
 
 
Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XIX Congresso de Ciências da Comunicação na Região Sudeste – Vila Velha - ES – 22 a 24/05/2014 

 1 

 

 
 

O leitor imaginado e o fazer jornalístico: Um novo olhar sobre a revista 

Superinteressante 
1
 

 

Andreza Almeida SANTOS 
2
 

Alessandra Pinto de CARVALHO
 3

 

Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, RJ 

 

 

RESUMO 

 

Este artigo tem como objetivo principal mapear o leitor imaginado da revista mensal 

Superinteressante da Editora Abril, de modo a tentar delinear o público com quem a revista 

se propõe a dialogar. Tendo como base a demarcação teórica de leitura a partir do panorama 

mais geral do interacionismo e, por isso mesmo, a compreendendo enquanto fenômeno de 

negociação de sentidos, buscamos colher os resultados do campo de pesquisa desenvolvidos 

na área dos estudos do jornalismo de revista por meio da observação empírica de seu 

material concreto, ou seja, a partir da análise do material jornalístico ofertado para o 

público leitor da Superinteressante.  
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INTRODUÇÃO 

 

 

Mais do que apenas um simples modo proposto de ler, entendemos que todo produto 

jornalístico carrega consigo vestígios que delineiam os leitores propostos por aqueles que 

detêm a produção de seu conteúdo. Além disso, as revistas possuem ainda a especificidade 

de segmentação a um público bastante específico, o que reforça ainda mais a necessidade 

do conhecimento do público a quem se pretende atingir para, então, entender também sua 

participação na rotina das redações, seja por meio das escolhas das notícias a serem 

publicadas, da composição gráfica de suas páginas, vocabulário a ser usado ou de qualquer 

outra forma de inscrição proposta no mercado editorial. 

 

Uma vez constatada a ausência de uma reflexão que melhor permita entender a importância 

do tema, este trabalho pretende, a partir do desenvolvimento da conceituação teórica do 
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conceito de leitura e leitor imaginado, mapear as inscrições do leitor imaginado da revista 

mensal Superinteressante da Ed. Abril por meio da aplicação do mapa metodológico criado 

por Laura Storch(2012), em sua tese de doutorado “O leitor imaginado no jornalismo de 

revista: uma proposta metodológica”, de modo a entender quem é o público proposto por 

seu mercado editorial. Desse modo, buscaremos o reconhecimento desse leitor imaginado 

por meio da observação das três dimensões que configuram a revista como produto: 

institucional, publicitária e editorial, que serão descritas no tópico referente à metodologia. 

 

Criada em 1987, a Superinteressante, também conhecida como Super, é uma revista que 

traz informações e curiosidades científicas e culturais. Com uma tiragem média de 410.582 

exemplares, dos quais 54% são assinantes, a publicação se vende como "a revista essencial 

para entender este mundo complicado em que vivemos, ajudando a separar a verdade do 

mito, o importante do irrelevante, o novo do velho". Reconhecida internacionalmente pelo 

uso de infografia e ilustrações para a sua construção narrativa, a Superinteressante tem 

grande participação do leitor pela internet. Além disso, a publicação sempre se destacou 

como uma das revistas com maior tiragem da Ed. Abril.  

 

Sobre a Leitura  

Ainda que de suma importância para a compreensão do fazer jornalístico, a leitura é pouco 

explorada em seu campo de estudo. Vista muitas vezes de forma secundária e abstrata 

demais para se constituir, de fato, como objeto de pesquisa, ela é comumente esquecida e 

mesmo sufocada pelos estudos que se atêm nos meios e seus conteúdos (Bakhtin, 1997) 

para a constituição da análise de seus estudos em comunicação.  A dificuldade de 

relacionamento com o tema não é nova e pode ser manifestada, inclusive, na inconsistência 

de sua definição conceitual. Para Storch (2012), estudar leitura, ainda hoje, é lidar com um 

campo poroso, fragmentado e, por essência, devedor de disciplinas e estudos, sejam estes 

teóricos ou metodológicos.  

Mais do que uma pura habilidade de traduzir em sons sílabas sem sentido, Soares (2001) 

destaca como a leitura estende-se também a habilidades cognitivas e metacognitivas. 

