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RESUMO 

 

Neste trabalho foi analisada a cobertura jornalística do 17º Santa Maria em Dança pelas 

editorias de variedades nos jornais impressos A Razão e Diário de Santa Maria. O principal 

objetivo foi verificar quantitativamente como foi realizada a cobertura e, após, analisar 

descritivamente as matérias e fazer análise de conteúdo dos textos selecionados. Os textos 

analisados são aqueles publicados durante o período de 1º a 11 de setembro de 2011. Este 

período foi escolhido pelo fato do festival ter ocorrido entre os dias 03 a 07 de setembro, logo 

o objetivo é analisar o período que antecede, durante e após o evento. O tema deste trabalho 

foi definido pela importância que se supõe ter para uma cidade dita “cultura” um evento do 

porte do Santa Maria em Dança. O festival ocorre anualmente no mês de setembro e traz para 

a cidade cultura um público bastante diversificado, pelo fato do evento abranger a região 

central e se estender a outras cidades do país. Isso faz com que a vinda de um público 

diferenciado para o município movimente a economia local. Os conceitos discutidos tratam 

sobre jornalismo cultural e impresso, definições e características. A pesquisa foi desenvolvida 

através da análise de conteúdo, porque permite um conhecimento amplo e detalhado sobre 

como foram disponibilizadas as reportagens culturais no meio impresso relativas à cobertura 

jornalística do festival. 

  

Palavras-chave:  

Jornalismo cultural, jornalismo impresso, cobertura jornalística. 
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INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho tem como objetivo de estudo analisar como é realizada a cobertura do 

festival Santa Maria em Dança no meio impresso, tendo como fontes de consulta os jornais 

Diário de Santa Maria e A Razão. Por meio destes, destacam-se os seus cadernos Diário 2 e 

Segundo A Razão, nos quais serão considerados os espaços que este tema ocupa, observando 

qual o teor dessas reportagens. 

O Festival de Dança de Santa Maria é um evento competitivo com cinco dias de 

duração, quatro níveis de inscrição e dez modalidades de dança, aberto a interessados do RS e 

demais estados brasileiros. O festival está dividido em: Concurso para Escolas de Dança, 

Concurso para Grupos de Dança de Escolas de Ensino Fundamental e Médio, Concurso para 

Estudantes de nível superior, Concurso para Terceira Idade e Concurso para Grupos de Dança 

Gospel. 

O caderno de variedades Diário 2 neste período analisado apresentava algumas seções 

fixas como: Conexão (Maristela Moura), programação de televisão, a coluna Zoom que nestas 

edições eram produzidas por Francisco Dalcol, a coluna de crônica e a seção noite e dia. Além 

de seções que são veiculadas conforme os eventos programados na cidade. Na capa deste 

caderno, o jornal dispõe de uma matéria principal, seja ela cultural ou não, como notícias 

sobre novelas, cinema, eventos, teatro, música, entre outros. No final de semana, o Diário 2 

torna-se a  Revista Mix, e possui alguns elementos/seções que saem durante a semana no 

Diário 2. A diferença é que a Revista Mix contém sempre uma reportagem mais longa, uma 

resenha ou artigo, entre outras informações diferenciadas do que é divulgado durante a 

semana. 

Já o caderno de variedades do jornal A Razão, o Segundo A Razão, apresenta nos dias 

de semana seções fixas como resumo de novelas, programação dos cinemas de Santa Maria, 

coluna social, crônica, horóscopo e programação de tv. O jornal possui também algumas 

seções variáveis como cruzadinha, imagens da história, homenagens. No final de semana a 

estrutura do caderno difere da semanal. Nos exemplares de sábado e domingo, o caderno 

Segundo A Razão, traz como complemento, conteúdos diversos como saúde, perfil, receita, 

turismo e notas rápidas sobre os artistas da televisão, sobretudo. 

O período analisado foi de 1º a 11 de Setembro de 2011, através da coleta das 

reportagens disponibilizadas nestes cadernos. Este espaço de tempo foi escolhido pelo fato do 

festival ter ocorrido entre os dias 03 a 07 de setembro, logo o objetivo é analisar o período que 

antecede, durante e após o evento. 
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 A partir de uma pré-observação foi constatado também que algumas notícias sobre o 

festival de dança foram encontradas em outras editorias/seções do jornal, o que será levado 

em conta. Afinal, considera-se, por exemplo, que uma notícia sobre o evento Santa Maria em 

Dança publicada na editoria geral, não deixa de ser cultural ou de variedades. 

O tema deste trabalho foi definido pela importância que se supõe ter para uma cidade 

dita “cultura” um evento do porte do Santa Maria em Dança. A escolha desta temática ocorreu 

a partir da experiência empírica da autora, que além de se identificar com este festival, 

participou deles diversas vezes através de projetos existentes nas escolas de Santa Maria 

surgindo assim a curiosidade de verificar nos jornais impressos da cidade como eles fazem a 

cobertura deste evento. 

A cidade situada no Coração do Rio Grande do Sul é conhecida como Cidade Cultura 

pelo fato de apresentar uma grande quantidade de instituições de ensino, além de museus, 

teatros e festivais diversificados. 

 O festival de dança ocorre anualmente no mês de setembro e traz para a Cidade 

Cultura, um público bastante diversificado, pelo fato do evento abranger a região central e se 

estender a outras cidades do país. Isso faz com que a vinda de um público diferenciado para o 

município movimente a economia local. 

 Santa Maria possui em média 300 mil habitantes e dois jornais impressos diários, 

intitulados Diário de Santa Maria e A Razão. Apesar disso, a circulação dos impressos é 

bastante ampla. O jornal Diário de Santa Maria distribui nos dias de semana cerca de 19 mil 

exemplares e no final de semana circula entre Santa Maria e região, mais de 26 mil. Já o 

jornal A Razão circula semanalmente uma média de 10 mil exemplares e no final de semana 

distribui em torno de 15 mil jornais à população de Santa Maria e região. 
1
 

Acredita-se que seja importante estudar os jornais do interior do estado porque há 

poucos trabalhos na área de jornalismo cultural. Muitas vezes, os jornais produzidos nas 

capitais do Brasil são privilegiados com uma cobertura cultural mais ampla, por serem 

veiculados em cidades maiores e as atividades do interior ficam relegados a um segundo 

plano. Então, pretende-se, com este estudo, acrescentar à área do jornalismo no que diz 

respeito à cobertura de um evento cultural em dois jornais santa-marienses. 

A pesquisa visa analisar a abordagem da cobertura do festival Santa Maria em Dança 

no meio impresso, tendo como fontes os jornais Diário de Santa Maria e A Razão. Para tanto, 

                                                           
1
 Conforme dados fornecidos pelos próprios jornais impressos 
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buscou-se verificar quantitativamente como foi realizada a cobertura; analisou-se 

descritivamente as matérias e foi feita análise de conteúdo dos textos serem selecionados. 

