricos, psicológicos e técnico-científicos. Constatamos o uso de 

analogias e metáforas explícitas para facilitar a compreensão do leitor em 19% da 

amostra, embora todas as reportagens primem pela acessibilidade da linguagem, 

pela clareza, simplicidade e objetividade, características que avaliamos como 

positivas – e fundamentais no texto jornalístico -, mas que quando levadas ao 

extremo simplificam demais alguns temas desconsiderando suas complexidades e 

nuances. 

 As principais fontes de informação dos repórteres são os livros e os 

especialistas. A internet serve para a pesquisa de informações gerais sobre o tema, 

mas o aprofundamento vem mesmo por meio de livros e especialistas no assunto. A 

maior parte das reportagens ouve de 4 a 6 especialistas. Há aquelas que ouvem 

mais de 9 e correspondem as reportagens mais extensas e mais complexas, que 

ocupam o centro da capa e entre 9 e 11 páginas do interior da revista. São as que 

requerem mais trabalho de pesquisa e apuração, como exemplificamos no início 

deste capítulo. O trabalho de ouvir múltiplas fontes de informação sobre um tema 

também denota a importância que ele tem dentro de uma publicação e o esforço em 

abordá-lo de forma mais completa e compreensível para o leitor. Contudo, muitas 

vezes o excesso de informação, quando mal organizado pode ter efeito contrário, 

como constatamos na reportagem sobre Buda, na edição 174, de março de 2002. A 

matéria é extensa, rica em ilustrações e, apesar de mencionar rapidamente apenas 

um especialista no assunto, reúne um volume de informações muito grande. Gerou 

reclamações por parte dos leitores que coincidiram com as nossas observações.39

 Aquelas características que surgem, num primeiro momento, como positivas 

podem, no pólo oposto, se tornarem negativas: simplificações fáceis, reducionismos, 

excesso de informação textual ou visual. Contudo, é inegável que o tema religião 

                                                 
39 Como vimos no capítulo anterior, a organização da reportagem gerou de fato reclamações dos 
leitores. Na seção de cartas publicada na edição posterior a que veiculou a reportagem sobre Buda 
um dos leitores classificou a matéria como “confusa, com todas aquelas fotos e textos espalhados 
pela página”. Encerrou seu e-mail de forma irônica: “só mesmo sendo iluminado para entender”. 
Fábio PARESCHI, Seção Super leitor, Superinteressante, p. 14. A análise detalhada da reportagem 
sobre Buda está no segundo capítulo. 
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dentro da revista tem peso já que se constitui numa excelente ferramenta de vendas. 

Se, por um lado, a intenção é agradar ao leitor com informação fácil e acessível, por 

outro, essa mesma informação é alvo de queixas de especialistas que já serviram 

como fontes às matérias e se disseram insatisfeitos com o resultado final publicado. 

Esse é um dos temas do qual trataremos no próximo capítulo. Abordaremos também 

as relações de Superinteressante com a chamada pós-modernidade e 

estabeleceremos um diálogo entre os dados levantados no decorrer do trabalho e as 

correntes teóricas que se ocupam da mídia, da informação e da religião na 

sociedade de consumo. 
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Fig. 12 – As dez mais: página encartada no Mídia Kit da Superinteressante mostra  

as edições mais vendidas na história da revista, desde o lançamento, em 1987, até 
dezembro de 2002.40 Metade das edições trouxe temas religiosos como manchetes 
principais. 

                                                 
40 Adriano SILVA (ed.), Mídia Kit da Superinteressante, p. 13. 



CAPÍTULO IV: 

DEUSES SUPERINTERESSANTES, PÓS-MODERNOS E 
ESPETACULARES? 

 
  
 O capítulo final de nosso trabalho tem por objetivo promover um cruzamento 

entre o olhar do Jornalismo e o olhar das Ciências da Religião, ou de áreas afins, 

sobre a revista Superinteressante. No primeiro capítulo dedicamo-nos a traçar um 

perfil completo e abrangente da publicação que é nosso objeto de estudo. No 

segundo capítulo, nossa intenção, foi dissecar cada uma das reportagens 

analisadas: suas semelhanças, diferenças, peculiaridades e características 

marcantes. O resultado foi expresso sob a forma de pequenas sinopses contendo 

tais aspectos. No capítulo anterior, o terceiro, nosso intuito foi sair das 

particularidades retratadas no segundo e partir para algumas generalizações sobre 

tais reportagens, buscando uma identidade conjunta e comum para os textos 

analisados, com auxílio, sobretudo dos referenciais jornalísticos e da própria análise 

de conteúdo. 

 Reservamos o quarto capítulo para expressar a opinião de alguns 

especialistas em Ciências da Religião ou de áreas afins, que já serviram como 

fontes de informação para reportagens de Superinteressante no período analisado, 

por considerarmos que o conhecimento dessas fontes é matéria-prima fundamental 

para a estruturação e produção de conteúdo das matérias. 

 Neste último capítulo também analisaremos o fenômeno observado na revista 

à luz dos quadros teóricos trabalhados pelas Ciências da Religião, advindos de 

diferentes áreas dos saber, representados pelas idéias de Gianni Vattimo, Stefano 

Martelli, Zygmunt Bauman, Anthony Giddens, José J. Queiroz e Guy Debord, entre 

outros. Nossa intenção é, a partir de tais referenciais teóricos, enquadrar ou não a 

revista como um instrumento consentâneo com os atributos da sociedade pós-

moderna. Para isso, discorreremos sobre a visão de pós-modernidade defendida 

pelos autores citados e seus conceitos co-relacionados. 
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Mas nem por isso deixaremos de lado – e nem podemos - os referenciais 

teóricos sobre mídia, informação e jornalismo que permeiam nossa pesquisa, 

representados principalmente pela obra de José Marques de Melo, e também pelas 

contribuições de Wilson Bueno, Ciro Marcondes Filho e Luís Mauro Sá Martino. Do 

contrário estaríamos privilegiando um tipo de olhar, em detrimento de outro.   

Começaremos esta etapa final pelos resultados das entrevistas realizadas 

com alguns dos especialistas ouvidos por Superinteressante entre 2000 e 2002. 

 

4. 1 - O olhar dos especialistas  

 

 Entrevistamos seis especialistas que foram ouvidos pela revista nos três anos 

que abarcam a pesquisa. Das seis entrevistas, cinco foram feitas por e-mail e uma 

por telefone. 

 O critério para a escolha dos entrevistados baseou-se em buscar aqueles 

profissionais citados nas reportagens sobre as duas denominações religiosas que 

aparecem com mais freqüência nas páginas de Superinteressante: o Cristianismo e 

o Islamismo. Dentro desse recorte, procuramos então, dentro do possível, 

entrevistados vinculados a diferentes instituições de ensino e pesquisa que se 

dispusessem a contribuir com nosso trabalho. Entrevistamos três professores da 

USP, dois da PUC/SP e um da UMESP. Os três professores da USP foram ouvidos 

em reportagens sobre o Islamismo e os demais, sobre o Cristianismo. São eles:  

 

1. Professor Pedro Vasconcelos, do Departamento de Teologia e Ciências da 

Religião da PUC/SP, especialista em Exegese Bíblica;  

2. Professor Rafael Rodrigues da Silva, do Departamento de Teologia e Ciência 

da Religião da PUC/SP; 

3. Professor Paulo Augusto Nogueira, do Programa de Pós-graduação em 

Ciências da Religião da UMESP, especialista em Literatura e História do 

Cristianismo Primitivo; 
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4. Professora Safa Jubran, da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências 

Humanas da USP, especialista em Língua e Literatura Árabe; 

5. Professor Mamede Mustafa Jarouche, da Faculdade de Filosofia, Letras e 

Ciências Humanas da USP, especialista em Língua e Literatura Árabe; 

6. Professor Peter Demant, da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências 

Humanas da USP, especialista em Relações Internacionais e Oriente Médio. 

 

O questionário que serviu de fio condutor para as entrevistas com os 

professores segue abaixo: 

 

1. O que você achou do texto publicado da reportagem na qual foi entrevistado e 

citado como fonte de informação? Sentiu-se satisfeito com o resultado final? 

Por quê? Em caso negativo, que ressalvas você faria ao texto/conteúdo da 

reportagem? 

 

2. Que características você ressalta como positivas e como negativas nas 

reportagens sobre religião veiculadas pela revista Superinteressante? Por 

quê? 

 

3. Se você fosse sintetizar em uma palavra a cobertura que a revista dá a 

religião, qual seria? 

 

4. Segundo dados da direção da revista, a temática religiosa causa grande 

repercussão entre os leitores, se comparada a outros temas. Na sua 

avaliação qual o motivo dessa repercussão entre os leitores? 

 

5. Como você avalia a abertura de espaço para tratar do tema religião num 

veículo como Superinteressante? 
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6. Outras considerações que julgar importantes sobre a revista e que não 

estejam contempladas nas perguntas acima: 

Para fins de análise das respostas não seguiremos obrigatoriamente a ordem 

das perguntas acima. Organizaremos o texto por temas e aspectos que apareceram 

com mais freqüência nas respostas. 

 

4.1.1 - Satisfeitos ou não? 

   Entre as características negativas atribuídas à cobertura dada por 

Superinteressante à temática religiosa a mencionada mais freqüentemente foi a 

superficialidade. De uma ou outra forma, empregando sinônimos, todos os 

entrevistados em algum momento avaliaram a cobertura da revista como superficial. 

 Informação sem aprofundamento, subaproveitada e rápida para ser deglutida 

pelo leitor sem dificuldade foram alguns dos atributos citados pelos entrevistados. O 

professor Pedro Vasconcelos, da PUC/SP, vê um certo grau de distorção entre o 

que foi falado com o repórter e o resultado final do texto editado: 

 

A sensação não é muito diferente da sentida quando dei entrevistas a 
outros veículos, a de que são pegas frases soltas, que no contexto em que 
foram pronunciadas tinham uma certa intenção e perspectiva, que acabam 
se perdendo quando inseridas no todo da reportagem. Isso por vezes 
distorceu expressivamente aquilo que se pretendia dizer. (...) a rapidez 
(ligeireza) e falta de profundidade das abordagens levam algumas vezes a 
uma certa frustração. Já houve vezes em que me arrependi de ter 
colaborado para reportagem tão medíocre.1

 

A opinião do professor Paulo Nogueira, da UMESP, complementa esse 

raciocínio: “Às vezes, afirmações marginais são citadas e outras mais centrais 

deixadas de lado” 2. 

                                                 
1 Pedro Vasconcelos, entrevistado pela autora por e-mail, 27/12/05.  Ver apêndices, p. 225. 
2 Paulo Nogueira, entrevistado pela autora por e-mail, 08/02/06. Ver apêndices, p. 233.Uma das 
principais conclusões do trabalho de Alessandra Pinto de CARVALHO, A ciência em revista, p. 169, 
diz respeito justamente a essa característica de Superinteressante: “Outro detalhe que é destacado 
nessa filosofia editorial é a importância dada ao detalhe curioso e inusitado das notícias, apresentado 
como a melhor informação os fatos que, muitas vezes, deveriam ser secundários na matéria. A 
criatividade na exploração de vários enfoques da notícia é uma característica saudável na atividade 
jornalística, contudo, torna-se banal quando procura dar atenção a um elemento sem muita 
importância informacional”. Concordamos plenamente com o pensamento da autora. A reportagem “A 
doutrina do deserto”, sobre os Manuscritos do Mar Morto, publicada na edição de agosto de 2000, é 



 167

 Uma das principais críticas dos especialistas reside exatamente nesse  

subaproveitamento das informações fornecidas, como sintetiza o professor Rafael 

Rodrigues da Silva, da PUC/SP: 

 

... o estilo apresentado pela revista Superinteressante é o de apresentar um 
texto assinado pelos repórteres ou responsáveis pela matéria que fazem o 
esforço de coletar e compilar várias opiniões sobre um determinado 
assunto. Penso que este caminho reduz drasticamente o pensamento do 
autor entrevistado e leva o leitor a tomar algumas frases como sendo 
daquele estudioso ou especialista que está sendo entrevistado. No fundo, 
muitas das idéias colhidas nas entrevistas foram trabalhadas de uma forma 
que não são creditadas aos seus autores. Diferente se a revista trouxesse 
as entrevistas de forma integral e direta. Nesta perspectiva, posso dizer que 
nem sempre me senti satisfeito com o resultado final da entrevista. Explico. 
É muito pouco diante das respostas apresentadas pelos entrevistados 
simplesmente ter o seu nome mencionado numa frase ou num pensamento. 
(...) algumas questões cruciais e alguns conceitos que mereceriam um 
maior destaque e atenção ficam a desejar.3

 

Apesar disso, ele próprio reconhece que há dificuldades em se traduzir temas 

científicos para o grande público ao qual a revista se destina: 

 

Evidentemente que não posso cobrar desta revista um teor científico como 
de uma revista de Ciências da Religião. Esta é uma revista que traz 
informações rápidas e sem aprofundamento e muitas vezes o seu sucesso 
reside na exploração de temas candentes no discurso e na prática 
religiosa.4

 

 

                                                                                                                                                         
um exemplo desse deslocamento do foco da informação central para dados menos relevantes. A 
análise detalhada da reportagem consta no segundo capítulo. 
3 Rafael Rodrigues da Silva, entrevistado pela autora por e-mail, 28/12/05.  Ver apêndices, p. 227. 
4 IDEM, entrevistado pela autora por e-mail, 28/12/05. Ver apêndices, p. 227. Quando questionamos a 
direção da revista sobre se as matérias visavam estabelecer um primeiro contato dos leitores com o 
tema ou uma abordagem mais aprofundada, recebemos do diretor de núcleo Adriano Silva a seguinte 
resposta: “As duas coisas. Toda matéria da Super responde: o que é, como funciona, as polêmicas 
que há a respeito, por que é relevante, historiografia e futuro inferível”. Adriano Silva, diretor de 
núcleo da Superinteressante, entrevistado pela autora por e-mail, 25/06/03. Ver apêndices, p. 219. 
Já o diretor de redação, Denis Russo Burgierman, nos respondeu da seguinte forma: “Procuramos 
não ‘simplificar’ os temas, mas tratar deles com muita clareza, de um modo que seja acessível a 
todos. Mas é claro que há limitações de espaço – e é por isso que nossas reportagens sempre são 
sucedidas por indicações bibliográficas para quem quer ir mais fundo”. Denis Russo Burgierman, 
diretor de redação da Superinteressante, entrevistado pela autora por e-mail, 18/08/05. Ver 
apêndices, p. 221. Aqui, o jornalista se refere à seção “Para saber mais”, que aparece no fim de cada 
reportagem, contendo dicas de livros e sites para consulta. O tema foi tratado no primeiro capítulo, no 
item sobre o perfil jornalístico da revista. 
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 Outra crítica freqüente é quanto ao enfoque adotado nas reportagens, 

tachado por alguns especialistas de equivocado, sensacionalista e, em alguns 

casos, até mesmo preconceituoso, como avalia o professor Mamede Jarouche, da 

USP, referindo-se a reportagem sobre o profeta Maomé, na edição 180 (extra), de 

setembro de 2002, para a qual foi entrevistado: 

 

... no caso da reportagem em questão, que se dá destaque a certos 
procedimentos que, normalmente, o receptor “ocidental” tende a 
generalizar. Por exemplo: o texto diz que a “ética tribal” levava ao Talião, 
“olho por olho, dente por dente”. Conclusão apressada do leitor ocidental: 
esses árabes são uns assassinos. Mas o Talião não é, em absoluto, 
característico de sociedades tribais do deserto. Surgiu numa civilização 
avançada da época, a babilônica, que de modo algum era “desértica”. E era 
plenamente aplicado no mundo antigo.5

  

 Ainda sobre o Islamismo o professor Jarouche ressalta o exemplo de uma 

reportagem sobre o Alcorão, que lhe chamou a atenção pela manchete de capa, na 

edição 170, de novembro de 2001: “Abrimos a caixa preta do Islã”. “Me pareceu 

leviana e preconceituosa”, analisa Jarouche, apesar de admitir não ter lido a 

reportagem. Todavia, sua análise vai além de Superinteressante e engloba outras 

publicações da Editora Abril: 

 

Seria interessante observar que a editora da revista, a Abril, é 
virulentamente anti-árabe e anti-islâmica no que se refere às coisas 
contemporâneas. Basta observar o seu carro-chefe, que é a revista Veja. 
Por outro lado, as publicações da casa nem sempre são hostis às coisas 
árabes e muçulmanas da Idade Média. Junte-se a isso o fato de que 
certamente nem todos os funcionários compartilham dessa hostilidade.6

 

 A professora Safa Jubran, da USP, também vê indícios de preconceito na 

forma como o Islamismo é tratado, ao avaliar o texto da reportagem sobre Maomé, 

em que também foi entrevistada: 

 

                                                 
5 Mamede Jarouche, entrevistado pela autora por e-mail, 09/02/06.  Ver apêndices, p. 235. 
6 IDEM, entrevistado pela autora por e-mail, 09/02/06.  Ver apêndices, p. 235. 
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Tenta ser informativa e neutra, ouviu várias pessoas religiosos, professores 
e escritores, porém sem aprofundar as opiniões. Não posso dizer que fiquei 
satisfeita, pois já no título a linguagem é preconceituosa e de certa forma 
sem cuidado (“encontrou tempo para fundar uma religião”).7

  

No que diz respeito ao tom sensacionalista, o professor Paulo Nogueira, da 

UMESP faz a seguinte análise: “Como negativo vejo o fato de tentarem dar um tom 

de absoluta novidade (ou quase sensacionalista) a pesquisas que não chegaram a 

resultados definitivos e que sequer têm caráter de ‘ameaça’ a dogmas 

estabelecidos” 8. 