Afinal, além da capacidade de decodificar símbolos escritos, a leitura também implica em 

captação de significados, interpretação de sequência de ideias ou eventos, analogias, 

comparações, linguagem figurada, relações complexas, anáforas. A autora ainda aponta 

para “a habilidade de fazer previsões iniciais sobre o sentido do texto, de construir 

significado combinando conhecimentos prévios e informação textual, de monitorar a 
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compreensão e modificar previsões iniciais quando necessário” (SOARES, 2001, p. 69). 

Dessa forma, numa perspectiva individual, a leitura seria encarada como um conjunto de 

atividades linguísticas e psicológicas.  

 

Numa perspectiva mais ampla, porém, Bakhtin (1997) destaca a questão coletiva do 

enunciado ao considerar o problema de saber o que na língua cabe ao uso corrente e ao 

indivíduo. Para ele, nenhum enunciado é isolado, mas antes se refere a outros passados, ao 

contexto social, crenças e valores. Todo enunciado seria, portanto, um elo na cadeia da 

comunicação verbal e não poderia ser separado dos elos anteriores que o determinam, por 

fora e por dentro. O autor também aponta para o caráter de negociação de sentidos inerente 

ao processo comunicativo. Para ele, o ouvinte que recebe e compreende uma significação 

linguística adota uma atitude responsiva ativa, concordando ou discordando, total ou 

parcialmente, com aquilo que lhe foi exposto.   

O próprio locutor como tal é, em certo grau, um respondente, pois não é o 

primeiro locutor, que rompe pela primeira vez o eterno silêncio de um 

mundo mudo, e pressupõe não só a existência do sistema da língua que 

utiliza, mas também a existência dos enunciados anteriores – emanantes 

dele mesmo ou do outro – aos quais se próprio enunciado está vinculado 

por algum tipo de relação [...] (BAKHTIN, 1997, p. 291).  

 

Compreendemos, pois, a leitura como fenômeno comunicacional complexo que se constitui 

enquanto prática, ao mesmo tempo, individual e coletiva. Como afirma Nunes (1982 apud 

STORCH, 2012), mais do que apenas demandar um determinado conhecimento cognitivo 

de um indivíduo qualquer, ela também se estrutura a partir de dinâmicas sócio-históricas e 

culturais. Desse modo, demarcamos nossa filiação teórica tendo por base o panorama mais 

geral da perspectiva interacionista, problematizando-a essencialmente enquanto 

significação, como condição necessária para as possibilidades de interação comunicacional. 

Defendemos sua problematização enquanto fenômeno dinâmico e complexo de negociação 

de sentidos, estruturado a partir de conformadores cognitivos, sociais, culturais, históricos, 

técnicos e políticos.  Nas palavras de Paiva: 

 A leitura é entendida, portanto, como um fenômeno complexo, um todo 

indivisível, realizada a partir de um leitor, que traz consigo o 

conhecimento de mundo, inserido num contexto sócio-histórico, disposto 

a interagir com o texto, que por sua vez traz marcas lexicais, sintáticas e 

semânticas, fruto de escolhas de um interlocutor que também está nesse 

jogo de interação (PAIVA, 2009, p. 53).  

 

Além disso, Paiva (2009) ainda destaca que estudar leitura pelos métodos científicos 

tradicionais pode se tornar uma tentativa frustrante. Afinal, não conseguem dar conta do 
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dinamismo de que a língua é feita. Ele reconhece que a divisão da leitura em domínios é 

apenas didática e não representa sua visão de processamento de leitura, mesmo porque 

acredita que esses domínios acontecem simultaneamente.  

 

Em vista da complexidade e pluralização de sua temática, que pode ser explorada a partir de 

diferentes perspectivas, por meio de diferentes campos de estudo, defendemos que pensar 

leitura é um esforço que requer ir além do texto. Afinal, mais do que uma capacidade 

cognitiva, compreender a linguagem e, consequentemente, sua leitura, é também reconhecer 

que nascemos em um mundo de linguagem já existente em que nos tornamos seres 

humanos na medida de nossa interação autorreflexiva com essa sociedade da linguagem 

(STORCH, 2012) e, portanto, para além de qualquer exigência de reconhecimento da forma 

e da regra da língua, é necessário que acionemos os mapas enciclopédicos e conhecimentos 

de mundo que nos façam reconhecer a situação e contexto nos quais os objetos de leitura 

estão inseridos.  Dessa dupla relação entre o biológico e o social, torna-se possível ao leitor 

interpretar os vazios do texto, ou seja, aquilo que o ultrapassa enquanto palavreado 

explícito. 