O capítulo um trata sobre os principais conceitos e diferenças do jornalismo cultural e 

de variedades trazendo diversas percepções de autores. Além disso, o capítulo explica sobre o 

jornalismo de serviço, cada vez mais usado nas redações de jornais. 

A forma como as pautas são escolhidas pelos editores e como os suplementos culturais 

têm se constituído também são discutidos no decorrer do capítulo 

A história do jornalismo cultural em alguns países do mundo e no Brasil é abordada no 

capítulo 2. As diversas publicações culturais foram sofrendo mudanças ao longo dos séculos e 

conquistaram seu espaço perante os leitores de jornais ou revistas. A imprensa sul- 

riograndense também é discutida neste capítulo. 

O capítulo três trata sobre a história dos veículos impressos em Santa Maria Após, um 

breve histórico dos jornais impressos que veicularam em Santa Maria desde a década de 80, o 

capítulo também aborda a história dos veículos impressos A Razão e Diário de Santa Maria, 

que são os jornais analisados neste trabalho. 

No capítulo intitulado como Estado da Arte foi feito um apanhado de dissertações, 

monografias, artigos que puderam servir como parte do embasamento teórico para compor a 

pesquisa.  

Por fim, no capítulo cinco é abordada a metodologia utilizada neste trabalho. Ele 

explica como foram feitas as coletas de materiais e o período destinado para análise. Além 

disso, optou-se por fazer entrevistas com as editoras dos jornais citados anteriormente e 

também elencar categorias para facilitar a compreensão do conteúdo analisado. 
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1. JORNALISMO CULTURAL: CONCEITOS E CARACTERÍSTICAS  

 

 Segundo Faro (2006), entende-se jornalismo cultural “como um espaço público da 

produção intelectual”, além de ser a produção noticiosa e analítica referente a eventos de 

natureza artística e editorial pautados por seções, suplementos e revistas especializadas nessa 

área. O chamado espaço público da produção intelectual está cada vez mais exigente. Para ser 

um bom jornalista cultural precisa-se estar atento a toda programação artística relativa a este 

meio, o qual o jornalista irá noticiar. Ressalva-se que, mesmo com pouca “mão de obra” 

especializada, ainda existem grandes publicações culturais especializadas nesta área cultural, 

como por exemplo, a revista Bravo!. 

 Antes de entendermos o que é realmente o jornalismo cultural, ressalva-se que 

conforme Silva (1997) a cultura como conhecimento está associada às informações mais 

aprofundadas, escritas em forma de ensaio e publicadas em cadernos semanais, com uma 

linha editorial mais analítica e, em alguma medida, desvinculada do factual.  

 Conforme Alves (2006), cobrir a editoria cultural ainda é um desafio para o jornalista, 

pois “essa vertente [do jornalismo cultural] se propõe a cumprir a tarefa de cobrir, analisar e 

relatar os principais expoentes da produção cultural do gênero humano, em áreas tão diversas 

quanto dança, artes plásticas, teatro, música ou cinema...”. Essa relação é potencializada 

através do sentido espetacular que esses gêneros adquirem no complexo midiático. 
2
  

 Como diz o autor, o grande desafio de cobrir a editoria de cultura, é que o jornalista 

deve estar sempre a par de tudo o que está acontecendo ao seu redor, já que está área é 

bastante ampla e aborda diversos ângulos e gêneros como a dança, a música, entre outras. Por 

isso, quem é desafiado a cumprir a tarefa de pautar o jornalismo cultural, precisa acompanhar 

as programações culturais e tudo que está relacionado a este tipo de jornalismo. 

 De acordo com Daniel Piza (2009), o jornalismo cultural juntamente com a imprensa 

cultural tem o dever do senso crítico e da “avaliação de cada obra cultural e das tendências 

que o mercado valoriza por seus interesses”. Segundo o autor, a maioria das pessoas associa 

cultura a algo inatingível, exclusivo daqueles que leem muitos livros e acumulam bastante 

informações. 

 Para o autor, o jornalismo cultural vem passando por diversas transformações. Ele 

explica que as publicações estão concentradas em repercutir em massa, os lançamentos de 

                                                           
2
http://www.movimentodasartes.com.br/htm/mda_lt/pop_061/060420b.htm 

http://www.movimentodasartes.com.br/htm/mda_lt/pop_061/060420b.htm
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livros, filmes, peças teatrais, eventos em geral e deixaram para trás a verdadeira apuração, a 

cobertura cultural.   

 Através dessas questões o jornalismo cultural tende a optar pelo conceito que se 

concentra nas atividades artísticas e no entretenimento. Segundo Cunha, Ferreira e Magalhães 

(2002, p.04),“Nota-se recentemente o surgimento de alterações significativas nestas duas 

esferas – da arte e do lazer - acarretando uma ampliação do objeto dos cadernos culturais”. 

Sendo assim, os jornalistas se veem praticamente obrigados a noticiar tudo o que é produzido 

em termos de cultura, é por isso que eles optam por “simplificar o trabalho” e acabam 

publicando roteiros, programações culturais ou agenda de espetáculos. “Como resultado desta 

opção, o enfoque dos cadernos culturais se volta, exageradamente, para os produtos culturais, 

menosprezando os processos culturais” (2002, p.10). Ou seja, as editorias diárias, apenas 

divulgam aquilo que está à disposição no mercado cultural ou informam as opções de lazer 

(ASSIS, 2009). 

 Uma das mudanças que o jornalismo cultural vem sofrendo, é estar sendo associado ao 

jornalismo de variedades. No Brasil, a imprensa de variedades surgiu em meados do século 

19, quando os jornais começaram a criar suplementos com edições maiores e com 

periodicidade regular, inspirados nos folhetins. Mas foi no século 20, que as variedades 

ganharam mais espaço, através das da valorização das ilustrações, que se ajustaram 

perfeitamente aos conteúdos de entretenimento, conferindo a eles uma linguagem acessível ao 

público não muito habituado à leitura (ASSIS, 2011, p.115). Logo, partindo-se da 

“incorporação da linguagem fotográfica, a imprensa de variedades firma-se como gênero”, 

(CRUZ, 2000, p.112). 