 Pedro Vasconcelos, da PUC/SP, e Mamede Jarouche, da USP, partilham de 

opinião semelhante: “Me parece que, via de regra, o desejo é o de aparentar que 

suas reportagens estão revelando coisas espantosas e descobrindo grandes 

segredos. Estratégia de marketing” 9, observa o último. Vasconcelos reconhece que 

a divulgação do trabalho dos pesquisadores em Teologia e Ciências da Religião 

propiciada pela revista não deixa de ser interessante, mas garante ter “plena 

consciência de que o intuito dela é mercadológico e, de forma muito discreta, mas 

real, sensacionalista no que tange aos temas relativos à religião” 10. A sensação que 

se tem, ressalta o pesquisador, é a de que não interessa efetivamente o 

aprofundamento da questão a não ser naquilo que possa ter de sensacionalista ou 

de novidade rasteira. “Não é à toa que as reportagens sobre assuntos religiosos 

costumam sair na época da Páscoa e do Natal”. 11

 Oportunista, marketeira, comum e abrangente foram alguns dos termos 

escolhidos pelos entrevistados quando pedimos que sintetizassem em uma palavra 

a cobertura que a revista dá a religião. Não é por acaso que a maioria dos 

entrevistados se disse, de alguma forma, insatisfeita com o resultado final das 

matérias em que serviram como fonte de informação. A exceção foi o professor 

Paulo Nogueira, da UMESP, que respondeu: “De forma geral fiquei satisfeito. Em 

                                                 
7 Safa Jubran, entrevistada pela autora por e-mail, 18/01/06.  Ver apêndices, p. 231. 
8 Paulo Nogueira, entrevistado pela autora por e-mail, 08/02/06. Ver apêndices, p. 233. 
9 Pedro Vasconcelos, entrevistado pela autora por e-mail, 27/12/05.  Ver apêndices, p. 225. 
10 IDEM, entrevistado pela autora por e-mail, 27/12/05.  Ver apêndices, p. 225. 
11 IDEM, entrevistado pela autora por e-mail, 27/12/05.  Ver apêndices, p. 225. 
Conforme expusemos no capítulo II, inicialmente a revista usava esse expediente de publicar 
matérias com temas controversos do Cristianismo na Páscoa e no Natal: Jesus Histórico, Santo 
Sudário, mitos e verdades da Bíblia, etc. Mais tarde, com a ampliação do espaço para a temática 
religiosa, a publicação de matérias sobre o assunto extrapolou o critério do calendário religioso, até 
mesmo porque passou também e dar destaque a outras denominações religiosas. 
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apenas um caso, uma informação minha foi totalmente mal compreendida. Às vezes, 

afirmações marginais são citadas e outras mais centrais deixadas de lado. Mas no 

geral o resultado é satisfatório” 12. Mesmo assim, ele fez ressalvas com relação à 

compreensão da informação por parte do repórter. 

 Ao ler as respostas acima o que se observa não é de todo novo. Parece haver 

uma dicotomia inerente à relação jornalista – fonte de informação. Uma espécie de 

paralaxe, gerando sempre uma certa diferença entre o que a fonte diz in natura e a 

informação final publicada, resultante do tratamento jornalístico que ela recebe.13 

Uma diferença entre a informação bruta e a informação manufaturada, característica 

intrínseca da atividade jornalística, talvez efeito colateral, e por isso indesejável, do 

ato de traduzir e mediar que cabe ao Jornalismo.14 É claro que o fato de estarmos 

nos referindo a esse aspecto que nos parece inato à atividade não justifica a 

distorção, a falta de cuidado e apuro, a leviandade, ou até mesmo a 

irresponsabilidade no trato da informação, entretanto, de certa forma, pode explicar a 

insatisfação das fontes em relação à mídia, não só no caso de Superinteressante, 

mas de um modo geral. Se é um efeito colateral que não pode ser evitado, dada à 

própria natureza do fazer jornalístico, que seja minimizado ao máximo possível. 

 Os próprios especialistas apontam saídas para superar a distância entre a 

informação que sai da fonte e a informação que chega ao público leitor. O professor 

Rafael Rodrigues da Silva acredita que as entrevistas deveriam ser publicadas na 

íntegra e no formato pergunta-resposta – o que no jargão jornalístico se chama de 

Pingue-Pongue. É um formato que se presta para determinados assuntos e não vale 

para outros, sob o risco de descaracterizar a linha editorial da revista, alicerçada no 

                                                 
12 Paulo Nogueira, entrevistado pela autora por e-mail, 08/02/06. Ver apêndices, p. 233. 
13 Sobre o processamento e o tratamento da informação jornalística ver: Mário ERBOLATO, Técnicas 
de Codificação em Jornalismo, p. 193. Em Comunicação e Jornalismo, Ciro MARCONDES FILHO, p. 
113, critica, não sem um forte tom ácido e irônico, o processamento da informação no jornalismo: “A 
produção de notícias tem dinâmica própria. Trata-se de uma atividade complexa, que envolve 
milhares de pessoas em cada país, sistemas técnicos sofisticados e ultra-rápidos, tornando-se 
incontrolável, inverificável em tempo hábil, fato consumado na maioria das vezes. Uma reparação é 
praticamente impossível. Atividade demasiado delicada e perigosa para ser deixada nas mãos de 
jornalistas, como disse Paul Marchand. A máquina informativa tem processos que são detonados por 
jornalistas - associados aos seus próprios vícios (clichês) e visões de mundo parciais e 
preconceituosas  - , produz, ela mesma, a desinformação (...) e, além disso, dá margem a processos 
livres, incontroláveis inadministráveis de mistificação e desinformação. Jornalistas dão a sua 
contribuição à desinformação quando se usam de termos indevidos, tendenciosamente 
minimizadores dos problemas ou exageradores de sua periculosidade. Por que falar que uma guerra 
é uma ‘intervenção cirúrgica’ ? Por que repetir cegamente que o Iraque ‘tem o quarto exército do 
mundo?’. 
14 As funções do Jornalismo foram um dos temas abordados no primeiro capítulo. 
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formato reportagem, transformando-a numa coletânea de entrevistas extensas e 

talvez excessivamente específicas para a compreensão do leitor não especializado. 

Não se pode esquecer que estamos tratando de uma revista generalista. Além disso, 

esbarraria em uma limitação bem concreta do cotidiano das redações, a falta de 

espaço para publicação de um volume tão detalhado de informações. Some-se a 

isso o fato de que reportagens e entrevistas têm funções e objetivos diferentes no 

Jornalismo, como explica Marques de Melo: 

 

A reportagem é o relato ampliado de um acontecimento que já repercutiu no 
organismo social e produziu alterações que são percebidas pelas 
instituições jornalísticas. Por sua vez, a entrevista é um relato que privilegia 
um ou mais protagonistas do acontecer, possibilitando-lhes um contato 
direto com a coletividade.15

 

O professor Paulo Nogueira, da UMESP, aponta outra direção para reduzir a 

diferença entre o que é dito e o que é publicado, com base na sua experiência como 

entrevistado: 

 

Há dois tipos de repórteres que cobrem religião: os mais experientes e que 
sempre cobrem a temática religiosa elaboram perguntas e produzem 
matérias de maior qualidade. Mas há momento em que repórteres muito 
inexperientes e desinformados nos procuram para entrevistas. Nesses 
casos fica muito difícil ajudar. Seria importante mais investimento nesses 
jovens repórteres com cursos (de extensão, por exemplo) e formação para 
divulgação científica na área.16  

 

 O investimento no aperfeiçoamento dos profissionais nos parece uma solução 

viável, sobretudo, numa publicação voltada para o jornalismo científico e adepta da 

prática do todos podem fazer tudo como é  o caso de Superinteressante.17

                                                 
15 José MARQUES DE MELO, Jornalismo Opinativo, p. 66. 
16 Paulo Nogueira, entrevistado pela autora por e-mail, 08/02/06. Ver apêndices, p. 233. 
17 Não há editorias fixas na revista. Todos, em tese, podem fazer tudo. Os profissionais selecionados 
para trabalhar na Superinteressante são habilitados para trabalhar nas três áreas básicas do 
jornalismo: reportagem, redação e edição, conforme nos disse em entrevista por e-mail o diretor de 
núcleo da revista, Adriano Silva. Ver apêndices, p. 219. Esse assunto foi discutido no primeiro 
capítulo do trabalho, quando descrevemos o perfil jornalístico da publicação. O atual diretor de 
redação, Denis Russo Burgierman traça o perfil dos repórteres: “Repórteres da Super  costumam ser 
pessoas jovens, enormemente curiosas, afeitos a bibliotecas, interessados em garimpar detalhes, 
bons em contar histórias.” Denis Russo Burgierman, diretor de redação da Superinteressante, 
entrevistado pela autora por e-mail, 18/08/05. Ver apêndices, p. 221. 
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 Há, porém, aqueles especialistas menos otimistas, que julgam que se se trata 

de uma característica intrínseca do Jornalismo, não há muito o que fazer, como é o 

caso do professor Mamede Jarouche que em suas respostas teceu críticas não só à 

revista em questão, mas à imprensa escrita em geral. “Não há como reclamar do 

texto. Seus defeitos são próprios do Jornalismo. Para ser outra coisa, ele teria que 

deixar de ser jornalístico”18, sentencia o especialista em Língua e Literatura Árabe da 

Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP.  

 

4.1.2 - Nem tudo está perdido 

A despeito das críticas e dos pontos negativos destacados, os especialistas 

também ressaltaram os pontos positivos da cobertura da temática religiosa pela 

revista. O professor Peter Demant, especialista em Relações Internacionais e 

Oriente Médio da USP, vê com bons olhos a iniciativa da revista. “Apesar das 

críticas, sou favorável a esse tipo de publicação, pois acredito que ela preencha uma 

lacuna de forma positiva. Vejo legitimidade nesse tipo de publicação” 19. 

O professor Paulo Nogueira, da UMESP, também é otimista ao avaliar a 

abertura de espaço promovida pela revista no tocante à religião: 

 

Acho importante, afinal religião ainda é ensinada de forma infantil e primária 
nas igrejas e nas escolas. Todo o pensamento crítico sobre  religião e suas 
tradições é bastante ignorado no Brasil. Aqui se é ateu (estilo positivista 
francês do século XIX) ou crente ingênuo. Informar, por exemplo, 
adolescentes sobre novidades sobre a pesquisa sobre Jesus de Nazaré e 
as origens do Cristianismo é um serviço pela informação de qualidade.20

 
 

                                                 
18 Mamede Jarouche, entrevistado pela autora por e-mail, 09/02/06. Ver apêndices, p. 235.  
De certa forma, concordamos com o posicionamento do professor Jarouche. Essa paralaxe entre a 
informação bruta e a informação processada é inerente ao Jornalismo e reflexo justamente do fato de 
a informação passar por um tratamento para a publicação.  Sempre vai haver diferenças, mas 
acreditamos que é papel fundamental do jornalista esforçar-se ao máximo para que elas não ocorram, 
sob pena de distorcer a informação e comprometer sua credibilidade junto às fontes e, 
principalmente, junto ao público. 
19 Peter Demant, entrevistado pela autora por telefone, transcrição em documento Word, 17/01/06. 
Ver apêndices, p. 229. 
20 Paulo Nogueira, entrevistado pela autora por e-mail, 08/02/06. Ver apêndices, p. 233. 
  Concordamos com o professor Paulo Nogueira nesse aspecto.  
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 O especialista em Literatura e História do Cristianismo Primitivo vê ainda uma 

outra qualidade na revista: “A Superinteressante veicula reportagens que tentam 

oferecer a um público mais amplo resultados de pesquisa de ponta na área dos 

estudos bíblicos. Há também um bom equilíbrio entre opiniões de pesquisadores 

internacionais e nacionais” 21. 

 Para o professor Rafael Rodrigues da Silva, da PUC/SP, outro ponto a favor é 

que “os repórteres ou editores da revista conseguem respeitar as opiniões” 22. 

 Já a professora Safa Jubran, da USP, se abstém de apontar qualidades pois, 

assim como Peter Demant e Mamede Jarouche, ambos também da USP, não 

costuma ler a revista, excetuando edições em que ela concede entrevista: “Quando 

esta revista foi lançada, comprei alguns números, mas logo deixou de ser 

‘superinteressante’ para mim”23, responde num trocadilho. 

 O professor Pedro Vasconcelos, da PUC/SP, crítico ferrenho de 

Superinteressante ressalta apenas uma qualidade: a visibilidade que de alguma 

forma ela proporciona ao trabalho dos pesquisadores da área.24

 

4.1.3 - “É disso que o povo gosta” 

 Como o título deste item indica, nas próximas páginas procuraremos 

responder o porquê da atração que a temática religiosa exerce sobre os leitores25, 

na visão dos especialistas entrevistados. Não se pode negar o interesse do público 

pelo assunto, diante dos dados apresentados no fim do terceiro capítulo – recordes 

de vendas, comentários enviados à redação. 

 Quando questionado sobre qual seria o motivo de tamanho interesse por 

parte dos leitores, o professor Peter Demant, nascido na Holanda e vivendo no Brasil 

desde 1999, lança mão de sua condição de estrangeiro para fazer uma análise que 

abrange não só o público da revista, mas os brasileiros de um modo geral, 

comparando o panorama nacional ao europeu: 

                                                 
21 Paulo Nogueira, entrevistado pela autora por e-mail, 08/02/06. Ver apêndices, p. 233. 
22 Rafael Rodrigues da Silva, entrevistado pela autora por e-mail, 28/12/05. Ver apêndices, p. 227. 
23 Safa Jubran, entrevistada pela autora por e-mail, 18/01/06.  Ver apêndices, p. 231. 
24 Pedro Vasconcelos, entrevistado pela autora por e-mail, 27/12/05. Ver apêndices, p. 225. 
25 Lembramos que nosso trabalho não contempla a pesquisa de opinião com leitores, conforme 
estabelecido desde o início no projeto de pesquisa, porque teríamos que selecionar uma amostra 
representativa de um universo que abarca em torno de 400 mil leitores em todo o País. 
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No Brasil observa-se que há uma série de revistas que lidam com assuntos 
religiosos. O povo preocupa-se bastante com questões religiosas. Há 
público para esse tipo de publicação, o que não se observa na Europa 
Ocidental. Lá, há um amplo público mais voltado para assuntos da Nova 
Era e das religiões orientais. O público demonstra um nível cultural mais 
alto. São revistas mais caras, mais elitizadas.26

 

 O fato de Superinteressante ser voltada para o grande público a preços que 

ele considera mais acessíveis do que os das publicações européias do gênero é, 

para o especialista, um aspecto positivo, já que facilita o acesso de um volume maior 

de leitores e vem a preencher uma lacuna entre aqueles que desejam informar-se 

sobre religião. 

 Para o professor Mamede Jarouche, da USP, “existe uma revivescência não 

só das práticas religiosas como também da discussão a respeito delas. Mesmo 

quem não pratica religião alguma é levado, pelas circunstâncias, a se interessar 

sobre o assunto” 27. 

 O professor Paulo Nogueira da UMESP concorda e vai além: “A despeito de 

uma suposta secularização, as pessoas ainda se sentem referenciadas por 

conjuntos de crenças religiosas. Novidades e questionamentos vindos da ‘ciência’ 

que possam abalar crenças acabam por se tornar fascinantes” 28. 

 Descobertas científicas que venham a abalar as crenças instituídas e a 

possibilidade de desvendamento de mistérios e fatos ocultos estão na raiz do 

interesse que o público leitor parece nutrir pelas reportagens que abordam a 

temática religiosa na revista, acredita o professor Pedro Vasconcelos, da PUC/SP. 