 

Dadas as considerações acima expostas, partimos do conceito de leitura enquanto processo 

de interação, de significação, compreendendo-a enquanto fenômeno complexo de 

negociação de sentidos, onde fatores historicamente modulados por regras  e valores se 

tornam fundamentais para a compreensão de seus contextos cognitivos, sociais, técnicos, 

políticos, enfim, culturais. 

 

O leitor imaginado 

Bakhtin (1997) já dizia que o índice substancial do qualquer enunciado é o fato de estar 

voltado para um destinatário. Para o autor, todo discurso é norteado pelo que se imagina 

sobre o outro. Dirigir-se a alguém seria, portanto, uma particularidade constitutiva do 

enunciado, sem o qual ele não poderia existir. 

Enquanto falo, sempre levo em conta o fundo aperceptivo sobre o qual 

minha fala será recebida pelo destinatário: o grau de informação que ele 

tem da situação, seus conhecimentos especializados na área de 

determinada comunicação cultural, suas opiniões e suas convicções, seus 

preconceitos (de meu ponto de vista), suas simpatias e antipatias, etc.; pois 

é isso que condicionará sua compreensão responsiva de meu enunciado. 

(BAKHTIN, 1997, p. 321).  
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Nesse sentido, Benetti (2007) afirma que em qualquer processo discursivo há a existência 

de pelo menos três sujeitos: o enunciador, o leitor virtual (no caso, entendemos por leitor 

imaginado) e o leitor real, em que enunciador e leitor real são indivíduos concretos, capazes 

de se posicionar ativamente na concretude do ato discursivo. O leitor virtual, segundo a 

autora, seria a figura fictícia que fica sempre no intermeio do discurso, porém crucial para o 

processo.  

 

Assim sendo, o jornalista que enuncia teria uma imagem não somente sobre si, como 

também sobre seu leitor. Segundo Furtado (2012), é importante, pois, considerar que o 

sujeito tem capacidade de colocar-se no lugar do outro, de modo a regular sua 

argumentação de acordo com o efeito que pensa produzir sobre o outro. Além disso, 

Doretto (2010) aponta que essa idealização acerca do outro para quem se fala guia o 

jornalista não somente na capacidade da linguagem narrativa, como também na criação e 

realização de pautas, na hierarquização de informações, e na apresentação de textos, 

imagens e outros recursos gráficos. Spannenberg (2010) afirma que as escolhas por 

determinadas opções gráficas, por exemplo, excedem em muito as questões meramente 

estéticas, podendo indicar a visão que o veículo tem sobre determinado assunto, o tipo de 

leitura que se deve seguir e até mesmo o leitor que ele pressupõe.  Ainda segundo Doretto 

(2010), mesmo essas questões estéticas são etapas importantes para o processo de 

significação, uma vez que bem direcionados podem ajudar a chamar a atenção do público 

esperado.  

 

Uma importante questão levantada por Paula (2011) é o fato de que ao construir 

antecipadamente sua audiência, o jornalista, baseado nas rotinas de produção, na 

organização, linguagem e códigos da redação, acaba criando estereótipos formados a partir 

de sua percepção identitária a cerca de seu público. “De toda forma, os jornalistas acreditam 

que oferecem ao seu público aquilo que ele deseja e, muitas vezes, esse desejo é imaginado 

com base nos estereótipos sobre o público leitor” (PAULA, 2011, p. 10).  

 

No que se refere ao assunto, Storch (2012), faz a ressalva de que falar em leitor imaginado é 

apenas falar sobre aquele para quem a revista é elaborada, aquele que está na mente do 

jornalista, do designer gráfico, do anunciante. Dessa forma, a relação com o consumo ou 

qualquer outra coisa apresentada na revista é também apenas imaginada. Além do mais, a 
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autora ainda destaca que o leitor real pode ainda se identificar com o leitor imaginado 

discursivamente, apenas no plano das ideias.  

 

É válido considerar que, mesmo que o jornalista, de forma geral, não tenha contato com seu 

público e não receba sua influência de maneira direta (STORCH & BENETTI, 2010), a 

construção de seu discurso está sempre impregnada do que os jornalistas pensam ou 

imaginam serem da expectativa dos leitores. Nesse jogo de negociação e interpretação de 

sentidos, contudo, é necessário que os dois sujeitos envolvidos no processo comunicacional 

possam compreender a posição um do outro, além de sua própria (BENNETI, 2007). 