 Em relação a essas mudanças ocorridas no jornalismo cultural, o autor Marcelo 

Januário (2005, p.83) relembra os avanços pelos quais passaram algumas publicações 

nacionais. Um é o Jornal do Commercio, fundado em 1827, o primeiro a subdividir seu 

conteúdo em editorias, a exemplo dos jornais europeus, já instituindo espaço para as 

variedades; o Diário de Notícias, que, desde 1930, publicava um suplemento de variedades 

que mantinha colaboradores como Sérgio Buarque de Holanda (contos), Aluísio Rocha 

(música) e Rubens de Amaral Portela (arquitetura e urbanismo), entre outros colunistas. O 

Jornal do Brasil (1959) foi um dos primeiros a manter um caderno específico para cultura e 

variedades (ASSIS, 2009, p.11).  

 O surgimento de novas formas de entretenimento e informação como o cinema, a 

televisão e o rádio fizeram com que o jornalismo se apropriasse desses conteúdos para 
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publicação, iniciando a sua transformação de jornalismo cultural para variedades ou 

jornalismo de serviço.   

 De acordo com Costa (1998), o jornalismo de variedades apesar de tratar um pouco de 

entretenimento, pode transmitir também informações sérias aos seus leitores, até mesmo em 

assuntos menos relevantes como moda, gastronomia e outras tendências. Ainda assim, as 

seções de variedades ou os chamados cadernos culturais já são compreendidos como 

produção associada à editoria de cultura (ASSIS, 2011). 

 Conforme Cruz (2000), o espaço social do jornalismo de variedades, incorporou novas 

direções e as empresas jornalísticas, como as de revistas de variedades articularam-se a 

nascente indústria da diversão. A publicidade também conquistou seu espaço nas variedades. 

Como assegura Heloísa de Faria Cruz (2000, p. 158) as revistas de variedades, além de 

publicarem anúncios e reclames misturados aos conteúdos, inauguram a prática de fazer 

reportagens bem cuidadas, com textos sérios e fotografias chamativas de estabelecimentos 

comerciais e industriais da capital ou do interior. Neste período, ressalta mais uma vez a 

importância e o uso frequente das ilustrações para passar uma mensagem ao leitor.  

  Para Fabio Gomes (2009, p.08) o jornalismo cultural “é o ramo do jornalismo que tem 

por missão informar e opinar sobre a produção e a circulação de bens culturais na sociedade. 

Complementarmente, o jornalismo cultural pode servir como veículo para que parte desta 

produção chegue ao público”. Maior parte da produção cultural chega ao público, mas não da 

forma como ela deveria chegar, ou seja, de uma forma mais completa, com maiores 

informações e sim como um agendamento que através disso, faz as pessoas se programarem 

para isso ou aquilo, fazendo deste jornalismo dito cultural, o chamado jornalismo de 

variedades. 

De acordo com Cremilda Medina (2007, p. 32) “Não há narrativa nem matéria 

jornalística que não seja produção cultural”. Para ela, o leitor cultural é aquele que observa, 

colhe informações dos acervos e de fontes vivas. Isto tudo quer dizer que o jornalista cultural 

vai em busca de registrar o seu modo de ver cultural, porque fazer este tipo de jornalismo é ir 

ao encontro de diferentes narrativas e não simplesmente fazer serviço, como o jornalismo 

cultural tem sido feito. Sobre jornalismo de serviço, a autora destaca que é fundamental para o 

jornalismo: “identidade inabalável para situar o cidadão imediatamente no presente”. 

(MEDINA, 2007, p.33) 

Para Tássia Kastner (2010) a ampliação do espaço disponível para o jornalismo de 

serviço, pode ser atribuída à profusão de espetáculos teatrais que estreiam, como também a 

ampliação das salas de cinema. O aumento da produção cultural demanda espaço para 
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divulgação, neste caso, o serviço seria publicado nos cadernos de variedades. Apesar dos 

jornais da cidade estarem cada vez fixados neste tipo de jornalismo seja no de variedades ou 

no de serviço, torna-se inviável o corte, pois o leitor não abre mão dessa informação mais 

breve e que através dela, se programa para freqüentar as programações culturais da sua 

cidade. 

Conforme András Szanto (2007), o novo modelo de jornalismo cultural, é o de 

serviço. 

A ideia é a de que nós, editores, não possuímos o conhecimento relevante. 

É o leitor que tem a especialização relevante: porque apenas ele sabe o que quer 

fazer no fim de semana e como deseja usar seu tempo livre para divertir-se ou 

edificar-se. Nossa tarefa enquanto jornal é proporcionar ao leitor toda a informação 

que possa necessitar para tomar uma decisão, sob a forma de enormes listas de 

programas e anúncios, sobre como usar seu tempo livre. (SZANTO, 2007, p.41) 

   

Este jornalismo de variedades tem se tornado cada vez mais frequente, pelo fato das 

pessoas não possuírem tempo para ler o jornal inteiro, e que elas apenas querem se programar 

ou ver o que tem de “cultural” na sua cidade, sendo o cultural, um tipo de serviço ou prévio 

agendamento. Com isso, as notícias publicadas em cadernos ditos culturais, são breves e com 

pouco conteúdo, já que o leitor busca pequenas informações para que ele possa realmente se 

atualizar no “mundo das variedades” e também se programar semanalmente ou no final de 

semana.  

De acordo com Callado (2002, p.41) o chamado serviço são as pequenas notinhas com 

roteiro de cinemas, teatros, casas noturnas: seus endereços e telefones, seus horários e dias de 

funcionamento, etc.. Este tipo de serviço ou agendamento tem se tornado cada vez mais 

frequente, e tem deixado de lado a real cobertura cultural, como noticiar e informar o público 

sobre os eventos e programações de maneira mais aprofundada, desenvolvendo o conteúdo de 

interesse e não apenas focando no serviço.   

Conforme Piza (2009, p. 45), uma das funções do jornalista é selecionar (editar, 

hierarquizar, comentar, analisar) o que ele pensa ser mais atraente para o leitor, ou seja, de 

alguma forma “influir sobre os critérios de escolha dos leitores, fornecer elementos e 

argumentos para sua opinião, a imprensa cultural tem o dever do senso crítico ”. Esse também 

é um dos papéis do editor de uma redação.  

Para Tássia Kastner (2010), quando o jornalismo cultural assume a função de informar 

o leitor sobre os produtos culturais disponíveis para consumo, dentre eles artes, música, 

teatro, etc. há um outro obstáculo a ser enfrentado na produção diária dos jornais: a oferta é 

maior do que a capacidade em noticiar. Neste caso, Piza (2009) elenca anteriormente as 

funções do jornalista, pois no campo cultural há uma diversidade de pautas, no qual o 
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jornalista ou o veículo de informação não dão conta de cobrir tudo o que há no mercado, por 

isso, o jornalista precisa saber selecionar e priorizar o que ele acredita ser de interesse do 

leitor. 