Uma espécie de clima de teoria da conspiração: 

 

Uma certa desconfiança difusa de que as instituições religiosas, 
especialmente a cristã católica, estejam baseadas em fundamentos 
frágeis (o que explica, entre outras coisas, o sucesso retumbante de um 
ridículo O código da Vinci) e por isso sejam inimigas do desenvolvimento 
científico. Essa postura, alimentada a partir de episódios do passado 
(Galileu, Darwin, etc.) leva, a meu ver, as pessoas a verem nessas 

                                                 
26 Peter Demant, entrevistado pela autora por telefone, transcrição em documento Word, 17/01/06. 
Ver apêndices, p. 229. 
27 Mamede Jarouche, entrevistado pela autora por e-mail, 09/02/06. Ver apêndices, p. 235. 
28 Paulo Nogueira, entrevistado pela autora por e-mail, 08/02/06. Ver apêndices, p. 233.    
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reportagens o desvendamento dos mistérios que as instituições religiosas 
quiseram ocultar. O que, obviamente, é de um simplismo irritante.29

 
 

 Além da curiosidade óbvia, a professora Safa Jubran, da USP, crê que o tema 

atraia tanto os leitores porque é inerente ao ser humano a procura por conforto e 

justificativa para os eventos da vida e as três grandes religiões monoteístas, 

abordadas com mais freqüência nas reportagens, ainda hoje, conseguem 

proporcionar esse tipo de consolo.30

 O diretor de redação da revista, Denis Russo Burgierman, credita o aumento 

do interesse por temáticas religiosas, entre outros aspectos, ao enfraquecimento das 

religiões institucionais e à mudança do perfil religioso da sociedade, algo relacionado 

ao fenômeno do bricolage, descrito no fim do capítulo anterior: 

 

Acho que uma mudança pela qual estamos passando é quanto à abertura 
para se tratar desses temas. Não é só que o interesse esteja crescendo: 
está diminuindo o tabu. Antes, temas religiosos eram veladamente 
proibidos. Mas sem dúvida concordo com a tão repetida afirmação de que 
estamos vivendo um período de incertezas espirituais e de crescimento da 
busca por respostas. Paradoxalmente, acho que talvez isso se deva ao 
enfraquecimento das religiões como instituição: com as pessoas menos 
dispostas a acreditar num conjunto pronto de respostas, elas ficam mais 
propensas a procurar individualmente por suas próprias respostas 
buscando em diversos sistemas religiosos.31

 

 Por fim, o professor Rafael Rodrigues da Silva, da PUC/SP, vê o interesse da 

sociedade, de um modo geral, pela religião como parte integrante do que muitos 

pensadores, filósofos e cientistas chamam hoje de Pós-Modernidade: 

 

Devemos ressaltar que nos últimos tempos a religião está na crista da 
onda. Qualquer discussão ou tema religioso é manchete e circula em 
variados materiais informativos. Podemos suspeitar à luz da pesquisa de 
vários cientistas de que a religião na pós-modernidade vive o seu grande 
momento depois do eclipse ou que ela irrompe com força depois de um 

                                                 
29 Pedro Vasconcelos, entrevistado pela autora por e-mail, 27/12/05. Ver apêndices, p. 225. 
30 Cf. Safa Jubran, entrevistada pela autora por-e-mail, 18/01/06.  Ver apêndices, p. 231. 
31 Denis Russo Burgierman, diretor de redação da Superinteressante, entrevistado pela autora por e-
mail, 18/08/05. Ver apêndices, p. 221. 
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longo período nas sombras do cientificismo. Basta ler artigos de Eduardo 
Cruz, José Queiroz, Reginaldo Prandi e outros.32

 

 É sobre isso que falaremos no item a seguir: as relações entre a Pós-

Modernidade e a religião. Falaremos também sobre como a revista 

Superinteressante está inserida nesse contexto. 

 

4.2 - Informação, Pós-Modernidade e espetáculo 

 Antes de voltarmos a falar de forma mais específica da revista e sua possível 

inserção na condição pós-moderna, julgamos fundamental e necessário definir 

primeiro o que é a Pós-Modernidade. Tarefa árdua, diga-se de passagem, tendo em 

vista a multiplicidade de conceitos atribuídos ao termo por inúmeros teóricos e 

acadêmicos.  

O termo passou a fazer parte do debate contemporâneo especialmente 

depois da obra de Lyotard, A condição pós-moderna, publicada em 1979. O filósofo 

francês foi um dos primeiros intelectuais a discutir e difundir a noção de pós-

moderno. 

Lyotard definiu como “pós-moderna”  a condição do saber, nas sociedades 
tecnicamente progressistas, entendendo designar com isso o estado da 
cultura, depois das transformações sofridas pelas regras dos “jogos” 
lingüísticos, tais como a ciência, a literatura e as artes, a partir do fim do 
século XIX (La condizione postmoderna, 5). A hipótese de trabalho da qual 
parte Lyotard é que “o saber muda de estatuto, no momento em que as 
sociedades entram na idade chamada pós-industrial e as culturas na idade 
chamada pós-moderna”.33  

  

 De modo geral, as críticas tecidas contra a Modernidade, a partir do que seria 

o advento da Pós-Modernidade, apontam para as raízes da maioria dos atuais 

conceitos sobre o homem e seus aspectos, constituídas no momento histórico 

iniciado no século XV e consolidado no século XVIII. A Modernidade que surgira 

nesse período é agora criticada em seus pilares fundamentais, como a crença na 

Verdade, alcançável pela Razão, e na linearidade histórica rumo ao progresso. Para 

                                                 
32 Rafael Rodrigues da Silva, entrevistado pela autora por e-mail, 28/12/05.  Ver apêndices, p. 227. 
33 Stefano MARTELLI, A religião na sociedade pós-moderna, p. 416. 
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substituir estes dogmas, a Pós-Modernidade viria a propor novos valores, menos 

fechados e categorizantes.34  

O Pós-Moderno marca então o enfraquecimento geral de traços típicos da 

modernidade como a fé na universalidade da razão humana e no progresso 

evolutivo da história. Martelli diz mais: 

 

A dicotomia moderno/pós-moderno não deve ser concebida como algo que 
se sobrepõe dentro do ritmo ‘antes/depois’: nesse caso, cair-se-ia na 
estrutura categorial da modernidade, a qual se autoconcebe, como 
claramente havia teorizado Hegel, como contínua superação. (...) O pós-
moderno, a nosso ver, é exatamente isto: a re-interpretação de significados 
a símbolos tanto presentes na tradição como na modernidade e até no 
arcaico, mas de maneira seletiva e mediata, sem ilusões sobre a existência 
de atalhos míticos em direção ao “paraíso perdido”, e guiada pela intenção 
de tornar a vida cotidiana mais “dotada de sentido”. A função de uma 
sociologia da cultura e da religião  à altura dos desafios da sociedade “pós-
moderna” é justamente esta: delinear uma teoria da cultura à altura da 
condição sócio-cultural atual, que é muito mais complexa e sofrida do que o 
paradigma unilinear da modernidade possa permitir-nos compreender.35

 
 

 É difícil estipular cronologicamente o fim da Modernidade e o início da Pós-

Modernidade. Jameson considera os anos 60 como o início da pós-modernidade, 

mas somente a partir da década de 70, com a publicação da obra-referência de 

Lyotard, o debate do tema torna-se mais candente.  

 

As raízes da discussão encontram-se na crise cultural que se fez sentir, 
principalmente, a partir do pós-guerra. O desencanto que se instala na 
cultura é acompanhado da crise de conceitos fundamentais ao pensamento 
moderno, tais como “Verdade”, “Razão”, “Legitimidade”, “Universalidade”, 
“Sujeito”, “Progresso”, etc. O efeito da desilusão dos sonhos alimentados na 
modernidade se faz presente nas três esferas axiológicas por ela mesma 
diferenciadas: a estética, a ética e a ciência. Tal efeito, apresenta-se nos 
mais diversos campos de produção cultural, tais como literatura, a arte, a 
filosofia, a arquitetura, a economia, a moral, etc.36

 

                                                 
34 Cf. Wikipedia, a enciclopédia livre: http://pt.wikipedia.org/wiki/P%C3%B3s-Modernidade. Acesso em 
22 fev. 2006. 
35 Stefano MARTELLI, A religião na sociedade pós-moderna, p. 419-420. 
36 Leandro CHEVITARESE (2001). As “razões“ da pós-modernidade, p. 1. 
www.saude.inf.br/filosofia/posmodernidade.pdf. p.1. Acesso em 22 fev. 2006. O artigo foi 
originalmente publicado em: Análogos. Anais da I SAF_PUC. Rio de Janeiro: Booklink. (ISBN 85-
88319-07-1). 
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 Se os fatores determinantes forem infraestruturais, pode-se dizer que a Pós-

Modernidade se inicia com a passagem das relações de produção industriais para as 

pós-industriais, baseadas em serviços e trocas de bens simbólicos ou abstratos, 

como a informação. Neste caso, ela seria de distribuição desigual: realidade já 

presente em algumas regiões e ainda muito distante para outras, pois a organização 

das relações de produção não se dá de forma homogênea em todas as partes do 

mundo.37

Mas, se for a superestrutura que define a transição, a Pós-Modernidade 

nasce no processo de contestação das verdades dogmáticas na segunda metade do 

século XX. Do fim da Segunda Guerra Mundial em diante - como analisa Leandro 

Chevitarese -, uma onda de revisionismo e relativismo varreu o pensamento 

ocidental. Gradualmente, cresceu a concepção de que nem o capitalismo seria 

demoníaco e nem o socialismo seria libertador, ou vice-versa. Haveria então uma 

Pós-Modernidade em ascensão a partir de um núcleo e tendendo a se alastrar até 

atingir a hegemonia global.38

Dentre os atributos relacionados à pós-modernidade, José J. Queiroz destaca 

a velocidade, a transitoriedade, a descartabilidade e a instabilidade. Características 

essas subjacentes às mais distintas esferas sociais: 

 

Além da luta contra o cronômetro, o pós-moderno vence também a barreira 
dos lugares. Na Antiguidade, o homem era um nômade lento. Na Idade 
Média, ele está plantado no feudo. Na Era Moderna, as grandes 
navegações, as descobertas e as invasões coloniais instauram a 
mobilidade. Na Pós-Modernidade, surge o “novo nômade”, o viajante, o 
turista, o migrante e as distâncias se encurtam. (...) Velocidade e 
mobilidade modificam as relações pessoais. Copiando o fast food, surge o 
instant sex: adolescentes e jovens “transam” em encontros casuais, com 
uma multiplicidade de parceiros; amplia-se a figura do homossexual 
masculino e feminino; nas relações matrimoniais, o casal “temporário” 
disputa o lugar das uniões estáveis. 39   

 

A instabilidade dita as regras nas relações de trabalho. A descartabilidade da 

mão-de-obra enfraquece o vínculo trabalhista. No sistema pós-moderno de 
                                                 
37 Cf. Wikipedia, a enciclopédia livre: http://pt.wikipedia.org/wiki/P%C3%B3s-Modernidade. Acesso em 
22/02/06. 
38 Cf. Ibid. 
39 José J. QUEIROZ, As religiões e o sagrado nas encruzilhadas da pós-modernidade, In: José J. 
QUEIROZ, Interfaces do Sagrado em véspera de milênio, p. 11. 
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produção, computadores definem o ritmo da troca de informações e o tempo para a 

execução de tarefas, encurtando a distância entre a direção da empresa e o produto 

final. A cultura também está sob a égide da transitoriedade. Celebridades, heróis e 

best-sellers surgem, têm vida efêmera e logo, em seguida, desaparecem para 

sempre. A sina da curta duração também atinge a música, a dança, o teatro, a 

literatura, a moda, o esporte.40

 

Os satélites globais, rompendo fronteiras e permitindo universalizar aspectos 
recônditos da cultura, dividem o homem entre a vantagem de uma super-
escolha e o espectro da destruição dos valores mais rudimentares e fracos 
pelo invasão e imposição do exótico, do sofisticado eletrônico, da cultura 
enlatada.41

 

Já Bauman elege a dúvida nas mais variadas instâncias como característica 

preponderante da Pós-Modernidade. A dúvida que problematiza o conhecimento, 

que “desafia o direito de a ciência validar e invalidar, legitimar e deslegitimar – em 

suma, de traçar a linha divisória entre conhecimento e ignorância” 42. Para o 

sociólogo polonês, a condição pós-moderna nos faz encarar o “demônio da 

improcedência da incerteza”, que em sua manifestação mais aterradora levanta a 

suspeita de que a ciência pudesse ser somente uma forma sofisticada de mitologia, 

“apenas uma versão entre muitas” 43. 

 

É inteiramente diferente viver com consciência pós-moderna de que não há 
nenhuma saída para a incerteza; de que a fuga à contingência é tão 
contingente quanto a condição da qual se busca fugir. O desconforto que tal 
consciência produz é a fonte de mal-estares especificamente pós-modernos: 
o mal-estar pela condição repleta de ambivalência, pela contingência que se 
recusa a ir embora.44

 

Apesar das críticas, Bauman não relega a Modernidade ao limbo. De certa 

forma, ele situa a Pós-Modernidade como um efeito esperado, até mesmo em 

                                                 
40 Cf. José J. QUEIROZ, As religiões e o sagrado nas encruzilhadas da pós-modernidade, In: José J. 
QUEIROZ, Interfaces do Sagrado em véspera de milênio, p. 11-12. 
41 Ibid., p. 12. 
42 Zygmunt BAUMAN, Modernidade e ambivalência, p. 257. 
43 Ibid., p. 258. 
44 Ibid., p. 250. 
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função das bases fundadoras da modernidade. Na verdade, vê na Pós-Modernidade 

a Modernidade madura, talvez em crise de consciência, como ele próprio indica: 

 

A pós-modernidade não significa necessariamente o fim, o descrédito ou a 
rejeição da modernidade. Não é mais (nem menos) que a mente moderna a 
examinar-se longa, atenta e sobriamente, a examinar sua condição e suas 
obras passadas, sem gostar muito do que vê e percebendo a necessidade 
de mudança. A pós-modernidade é a modernidade que atinge a maioridade, 
a modernidade olhando-se a distância e não de dentro, fazendo um 
inventário completo de ganhos e perdas, psicanalisando-se, descobrindo as 
intenções que jamais explicitara, descobrindo que elas são mutuamente 
incongruentes e se cancelam. A pós-modernidade é a modernidade 
chegando a um acordo com a sua própria impossibilidade, uma 
modernidade que se automonitora, que conscientemente descarta o que 
outrora fazia inconscientemente.45

 
 

 Bauman procura demonstrar que a Pós-Modernidade seria a atual condição 

da Modernidade. Por outro lado, Anthony Giddens, prefere a noção de modernidade 

tardia ou modernidade radicalizada, para descrever a cultura em que vivemos: 

 

A ruptura com as concepções providenciais da história, a dissolução da 
aceitação de fundamentos, junto com a emergência do pensamento 
contrafatual orientado para o futuro e o “esvaziamento” do progresso pela 
mudança contínua, são tão diferentes da perspectivas centrais do 
Iluminismo que chegam a justificar a concepção de que ocorreram 
transições de longo alcance. Referir-se a estas, no entanto, como pós-
modernidade, é um equívoco que impede uma compreensão mais precisa 
de sua natureza e implicações. As disjunções que tomaram lugar devem, ao 
contrário, ser vistas como resultantes da auto-elucidação  do pensamento 
moderno, conforme os remanescentes da tradição e das perspectivas 
providenciais são descartados. Nós não nos deslocamos para além da 
modernidade, porém estamos vivendo precisamente através de uma fase 
de sua radicalização.46

 

 Dentre os vários autores que se debruçam sobre o tema da Pós-

Modernidade, cremos que Gianni Vattimo seja o que mais tem subsídios a oferecer 

ao nosso trabalho e logo adiante explicaremos o porquê. 