Insere-se, então, a questão do leitor imaginado enquanto categoria conceitual relevante para 

o entendimento das práticas nas redações. Afinal, para Storch (2012), o leitor não é apenas 

um “outro” para quem se produz notícias, sendo também parte da própria concepção do que 

é (ou deveria ser) o jornalismo. 

 

Propomos, portanto, debater a figura do leitor imaginado enquanto uma “posição” inscrita 

no texto, de modo a permitir a negociação de sentidos entre autor e leitor real. Dessa forma, 

autor e leitor real não lidam com um texto, mas com outro sujeito, o leitor imaginado, 

mesmo que ele só exista na virtualidade. Uma vez enraizado enquanto prática discursiva, o 

jornalismo só se efetiva na sua relação com o interlocutor. Um interlocutor a quem se 

escreve, com quem se negocia e a quem se informa. Nas palavras de Amaral (2004, p, 13, 

grifos originais): 

A preocupação com o leitor integra o interesse pelo mercado e pelo 

jornalismo como negócio, noções com as quais os jornalistas e 

pesquisadores trabalham com dificuldade. [...] A ojeriza à submissão 

mercadológica tem razões históricas importantes, como as distorções, 

invenções, exageros e deslizes éticos cometidos em nome do aumento das 

tiragens. Mas ela não pode fazer com que nós, jornalistas, localizemo-nos 

no extremo oposto e desenvolvamos um sentimento que apaga do 

horizonte a existência de um público leitor de jornais. (apud STORCH, 

2013, p. 2) 

 

Assim sendo, o leitor imaginado é uma organização de expectativas que está subordinado 

pelas definições sempre momentâneas das posições de sujeito em que se inserem os 

interlocutores no processo de negociação de sentidos. É ainda uma figura conceitual 

dinâmica, negociável nas práticas discursivas com os interlocutores e presente a cada 

publicação.  
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Metodologia de análise do leitor imaginado  

Segundo o mapa metodológico desenvolvido por Storch (2012), há um conjunto de três 

dimensões verificáveis que podem ser utilizados por pesquisadores para o mapeamento do 

leitor imaginado nas revistas, sendo elas: uma dimensão Institucional; uma dimensão 

Publicitária e uma dimensão Editorial; podendo ser utilizados para qualquer tipo de revista. 

 

Dessa forma, aplicaremos a metodologia desenvolvida pela autora de modo a compreender 

e mapear o leitor imaginado pela revista Superinteressante. Para tanto, faremos um estudo 

de caso, analisando o conteúdo de três edições: 303, 316 e 320, escolhidas aleatoriamente.   

 

A Dimensão Institucional é fundamental para a compreensão do leitor imaginado, e 

corresponde ao discurso da auto-representação e das projeções sócio-historicamente 

construídas. Fazem parte desta dimensão os dados de segmentação da revista; a publicidade 

de si (campanhas publicitárias sobre a revista); os materiais promocionais (promoções, 

brindes ou concursos lançados pela publicação). Enfim, todas as falas sobre a revista 

encontradas em materiais institucionais ou em outras publicações. Afinal, ao falar de si, a 

revista também registra representações sobre o outro com quem pode negociar sentidos.  

 

A Dimensão Publicitária diz respeito aos registros do leitor imaginado por meio de dois 

indicadores do espaço publicitário: a) o tipo de produto; b) os índices verbais e não-verbais 

do perfil do consumidor.  

 

A Dimensão Editorial reflete o leitor imaginado pelo ponto de vista das redações, 

considerando indicadores especificamente jornalísticos. O mapeamento requer a observação 

de três indicadores: o conteúdo jornalístico; a visualidade; os espaços e manifestações do 

leitor explícito. 

 

Análise da Dimensão Institucional 

Em relação ao índice de segmentação, a revista faz uso uma idealização fixa de leitor, 

independentemente de sua edição. Pelo perfil socioeconômico divulgado pelo site da Ed. 