Segundo Arthur Dapieve (2002, p.97), o editor de um jornal estabelece a linha de 

seção, ou seja, organiza quem faz o que e de que forma. E, além disso, leva em conta o 

interesse do leitor e prioriza este ou aquele assunto. Os subeditores dividem-se entre si o 

fechamento das páginas, supervisionando as outras áreas e mantendo o editor sempre 

informado. “na hierarquia dos cadernos culturais, estão justamente aqueles que produzem os 

textos lidos pelo editor: os repórteres e os colaboradores externos.” (DAPIEVE, 2002, p.99). 

Os colaboradores externos costumam ser críticos de áreas que exigem conhecimento ainda 

mais específico sobre jornalismo cultural, como teatro ou artes plásticas.  

Outro ponto abordado por este autor tratando-se do suplemento cultural é o modo 

como é feita a escolha das pautas e como são trabalhadas. “existe uma pressão crescente sobre 

a pauta por parte da própria competição entre os diferentes cadernos de cultura” (DAPIEVE, 

2002, p.100).  

A criatividade na redação de textos para os cadernos culturais tem o desafio de 

compartilhar com o leitor, notícias, informações aprofundadas de um determinado assunto. 

Conforme Dapieve (2002, p.104) “A preocupação com a escolha, articulação e sentido das 

palavras, então, é de suma importância para o exercício da profissão na esfera da cultura”. A 

escolha das palavras no fazer cultural pode ser a grande diferença para chamar a atenção do 

leitor a este tipo de jornalismo, quando comparado às notícias comuns.  

  Para J. S. Faro (2007, p. 76-77) o jornalismo cultural deixou de cumprir o seu papel. 

“O que antes era espaço de atuação livre de vanguardas, de intelectuais e de críticos que 

marcavam sua presença nas páginas dos suplementos com interpretações de larga repercussão 

pública [...] agora não é mais que espaço de serviços voltado para o entretenimento”. Tudo 

isso está comprovado por este novo modelo de jornalismo que vem sendo discutido aqui por 

diversos autores, que apesar de não terem uma definição conceitual sobre jornalismo de 

variedades tentam compreender as mudanças sofridas no jornalismo cultural. 

 Para Cunha, Ferreira e Magalhães (2002, p. 09), “A produção de um caderno cultural 

diário (especialmente um caderno que tem que dar conta de um vastíssimo espectro de 

produções artísticas e de entretenimento) implica, muitas vezes em uma visão imediatista dos 

editores e jornalistas”. E através destes mostra-se a importância do critério de seleção de 

notícias, saber definir o que entra e o não vai ser publicado em um caderno cultural. Segundo 

Cunha os cadernos culturais diários por meio do agendamento transformam-se me 
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“jornalismo de resultados”. Ou seja, a cobertura de “eventos diários estabelecidos pela agenda 

cultural das casas de espetáculos em suas mais diversas modalidades (teatro, dança, cinema, 

música etc) torna-se maior” (CUNHA et al, 2002, p.10), pelo fato desta programação estar 

mais voltada para a midiatização. 

 Para Gadini (2009), o jornalismo cultural que temos hoje, está atrelado às rotinas de 

produção e a lógica da indústria cultural, que está sempre em busca de novos produtos de 

consumo para o seu mercado. Ainda assim, ressalta-se que a produção diária do jornalismo 

cultural está vinculada ao jornalismo de variedades e também à prestação de serviços. 

Conforme Cunha et al (2002), o jornalismo cultural está concentrado nas atividades 

artísticas e no entretenimento. SILVA (2000) apud Cunha (2002, p.08), por sua vez, teme a 

tendência atual que o jornalismo cultural tem de facilitar pautas e textos. A aversão a qualquer 

tipo de complexidade leva os cadernos de cultura – receosos de assustar e afastar seus leitores 

– a simplificarem em tudo e se tornarem, cada vez mais, espaço privilegiado de um jornalismo 

de mero entretenimento, que exige do leitor pouco tempo, atenção e raciocínio. Satisfazer 

determinado público e mercado são algumas características do jornalismo de serviço, 

veiculadas em cadernos culturais diários.  

 De acordo com Mário Erbolato (1981), as variedades podem ser compreendidas 

através de 18 tipos de conteúdos que se misturam ao jornalismo cultural e com isso, causam 

uma incerteza do que é realmente cultural ou variedades. Dentre as variedades podemos citar 

a crítica de cinema, crítica literária e crítica de televisão e de rádio – e de outros temas que 

não encontraríamos em editorias clássicas de jornais ou suplementos culturais como, turismo, 

curiosidades, horóscopos, roteiros de bares ou restaurantes e histórias em quadrinhos.  

 Este novo conteúdo presente nos jornais impressos tende a promover o entretenimento 

preenchendo os veículos com conteúdos mais leves que ficam longe das notícias mais densas 

divulgadas diariamente. As variedades provavelmente vieram com o objetivo de deixar os 

textos mais fáceis, leves e divertido, para que o público leitor tenha interesse em buscar outro 

tipo de leitura que não seja somente o factual. 

 O leitor cada vez mais procura informações pequenas e breves, pois segundo Piza 

(2009, p.48) “Ele certamente não tem tempo suficiente para ler, ver e ouvir tudo o que ocorre 

– (...) Precisa selecionar”. Por isso, o jornalista, principalmente o que produz a editoria de 

cultura, deve estar sempre atento e pesquisar sobre o que o seu leitor deseja ler no jornal que 

recebe em sua casa. O autor também ressalta que esta área tem perdido sua credibilidade 

crítica e está submetido ao cronograma de eventos, o chamado jornalismo de serviço, ou 

agendamento.  
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 Em relação ao conteúdo cultural existente em cadernos diários, Piza, relata que estes 

estão cada vez mais superficiais: só noticiam a vida das celebridades, restringem a opinião 

fundamentada, destacam o colunismo e reservam um maior espaço para a agenda, que 

normalmente é programação de tv, horóscopo, cinema, música, entre outros. 

 Ao discutir e retomar os conceitos sobre jornalismo cultural, Piza reforça:  

Seu papel, como já foi dito, nunca foi apenas o de anunciar e comentar as obras 

lançadas nas sete artes, mas também refletir (sobre) o comportamento, os novos 

hábitos sociais, os contatos com a realidade político-econômica da qual a cultura é 

parte ao mesmo tempo integrante e autônoma. (PIZA, 2009, p.57)   

  

Em sua análise, Gadini (2007), reforça que não são os conteúdos jornalísticos que 

podem ser considerados como variedades, e sim, demais elementos que servem para atrair o 

interesse do leitor e para suavizar a leitura de assuntos mais densos, tais como “horóscopo, 

palavras cruzadas, jogo dos sete (ou oito) erros e algumas tiras”. E isso vem sendo discutido 

ao longo desta pesquisa, tentando mostrar as diversas percepções dos autores sobre este tipo 

de jornalismo, ainda sem uma definição concreta. 