 A Modernidade, na hipótese proposta por Vattimo, termina quando – por 

múltiplas razões – já não parece possível falar de história como algo unitário. Tal 
                                                 
45 Zygmunt BAUMAN, Modernidade e ambivalência, p. 288. 
46 Anthony GIDDENS, As conseqüências da modernidade, p. 56-57. 
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visão da história, segundo ele, implica a existência de um centro em torno do qual se 

recolhem e se ordenam os acontecimentos. Na dimensão do tempo, esse centro 

hegemônico ordenar-se-ia em torno do ano zero do nascimento de Cristo e na 

dimensão do espaço, em torno das vicissitudes dos povos do Ocidente, como o 

lugar da civilização e em volta do qual estariam os povos “primitivos” e “em vias de 

desenvolvimento”. A filosofia dos séculos XIX e XX criticou radicalmente a idéia de 

história unitária, desmascarando o viés ideológico de tal representação. Walter 

Benjamin, num breve escrito de 1938 (Tesi sulla filosofia della storia), afirmou que a 

história como curso unitário é uma representação do passado construída pelos 

grupos e pelas classes dominantes.47

 

Assim, aquilo de que fala a história são as vicissitudes da gente que conta, 
dos nobres, dos soberanos, ou da burguesia quando se torna classe de 
poder: mas os pobres, ou os aspectos da vida que são considerados 
“baixos”, não “fazem história”. Se se desenvolvem observações como estas 
(segundo um via iniciada, antes de Benjamin, por Marx, Nietsche), 
chegamos à dissolução da idéia de história como curso unitário; não há 
uma história única, há imagens do passado propostas por pontos de vista 
diversos, e é ilusório pensar que existe um ponto de vista supremo, global, 
capaz de unificar todos os outros. 48   
 
 

A crise da idéia de história traz consigo a da idéia de progresso: se não há um 

curso unitário dos acontecimentos, também não se pode afirmar que eles avancem 

para um fim, que realizem um plano racional de aperfeiçoamento, educação e 

emancipação.  

 Em sua obra posterior, O fim da modernidade, Vattimo retoma o tema, 

lembrando que ao lado da idéia de história do pensamento como uma iluminação 

progressiva, enquanto característica da Modernidade, está também a noção de 

superação, que tanta importância teve em toda a filosofia moderna. Para o autor, o 

pós-moderno também está relacionado a uma fuga, sobretudo, da idéia de 

superação.49

 

                                                 
47 Cf. Gianni VATTIMO, A sociedade transparente, p. 8. 
48 Ibid., p. 9. 
49 IDEM, O Fim da Modernidade, p. VI-VII. 
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Com efeito, dizer que estamos num momento posterior com relação à 
modernidade e conferir a esse fato um significado de certo modo decisivo 
pressupõe a aceitação daquilo que caracteriza mais especificamente o 
ponto de vista da modernidade: a idéia de história, com seus corolários, a 
noção de progresso e de superação. Essa objeção, que, sob muitos 
aspectos, tem a vacuidade e a inconclusividade características dos 
argumentos formais (...), indica porém uma dificuldade real: a de identificar 
um autêntico caráter de mudança radical  nas condições – de existência, de 
pensamento – que se indicam como pós-modernas, em relação às 
características gerais da modernidade. A pura e simples consciência - ou 
pretensão -  de representar uma novidade na história (...) colocaria de fato o 
pós-moderno na linha da modernidade, em que domina a categoria de 
novidade e superação.50

 
 

 Vattimo, assim como Bauman e Giddens, tenta demonstrar que, a despeito 

das eventuais diferenças de conceitos sobre o que seja - ou quando seja - 

exatamente a Pós-Modernidade, não é possível distingui-la claramente, separá-la de 

forma estanque da própria Modernidade. Se é que existe a possibilidade de tal 

separação. 

 Voltemos a algumas idéias de Vattimo em A sociedade transparente. São elas 

que, de certa forma, fazem o elo que acreditamos necessário para contextualizar 

nosso objeto de estudo, a revista Superinteressante, face à tão controversa Pós-

Modernidade. 

 No começo do livro, o autor afirma que o termo pós-moderno não é nem 

modismo e nem se refere a um conceito ultrapassado, mas que tem um sentido que, 

para ele, está relacionado ao fato de vivermos em uma sociedade de comunicação 

generalizada, a sociedade dos mass media.51 Vattimo considera que, ao lado do fim 

do colonialismo e do imperialismo, o advento da sociedade de comunicação foi 

determinante para a dissolução da idéia de história e, por conseqüência, para o fim 

da Modernidade. Ele acredita que os meios de comunicação foram fundamentais no 

processo de rompimento com os pontos de vista centrais, aqueles que Jean-

                                                 
50 Gianni VATTIMO, O Fim da Modernidade, p. VIII-IX. Na continuidade do texto, VATTIMO afirma 
que a encruzilhada com relação à novidade apontaria para outro caminho se “o pós-moderno se 
caracterizar não apenas como novidade em relação ao moderno, mais também como dissolução da 
categoria do novo, como experiência de ‘fim da história’, mais do que como a apresentação de uma 
etapa diferente, mais evoluída ou retrógrada, não importa, da própria história”. Ibid., p. IX . Pós-
Modernidade como fim da história, para o filósofo italiano, não tem relação com o sentido de 
catástrofe, mas justamente com o fato de a noção de historicidade se tornar cada vez mais 
problemática, dada à dissolução da idéia de história como processo unitário. Cf. Ibid., p. X-XI.  
51 Cf. IDEM, A sociedade transparente, p. 7. 
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François Lyotard chama de grandes narrativas - e é nesse ponto mais precisamente 

que acreditamos que a obra de Vattimo possa nos auxiliar. O que de fato aconteceu, 

não obstante todos os esforços dos monopólios e das grandes centrais capitalistas, 

é que rádios, jornais, televisões e revistas se tornaram elementos de uma grande 

explosão e multiplicação de visões de mundo. Ele usa o exemplo dos Estados 

Unidos, cujas minorias de todo o gênero tomaram a palavra. Apresentaram-se à 

opinião pública culturas e subculturas de toda a espécie. Vattimo admite que essa 

tomada de palavra não corresponde à verdadeira emancipação política – o poder 

econômico está ainda nas mãos do grande capital. Porém, o fato é que a própria 

lógica do mercado da informação obriga a uma contínua autodilatação, e exige 

conseqüentemente que tudo, de qualquer maneira, se torne objeto de comunicação. 

Esta multiplicação vertiginosa da comunicação é o efeito mais evidente dos mass 

media e é também o fato que determina a passagem da nossa sociedade à Pós-

Modernidade. 52

 Vattimo parte de três premissas básicas quanto aos meios de comunicação: 

 

... a expressão “sociedade transparente” é aqui introduzida em termos 
interrogativos. O que pretendo afirmar é: a) que no nascimento de uma 
sociedade pós-moderna um papel determinante é desempenhado pelos 
mass media; b) que estes caracterizam esta sociedade não como uma 
sociedade mais “transparente”,  mais consciente de si, mais “iluminada”,  
mas como uma sociedade mais complexa, até caótica; e por fim, c) que 
precisamente neste relativo “caos” é que residem as nossas esperanças de 
emancipação.53  

 

 Em que consiste, mais especificamente, a possível capacidade de 

emancipação – bastante relativa, segundo o autor -, de libertação, da perda do 

sentido da realidade no mundo dos mass media, questiona Vattimo, em sua reflexão.  

 

Aqui a emancipação consiste mais no desenraizamento, que é também, e 
ao mesmo tempo, libertação das diferenças, dos elementos locais, daquilo 
que poderíamos chamar, globalmente, o dialecto. Derrubada a idéia de uma 
realidade central da história, o mundo da comunicação generalizada 
explode como uma multiplicidade de racionalidades “locais” - minorias 
étnicas, sexuais, religiosas, culturais ou estéticas - que tomam a palavra, 

                                                 
52 Cf. Gianni VATTIMO, A sociedade transparente, p. 11-12. 
53 Ibid., p. 10. 
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finalmente já não silenciadas e reprimidas pela idéia de que só existia um 
única forma de verdadeira humanidade a realizar, com prejuízo de todas as 
peculiaridades, de todas as caracterizações limitadas, efêmeras, 
contingentes.54  

 

A vivência nesse mundo de multiplicidade significa fazer a experiência da 

liberdade como oscilação contínua entre pertença e desenraizamento. 

 

É uma liberdade problemática, não só porque este efeito dos media não é 
garantido, é apenas uma possibilidade a reconhecer e cultivar (os media 
podem também ser, sempre, a voz do “Grande Irmão”; ou da banalidade 
estereotipada, do vazio de significado...); mas também porque nós mesmos 
não sabemos ainda que aspecto tem – custa-nos a conceber esta oscilação 
como liberdade: a nostalgia dos horizontes fechados, ameaçadores e 
tranqüilizadores ao mesmo tempo, continua ainda radicada em nós, como 
indivíduos e como sociedade.55  
 
 

Por essas razões, Vattimo acredita que a sociedade moderna é 

essencialmente a sociedade da comunicação e das ciências sociais. Mas isso, 

explica ele, não significa menosprezar a importância das ciências da natureza e da 

tecnologia e o que elas tornaram possível na determinação da estrutura desta 

sociedade; mas antes constatar que: 

 

a) o “sentido” em que se move a tecnologia não é só o domínio da natureza 
através das máquinas, mas o desenvolvimento específico da informação e 
da construção do mundo como “imagem”; b) esta sociedade em que a 
tecnologia tem o apogeu na “informação” é também essencialmente a 
sociedade das ciências humanas – no duplo sentido, objectivo e subjectivo, 
do genitivo: aquela que é conhecida e construída, como o seu objecto 
adequado, pelas ciências humanas; e aquela que se exprime, como num 
aspecto determinante, nestas ciências. 56

 

Os meios de comunicação, em conjunto com a ciências humanas, conduzem 

a sociedade contemporânea à autotransparência? A resposta dada por Vattimo para 

a pergunta por ele mesmo formulada nos diz que sim, mas de maneira parcial, 

incompleta: 
                                                 
54 Gianni VATTIMO, A sociedade transparente, p. 14-15. 
55 Ibid., p. 16. 
56 Ibid., p. 23. 
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A autotransparência a que o conjunto dos media e ciências humanas nos 
conduz, por ora, parece apenas esta, a saber, a exposição da pluralidade, 
dos mecanismos e das armações internas da construção da nossa cultura. 
O sistema media-ciências humanas funciona, quando funciona, como 
emancipação apenas enquanto nos coloca num mundo menos unitário, 
menos certo, portanto também menos tranqüilizador que o do mito. 57

 

 Ao tentarmos estabelecer um diálogo entre o perfil da revista que é nosso 

objeto de pesquisa e a Pós-Modernidade, acreditamos ter no pensamento de Gianni 

Vattimo um suporte importante, já que ele atribui papel de destaque aos meios de 

comunicação na configuração daquilo que venhamos a caracterizar como sociedade 

pós-moderna. Estamos, pois, nos referindo a um veículo de comunicação que 

atinge, em média, 400 mil leitores por mês, mas que pode atingir uma população 

flutuante de mais de 3 milhões de pessoas.58  

 Quando Vattimo afirma que os diversos meios de comunicação - rádios, 

jornais, televisões e revistas - se tornaram elementos de uma grande explosão e 

multiplicação de visões de mundo59, vemos em Superinteressante uma amostra 

disso. A revista abre espaço em suas páginas para levar ao leitor diferentes 

interpretações de mundo, propostas por diferentes denominações religiosas, dando 

voz a diversos credos – do ponto de vista informativo, e não proselitista e 

institucional. 

 A multiplicidade oferecida leva à experiência da liberdade como oscilação 

entre o sentimento de pertença e o sentimento de desenraizamento, nos diz o autor. 

E a mídia parece ter papel importante neste momento, sobretudo, ao expor assuntos 

religiosos. A religião por si só evoca pertença, pois geralmente remete à unidade, à 

comunidade, às crenças em comum. Mas, talvez, processada pelo filtro asséptico do 

jornalismo, a religião, abordada em seus diferentes ramos em nada lembre o 

aspecto comunitário, ou de partilha, mas sim o de um cardápio, onde as informações 

                                                 
57 Gianni VATTIMO, A sociedade transparente, p. 33. 
58 Dados detalhados sobre cobertura e circulação da revista constam no primeiro capítulo do trabalho. 
59 Temos consciência que Vattimo, ao falar em visões de mundo, está se referindo a um espectro 
muito mais amplo, que abarca não somente visões mediadas pela religião, mas pela política, pela 
ciência, pela economia, etc. Contudo vamos nos ater somente ao aspecto que mais nos interessa, 
pela natureza do trabalho, que é a religião. Obviamente, que a revista, por ser generalista, também 
traz outras “visões”. Nesse aspecto, podemos dizer que Superinteressante colabora para tornar 
“transparente” o fenômeno religioso no sentido de Vattimo. 
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podem auxiliar o leitor a montar, com ingredientes daqui e dali, seu próprio “prato”. 

Religião à la carte, como é termo corrente entre os estudiosos que se debruçam 

sobre a religião. 60

 Ao propor toda uma gama de assuntos sobre diversas denominações 

religiosas, oferecendo ao público um razoável panorama geral, portanto pouco 

aprofundado, podemos vislumbrar, o que acreditamos ser, o desenraizamento a que 

se refere Vattimo. A publicação coloca à disposição de seus leitores, tal como num 

restaurante, os elementos para que ele mesmo possa avaliar e dali retirar o que lhe 

apetece, contribuindo ainda que de forma indireta para a criação de um sistema 

individual de crenças religiosas, no qual geralmente não há um vínculo sedimentado 

com a religião institucional. Esse desenraizamento ora se caracteriza como liberdade 

– o indivíduo faz suas escolhas, num fenômeno análogo ao do bricolage, conforme 

tratado no capítulo III, em que a pertença se mostra enfraquecida -, ora se mostra 

como nostalgia do horizonte tranqüilizador, que norteava as religiões tradicionais e 

ofereciam relativa segurança.61  

A religião torna-se mais uma escolha pessoal62, moldável aos interesses do 

indivíduo, e esse, certamente, é um fator de peso para os editores de 

                                                 
60 Cf. Lea Freitas PEREZ (2003),, Religião e sociedade de consumo, p. 2, 
http://www.antropologia.com.br/ arti/colab/vram2003/a13-lfperez.pdf. Acesso em: 26 fev. 2006.   
61 O texto de Léa Freitas Perez, professora de Sociologia e Antropologia da UFMG, contribui para 
clarificar a dicotomia pertença/desenraizamento proposta por Vattimo, quando aplicada à religião: 
“Ninguém pode contestar que temos à disposição uma plêiade de expressões religiosas, que 
possibilitam um intenso trânsito e um rico sincretismo de códigos. (...) Partindo do ponto de vista 
religioso estrito senso, o que se observa é que vivemos, de um lado, um processo de esvaziamento 
das religiões tradicionais e, de outro, a explosão de uma religiosidade sincrética e nômade. Note-se 
bem que para o primeiro caso falo de religião e para o segundo falo de religiosidade. Isto porque, ao 
que tudo indica, esta religiosidade sincrética e nômade, mais do que a uma forma de religião, 
notadamente em sua dimensão institucional, remete a uma forma de sensibilidade, notadamente 
experiência, em estado ainda molecular/nebuloso. De todo o modo, o que também é inegável é que 
não se trata mais – pelo menos em exclusividade - (...) de formatos institucionais rígidos, isto é, de 
grandes sistemas religiosos, nos quais o sobrenatural e o transcendente dão significado e sentido à 
existência e onde a adesão exige exclusividade e ortodoxia no exercício das crenças e das práticas, 
mas de uma plêiade de pequenos agrupamentos, sem contornos fixos e rígidos, entre os quais 
podemos transitar, sem que isso implique contradição, uma vez que não é mais questão de adesão, 
mas de participação soft, ou seja, a curto prazo e à moda de um self-service religioso (religião à la 
carte), o que evidencia a recusa de uma única via de salvação e a busca da felicidade intramundana, 
hic et nunc.” Lea Freitas PEREZ (2003), Religião e sociedade de consumo, p. 1-2. 
http://www.antropologia.com.br/ arti/colab/vram2003/a13-lfperez.pdf. Acesso em: 26 fev 2006. 
62 É o caráter permanentemente migratório da pós-modernidade que penetra no âmbito do sagrado e 
provoca um fenômeno que, segundo José J. Queiroz, se caracteriza como nomadismo místico. 
“Mesmo permanecendo nominalmente vinculado a alguma forma tradicional de culto, que em geral 
herdou do berço materno, a tendência religiosa do homem pós-moderno é um trânsito constante pela 
constelação religiosa compondo, nessas inúmeras viagens, um sentido para a existência. (...) porém, 
ressalte-se que a transitoriedade não é marca absoluta. O fundamentalismo ainda está presente, seja 
nas instituições tradicionais, impedindo a liberdade hermenêutica na leitura dos textos sagrados, seja 
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Superinteressante cada vez que se prepara uma nova edição da revista. A direção 

da publicação tem plena consciência dessa tendência, como já ressaltou 

anteriormente o diretor de redação63. Especialmente dentro do modelo de sociedade 

de consumo em que vivemos, onde o poder de escolha é tão importante e 

valorizado, captar essa inclinação do leitor/consumidor provavelmente é o que faz 

com que as edições que dão destaque à temática religiosa fomentem as vendas e o 

desejo desse mesmo leitor/consumidor de expor sua opinião sobre o tema, como 

constatamos no capítulo anterior.  