Abril, constata-se que a Superinteressante trabalha com a noção de um público bem 

diversificado no que se refere a gênero: masculino (54%) e feminino (46%), estando sua 

maioria entre 25 e 34 anos (29%), sendo que há também um forte apelo para aqueles entre 
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20-24-anos (20%) e 35-44 anos (19%). Além disso, segundo os números divulgados pela 

publicação, a grande maioria desse leitor (58%) pertence à classe B, bem como às regiões 

Sudeste e Nordeste, ambas com 32% do total. Esse tipo de dado afeta e reforça o perfil da 

publicação. Ao ter como preço de capa o valor de 13 reais, por exemplo, a revista está 

reafirmando a crença de que o leitor, supostamente da classe B, tem condições econômicas 

e interesse suficiente para adquirir o produto ofertado, o que na economia denomina-se lei 

da oferta e demanda.  

 

Em relação à publicidade de si: 

A SUPERINTERESSANTE é a maior revista jovem do País. Ela inova 

nas pautas com abordagens criativas para os temas que todos estão 

discutindo e antecipa tendências, contando para o leitor, em primeiríssima 

mão, aquilo que vem por aí. SUPERINTERESSANTE é a revista 

essencial para entender este mundo complicado em que vivemos, 

ajudando a separar a verdade do mito, o importante do irrelevante, o novo 

do velho – tudo de forma surpreendente, provocativa e ousada.  

***(Trecho extraído do site da revista) 

 

Ao se afirmar como “a maior revista jovem do País”, a publicação está também delimitando 

o publico-leitor com o qual ela pretende dialogar: o jovem. Assim sendo, ela também 

exemplifica as características que espera encontrar nesse público. Afinal, ao dizer que ela 

“inova nas pautas com abordagens criativas para os temas que todos estão discutindo”, ela 

está afirmando que esse jovem se preocupa em estar por dentro das notícias que estão sendo 

pautadas pela grande mídia, que ele gosta de saber de coisas novas, de tendências, do que já 

é e do que ainda está por vir. Além disso, é um leitor curioso, que quer desmistificar o 

mundo, entender causas, fatos, sair do “senso comum” e encontrar, na ciência, as respostas 

para “entender este mundo complicado em que vivemos, ajudando a separar a verdade do 

mito, o importante do irrelevante, o novo do velho – tudo de forma surpreendente, 

provocativa e ousada”. Trabalha-se, portanto, com a noção de que este leitor seja dinâmico 

e questionador. Um leitor que se interessa e se identifica com o conteúdo apresentado e, por 

isso mesmo, também é surpreendente, provocativo e ousado.  

Além disso, um recurso recorrente nas edições analisadas foi o uso que a publicação fez de 

comentários favoráveis do leitor, ora enviados por “tuites” ora enviados à própria redação 

por e-mail, de modo a reafirmar-se enquanto produto de qualidade, com identidade curiosa 
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e interessante. Esta ação, além de enaltecer a revista, ainda cria dispositivos para manter o 

leitor conectado de outras formas, sendo a internet sua grande aliada.   

Outro recurso constatado nas edições analisadas (303 e 316) foi o uso do próprio espaço 

material da revista como gancho para a divulgação de seus trabalhos, o que se fez por meio 

da exposição de outras edições, tanto passadas quanto especiais. Neste sentido, a 

curiosidade é fator-chave para o interesse de compra da próxima edição.  

Por fim, o recurso “Fale Conosco”, por meio do qual a revista disponibiliza contatos para 

diferentes serviços (envio de sugestões, possibilidade de anúncios, atendimento ao cliente, 

venda de assinaturas, envio de currículo e edições anteriores) também é recorrente nas três 

edições analisadas, o que não deixa de ser uma maneira de a revista se apresentar enquanto 

produto. 

No que se refere à divulgação de materiais promocionais, um aspecto de relevância é que 

todos eles têm, de certa forma, um cunho educativo e conscientizador. Na edição 303, por 

exemplo, há a divulgação do concurso cultural fruto do projeto “Planeta Sustentável”, com 

destaque para a questão ambiental e para o desenvolvimento de um mundo melhor; bem 

como do projeto “Educar para crescer”, com apelo à necessidade de um maior 

envolvimento com a vida escolar de filhos, sobrinhos, afilhados e amigos para a conquista 

de uma educação de qualidade. Já na edição 316, a promoção divulgada é a “Vai comigo 

vai pra Skill” (sic), da Escola de idiomas Skill. Por último, a edição 320, faz divulgação 

promoção do banco Santander, que também relaciona-se a instituições de ensino, no caso, 