 O “novo” jornalismo cultural tem ganhado espaço através dos eventos de moda e 

gastronomia, como diz o autor, e, este assunto já possui capas de seções culturais da grande 

imprensa. Segundo Piza (2009, p. 64) “a seção cultural sempre foi um poderoso vértice de 

identidade do leitor para a publicação”. Mas, o leitor tem perdido este espaço para o 

agendamento e por isso, foi preciso reduzir as seções culturais. Além dessas seções culturais, 

o jornalismo de variedades perde espaço para passatempos, palavras-cruzadas, curiosidades, 

miscelâneas, histórias em quadrinhos, entre outros (ASSIS, 2009, p.4) . 

 Os cadernos culturais estão pautados pela informação breve e visual, como destaca 

Cunha (2002, p. 15) “Esse agendamento, que também é uma forma de a Indústria Cultural 

pautar os cadernos de cultura, chega ao extremo de entregar, já prontas, as fotos que podem 

ser utilizadas pelo jornal, e impor ou proibir certas perguntas ou enfoques”. E é através disso 

que Daniel Piza (2009) elenca três males do dilema do jornalismo cultural. O primeiro é o 

atrelamento à agenda, que tem se tornado cada vez mais frequente entre as seções ditas 

culturais, em jornais impressos. O segundo mal é o tamanho e a qualidades dos textos, em 

especial os que anunciam algum tipo de lançamento, ou seja, os press-releases, normalmente. 

Estes tendem a abordar informações mais ralas e diretas, fazendo com o que o leitor possa 

compreender que evento vai ser ou está sendo realizado. E o terceiro é a marginalização da 

crítica, sempre com poucas linhas e pouco destaque visual. Além disso, é baseada no achismo, 

comentário mal fundamentado e pouca qualidade textual. 
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 Cunha (2002, p.19) destaca a nova missão do jornalismo cultural “buscar a expansão 

do termo sem concessões ao mercado, grupo ou gueto, mas privilegiando os valores 

democráticos da pluralidade e integração junto ao seu público e, principalmente com seu 

próprio público”. O autor reflete em meio a crise de identidade do jornalismo cultural, mas 

que apesar dessas transformações identificar e escrever para o seu público é um dos maiores 

desafios do jornalista cultural.   

 Por mais que o jornalismo cultural venha sofrendo mudanças, é fundamental a 

participação das fontes, pois são elas que vão dar total credibilidade às matérias. De acordo 

com Mário Erbolato (2003), fonte é qualquer pessoa que presta informações ao repórter e sem 

elas não temos como fazer a apuração da notícia, pois é através delas que conseguimos as 

informações necessárias para a produção da matéria.   

Conforme Nilson Lage (2003, p.68), a importância das fontes é bastante significativa e 

essencial para o trabalho do jornalista, por isso “é conveniente ouvir mais de um especialista e 

variar os especialistas que se ouve”. O autor ainda ressalta que para o fato tornar-se verídico, 

devem-se consultar no mínimo três fontes. A consulta a várias fontes é necessária para que 

após checar os dados informados por elas, se possa confrontar o material colhido e, ainda 

assim, se tudo isso não resolver. A orientação que o autor Pery Cotta (2005) passa em seu 

livro é consultar especialistas no assunto ou testemunhas dos acontecimentos. 

O repórter, por não ser especialista em cada assunto pautado e nem sempre 

estar no local quando ocorre uma catástrofe ou acontecimento de grande impacto, 

deve procurar testemunhas dos fatos/e ou profissionais especializados, ouvindo 

fontes que tenham crédito junto ao público, pelo seu conhecimento ou vivência na 

área. (COTTA, 2005, p.95) 

 

Por isso que o repórter deve ser o menos possível imparcial na sua apuração, ouvindo 

sempre todas as versões de um mesmo fato, para que não ocorram erros no momento de 

redigir a notícia. E, além disso, o jornalista deve checar as informações colhidas com suas 

fontes confiáveis, pois aos poucos o repórter cria sua rede de informações que posteriormente 

servirá para consultas futuras. 
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2. HISTÓRIA DO JORNALISMO CULTURAL  

 

O jornalismo cultural desde seus primórdios, no século XVIII, na França, passou por 

transformações bastante significativas. Algumas revistas da época como a inglesa The 

Spectato, abordavam temáticas como artigos sobre livros, ópera, música, teatro e política. Já 

em folhetins publicados como o LesMystères de Paris, o conteúdo era outro: romances, 

contos, novelas, crítica literária, artística e política. 

Na Europa e nos Estados Unidos, ocorrem a publicação de guias culturais semanais 

como o Pariscope (Paris) e o Guia del Ocio (Barcelona). A Le Monde de la Musique, Cahiers 

du Cinéma e Magazine Littéraire, são algumas das revistas especializadas existentes na 

França. 

 

2.1 JORNALISMO CULTURAL NO BRASIL 

 

 Desde o surgimento da imprensa no Brasil se produz jornalismo cultural. No jornal 

Correio Brasiliense ou Armazém Literário, entre as seções do impresso veiculavam as 

editorias “Comércio e Artes” e “Literatura e Ciências”.  De acordo com Gomes (2009) o mais 

importante jornal do começo do Império, A Aurora Fluminense (1827-1839), nasceu com três 

seções: “Interior”, “Exterior” e “Variedades”. 

 Em meados de 1827 e 1828 circulou a primeira revista feminina denominada d‟ O 

Espelho Diamantino – Periódico de Política, Literatura, Belas Artes, Teatro e Modas 

Dedicado às Senhoras Brasileira. O Jornal do Comércio (1838) publicava na seção 

“Folhetim”, desde romance em capítulos, contos, poemas, crônicas e eventualmente críticas 

sobre política, teatro, literatura e o que mais tarde passou a se chamar coluna social (GOMES, 

2009). 

Um marco importante em pleno Estado Novo em 1938, foi a revista anti-fascista 

Diretrizes, criada por Samuel Wainer e Azevedo Amaral. 

Antes de ser fechada por ordem de Getúlio Vargas em 1944, veiculava artigos de 

política, economia e cultura dos principais jornalistas e escritores do país – inclusive 

com um folhetim escrito a dez mãos por Jorge Amado, Graciliano Ramos, José Lins 

do Rego, Rachel de Queiroz e Aníbal Machado, intitulado Brandão entre o Mar e o 

Amor. (GOMES, 2009, p.14) 

 

Até o final da década de 1970 o jornalismo cultural “caracterizou-se muito mais como 

um espaço de crítica literária (algumas vezes também de teatro, música e cinema) e de 
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formação de um público „seleto‟ (em muitos casos, elitista)”, (GADINI, 2007, S/P). A partir 

deste período alguns jornais como O Estado de São Paulo, Folha da Manhã, Correio do 

Povo, Diário de Notícia, entre outros começaram a implementar em seus jornais impressos os 

cadernos culturais.  