 Ao mencionarmos a sociedade de consumo e situarmos o leitor também como  

consumidor não podemos deixar de lembrar a contribuição de Guy Debord, em A 

sociedade do espetáculo, para quem “toda a vida das sociedades nas quais reinam 

as modernas condições de produção se apresenta como uma imensa acumulação 

de espetáculos. Tudo que era vivido diretamente tornou-se uma representação” 64. 

 O espetáculo, afirma Debord, não é um conjunto de imagens, mas uma 

relação social entre pessoas, mediada por imagens. É a construção do mundo como 

imagem, na análise de Vattimo. 65 O espetáculo não é acessório, ele penetra a 

estrutura das mais diferentes instâncias da sociedade, incluindo-se aí a mídia: 

 

Considerado em sua totalidade, o espetáculo é ao mesmo tempo o 
resultado e o projeto do modo de produção existente. Não é um suplemento 
do mundo real, uma decoração que lhe é acrescentada. É o âmago do 
irrealismo da sociedade real. Sob todas as suas formas particulares – 
informação ou propaganda, publicidade ou consumo direto de divertimentos 
– o espetáculo constitui o modelo atual da vida dominante na sociedade.66

 

                                                                                                                                                         
na vivência das novas religiões e do novo misticismo, que envolvem os adeptos em ‘paradas eternas’ 
e instilam neles a convicção de que são detentores da Verdade.” José J. QUEIROZ, As religiões e o 
sagrado nas encruzilhadas da pós-modernidade, In: José J. QUEIROZ (org.), Interfaces do Sagrado 
em véspera de milênio, p. 17. 
63 Vide a citação nº 31 deste capítulo. 
64 Guy DEBORD, A sociedade do espetáculo, p. 13. 
65 Cf. Ibid., p. 14. Os conceitos de Debord  sobre espetáculo e sobre a hegemonia da imagem na 
sociedade contemporânea parecem ter influenciado o pensamento de outros autores importantes 
como o próprio Vattimo que diz que “o ‘sentido’ em que se move a tecnologia não é só o domínio da 
natureza através das máquinas, mas o desenvolvimento específico da informação e da construção do 
mundo como ‘imagem’”. Gianni VATTIMO, A sociedade transparente, p. 23. Idéias convergentes 
permeiam também as reflexões de Baudrillard (A Sociedade de Consumo, Para uma crítica da 
economia política do signo, Simulacros e Simulação). 
66 Ibid., p. 14. 
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 Debord classifica a informação nos padrões atuais como uma forma de 

espetáculo. Quando voltamos o olhar para o nosso objeto de estudo, a pergunta é 

inevitável: se, nas páginas da revista, a religião passa pelo filtro jornalístico, temos 

então a religião mediada pela informação, mediada pelo espetáculo, na concepção 

debordiana? Seria precipitado responder tal questão sem uma reflexão mais 

cautelosa, que talvez exigisse um breve retrospecto de alguns pontos que vimos até 

aqui.  

 Se retornarmos ao capítulo II do trabalho, onde analisamos caso a caso cada 

uma das reportagens que compõem a amostra e expusemos o resultado de tal 

análise em breve sinopses, alguns termos foram recorrentes: sensacionalismo, 

superficialidade, simplismo, reducionismo. No começo deste último capítulo, na 

avaliação feita por especialistas que já foram entrevistados por Superinteressante, 

alguns desses termos se repetem, associados a outros para sintetizar o tipo de 

cobertura dada pela revista para a temática religiosa, como: abrangente; oportunista; 

marketeira; informação “rapidamente deglutível pelo leitor”, ligeira, leviana; entre 

outras características tidas como negativas.67  

 Lembremos ainda que a revista se esmera na informação codificada como 

imagem, como vimos no primeiro capítulo, ao falarmos sobre infografia e demais 

recursos gráficos largamente utilizados para ilustrar as reportagens. Assunto que 

volta a aparecer no terceiro capítulo, na ficha de codificação para análise de 

conteúdo. Parece-nos que o conteúdo imagético tem tanto peso quanto o conteúdo 

textual dentro da revista e, muitas vezes, ele é fundamental para que se 

compreenda uma reportagem. A imagem em Superinteressante não é tratada 

apenas como elemento coadjuvante. Basta conferirmos o expediente da revista para 

constatar que, ao lado do editor de arte, ela tem um editor especialmente dedicado à 

infografia.68

                                                 
67 Lembremos porém que a publicação também tem seus aspectos positivos e voltaremos a falar 
deles mais adiante. A expressão entre aspas foi empregada por Mamede Jarouche, entrevistado pela 
autora por e-mail, 09/02/06. Ver apêndices, p. 235. 
68 O atual editor de infografia da revista, Luiz Iria, é freqüentemente citado como precursor e como um 
dos melhores do mundo em sua área, tendo recebido várias premiações importantes. “Luiz Iria foi 
várias vezes vencedor do Prêmio Malofiej na Universidade de Navarra , Espanha, a maior premiação 
de infografia do mundo. Ganhou duas vezes o Prêmio ESSO de Jornalismo na categoria Criação 
Gráfica e 8 anos consecutivos foi vencedor do Prêmio Abril de Jornalismo na categoria Infografia.” Cf. 
Site da ESPM, Escola Superior de Propaganda e Marketing: 
http://www.espm.br/ESPM/pt/Home/Noticias/Edicao/infografia.htm. Acesso em: 15 mar. 2006. 
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 Se considerarmos as asserções acima, talvez possamos dizer, sim, que a 

religião nas páginas da revista é mediada pela informação/espetáculo na concepção 

debordiana. Mas imediatamente nos vem outra questão: ao analisarmos 

Superinteressante estamos falando de religião em si ou de informação sobre 

religião? Acreditamos que seja necessário fazer tal distinção. A religião mediada 

pela informação/espetáculo, cremos, é aquela que se presencia num culto 

evangélico ou numa missa transmitidos pela televisão, ou se quisermos transportar 

para a mídia impressa, para facilitar a comparação, aquele tipo de comunicação feita 

pela imprensa confessional-institucional como é o caso da Folha Universal69, da 

Revista Família Cristã, da Revista Espírita ou da Revista da Umbanda, que tratam 

do assunto e de sua respectiva denominação religiosa a partir de seus princípios e 

de sua ótica interna, com intuito persuasivo e proselitista. Superinteressante, como 

vimos no começo do segundo capítulo, é generalista e não confessional e 

institucional.70 Se comparada à mídia religiosa institucional, sua abordagem é 

imparcial, pois trata do assunto visto de fora e privilegia, conforme constatamos no 

capítulo anterior, os aspectos históricos e a opinião de pesquisadores e cientistas 

para produzir suas reportagens, e não a de fiéis. Por essas razões, cremos que a 

segunda expressão, informação sobre religião, seja mais apropriada do que 

simplesmente religião para descrever o conteúdo que a revista veicula. Isso nos 

remete ainda a uma segunda questão: A informação sobre religião contida nas 

páginas da revista é espetáculo ou jornalismo científico, como ela se auto-intitula? 

Um jornalismo científico com elementos de espetáculo, é possível? 

Dentro do espectro de análise de Guy Debord, podemos dizer que o próprio 

jornalismo científico engendra espetáculo. Em sua obra, Debord não se refere 

especifica e textualmente ao jornalismo mas menciona a informação e os meios de 

comunicação de massa, estes como sendo “a manifestação superficial mais 

                                                 
69 Cf. Jornal da Igreja Universal do Reino de Deus. Odêmio FERRARI, mestre em Ciências da 
Religião, pela PUC/SP, em sua dissertação A Igreja Universal do Reino de Deus e o exercício do 
poder: concepção e prática pós-moderna, (2004), procurou investigar os elementos e as concepções 
de poder relacionados a IURD e que lhe conferiram solidez institucional e grande penetração popular, 
a despeito de ser um igreja relativamente recente. Para isso, o autor também procedeu a uma análise 
da Folha Universal. 
70 Enquanto, na mídia generalista, a informação é um fim, na mídia religiosa institucional é um meio 
para veicular a visão de mundo da instituição. “Uma das principais características detectadas na 
análise da mídia religiosa é a correspondência entre a necessidade de expansão doutrinária e o 
número de ataques às instituições concorrentes. O crescimento do número de fiéis parece coincidir 
com essa estratégia concorrencial que tem por objetivo abalar a credibilidade da concorrência”. Luís 
Mauro Sá MARTINO, Mídia e Poder Simbólico, p. 56-57. 
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esmagadora” do espetáculo. 71 A nosso ver, o jornalismo estaria aí incluso. No 

entanto, as definições de Debord a respeito do espetáculo e a própria origem 

histórica do jornalismo72 não nos permitem afirmar com segurança que sua natureza 

seja espetacular, mas nos possibilitam constatar que, nos dias de hoje, sobretudo 

com a hegemonia da imagem, a atividade jornalística contenha elementos que a 

tornaram espetacular.  

Isso vai ao encontro de uma de nossas hipóteses centrais de trabalho, 

apresentadas na Introdução: acreditamos que a configuração, tanto visual, quanto 

textual, das reportagens sobre a temática religiosa da revista oscile entre o 

aprofundamento e a espetacularização da informação e, em alguns casos, tendendo 

mais para a segunda alternativa. Uma oscilação talvez análoga àquela que Vattimo 

define como um tipo de emancipação, que pende ora para a pertença, ora para o 

desenraizamento, fruto da pluralidade disseminada pelos meios de comunicação.  

Contudo, não estamos falando pura e simplesmente de jornalismo, mas de 

um ramo da atividade jornalística que é o jornalismo científico. Haveria aí uma 

contradição intrínseca: se é científico não pode ser espetáculo. A questão não nos 

parece tão simples, ou é isto ou aquilo.  Acontece que não estamos falando da 

ciência em si e sua prática. Estamos falando em divulgação da ciência. E existe aí 

uma certa distância. Talvez o espetáculo já tenha penetrado nesta área, como em 

tantas outras da sociedade.73 Apenas recuperando uma das críticas que Michel 

                                                 
71 Cf. Guy DEBORD, A sociedade do espetáculo, p. 20. 
72 O surgimento do jornalismo está associado à “desconstrução” do poder instituído em torno da Igreja 
e da Universidade. Até a invenção dos tipos móveis por Guttenberg, o acesso ao saber, à pesquisa e 
a documentos esteve nas mãos da Igreja.  A partir de então, o saber começa a se espalhar, a se 
descentralizar, circulando de forma mais livre. Ciro MARCONDES FILHO, Comunicação e Jornalismo: 
A saga dos cães perdidos, delimita historicamente o jornalismo em três períodos. O primeiro 
jornalismo, de 1789 à metade do século XIX, foi o da “Iluminação”. É a época efervescente do 
jornalismo político-literário, em que os jornais funcionam como caixa de ressonância para programas 
político-partidários e com fins pedagógicos e de formação política. O segundo jornalismo surge a 
partir da inovação tecnológica da segunda metade do século XIX. É a era do jornal como grande 
empresa capitalista e da transformação da atividade praticamente livre de pensar e fazer política em 
uma operação que precisará vender muito para se auto-sustentar. Os jornais passam a depender do 
poder financeiro. O desenvolvimento e o crescimento das empresas jornalísticas, no século 20, 
desembocam na constituição do terceiro jornalismo, que tem como característica marcante a 
formação dos monopólios, cuja sobrevivência só seria ameaçada pelas guerras e pelos governos 
totalitários do período. “Entretanto, o mais importante deste século será o desenvolvimento, após a 
Grande Depressão Americana - e como forma de reação a crises similares – da indústria publicitária e 
de relações públicas como novas formas de comunicação que competem com o jornalismo até 
descaracterizá-lo, como vai acontecer no final do século 20.”  Ibid., p. 10-14.  
73 Para DEBORD, A sociedade do espetáculo, p. 14-15, o espetáculo “não é um suplemento do 
mundo real, uma decoração que lhe é acrescentada.” Ou seja, o espetáculo não está à margem da 
sociedade, mas sim no âmago dessa sociedade. É “presença permanente”.  
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Thiollent faz ao jornalismo científico, constante no primeiro capítulo deste trabalho: 

“a informação científica obedece às leis dos acontecimentos”, o que, na visão de 

Thiollent, significa estar à mercê do factual, enfatizando naturalmente mais o 

espetáculo do que o conteúdo.  A própria divulgação científica pode conter 

características espetaculares, até mesmo para que consiga atingir seu objetivo de 

divulgar a ciência – e ser, portanto, notada e comprada – numa sociedade mediada 

pela imagem, cujos olhos estão acostumados ao espetáculo. 74 Basta percorrermos 

a grade de programação dos canais por assinatura que costumam divulgar ciência - 

Discovery Channel, National Geografic, History Channel, People & Arts, BBC e GNT 

– e perceberemos a tônica do espetáculo em muito de seus vídeos-documentários.75

Pelo que observamos, Superinteressante, além de apresentar elementos 

típicos do espetáculo, também se enquadra nos moldes da condição pós-moderna 

ao retratar a religião, com seus dilemas e paradoxos. São muitas as correntes de 

pensamento para interpretar o fenômeno religioso frente à Pós-Modernidade. 

Alguns teóricos ressaltam o niilismo como um dos aspectos mais salientes da 

Pós-Modernidade. A partir das idéias de Nietzsche, eles defendem que é chegado o 

ocaso dos valores, dos ideais e das instituições acalentados pelo Ocidente. Entre 

eles: a Família, o Estado, a revolução, a produção, a consciência, o sujeito, a 

ciência, as verdades, a santidade, a razão, o Ser e Deus. Em seu lugar ressurgiriam 

temas outrora no ostracismo: o desejo, a loucura, a sexualidade, o primitivo, o lúdico, 

                                                 
74 Não podemos esquecer que o Jornalismo Científico, assim como qualquer outra forma de 
jornalismo, depende das forças mercadológicas e da mentalidade dos profissionais responsáveis. 
Partindo do princípio que as empresas jornalísticas fazem parte de um mercado, podemos concluir 
que as orientações comerciais têm peso tanto em Superinteressante, como em qualquer outra 
publicação com fins lucrativos. Ao selecionar temas mais vendáveis para a publicação, a revista, de 
certa forma, já se estaria enquadrando, a nosso ver, nos parâmetros do espetáculo.  
75 Como exemplo podemos mencionar os documentários com enfoque histórico sobre figuras bíblicas 
e temáticas religiosas como O Diabo: biografia não autorizada (1998) e Maria, mãe de Jesus (2002). 
Ou, ainda, saindo da seara das religiões, documentários sobre tecnologia e engenharia como Mega 
Construções (2003), ou sobre ciências biológicas como a série Instintos, o lado selvagem do 
comportamento humano (2005). São produções televisivas repletas de requintados efeitos visuais e 
de computação gráfica, muito distantes do que foi, por exemplo, a série Cosmos, dirigida e 
apresentada pelo astrônomo Carl Sagan e exibida pela Rede Globo na década de 80, considerada 
um marco da divulgação científica. A versão escrita deste programa continua a ser um dos livros de 
divulgação científica mais vendidos da história. Editada recentemente pela Cosmos Studios (parte de 
uma fundação criada para a divulgação científica), a versão em DVD da série disponibiliza um total de 
780 minutos de material, distribuídos por 13 episódios de 60 minutos cada. Cf. Wikipédia, 
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cosmos. Acesso em: 16 mar. 2006. Cf. Loja  Abril.com 
http://www.lojaabril.com.br/abril/productdetail.asp?ProdId=1083915&ProdTypeId=14&CatId=27817&S
ubCatId=28400. Acesso em: 16 mar. 2006. 
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a poesia. As velhas crenças estariam relegadas ao esquecimento, num mundo onde 

já não há espaço para Deus nem para o diabo.76

 

Neste vazio, ressurge o homem como pessoa e responsabilidade. Segundo 
esses autores, certos valores tradicionais tais como pátria, democracia, 
história, família, religião, trabalho, ainda persistem na linguagem oficial e 
popular, mas não passam de simulacros. Lê-se com muita freqüência que o 
homem pós-moderno não é religioso. (...) Para alguns, o pós-moderno é o 
túmulo da fé. Para outros instaura uma fé sem Deus. A crença se transforma 
em uma busca psicológica, que não desemboca em nenhum Ser 
transcendente. A salvação está na mente, na iluminação, não mais na alma a 
caminho da condenação ou do paraíso.77

 

 

  Assim como José J. Queiroz, acreditamos que seja difícil concordar 

integralmente com essas hipóteses. Ao contrário, do que preconizam tais teóricos, 

parece, sim, haver religião por todos os lados, uma “imensa constelação do sagrado, 

que explode em todos os cantos da Terra, marcando a crise da racionalidade 

moderna” 78. A religião alavanca a venda de livros e os transforma em best sellers; a 

bilheteria de filmes, que se convertem em blockbusters; e de outros tantos produtos 

– os mais inesperados até – que não caberiam nesta página.79 E a revista 

Superinteressante, com já vimos nos capítulo anteriores, “acompanha a procissão”, 

emplacando recordes de vendagem sempre que dá destaque às temáticas religiosas 

em suas capas. O formato de suas reportagens – privilegiando a imagem, a clareza, 

a leitura fácil, a exposição de aspectos curiosos e a variedade de informações sobre 

religião, cujo outro lado da moeda pode ser o simplismo e a superficialidade - parece 

atender aos anseios de leitores que buscam informação sobre o assunto, talvez na 

tentativa de construir seus referencias particulares de crença, num mundo em que 

                                                 
76 Cf. José J. QUEIROZ, As religiões e o sagrado nas encruzilhadas da pós-modernidade, In: José J. 
QUEIROZ, Interfaces do Sagrado em véspera de milênio, p. 13-14. 
77 José J. QUEIROZ, As religiões e o sagrado nas encruzilhadas da pós-modernidade, In: José J. 
QUEIROZ, Interfaces do Sagrado em véspera de milênio, p. 14. 
78 Ibid., p. 14. 
79 De acordo com a revista Isto é Dinheiro, o mercado de produtos religiosos e afins ignora a crise 
econômica. Até 2003, crescia 30% ao ano, movimentando mais de 800 empresas e gerando receitas 
em torno de R$ 3 bilhões/ano. A revista fornece outros números: R$ 100 milhões é o valor que a 
música gospel rende às gravadoras; 14% dos CDs vendidos no Brasil são de cantores ou grupos 
religiosos; R$ 139 milhões é o quanto o mercado literário cristão faturou em 2002. No mesmo ano o 
Brasil comercializou 8 milhões de Bíblias e exportou exemplares do livro sagrado para 30 países. Cf. 
Rosenildo Gomes FERREIRA, O legado dos céus, Isto é Dinheiro, p. 44-47. Quanto à 
Superinteressante, basta conferir a tabela com os recordes de vendas, no final do capítulo anterior. 
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instituições religiosas consolidadas perdem força e novas despontam, obrigando às 

religiões tradicionais a uma reação. 