ensino superior; e do Prêmio Saúde 2013, que visa divulgar pesquisas e campanhas de 

prevenção na área da saúde. Neste sentido, pode-se dizer que na edição 320 utilizou-se a 

junção dos dois temas anteriormente trabalhados nas outras promoções: ensino e 

sustentabilidade, uma vez que sustentabilidade é entendida aqui como toda prática que 

possibilita o desenvolvimento de um mundo melhor. Vale ressaltar que, em nenhuma das 

edições analisadas, houve a divulgação de um material promocional próprio da revista, mas 

sim de instituições que supostamente compartilham as bandeiras que a publicação insinua 

carregar. Dessa forma, pressupõe também um leitor que é curioso e se interessa por 

questões educativas e práticas de cunho socioambientais. 

Análise da Dimensão Publicitária 
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Ao tomar o espaço publicitário também como um local de registro de traços distintivos de 

um determinado público-alvo (STORCH, 2012), procuramos compreender a inscrição do 

leitor imaginado a partir do tipo de produto anunciado e os índices verbais e não-verbais do 

perfil do consumidor proposto por seu material publicitário. Aqui quantificamos as 

informações extraídas, pois, este tipo de mapeamento, “[...]permite ao pesquisador observar 

a repetição de valores e indicadores sobre o leitor imaginado, condição que fortalece a 

estruturação dos dados de análise e a argumentação empírica sobre o objeto de pesquisa” 

(STORCH, 2012, p. 121).  

No total, foram analisadas 43 peças publicitárias, representando a média de 16,14% do 

espaço da publicação por edição.   

Tabela 1. Publicidade na Superinteressante 

Edição Número de peças Número de páginas Porcentagem 

peças/páginas 

Edição 303 12 90 13,3 % 

Edição 316 18 90 20% 

Edição 320  13 86 15,12% 

Total 43 266 48,42% 

 Média 14, 3 88, 6 16,14% 

 

No tocante ao tipo de produto, a publicação somou 13 categorias distintas, sendo o 

grande destaque tecnologia, com 16,3%, e entretenimento, com 13,9%. Juntas, ambas 

formam 30,2% do total das demais categorias.  Em terceiro, empatam quatro categorias: 

banco, tênis, higiene e carro, com 9,3% para cada. Pode-se dizer que a soma da terceira 

maior frequência (37,2%) equivale a 7% a mais do que a soma da primeira e da segunda 

colocação. Levando-se em consideração, porém, que três das quatro categorias da terceira 

colocação carregam consigo o discurso da tecnologia, ou seja, 27.9% do total, pode-se dizer 

que 44,2% de todas as peças publicitárias analisadas, de certa forma, dão ênfase à 

tecnologia. Neste sentido, tecnologia e entretenimento somariam 58,1% de todo material 

publicitário. Segue, abaixo, a tabela com maiores informações sobre os tipos de produto em 

cada edição:  

Tabela 2. Publicidade de produtos na Superinteressante 

Produto Edição 303 Edição 316 Edição 320 TOTAL Equivalência(%) 

Tecnologia 1 4 2 7 16,3 

Entretenimento 3 2 1 6 13,9 

Tênis 2 1 1 4 9,3 

Higiene 1 1 2 4 9,3 

Carro 1 2 1 4 9,3 

Banco 1 1 2 4 9,3 
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Educação 0 3 0 3 6,9 

Produtos p/ 

impressão 

2 1 0 3 6,9 

Petrobras 1 0 1 2 4,6 

Fast food 0 1 1 2 4,6 

Bebida 0 0 2 2 4,6 

Cartão de crédito 0 1 0 1 2,3 

Acessório 0 1 0 1 2,3 

 

Ainda no quesito dimensão publicitária, observamos os índices verbais e não-verbais, que 

contemplam a questão do comportamento, de modo a reforçar ou reafirmar valores 

positivos que as marcas pretendem compartilhar aos seus leitores (STORCH, 2012, p. 118). 

Neste ponto entram os indicadores dos hábitos do consumidor quanto ao uso da tecnologia, 

religiosidade, preferência alimentar, personalidade, preocupação com o meio ambiente, etc.  

A publicidade indicará, ao pesquisador, se o consumidor 

pressuposto é clássico, moderno, vanguardista, empreendedor, 

criativo, aventureiro, urbano, conservador, liberal – e tantos 

outros aspectos que podemos elencar para traçar, em variadas 

combinações, múltiplos perfis. (STORCH, 2012, p. 124).  