O jornal Estado de S. Paulo, antes publicava seus conteúdos culturais no corpo do 

jornal, e com a implementação dos cadernos culturais a partir de 1986, o veículo cria o 

Caderno 2 e passa a publicar neste suplemento matérias de arte e cultura, além dos roteiros, 

programação televisiva e notas de variedades (GADINI, 2009). Os cadernos diários como o 

Caderno 2 e a Ilustrada da Folha de São Paulo se dedicam as pautas atreladas à agenda, sendo 

assim tornam-se mais próximos do seu público e dos jornais populares. 

Os cadernos de cultura do jornal Folha de São Paulo, Ilustrada e Ilustríssima circulam 

durante os dias de semana e final de semana respectivamente.  A Ilustríssima veicula somente 

no domingo.  A diferença entre os dois cadernos é que a Ilustrada mistura cultura com 

entretenimento e a Ilustríssima é bastante cultural, com grandes reportagens. Caderno 2 é o 

caderno cultural do jornal impresso Estadão. O jornal O Globo possui na versão impressa a 

seção cultural Segundo caderno. 

 

3.1 IMPRENSA SUL-RIOGRANDENSE 

 

 Na imprensa sul-riograndense, em meados de 1827, “graças a um decreto de Dom 

Pedro I, extinguindo a censura, surgiu boa parte da imprensa das províncias, inclusive a do 

Rio Grande do Sul, com o Diário de Porto Alegre”, (HOHLFELDT, 2006, p.02).  

 Segundo Hohlfeldt (2006), no ano de 1869 houve  uma das publicações culturais 

“mais importantes da província ao longo do século XIX, a Revista do Partenon Literário, que 

circulará até 1879, ainda que com pequenos intervalos”. Em 1900, proprietários e editores de 

periódicos foram praticamente obrigados a se filiar a partidos políticos, pois sem esse vínculo 

não seria possível a sobrevivência dos jornais. Apesar de toda esta crise, o jornal Correio do 

Povo, surge em 1895. Em 1937, o presidente Getúlio Vargas proíbe os partidos políticos e 

suas publicações aumentando também a censura à imprensa.  

O Jornal do Comércio fundado em 1895 sobrevive até 1912 e foi uma das publicações 

culturalmente mais importantes da província (HOHLFELDT, 2006).  Já o jornal Zero Hora 

iniciou suas publicações em 1964 e permanece até os dias atuais, possuindo em suas 

publicações semanais o Caderno Cultura, que circula nas edições de sábado. Outros impressos 
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veiculam no Rio Grande do Sul, entre eles o Jornal do Comércio, com o caderno cultural 

Panorama.   
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3. IMPRESSOS DE SANTA MARIA 

 

 A mídia impressa em Santa Maria teve suas primeiras publicações a partir de 1883, 

com a circulação de um periódico por ano. Antes da chegada dos primeiros jornais na cidade, 

a notícia vinha da capital e de municípios vizinhos. E foi a partir de 1º de janeiro de 1883 que 

o jornal Gazeta do Norte começou a veicular em Santa Maria. 

 De acordo com Nely Ribeiro (1993) “o jornal saía duas vezes por semana, às quartas-

feiras e aos domingos”. O veículo era impresso em oficina própria e as informações eram 

distribuídas em quatro páginas. Além disso, o prelo era manual e vinha de Porto Alegre. O 

jornal era editado pelo advogado Francisco José Ferreira Camboim Filho e circulou até 1888. 

Foi através da publicação deste mini-jornal que marcou o aparecimento da imprensa santa-

mariense. 

 No ano seguinte surgiu a Gazetinha e para algumas pessoas este jornal não existiu. 

João Belém era o colaborador deste jornal que segundo Nely Ribeiro (1993) possui diversas 

datas de nascimento. Alguns afirmam que o impresso nasceu em Porto Alegre e não em Santa 

Maria. Em outubro do mesmo ano, aparece O Imparcial, tendo como redator José Mariano de 

Mattos. De acordo com a autora esse jornal apresentava um formato de 30x60 centímetros, 

com notícias variadas como anúncios, propagandas de casas comerciais, notícias de Paris, 

Londres e Rio de Janeiro, moda e literatura (RIBEIRO, 1993, p.102).  

 Em dezembro de 1885 surgiu o Santamariense de José Gomes Porto. Logo após, 

surgiu mais um periódico na cidade A Província. Esta publicação era de propriedade e direção 

de Ernesto de Oliveira, de tendência liberal, mas sem filiação partidária. O jornal desapareceu 

em 1890, quando o proprietário do veículo foi assassinado por desentendimentos políticos. 

 Outras publicações fizeram parte da história santa-mariense: O Combatente e A 

Federação (1887); O Popular (1888); O Porvir (1889); O Ferrão, O Íris, A Navalha e O 

Trombeta (1890); 14 de Julho e O Combate (1892); 28 de Março (1894); O Guiso e O Córócó 

(1895); O Estado (1898); Liberdade, O Leque, Pescador, Peio, Carará e O Campestre (1899) e 

tantos outros que marcaram a nossa história. 
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 3.1 JORNAL A RAZÃO 

 

O jornal A Razão
3
 foi fundado em 9 de outubro de 1934 pelos  jornalistas Clarimundo 

Flores, Gélio Brinckmann e Flodoardo Martins da Silva. Os jornais da cidade sempre 

mantiveram vínculos políticos. De acordo com Garcia (2006, p. 44) “A concepção editorial do 

fundador era baseada nos ideais republicanos, com influência positivista”. No início e até hoje 

o jornal faz a distribuição gratuita, durante um curto período, para que possa com isso, 

adquirir mais leitores. O formato do impresso também mudou: antes era standard e nos dias 

atuais é tablóide. 

 No início o jornal continha apenas oito páginas, com correspondentes de diversos 

municípios e sucursais. Conforme Nely Ribeiro (1993), o veículo era voltado para a 

comunidade e procurava integrar-se nesta que o acolheu “participando ativamente de todas as 

campanhas que a população necessitava para o seu desenvolvimento”. Em 1941, o jornal 

montou um serviço de rádio-telegrafia. 

 De acordo com Badke (2007, p.39), o jornal foi vendido para os Diários associados de 

Assis Chateaubriand, em 1943. Nesta época as manchetes veiculadas eram internacionais e 

nacionais. O grupo comandou o empreendimento até o início da década de 80, quando foi 

comprado pela empresa jornalística De Grandi Ltda. A impressão do jornal acontece em Santa 

Maria desde aquele período, através de uma impressora rotativa. 