 O caráter migratório da Pós-Modernidade, associado a outras características 

como a velocidade, a transitoriedade, a descartabilidade e a instabilidade, 

empurraram o homem para construção de um sagrado individual, no estilo faça você 

mesmo, no qual ele junta elementos daqui e dali para compor seu referencial 

religioso. Como já falamos anteriormente, é a religião à la carte, o bricolage. 

 O mergulho do homem em si mesmo e a exacerbação do individualismo80 que 

também penetra na esfera do religioso são conseqüências da situação de profunda 

angústia, outrora gerada pela Modernidade, que tentou submeter todos os ângulos 

da vida humana ao monopólio da razão81, desdenhando, entre outras dimensões, a 

simbólico-religiosa. Vive-se uma espécie de ressaca emocional, onde se busca por 

outras vias, que não as tradicionais e mais usuais até então, resgatar as dimensões 

humanas que jaziam quase esquecidas. 

 A partir do exposto até aqui sobre o espetáculo e a Pós-Modernidade, temos 

razões para crer que a forma de se apresentar ao público faz de Superinteressante 

um produto típico da Pós-Modernidade pronto a atender as necessidades de um 

leitor que vive inserido nessa sociedade espetacularmente pós-moderna, e que as 

temáticas abordadas – e o modo como são abordadas – refletem a inquietude 

espiritual que permeia essa sociedade. Uma sociedade marcada pela oscilação, pela 

incerteza, pela perplexidade e pelas contradições. E são essas características que 

nos permitem, portanto, responder afirmativamente a uma outra pergunta que nos 

fizemos no decorrer deste capítulo: Um jornalismo científico com elementos de 

espetáculo, é possível? Acreditamos que sim, que seja possível um jornalismo 

científico com traços de espetáculo. 

                                                 
80 Segundo José J. QUEIROZ, As religiões e o sagrado nas encruzilhadas da pós-modernidade, In: 
José J. QUEIROZ (org.), Interfaces do Sagrado em véspera de milênio, p. 19. “Ao lado da falência da 
comunidade, cresce o isolamento psíquico do indivíduo. Das profundezas de sua incomunicabilidade, 
ele busca ansiosamente alguém a quem se apegar, que lhe dê pelo menos o sentido transitório de 
sua viagem pelo planeta e o conduza a algum lugar, que não o céu, nem o paraíso, mas 
simplesmente o encontro consigo mesmo e com algum sentido. Porém, não há mais um único 
sentido. Há infinitos. Não há mais centro. Nem meta. Só o cotidiano. Nada melhor que a constelação 
do sagrado para lhe oferecer esta aura espiritual mutável, transitória, cotidiana. Nesta constelação ele 
viaja à vontade, (...) porque sua participação é branda, desprovida do antigo sentido de filiação e 
engajamento. Tudo é a curto prazo. Não há autoridade moral capaz de criar vínculo entre o crente e o 
sagrado”.  
81 Cf. Ibid., p. 18. 



CONCLUSÃO 

 

Uma das principais preocupações deste trabalho foi identificar, compreender 

e analisar de maneira crítica a visão sobre religião veiculada pela revista 

Superinteressante. 

No decorrer de mais de dois anos de pesquisa, observamos – e mesmo no 

período anterior ao início formal do trabalho – que a religião começara a ganhar 

especial destaque nas páginas de uma revista notadamente voltada para a ciência e 

tecnologia. A curiosidade e o interesse pelo fenômeno que ali se divisava levou-nos 

a um passo além da simples observação. Partimos para a realização de um 

levantamento preliminar envolvendo desde a primeira edição em setembro de 1987, 

quando a revista fora lançada, até a edição de dezembro de 2002. A tecnologia do 

CD-ROM nos foi de grande auxílio nessa hora, possibilitando que tivéssemos acesso 

aos números de Superinteressante na íntegra e que pudéssemos vasculhar 

inicialmente mais de 150 edições sem que nos perdêssemos em meio a pilhas de 

revistas. 

Esse levantamento preliminar confirmou-nos o que antes era somente uma 

suspeita: a partir da segunda metade da década de 90 a religião se tornava um tema 

cada vez mais freqüente nas páginas da publicação, sempre com mais espaço e 

mais destaque a cada edição, até atingir o ápice nos anos 2000, 2001 e 2002. Só 

mais tarde, com o decorrer da pesquisa, viríamos a saber que este último triênio 

havia registrado recordes de vendas de Superinteressante, desde o seu lançamento, 

na década de 80. 

Eram reportagens que, de um modo ou outro, refletiam e repercutiam 

tendências, conjunturas, acontecimentos históricos, modismos ou simplesmente 

datas dos calendários religiosos, principalmente no caso do Cristianismo, em que a 

maioria das reportagens era veiculada próximo das datas da Páscoa, de Corpus 

Christi ou do Natal. Um recurso bastante usado no jornalismo é associar datas e 

pautas, como vimos no começo do segundo capítulo. Com relação ao Islamismo foi 

diferente. As reportagens sobre o tema tiveram impulso depois dos atentados do 11 

de setembro de 2001. Boa parte delas tentava desfazer a imagem de que a religião 

islâmica, via de regra, está associada indiscriminadamente o terrorismo. Procuravam 
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abordar aspectos positivos do Islamismo, num período em que o mundo muçulmano 

atraía para si a atenção mundial e era alvo de todo o tipo de especulação,  

sobretudo, da imprensa internacional. Com o Budismo, a motivação das matérias 

parecia vir de um certo modismo – número maior de adeptos; difusão de práticas 

essencialmente budistas, como a meditação, no Brasil; visita do Dalai Lama ao País, 

etc. O próprio diretor de redação da revista caracterizou bem esse momento: 

“Budismo é o que podemos chamar de uma religião pop, da moda.”1 Outros temas 

também apareceram no período. Embora não estivessem tão explicitamente 

atrelados ao contexto histórico, ao assunto do momento, certamente, eram temas 

que suscitariam a curiosidade do público: cirurgias mediúnicas, efeitos do chá do 

Santo Daime no sistema nervoso ou rituais religiosos violentos entre as civilizações 

pré-hispânicas. Some-se a isso o fato de que o recorte da pesquisa cobria 

justamente o período de virada não só do século, mas também do milênio, época em 

que, historicamente, as sociedades parecem demonstrar mais interesse pela 

religião. 

Esse crescimento gradativo da temática religiosa dentro de uma publicação 

que até então não tinha por norma editorial abordar o assunto foi o impulso definitivo 

para a elaboração de nosso projeto de pesquisa, o que nos permitiria investigar o 

fenômeno com o olhar não mais da mera curiosidade jornalística, mas com o olhar 

científico, amparado pelo suporte acadêmico e pelo rigor metodológico. No caminho 

que percorremos até aqui descobrimos muitos aspectos “superinteressantes” sobre 

nosso objeto de estudo. Por exemplo: que os temas mais abordados estão 

relacionados a duas das três religiões abraâmicas, o Cristianismo e o Islamismo; que 

as edições que mais venderam na história da revista até dezembro de 2002 

trouxeram na capa, respectivamente,  Jesus Cristo, a Bíblia, Chico Xavier, Buda e o 

Dalai Lama; que alguns especialistas em religiões que concederam entrevista a 

Superinteressante não acharam assim tão “interessante” o resultado final das 

reportagens com suas opiniões publicadas. 

Porém, antes de chegarmos a estes e outros dados e de atingirmos nosso 

objetivo de   analisar criticamente o conteúdo da revista sobre temas religiosos, fez-

se necessário um longo percurso, para que se pudesse conhecer o objeto de 

                                                 
1 Denis Russo Burgierman, entrevistado pela autora por e-mail, 18/05/05. Ver apêndices, p. 221. 
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pesquisa de modo completo e abrangente. Fizemos uma visita ao passado da 

revista e traçamos seu perfil comercial, editorial e também o perfil de seus  leitores. 

Vimos que Superinteressante nasce em 1987 para suplantar o fracasso  da 

primeira revista sobre tecnologia  e ciência  lançada pela Editora Abril, Ciência 

Ilustrada. Mesmo apoiada no projeto multinacional da espanhola Muy interesante, 

Superinteressante conquistou terreno ao optar por um caminho diverso. Em vez de 

se dedicar à publicação de temas fantásticos e assuntos exóticos, enveredou pelo 

controverso ramo do Jornalismo Científico, o que se mostrou uma estratégia 

eficiente em termos de conquista de leitores e anunciantes. Investiu nos textos 

simples e, principalmente, no uso de recursos gráficos e visuais para atrair a atenção 

de seu público-alvo, um universo que abarca cerca de 400 mil leitores, a maior parte 

deles com idades entre 15 e 29 anos. 

Para manter a fidelidade de seu público, Superinteressante voltou-se para um 

tema que parecia garantir a atenção dos leitores e, conseqüentemente, impulsionar 

as vendas: a religião. Por essa razão, dedicamos o segundo capítulo do trabalho à 

investigação minuciosa da temática religiosa contida nas páginas da revista. 

Analisamos caso a caso cada uma das reportagens que compuseram nossa amostra 

e expusemos o resultado de tal análise em breve sinopses. Constatamos, nessa 

etapa, algumas características que posteriormente foram confirmadas pela opinião 

de especialistas entrevistados: sensacionalismo, superficialidade, simplismo, 

reducionismo. Nessa fase do trabalho privilegiamos a interpretação dos dados à luz 

do aporte teórico multidisciplinar trabalhado pelas Ciências da Religião. Contudo, 

não poderíamos deixar de lado o aspecto jornalístico da análise. Essa foi a 

finalidade do terceiro capítulo: analisar o fenômeno tendo em vista parâmetros 

quantitativos relacionados às teorias jornalísticas. Para isso, nos servimos da análise 

de conteúdo propriamente dita como principal ferramenta. 

Delineamos aí um outro perfil da revista: uma publicação que emprega 

recursos gráficos de última geração em larga escala, onde predomina o gênero 

jornalístico da reportagem, com enfoque majoritariamente histórico e uso difundido 

de analogias e metáforas para facilitar a compreensão do leitor. E que o leitor, por 

sua vez, costuma dar maior retorno à redação da revista quando ela destaca temas 

religiosos, na forma de e-mails, cartas e telefonemas. 
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O quarto e último capítulo reservamos para a análise e avaliação dos 

especialistas em Ciências da Religião e áreas afins que foram entrevistados pela 

revista no período estudado e para dialogar, desta vez simultaneamente, numa 

espécie de interface, com os referencias teóricos multidisciplinares oriundos tanto 

das Ciências da Religião, quanto do Jornalismo e de outras áreas do conhecimento. 

Nos debruçamos de modo especial sobre as possíveis conexões entre o objeto de 

estudo e a condição pós-moderna e a sociedade do espetáculo. Percebemos então 

uma sintonia entre o modo como a revista se apresenta ao público, com 

características típicas da Pós-Modernidade como instabilidade, velocidade, 

descartabilidade e transitoriedade, entre outras,2 e também com elementos 

constitutivos da teoria do espetáculo. Essa sintonia transparece talvez  num produto 

final cujo conteúdo imagético tem tanta importância, ou mais até, que o conteúdo 

textual; cujos textos primam pela clareza e pela objetividade, sendo facilmente 

assimilados e deglutidos por um leitor com pouco tempo disponível e que, 

justamente por isso,  não pode recorrer a reflexões demasiado profundas ou mesmo 

ao uso do dicionário. Um produto que oscila entre o aprofundamento e a 

superficialidade. Se por um lado agrada ao leitor não especializado por ser acessível 

– e isso nós consideramos como um aspecto extremamente positivo – por outro, 

descontenta os especialistas. Um produto contraditório, pois onde residem suas 

qualidades, no pólo oposto, aí também podem estar seus defeitos: 

acessível/simplista; fácil/reducionista; abrangente/superficial. Características essas, 

que nos fazem cientes das limitações e dos pontos fracos da publicação, mas que 

também nos obrigam a reconhecer seus pontos fortes. A possibilidade de levar 

informações com certo teor científico a públicos que talvez não tivessem acesso a 

tais conteúdos, não fosse pelo fato de constarem numa revista de linguagem 

acessível e ampla circulação, é um deles. O que nos leva a concordar com as 

observações da jornalista Alessandra Pinto de Carvalho:  

 
A revista de divulgação científica mais vendida no Brasil e preferida entre o 
público adolescente assume a forma de um produto bem trabalhado de 
marketing. (...) é com as características de almanaque, em muitos aspectos 
contrariando as teorias sobre as funções do Jornalismo Científico que a 
Superinteressante vem se mantendo como a publicação do segmento mais 
vendida no Brasil (...). Ou seja, se o seu formato não é apreciado pelos 

                                                 
2 Cf. José J. QUEIROZ, As religiões e o sagrado nas encruzilhadas da pós-modernidade. In: José J. 
QUEIROZ, Interfaces do Sagrado em véspera de milênio, p. 11. 
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teóricos, é aprovado pela maior parte de leitores deste tipo de informação. 
Daí, vem a contribuição da revista para a divulgação da Ciência: seus 
editores conseguiram desenvolver uma forma de publicar informações 
científicas de uma maneira agradável para um público jovem, adequando uma 
linguagem tão informal quanto a usada pelo leitor no dia-a-dia. 3

 

A progressão do trabalho, pontuada pelas observações acima, nos 

possibilitou sintetizar algumas conclusões que, acreditamos, confirmam as hipóteses 

centrais que nortearam a pesquisa.    

Por meio do tratamento jornalístico dispensado às temáticas religiosas, a 

revista Superinteressante veicula uma visão acessível, mas, por outro lado simplista, 

no que diz respeito à religião, numa espécie de movimento pendular, ora pendendo 

para a profundidade dos temas, ora, para a superficialidade. A apresentação das 

reportagens oscila entre a tentativa de aprofundamento e a espetacularização e o 

sensacionalismo da informação, tendendo, algumas vezes, para  a segunda 

alternativa. “Um sensacionalismo discreto, mas real” 4, como classificou o professor 

Pedro Vasconcelos, do Departamento de Teologia e Ciências da Religião da PUC. 

Essa forma de se apresentar ao leitor faz de Superinteressante um veículo típico da 

Pós-Modernidade e da Sociedade do Espetáculo, que exigem esse tipo de 

informação: rápida, fácil, consumível, pouco aprofundada e com forte apelo 

imagético. 