 

No tocante aos valores empregados pelas 43 peças analisadas, foram constatadas 14 

categorias distintas, como se pode observar no quadro abaixo. 

 

Tabela 3. Valores associados às peças publicitárias 
Discurso  Edição 303 Edição 316 Edição 320 TOTAL  Equivalência 

(em %) 
Tecnologia 4 6 2 12 27,91 
Preocupação com o 

consumidor 
2 

 

3 0 5 11,63 

Sustentabilidade 2 1 1 4 9,30 
Economia 1 2 1 4 9,30 
Esporte 1 1 1 3 6,97 
Educação 0 1 2 3 6,97 
Inovação e estilo 0 0 3 3 6,97 
Bem-estar masculino 0 1 1 2 4,65 
Dinamicidade  e 

rapidez  
0 1 1 2 4,65 

Humor inteligente 1 0 0 1 2,32 
Cientificidade  1 0 0 1 2,32 
Exclusividade 0 1 0 1 2,32 
Enxerga além 0 1 0 1 2,32 
Tradicionalismo e 

qualidade  
0 0 1 1 2,32 
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Assim, reafirma-se ainda mais a crença de que esse leitor imaginado pela publicação seja 

afeito à tecnologia, afinal, 27,91% das peças publicitárias analisadas utilizaram discurso da 

tecnologia para se estabelecer enquanto produto. Numero este 11,61% maior em relação à 

categoria tipo de produto.  Além disso, um leitor que quer se sentir importante para seus 

fornecedores (11,63%); que se preocupa com o meio ambiente e com a sustentabilidade 

(9,30%); que procura economia e qualidade em um produto (9,30%). Um leitor que gosta 

de esporte (6,97%), acredita na educação (6,97%) e procura por inovação e estilo naquilo 

que ele vai consumir (6,97%). Um jovem moderno que, mesmo no caso masculino, se 

preocupa com seu bem-estar (4,65%); que é dinâmico e rápido (4,65%); que aprecia humor 

inteligente (2,32%), ao mesmo tempo em que dá crédito ao discurso da cientificidade para a 

formação de sua opinião (2,32%); que gosta de ser exclusivo (2,32%) e enxerga além das 

aparências (2,32%). Enfim, um leitor que, embora moderno, aposta no tradicionalismo 

quando o assunto é qualidade (2,32%).  

 

Vale ressaltar que, por ser uma categoria mais subjetiva, os índices verbais e não-verbais 

geralmente não se fecham em um único plano discursivo. Desta forma, no que se refere à 

tecnologia, por exemplo, a categoria era sempre empregada de modo a remeter a outro 

valor, ou seja, tecnologia a favor do meio ambiente ou da educação, por exemplo.  

 

Análise da Dimensão Editorial 

Analisando o conteúdo jornalístico, no que se refere aos assuntos abordados, a categoria 

“ciência” teve grande destaque nas edições analisadas, sendo que em duas delas (303 e 316) 

foi  tema para a matéria de capa. Já a edição 320 teve “política” como seu foco central. 

Outros temas muito abordados na publicação foram: “cultura” (303, 316 e 320); 

“tecnologia” (303, 316 e 320); “atualidades” (303 e 316) e “saúde” (303 e 316).  Dessa 

forma, pode-se dizer que a publicação investe na atenção de um leitor curioso, que busca no 

discurso científico as respostas para as suas inquietações. Além disso, um leitor interessado 

em aprender sobre novas culturas, novas formas de ver e pensar o mundo em que vive; 

alguém que gosta de tecnologia, que é moderno e, por isso mesmo, procura informar-se 

sobre os assuntos em pauta pelos meios de comunicação.  Também mira em um leitor que 

se interessa por política e por assuntos sociais, ao mesmo tempo em que se preocupa com 

saúde e bem-estar.  
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Em relação à matéria de capa, a publicação se propõe a desvendar e responder, de forma 

quase didática, a assuntos polêmicos e, por isso mesmo, de grande interesse geral, 

parecendo pressupor um leitor ainda em formação de opinião. A angulação das matérias 

analisadas, contudo, oferece caminhos para que o leitor tire suas próprias conclusões sobre 

aquilo que está escrito.  