 Após a compra do jornal pela família De Grandi, as matérias deixaram de ser 

internacionais e nacionais e passaram a ser locais. Conforme Badke (2007, p.40), A Razão é 

um periódico tradicional e mantém um público de leitores fiéis desde o seu surgimento, como 

empresários, militares e funcionários públicos. Com o passar do tempo e a chegada de um 

outro impresso na cidade, a Razão teve que se adequar aos novos leitores, alterando o seu 

planejamento gráfico, inserindo cores e destacando o nome do veículo.  

 O jornal circula em Santa Maria e região e possui em média 10 mil tiragens durante a 

semana e 15 mil nos finais de semana. 

 

 

 

 

 

                                                           
3
www.arazao.com.br 

 

http://www.arazao.com.br/
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3.2 DIÁRIO DE SANTA MARIA 

 

 O jornal Diário de Santa Maria
4
 veiculou na cidade pela primeira vez em 19 de junho 

de 2002. De acordo com Becker, este “é o sexto jornal diário do Grupo RBS (Rede Brasil 

Sul)” (2006, p.46). Além de Santa Maria, o jornal circula em 35 municípios da região Central 

do Rio Grande do Sul. Comparado ao jornal anterior, seu projeto é bastante inovador, sendo 

em sua maior parte colorido, e, além disso, o título chama atenção dos leitores, pois identifica 

neste, o vínculo com a cidade. 

 Conforme Becker (2006, p.46), o título da publicação foi escolhido pela comunidade. 

“O nome Diário de Santa Maria conquistou a preferência de 59,69% dos participantes de um 

concurso chamado Jornal Novo, Carro Novo”.  

 Ainda sobre as publicações do jornal Badke (2007, p.39) destaca que “os primeiros 

dois anos de circulação do jornal aparecem como decisivos no estabelecimento de uma 

relação de identificação com o leitor através de reportagens investigativas sobre a história da 

cidade e seus habitantes”. Alguns elementos gráficos como a utilização da cor, manchetes em 

caixa alta, chamadas e fotos chamaram a atenção dos leitores, e isso fez com que o jornal 

fosse „ganhando‟ o público santa-mariense. A identificação da comunidade foi tão 

surpreendente, que no mesmo ano que o jornal nasceu, foi criado o Conselho do Leitor, que 

permanece até hoje. 

 Em 2006, o caderno cultural Revista Mix
5
 ganha um novo projeto gráfico muito mais 

moderno. Segundo a editora-chefe do jornal, Andréia Fontana, a partir de 1º de abril do 

mesmo ano, o Diário passa a ter uma página especialmente dedicada à cobertura regional. E 

em junho de 2007, quando o veículo completou cinco anos, estreia o novo projeto gráfico e 

editorial do Diário de Santa Maria. 

 Em novembro de 2011 foi inaugurada a nova redação do jornal. Já em 2012, o Diário 

de Santa Maria comemorou 10 anos e com isso, ganhou uma reestruturação no projeto gráfico 

e editorial do caderno de variedades Diário 2 e da Revista Mix. Além disso, a publicação 

estreou um selo alusivo à data. As mudanças foram acontecendo aos poucos. Em 19 de julho, 

foi a vez do caderno Diário 2. No mês de agosto, a Revista MIX recebeu seu novo projeto 

gráfico e editorial.  

                                                           
4
www.diariosm.com.br 

 
5
 Dados fornecidos por Andréia Fontana, editora-chefe do jornal Diário de Santa Maria 

 

http://www.diariosm.com.br/


26 
 

De acordo com a editora de variedades do jornal Diário de Santa Maria, Carolina 

Carvalho
6
, as mudanças tanto do caderno Diário 2 quanto da Revista Mix foram 

essencialmente gráficas. “A gente só fez um aprimoramento gráfico do caderno, porque 

achávamos que ele precisava de um respiro novo depois que o primeiro caderno (o jornal em 

si) também sofreu alterações em função das comemorações dos 10 anos do jornal aqui na 

cidade”, explica. 

 A editora conta que o veículo além de promover as mudanças gráficas e editorias para 

comemorar os seus 10 anos, também as fez para mostrar que o jornal se recicla e está sempre 

se atualizando. “Achamos que o Diário 2 e a Revista Mix também deviam acompanhar essas 

mudanças do primeiro caderno, mas a mudança foi basicamente visual”, afirma Carolina. 

O leitor da edição impressa também pode conferir uma série de reportagens com as capas, 

os personagens, os números, as fotos e as charges que marcaram essa uma década de vida do 

jornal em 2012.   

O veículo disponibiliza as edições impressas para a internet através do site 
7
 que também 

passou por modificações gráficas neste ano para poder acompanhar as comemorações de 

aniversário do jornal. Em função disso, Carolina explica que às vezes a editoria de variedades 

utiliza no site textos que não conseguem usar no jornal impresso. “A gente reaproveita coisas 

que a gente publica no jornal impresso para internet”, diz a editora. Em situações especiais, a 

editoria produz conteúdos exclusivos para o site, neste caso, Carolina explica que “tenta 

pensar em algumas coisas exclusivas para a internet”, como um show, por exemplo, que não 

deu tempo de cobrir para colocar no jornal impresso, este conteúdo então, vai apenas para o 

site. 

                                                           
6
Dados fornecidos por Carolina Carvalho, editora do caderno de variedades Diário 2 e da Revista Mix  

7
 www.diariosm.com.br  

http://www.diariosm.com.br/
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4. ESTADO DA ARTE 

 

 A pesquisa realizada para compor o estado da arte do tema em questão foi feita com as 

palavras chaves, jornalismo cultural, jornalismo impresso e cobertura jornalística. Foram 

analisados os trabalhos publicados a partir de 2008, no site da Associação Nacional dos 

Programas de Pós-Graduação em Comunicaçãos (Compós
8
) e em Congresso Brasileiro de 

Ciências da Comunicação Intercom
9
.  Em relação ao Laboratório de Pesquisa em 

Comunicação (Lapec
10

) da Unifra, foram procurados trabalhos sobre a temática a partir de 

2006, que foi o primeiro ano de apresentação de Trabalhos de Conclusão de Curso (TFG) da 

graduação em Jornalismo da instituição, que estão disponibilizados neste site. 