O conteúdo das matérias, retratando de tempos em tempos diferentes 

denominações religiosas, bem como a freqüência com que ele aparece na revista, 

serve, em nossa opinião, como uma espécie de termômetro – e ao mesmo tempo 

como espelho - para aferir  o interesse do público pela temática religiosa. Nesse 

aspecto, a revista reflete a inquietude espiritual e o tipo de religiosidade que permeia 

a sociedade pós-moderna, com vínculos hierárquicos e de filiação enfraquecidos e 

com forte inclinação para a elaboração de referenciais de crença que, embora 

reúnam elementos múltiplos de diferentes denominações religiosas, sejam bastante 

particulares e individuais, no formato religião à la carte.  É o faça você mesmo da 

religião. 

                                                 
3 Alessandra Pinto de CARVALHO, A Ciência em Revista, p. 168-169. 
4 Cf. Pedro Vasconcelos, entrevistado pela autora por e-mail, 27/12/05. Ver apêndices, p. 225. 
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 Constatamos que, de certa forma, a publicação supre uma lacuna no mercado 

editorial, para aqueles leitores que desejam informar-se sobre o assunto em veículos 

neutros, não confessionais, em busca de uma visão geral, não proselitista, das 

várias religiões que compõem o cenário brasileiro, o que geralmente não se verifica 

nas revistas institucionais, de tom confessional. A revista satisfaz aquele leitor não 

especializado que busca informação sobre religião e não catequese, ou adesão. 

Essa constatação feita no decorrer da pesquisa ganhou reforço nas palavras do 

diretor de redação de Superinteressante, Denis Russo Burgierman:  

 
A Super não é uma revista “religiosa”, é uma publicação sobre o 
conhecimento humano, sem crenças próprias, a não ser a crença na 
importância de discutir abertamente qualquer tipo de assunto, sem censura, 
com franqueza. Acho sim que não há nenhuma outra publicação brasileira 
fazendo isso, e portanto concordo que estejamos preenchendo uma lacuna. 
Mas o mais importante para nós é que estamos falando de um tema que 
interessa - e muito - às pessoas. Isso é o fundamental. 5

 

A opinião do professor Peter Demant, da USP,  também deu respaldo a nossa 

hipótese:  “Apesar das críticas, sou favorável a esse tipo de publicação, pois acredito 

que ela preencha uma lacuna de forma positiva” 6.  

Temos plena consciência que nossa pesquisa não esgota a riqueza que as 

interfaces entre o Jornalismo e as Ciências da Religião oferecem aos campos da 

análise científica. A própria delimitação exigida do objeto de estudo impôs fronteiras 

ao nosso trabalho. Referimo-nos  a fronteiras e não barreiras, pois acreditamos que 

as primeiras possibilitam vislumbrar novos horizontes e caminhos para a 

investigação aqui iniciada,  ao contrário das segundas. Se o texto jornalístico exige 

um ponto final, a curiosidade e a investigação científica, por sua vez, permitem 

sempre um recomeço, um novo texto a ser escrito, uma abertura infinita para a 

produção de mais conhecimento, sob os mais diversos enfoques.  

Esperamos que este trabalho contribua para análises futuras acerca dos 

cruzamentos possíveis entre  mídia e religião, sobretudo da mídia impressa, já que 

há uma certa carência de estudos sobre o tema – e isso nós percebemos durante 

nosso levantamento bibliográfico, conforme foi dito na Introdução desta dissertação 
                                                 
5 Denis Russo Burgierman, entrevistado pela autora por e-mail, 03/03/06. Ver apêndices, p. 224. 
6 Peter Demant, entrevistado pela autora por telefone, transcrição em documento Word, 17/01/06. Ver 
apêndices, p. 229. 
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– , com a centralização das pesquisas na mídia eletrônica religiosa institucional. 

Nossa intenção também foi demonstrar que a religião permeia a mídia impressa dita 

secular. 

Ainda uma palavra final sobre o nosso objeto de estudo, a revista 

Superinteressante. A despeito das críticas e ressalvas feitas à publicação no 

decorrer do trabalho, a pesquisa nos possibilitou constatar que ela pode vir a ser um 

espaço, uma oportunidade de comunicação a ser valorizada – e não desperdiçada – 

para trazer a tona temas importantes relacionados à religião, que cheguem às mãos 

de um grande público, e que permitam, de alguma maneira, ressaltar o valor e a 

riqueza da pluralidade religiosa.  

O Jornalismo Científico está associado ao processo de humanização da 

ciência7, à superação de problemas que interfiram no bem-estar da população e à 

democratização do saber8. Superinteressante, ao enquadrar-se como veículo dessa 

modalidade jornalística, tem portanto papel similar. Se, por meio da informação 

séria, fidedigna e responsável, a revista conseguir, de alguma forma, fomentar a 

tolerância e o diálogo entre as religiões – ainda que indiretamente – então terá 

contribuído para a promoção de uma sociedade mais solidária e, ao mesmo tempo, 

cumprido sua missão de difundir e aprofundar o conhecimento.    

                                                 
7 Cf. Wilson BUENO, Jornalismo Científico no Brasil, p. 34. 
8 Cf. José MARQUES DE MELO apud Alessandra Pinto de CARVALHO, A Ciência em Revista, p.15. 
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 APÊNDICES 

 

Entrevista com o jornalista Adriano Silva, diretor de núcleo da 
Superinteressante, realizada por e-mail, em 25/06/03 

 

1. Qual a tiragem média atual da revista por assinaturas e por venda em banca? 

A tiragem média da Super é 450.000 exemplares. Disso, vendemos em média 400.000. 

Temos 270.000 assinantes e vendemos 130.000 exemplares avulsos (bancas + 

supermercados). 

2. Conforme informações constantes no site da Editora Abril, a revista é voltada 
para os jovens, de maneira geral. Você poderia detalhar mais o perfil do público 
leitor da revista, incluindo idade, classe  social, grau de escolaridade, etc? 

A Super é a quarta maior revista do Brasil, entre todas, e a sexta maior, entre as 

mensais. É, portanto, a maior e melhor revista do segmento jovem do país: homens e 

mulheres vivendo seus 20s. Gente curiosa, inquieta, instruída (solicite um mídia kit da 

Super a Érica Lemos - elemos@abril.com.br). 

3. Qual o critério de escolha para os temas relativos à religião? 

O interesse presumido do leitor. 

4. Como é definido o destaque que o assunto vai receber dentro da edição? 
(manchete de capa, chamada secundária, etc.) 

Tudo passa pelo interesse presumido do leitor. A matéria ideal é aquela que causa no 

leitor a sensação de que não pode continuar vivendo sem lê-la. Quanto mais a pauta se 

encaixa nesse critério, mais espaço ela ganha na revista. Na hora de "vender" a 

matéria ao leitor, é esse o nosso objetivo: mostrar o quanto ela é imprescindível. 

5. Quais são os temas recorrentes e por quê? 

Procuramos não repetir temas. As matérias da Super têm escopo largo e profundo. Ou 

seja: são pequenos tratados sobre os assuntos que se propõe a cobrir. Dificilmente 
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voltamos a um mesmo tema num time spam menor do que três anos. De todo modo, o 

universo da Super abarca comportamento, ciência, saúde, cultura, história, tecnologia. 

6. Qual o perfil dos repórteres escalados para cobrir assuntos relacionados à 
religião? 

Não há editorias fixas na Super. Todos, em tese, podem fazer tudo. São pessoas com 

grande potencial e talento nas três áreas básicas do jornalismo: reportagem, redação e 

edição. 

7. Qual o critério para selecionar as fontes de entrevista? (especialistas ouvidos) 
Os melhores que possamos obter em cada área. Se o cara estiver em Princeton, lá 

vamos nós. 

8. Que tipo de material de apoio se costuma consultar para a elaboração de tais 
matérias? 

Todo material relevante que pudermos amealhar. Livros, outras reportagens, sites etc. 

9. Quem é público-alvo desse tipo de matéria? 

Os jovens aos quais a revista se destina. 

10. As matérias visam estabelecer um primeiro contato dos leitores com o tema 
ou uma abordagem mais aprofundada? 

As duas coisas. Toda matéria da Super responde: o que é, como funciona, as 

polêmicas que há a respeito, por que é relevante, historiografia e o futuro inferível. 

11. A revista tem alguma forma de mensurar o retorno desses leitores com 
relação ao tema religião? (cartas, e-mail, telefonemas, etc.) Se tem, qual é o 
retorno? 

As vendas são a grande resposta. Mensagens recebidas na redação, também. Eu leio 

todas. Além disso, a Abril dispõe de outras ferramentas, como pesquisas. 

12. Por que são cada vez mais freqüentes as pautas relacionadas à religião? Isso 
foi observado sobretudo nos anos 2000, 2001 e 2003.  

Porque imaginamos que isso interesse muito aos nossos leitores. 
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Entrevista com o jornalista Denis Russo Burgierman, diretor de 
redação da Superinteressante, realizada por e-mail, em 18/08/05 

 

1. Qual a tiragem média atual da revista (por assinaturas e por venda em banca)? 

Temos algo como 270.000 assinantes e vendemos por volta de 130. 000 em bancas e 

supermercados. Portanto nossa circulação fica próxima de 400.000. 

2. Qual o critério de escolha para as pautas relacionadas à Religião? 

O mesmo de qualquer reportagem: aquilo que acreditamos ser o interesse do público. 

Temas tabu tendem a ser especialmente pertinentes numa revista que, como a Super, 

se propõe a mostrar o outro lado das questões. Talvez isso explique a alta freqüência 

de temas religiosos. 

3. Como é definido o destaque que o assunto vai receber dentro da edição? 
(manchete de capa, chamada secundária, etc.) 

De novo, aquele mesmo critério subjetivo e pouco palpável: o tal interesse presumido 

do leitor. Um tema de capa precisa interessar não apenas a uma parcela dos nossos 

leitores, mas a algo o mais próximo possível de 100% deles. 

4. Há algum mecanismo – pesquisa, por exemplo - que a revista utilize para 
captar o interesse dos leitores por esse e outros temas também, além do 
chamado interesse presumido? 

Fazemos eventualmente algumas pesquisas qualitativas que medem índice de leitura e 

de satisfação com cada reportagem de uma edição. Mas a verdade é que tem outros 

tipos de “pesquisa” de eficiência inquestionável: a venda em bancas e a repercussão 

de cada reportagem. 

5. Há temas recorrentes dentro do assunto Religião? Quais são eles e por que se 
repetem? 

A Super não costuma voltar a falar do mesmo tema com um mesmo enfoque, afinal é 

uma revista cuja marca é a variedade. Mas é um fato que a vida de Jesus é um tema 

poderoso, que já deu margem a muitas reportagens e poderá dar margem a muitas 
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outras. Jesus é o mais relevante personagem histórico, pelo menos para os brasileiros, 

majoritariamente cristão. É de se esperar que o interesse nele seja maior do que em 

qualquer outra pessoa que já existiu. Budismo é o que podemos chamar de uma 

religião “pop”, da moda. 

6. Qual o perfil dos repórteres escalados para cobrir assuntos dessa área? 

Repórteres da Super costumam ser pessoas jovens, enormemente curiosas, afeitos a 

bibliotecas, interessados em garimpar detalhes, bons em contar histórias. 

7. Qual o critério para selecionar as fontes de entrevista? (especialistas ouvidos) 

Temos como meta falar sempre com os maiores especialistas em cada assunto, 

independente de serem brasileiros, americanos ou japoneses. Em geral, as 

reportagens começam com a leitura de livros e os livros tendem a nos revelar as 

melhores fontes para entrevistas. 

8. Que tipo de material de apoio se costuma consultar para a elaboração de tais 
matérias? 

Muitos livros. Antes dos livros, muita pesquisa na internet – a internet serve como uma 

espécie de prospecção, uma olhada geral no mundo para descobrir idéias novas e 

interessantes. Mas ela não é uma boa ferramenta para ir fundo nos temas – aí os livros 

e as entrevistas continuam insuperáveis. 

9. Quem é o público-alvo desse tipo de matéria? 

O público-alvo da Super é o jovem adulto, de ambos os sexos, de interesses diversos. 

10. As matérias visam estabelecer um primeiro contato dos leitores com o tema 
ou uma abordagem mais aprofundada? 

Procuramos não “simplificar” os temas, mas tratar deles com muita clareza, de um 

modo que seja acessível a todos. Mas é claro que há limitações de espaço – e é por 

isso que nossas reportagens sempre são sucedidas por indicações bibliográficas para 

quem quer ir mais fundo. 

11. A revista tem alguma forma de mensurar o retorno desses leitores com 
relação ao tema religião? (cartas, e-mail, telefonemas, etc) Se tem, qual é? 



 223

Principalmente e-mails. Posso dizer que temas religiosos tendem a ter grande resposta 

do público e a causar muita polêmica. 

12. Existe algum tema em particular relacionado à religião que costuma gerar um 
feedback maior por parte dos leitores? 

Sim, as contradições entre o que a história registrou e o que a fé afirma. 

13. Você observa de fato um interesse maior dos leitores por temas relacionados 
à religião? Na sua opinião pessoal quais as razões para esse aumento? 

Acho que uma mudança pela qual estamos passando é quanto à abertura para se 

tratar desses temas. Não é só que o interesse esteja crescendo: está diminuindo o 

tabu. Antes, temas religiosos eram veladamente proibidos. Mas sem dúvida concordo 

com a tão repetida afirmação de que estamos vivendo um período de incertezas 

espirituais e de crescimento da busca por respostas. Paradoxalmente, acho que talvez 

isso se deva ao enfraquecimento das religiões como instituição: com as pessoas 

menos dispostas a acreditar num conjunto pronto de respostas, elas ficam mais 

propensas a procurar individualmente por suas próprias respostas buscando em 

diversos sistemas religiosos. 

14. O que motivou a criação da Revista das Religiões,  como um subproduto da 
Super em 2003? 

O sucesso das reportagens de religião da Super. Elas nos deram a convicção de que 

havia um público considerável disposto a ler todos os meses uma revista 

exclusivamente voltada ao tema. Pelo jeito, superestimamos esse público 
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Entrevista com o jornalista Denis Russo Burgierman, diretor de 
redação da Superinteressante, realizada por e-mail, em 03/03/06 

 

1. No período pesquisado, 2000-2002, aparecem referências a várias religiões: 
cristianismo, islamismo, budismo, espiritismo, etc, mas não há referência a 
religiões afro-brasileiras, como o candomblé e a umbanda. Há uma alguma razão 
especial para isso, considerando que foi um período movimentado para essas 
religiões, com o tombamento de vários terreiros importantes na Bahia, ou é 
apenas pelos simples fato de as outras religiões “renderem” mais do ponto de 
vista jornalístico? Por favor, comente sua resposta.   

Razão nenhuma, apenas não houve nenhuma oportunidade editorial - e não considero 

o tombamento de terreiros um gancho suficiente para nós. Aliás, veja a próxima edição 

da Super, que chega às bancas na semana que vem (edição de março de 2006). Há lá 

um pôster sobre os orixás.  

2. Alguns especialistas entrevistados para o trabalho acreditam que a 
Superinteressante preenche uma lacuna no mercado editorial, servindo para 
aqueles leitores que desejam se informar sobre religião, mas não querem 
“catequese”, como se verifica freqüentemente nas revistas institucionais-
confessionais (Família Cristã, Revista do Espiritismo, etc). A Superinteressante 
trataria de religião, mas sem proselitismos. Você concorda que ela preenche essa 
lacuna? Por quê?  

 Olha, confesso que não conheço essas publicações. A Super não é uma revista 

"religiosa", é uma publicação sobre o conhecimento humano, sem crenças próprias, a 

não ser a crença na importância de discutir abertamente qualquer tipo de assunto, sem 

censura, com franqueza. Acho sim que não há nenhuma outra publicação brasileira 

fazendo isso, e portanto concordo que estejamos preenchendo uma lacuna. Mas o 

mais importante para nós é que estamos falando de um tema que interessa - e muito - 

às pessoas. Isso é o fundamental. 
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Entrevista com o professor  Pedro Lima Vasconcelos, do 
Departamento de Teologia e Ciências da Religião da PUC/SP realizada 
por e-mail em 27/12/05 

 

1. O que você achou do texto publicado da reportagem na qual foi entrevistado e 
citado como fonte de informação? Sentiu-se satisfeito com o resultado final? Por 
quê? Em caso negativo, que ressalvas você faria ao texto/conteúdo da 
reportagem? 

A sensação não é muito diferente da sentida quando dei entrevistas a outros veículos, 

a de que são pegas frases soltas, que no contexto em que foram pronunciadas tinham 

uma certa intenção e perspectiva, que acabam se perdendo quando inseridas no todo 

da reportagem. Isso por vezes distorceu expressivamente aquilo que se pretendia 

dizer. 

2. Que características você ressalta como positivas  e como negativas nas 
reportagens sobre religião veiculadas pela revista Superinteressante? Por quê? 