 

Já para compor o discurso, a revista faz o uso de especialistas no assunto, fontes científicas, 

teorias consolidadas no ramo da ciência, pesquisas e autores de livros sobre o tema 

abordado, além de exemplos de pessoas diretamente envolvidas com o assunto. Tudo de 

forma a dar maior credibilidade e, por vezes, cientificidade à matéria. 

 

 No editorial, é comum ao diretor da redação utilizar exemplos da própria vida ou do 

cotidiano da população como gancho para chamar atenção à matéria principal, geralmente 

associada a interesses macrossociológicos. Sendo assim, pressupõe um leitor curioso em 

desvendar o mundo para dar sentido àquilo que ele próprio vive. 

 

No tocante à visualidade da capa, não foi observado qualquer tipo de poluição, sendo que 

nas edições analisadas a única imagem utilizada fazia referência à matéria principal. Logo 

abaixo, são apresentadas pequenas chamadas para outras matérias de destaque.  Dessa 

forma, o enfoque que a publicação quer dar a cada edição recai sobre aquilo que é 

ressaltado em sua capa, seguindo hierarquias de relevância nos temas abordados.  

 

Além dos textos, o grande destaque das matérias de capa analisadas foi sua estética visual. 

Seja ela bem colorida ou mais sombria, dependendo do assunto abordado, a publicação faz 

uso de muitas imagens, fotos e ilustrações, infográficos para compor a matéria como um 

todo. Dessa forma, pressupõe-se um leitor que encontra na forma também o sentido para o 

conteúdo. Um leitor que gosta e é atraído pela estética e é por ela motivado a procurar pelo 

conteúdo. 

 

Outro fator de destaque foi a presença do leitor nas seções “Mundo Super” e “Oráculo”. 

Seja na seção “Mundo Super”, em que a fala do leitor é usada como plano de fundo para a 

divulgação do trabalho da revista, como na seção “Oráculo”, que se propõe a responder 

dúvidas enviadas pelo leitor para o e-mail disponibilizado na página, a curiosidade torna-se 

peça-chave para o entendimento desse leitor.  
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Resultados e discussão 

No total, foram analisadas três edições da revista mensal Superinteressante: 303, 316 e 320, 

segundo o protocolo metodológico criado por Storch (2012). Em todas elas foi observada a 

recorrência de um mesmo perfil de leitor com quem a publicação se propõe a dialogar. 

Basicamente um leitor jovem, segundo a própria concepção do que a publicação considera 

ser jovem.  

 

Em termos mais específicos, a publicação trabalha com o perfil de um jovem da classe B, 

equilibrado em questão de gênero, porém mais diverso na questão de idade. Um jovem 

curioso e questionador, ainda em formação de opinião; que encontra na ciência as respostas 

para suas próprias indagações. Mais do que isso, um leitor aventureiro, dinâmico, que gosta 

de entretenimento e tecnologia; que domina a internet, bem como suas ferramentas e redes 

sociais, e que a usa em função de seu conhecimento. Alguém que procura também na forma 

o complemento para o conteúdo. Um leitor moderno, que gosta de textos com imagens, 

fotos, ilustrações, infográficos.  

 

Além disso, um leitor crítico, capaz de fazer a diferença naquilo que faz de igual aos outros, 

como dominar a internet, por exemplo. Um jovem preocupado com o meio ambiente e 

interessado em assuntos de cunho social e educativo. Alguém que, enfim, viva a sua 

realidade sem se prender ao próprio mundo ou convívio social, mas, ao contrário, busca 

entender e desvendar o universo do qual faz parte.  

 

CONCLUSÃO 

Embora exista só na virtualidade, a figura de um leitor imaginado, categoria 

conceitual organizada a partir de expectativas idealizadas pelo jornalista, torna-se relevante 

para o entendimento das práticas cristalizadas nas redações. Afinal, mais do que uma mera 

idealização acerca do “outro” para quem se produz informação, o esboço desse leitor se 

consolida enquanto parte da própria concepção do que é ou deveria ser o jornalismo, tendo 

influência direta nas escolhas tomadas pela publicação. 

  Deste modo, desde a composição gráfica até os pontos de vista associados ao 

colunista de uma revista estão, de certa forma, relacionados ao leitor imaginado. Ou seja, 
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mesmo que não existindo empiricamente, sua idealização implica necessariamente em todo 

um modo de agir e posicionar da revista. 
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