A visibilidade que de alguma forma aspectos de nosso trabalho ganham não deixa de 

ter algo de positivo. Mas a rapidez (ligeireza) e falta de profundidade das abordagens 

leva algumas vezes a uma certa frustração. Já houve vezes em que me arrependi de 

ter colaborado para reportagem tão medíocre. 

3. Se você fosse sintetizar em uma palavra a cobertura que a revista dá a religião, 
qual seria? 

Oportunista. (A sensação que se tem é a de que não interessa efetivamente o 

aprofundamento da questão a não ser naquilo que possa ter de sensacionalista ou de 

novidade rasteira. Não à toa as reportagens sobre assuntos religiosos costumam sair 

na época da Páscoa e do Natal). 

4. Segundo dados da direção da revista, a temática religiosa causa grande 
repercussão entre os leitores, se comparada a outros temas. Na sua avaliação 
qual o motivo dessa repercussão entre os leitores? 
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Uma certa desconfiança difusa de que as instituições religiosas, especialmente a cristã 

católica, estejam baseadas em fundamentos frágeis (o que explica, entre outras coisas, 

o sucesso retumbante de um ridículo O código da Vinci) e por isso sejam inimigas do 

desenvolvimento científico. Essa postura, alimentada a partir de episódios do passado 

(Galileu, Darwin, etc.) leva, a meu ver, as pessoas a verem nessas reportagens o 

desvendamento dos mistérios que as instituições religiosas quiseram ocultar. O que, 

obviamente, é de um simplismo irritante. 

5. Como você avalia a abertura de espaço para tratar do tema religião num 
veículo como a Superinteressante? 

Como disse acima, a divulgação do nosso trabalho proporcionada pela revista não 

deixa de ser interessante, mas tenho plena consciência de que o intuito dela é 

mercadológico e, de forma muito discreta, mas real, sensacionalista no que tange aos 

temas relativos à religião. 

6. Outras considerações que julgar importantes sobre a revista e que não estejam 
contempladas nas perguntas acima: 
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Entrevista com o professor  Rafael Rodrigues da Silva, do 
Departamento de Teologia e Ciências da Religião da PUC/SP realizada 
por e-mail em 28/12/05. As questões foram respondidas sob forma de 
carta. 

 

Vou responder o seu questionário sem a preocupação de enumerar as 

respostas. Simplesmente responderei em forma de carta. Espero contribuir na sua 

reflexão e análise sobre a abordagem que a revista Superinteressante apresenta 

acerca da religião. 

Em se tratando de entrevista para uma determinada devo ressaltar que nem 

tudo o que o entrevistado falou é contemplado no texto publicado e nem tudo que está 

escrito representa o pensamento do autor entrevistado. No entanto, o estilo 

apresentado pela revista Super Interessante é o de apresentar um texto assinado pelos 

repórteres ou responsáveis pela matéria que fazem o esforço de coletar e compilar 

várias opiniões sobre um determinado assunto. Penso que este caminho reduz 

drasticamente o pensamento do autor entrevistado e leva o leitor a tomar algumas 

frases como sendo daquele estudioso ou especialista que está sendo entrevistado. No 

fundo, muitas das idéias colhidas nas entrevistas foram trabalhadas de uma forma que 

não são creditadas aos seus autores. Diferente se a revista trouxesse as entrevistas de 

forma integral e direta. Nesta perspectiva, posso dizer que nem sempre me senti 

satisfeito com o resultado final da entrevista. Explico. É muito pouco diante das 

respostas apresentadas pelos entrevistados simplesmente ter o seu nome mencionado 

numa frase ou num pensamento. Porém, fico satisfeito que os repórteres ou editores da 

revista conseguem respeitar as opiniões.  

Eu diria que de forma geral esta revista tenta apresentar ao leitor de forma direta 

e objetiva alguns conceitos e características das religiões; porém, algumas questões 

cruciais e alguns conceitos que mereceriam um maior destaque e atenção fica a 

desejar. Evidentemente que não posso cobrar desta revista um teor cientifico como de 
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uma revista de Ciências da Religião. Esta é uma revista que traz informações rápidas e 

sem muito aprofundamento e muitas vezes o seu sucesso reside na exploração de 

temas candentes no discurso e prática religiosa. Não se trata de uma revista que 

defenda determinada doutrina ou prática religiosa e, sim, busca provocar o leitor em 

suas inquietações (por exemplo: o que é verdade e o que é lenda na Bíblia?).  

Devemos ressaltar que nos últimos tempos a religião está na crista da onda. 

Qualquer discussão ou tema religioso é manchete e circula em variados materiais 

informativos. Podemos suspeitar à luz da pesquisa de vários cientistas de que a 

religião na pós-modernidade vive o seu grande momento depois do eclipse ou que ela 

irrompe com força depois de um longo período nas sombras do cientificismo. Basta ler 

artigos de Eduardo Cruz, José Queiroz, Reginaldo Prandi e outros.   

Eu avalio que a temática da religião em algumas revistas como a Super 

Interessante parece trazer mais frutos e resultados para aqueles que as publicam e não 

tanto para os cientistas da religião ou para os seguidores de determinados grupos e/ou 

comunidades religiosas. Penso que os estudiosos deveriam explorar mais os espaços 

fornecidos por estes veículos de informação. Lembro que a revista Super Interessante 

lançou alguns encartes sobre a Bíblia (profetas, reis de Judá e Israel, Apocalipse, etc) 

que teria uma maior profundidade se fosse produzida em forma de pequenos artigos 

produzidos pelos especialistas e não simplesmente reproduzir o formato da revista que 

tenta fazer compilação de opiniões dos entrevistados.  

No mais, julgo uma boa iniciativa da revista em publicar e fazer circular opiniões 

sobre as religiões que não é acessível para todos; porém, pode e deve ser ampliada.  

 

 

 

 

 



 229

Entrevista com o professor  Peter Demant, da Faculdade de 
Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP,  realizada por telefone 
em 17/01/06, abaixo transcrita: 

 

1. O que você achou do texto publicado da reportagem na qual foi entrevistado e 
citado como fonte de informação? Sentiu-se satisfeito com o resultado final? Por 
quê? Em caso negativo, que ressalvas você faria ao texto/conteúdo da 
reportagem? 

Fui citado apenas uma vez no final da matéria de forma superficial. Os jornalistas 

costumam fazer uma extensa entrevista e mencionar algo como uma nota de rodapé. 

Isso também acontece em outras revistas. Tendem a superficialidade. Subaproveitam 

as informações. 

2. Que características você ressalta como positivas  e como negativas nas 
reportagens sobre religião veiculadas pela revista Superinteressante? Por quê? 

Nunca li Superinteressante, excetuando as matérias de que participei. 

3. Segundo dados da direção da revista, a temática religiosa causa grande 
repercussão entre os leitores, se comparada a outros temas. Na sua avaliação 
qual o motivo dessa repercussão entre os leitores? 

No Brasil observa-se que há uma série de revistas que lidam com assuntos religiosos. 

O povo preocupa-se bastante com questões religiosas. Há público para esse tipo de 

publicação, o que não se observa na Europa Ocidental. Lá há um amplo público mais 

voltado para assuntos da Nova Era e das religiões orientais. O público demonstra um 

nível cultural mais alto. São revistas mais caras, mais elitizadas. 

4. Como você avalia a abertura de espaço para tratar do tema religião num 
veículo como a Superinteressante? 

Apesar das críticas, sou favorável a esse tipo de publicação, pois acredito que ela 

preencha uma lacuna de forma positiva. Vejo legitimidade nesse tipo de publicação. 
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5. Outras considerações que julgar importantes sobre a revista e que não estejam 
contempladas nas perguntas acima: 
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Entrevista com a professora  Safa Jubran, da Faculdade de 
Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP,  realizada por e-mail em 
18/01/06 

 

1. O que você achou do texto publicado da reportagem na qual foi entrevistado e 
citado como fonte de informação? Sentiu-se satisfeito com o resultado final? Por 
quê? Em caso negativo, que ressalvas você faria ao texto/conteúdo da 
reportagem? 

Tenta ser informativa e neutra, ouviu várias pessoas religiosos, professores e 

escritores, porém sem aprofundar as opiniões. Não posso dizer que fiquei satisfeita, 

pois já no título a linguagem é preconceituosa e de certa forma sem cuidado 

(“encontrou tempo para fundar uma religião”). 

2. Que características você ressalta como positivas  e como negativas nas 
reportagens sobre religião veiculadas pela revista Superinteressante? Por quê? 

Não posso opinar sobre outras reportagens, pois não li nenhuma outra. 

3. Se você fosse sintetizar em uma palavra a cobertura que a revista dá a religião, 
qual seria? 

Comum e relativamente igual a várias outras que saíram em outras mídias na época. 

Refiro-me a esta reportagem, pois como disse, não li outras. 

4. Segundo dados da direção da revista, a temática religiosa causa grande 
repercussão entre os leitores, se comparada a outros temas. Na sua avaliação 
qual o motivo dessa repercussão entre os leitores? 

Talvez pela curiosidade que as pessoas têm em tentar entender. Creio ainda que o 

tema das religiões e da espiritualidade; afinal o homem está sempre a procura de 

conforto e justificativa para os eventos da vida e me parece que as três religiões 

monoteístas ainda conseguem proporcionar isso. 

5. Como você avalia a abertura de espaço para tratar do tema religião num 
veículo como a Superinteressante? 
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As revistas desse gênero dão um jeito de falar sobre um tema que esteja já em 

circulação pela mídia, seja escrita ou falada. Talvez no caso desta revista, os 

responsáveis achassem que o tema de religião é “Super Interessante” e merecesse 

espaço. 

6. Outras considerações que julgar importantes sobre a revista e que não 
estejam contempladas nas perguntas acima: 

Não posso comentar nada que não analisei. Quando esta revista foi lançada, comprei 

alguns números, mas logo deixou de ser superinteressante para mim 
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Entrevista com o professor  Paulo Augusto Nogueira, do 
Programa e Pós-graduação em Ciências da Religião da UMESP,  
realizada por e-mail em 08/02/06 

 

1. O que você achou do texto publicado da reportagem na qual foi entrevistado e 
citado como fonte de informação? Sentiu-se satisfeito com o resultado final? Por 
quê? Em caso negativo, que ressalvas você faria ao texto/conteúdo da 
reportagem? 

De forma geral fiquei satisfeito. Em apenas um caso uma informação minha foi 

totalmente mal compreendida. Às vezes afirmações marginais são citadas e outras 

mais centrais deixadas de lado. Mas no geral o resultado é satisfatório. 

2. Que características você ressalta como positivas  e como negativas nas 
reportagens sobre religião veiculadas pela revista Superinteressante? Por quê? 

A Superinteressante veicula reportagens que tentam oferecer a um público mais amplo 

resultados de pesquisas de ponta na área dos estudos bíblicos. Há também um bom 

equilíbrio entre opiniões de pesquisadores internacionais e nacionais. Como negativo 

vejo o fato de tentarem dar um tom de absoluta novidade (ou quase sensacionalista) a 

pesquisas que não chegaram a resultados definitivos e que sequer têm caráter de 

“ameaça” a dogmas estabelecidos. 

3. Se você fosse sintetizar em uma palavra a cobertura que a revista dá a religião, 
qual seria? 

Abrangente. 

4. Segundo dados da direção da revista, a temática religiosa causa grande 
repercussão entre os leitores, se comparada a outros temas. Na sua avaliação 
qual o motivo dessa repercussão entre os leitores? 

A despeito de uma suposta secularização as pessoas ainda se sentem referenciadas 

pos conjuntos de crenças religiosas. Novidades e questionamentos vindos da “ciência” 

que possam abalar crenças acabam por se tornar fascinantes. 
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5. Como você avalia a abertura de espaço para tratar do tema religião num 
veículo como a Superinteressante? 

Acho muito importante, afinal religião ainda é ensinada de forma infantil e primária nas 

igrejas e nas escolas. Todo o pensamento crítico sobre religião e suas tradições é 

bastante ignorado no Brasil. Aqui ou se é ateu (estilo positivista francês do século XIX) 

ou crente ingênuo. Informar, por exemplo,  adolescentes sobre novidades sobre 

pesquisas sobre Jesus de Nazaré e as origens do cristianismo é um serviço pela 

informação de qualidade. 

6. Outras considerações que julgar importantes sobre a revista e que não estejam 
contempladas nas perguntas acima: 

Há dois tipos de repórteres que cobrem religião: Os mais experientes e que sempre 

cobrem a temática elaboram perguntas e produzem matérias de maior qualidade. Mas 

há momentos em que repórteres muito inexperientes e desinformados nos procuram 

para entrevistas. Nesses casos fica muito difícil ajudar. Seria importante mais 

investimento nesses jovens repórteres com cursos (de extensão, por exemplo) e 

formação para divulgação científica na área. 
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Entrevista com o professor  Mamede Jarouche, da Faculdade de 
Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP,  realizada por e-mail em 
09/02/06 

 

1. O que você achou do texto publicado da reportagem na qual foi entrevistado e 
citado como fonte de informação? Sentiu-se satisfeito com o resultado final? Por 
quê? Em caso negativo, que ressalvas você faria ao texto/conteúdo da 
reportagem? 

Como toda matéria jornalística, o texto caracteriza-se pela tentativa de ser “ágil” e 

fornecer informações rapidamente deglutíveis pelos leitores. Particularmente e de 

modo geral, não costumo gostar de textos jornalísticos (apesar de sempre escrever 

textos jornalísticos, ou justamente por isso). No limite inferior, no caso do jornalismo 

diário, os textos são miseráveis, semi-analfabetos. Estrutura: sujeito + verbo + objeto 

direto ou predicativo. Ponto final. Adeus conjunções, adeus subordinação. De outro 

lado, no dito “jornalismo cultural”, a necessidade de parecer “culto” produz figuras de 

linguagem pobres e um permanente cabotinismo. Ademais, deve-se também observar, 

no caso da reportagem em questão, que se dá destaque a certos procedimentos que, 

normalmente, o receptor “ocidental” tende a generalizar. Por exemplo: o texto diz que a 

“ética tribal” levava ao Talião, “olho por olho, dente por dente. Conclusão apressada do 

leitor ocidental: esses árabes são uns assassinos. Mas o Talião não é, em absoluto, 

característico de sociedades tribais do deserto. Surgiu numa civilização avançada da 

época, a babilônica, que de modo algum era “desértica”. E era plenamente aplicado no 

mundo antigo. Lembro-me, ainda, que para a matéria fui entrevistado longamente. E eu 

mesmo não devo ter sido grande coisa como informante/entrevistado, uma vez que a 

situação em que isso é feito nunca é adequada para o pensamento. É tudo muito 

rápido, obrigando também a respostas rápidas e muitas vezes carentes de maior 

reflexão. 
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Mas essas observações são apenas incidentais. Não há como reclamar do texto. Seus 

defeitos são próprios do jornalismo. Para ser outra coisa, ele teria que deixar de ser 

jornalístico. 

2. Que características você ressalta como positivas  e como negativas nas 
reportagens sobre religião veiculadas pela revista Superinteressante? Por quê? 

Não costumo ler essa revista; portanto, seria leviano da minha parte comentar seus 

artigos. Mas me lembro de uma capa, que não pude deixar de ver, sobre o Alcorão, 

cuja chamada era: “abrimos a caixa preta do islã”, que me pareceu leviana e 

preconceituosa. Mas não li a reportagem propriamente dita. 

3. Se você fosse sintetizar em uma palavra a cobertura que a revista dá a religião, 
qual seria? 

Como disse, não costumo ler essa revista. Contudo, me parece que, via de regra, o 

desejo é de aparentar que suas reportagens estão revelando coisas espantosas e 

descobrindo grandes segredos. Estratégia de marketing. 

4. Segundo dados da direção da revista, a temática religiosa causa grande 
repercussão entre os leitores, se comparada a outros temas. Na sua avaliação 
qual o motivo dessa repercussão entre os leitores? 

Existe uma revivescência não só das práticas religiosas como também da discussão a 

respeito delas. Mesmo quem não pratica religião alguma é levado, pelas 

circunstâncias, a se interessar pelo assunto. 

5. Como você avalia a abertura de espaço para tratar do tema religião num 
veículo como a Superinteressante? 

De novo, não sei o quanto eles cobrem. Não posso opinar. 

6. Outras considerações que julgar importantes sobre a revista e que não estejam 
contempladas nas perguntas acima: 

Seria interessante observar que a editora da revista, a Abril, é virulentamente anti-

árabe e anti-islâmica no que se refere às coisas contemporâneas. Basta observar o seu 

carro-chefe, que é a revista Veja. Por outro lado, as publicações da casa nem sempre 
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são hostis às coisas árabes e muçulmanas da Idade Média. Junte-se a isso o fato de 

que certamente nem todos os funcionários compartilham dessa hostilidade. 

 

 