Dos trabalhos desenvolvidos nas áreas de jornalismo cultural e impresso, publicados 

no Compós, pode-se verificar que as três publicações encontradas abordam temáticas culturais 

que servirão de subsídio para o desenvolvimento desta pesquisa. A análise de Ione Bentz, 

sobre Temáticas culturais: comunicação e sentido aborda  a contribuição destas temáticas 

para o estudo do processo de significação em sua dimensão interpretativa e também da 

compreensão dos processos de midiatização, em sua dimensão comunicacional 

(BENTZ,2002).  A escrita e seus efeitos culturais, trabalho realizado por Márcio Souza 

Gonçalves aborda sobre “como a escrita produz efeitos sociais nas culturas em que age” 

(2009, p.02).  

A pesquisa intitulada O projeto gráfico e a visibilidade da cultura no jornal Diário 

do Sul (1986-1988), das autoras Ana Gruszynski e Cida Golin enfatiza “A ampliação do 

tamanho das páginas, título no cabeçalho da capa, destaque para a periodicidade, distribuição 

do texto em várias colunas”, esses procedimentos variam de acordo com o projeto gráfico de 

cada jornal fazendo com que os atrativos possam prender a atenção dos leitores. Em relação 

ao jornalismo cultural, “observa-se que a dimensão visual trabalhada nos projetos gráficos 

representa importante critério de diferenciação discursiva”(GRUSZYNKI, GOLIN, 2010, 

p.05).  

Em relação ao Intercom, foram localizados nove trabalhos. O primeiro, O tratamento 

do Jornalismo Cultural no Jornal Cinform, procura fazer uma análise sobre a cultura em 

                                                           
8
 http://www.compos.org.br 

9
 http://www.portalintercom.org.br 

10
 http://lapecjor.wordpress.com/category/lapec 

 

http://www.compos.org.br/
http://www.portalintercom.org.br/
http://lapecjor.wordpress.com/category/lapec
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Sergipe e enfatiza o modo como o jornal impresso „Cinform‟ desenvolve seu caderno “Cultura 

e Variedades”. De acordo com as autoras Arícia MENEZES, Bruna CARVALHO, Jéssica 

LIEKO et al “Caderno de cultura em jornal impresso é estrategicamente posicionado como 

último a ser folheado para descontrair o leitor que percorrera todo o veículo por assuntos 

pesados e polêmicos”(2008, p.02). Além disso, a pesquisa aborda conceitos sobre o que é 

cultura e jornalismo cultural. 

A autora Fabíola Tarapanoff apresentou sua pesquisa intitulada Bravo!: Cultura e 

compreensão. Seu trabalho destaca que o “jornalista cultural deve primar pela criatividade”, 

(2010, p.06). Ela mostra através das análises da Revista Bravo! como é possível ser criativo. 

“Pode-se ser criativo sim, mas é preciso considerar o contexto e se o que está apresentando ao 

leitor são fatos verídicos” (2010, p.06). Após essas discussões, a autora analisa a Revista 

Bravo!  destacando sua trajetória. 

O perfil editorial da Revista Bravo! Foi abordado no trabalho de Francisco de Assis, 

sobre Gêneros e formatos do jornalismo cultural: vestígios na revista Bravo!. A pesquisa 

também traz algumas mudanças ocorridas no jornalismo cultural. Com o advento da 

tecnologia a revista também teve que se adaptar “A ordem, agora, é compilar em poucas 

linhas as informações necessárias para a compreensão de determinado fato, e mesmo os 

conteúdos críticos não dispõem de grandes espaços para serem desdobrados” (ASSIS, 2008, 

p. 03).  Assim o autor mostra em forma de tabela a classificação dos gêneros jornalísticos de 

acordo com alguns autores como Luiz Beltrão, José Marques de Melo, Manuel Carlos 

Chaparro, entre outros. 

 Em Cultura e Entretenimento na Revista Mix, Jornal Diário De Santa Maria 

(GOMES, 2007), a autora faz uma análise das reportagens publicadas no caderno cultural 

Revista Mix, do jornal impresso Diário de Santa Maria.  No estudo, ela “buscou verificar a 

qualidade do jornalismo cultural diário para o grande público” (GOMES 2007, p.06). O 

trabalho aborda também definições de cultura, produção cultural, marketing cultural, a 

influência da mídia na sociedade, entre outros. A pesquisa discute o que é o jornalismo 

cultural, conceituando-o como “segmento da mídia voltado para as expressões artísticas como 

música, cinema, teatro, artes plásticas, literatura e histórias em quadrinhos” (GOMES, 2007, 

p.21). Após a pesquisa sobre o histórico do jornalismo cultural, a autora faz uma análise de 

conteúdo da Revista Mix, contida no jornal Diário de Santa Maria nos finais de semana. 

 Já o trabalho A Internet como Plataforma Multimídia para o Jornalismo Cultural 

(SOUTO, 2011) abordou como estão sendo utilizados os recursos multimídia nos conteúdos 
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dos sites Bravo Online e Brasileiro. De acordo com Souto (2010), a pesquisa procura fazer 

uma análise das homes pages e das páginas de primeiro nível dos sites citado. 

 Tendo em vista os trabalhos encontrados tratando de temáticas próximas a monografia 

que está sendo desenvolvida neste TFG conclui-se que essa pesquisa é inédita, justificando 

mais uma vez a importância de se trabalhar o jornalismo cultural nos jornais locais. As 

pesquisas encontradas foram essenciais para o embasamento deste trabalho.  
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5. METODOLOGIA 

 

 Esta pesquisa foi desenvolvida através da análise de conteúdo, porque permite um 

conhecimento amplo e detalhado sobre como são disponibilizadas as reportagens de 

variedades no meio impresso relativa à cobertura jornalística do 17º  Santa Maria em Dança. 

 A investigação será feita a partir de análises de reportagens selecionadas e publicadas 

a respeito do Santa Maria em Dança nos jornais Diário de Santa Maria e A Razão, nos 

cadernos Diário 2 e Segundo A Razão e também em outras seções do jornal que abordaram o 

evento. Serão analisadas as reportagens que foram disponibilizadas nestes meios no período 

de 1º a 11 de setembro de 2011, no qual poderemos perceber qual o destaque que estes jornais 

impressos deram ao festival de dança. Como, em uma pré-observação, foi constatado que 

algumas informações sobre o evento foram divulgadas em outras seções do jornal, decidimos 

por considerá-las também. 

 Além deste método, optou-se por utilizar entrevistas estruturadas que foram realizadas 

com as editoras dos cadernos dos dois jornais em questão e com isso, enriquecer o trabalho 

através das informações de como é pensada a cobertura jornalística deste tipo de evento e 

como são realizadas as rotinas produtivas de cada veiculo. 

 Este tipo de análise consiste em identificar, verificar e apreciar documentos que 

sirvam para fundamentar a pesquisa, ou dar subsídio para alguma coisa, neste caso, o 17º 

Santa Maria em Dança.  

 De acordo com Duarte (2009), a análise de conteúdo possibilita a investigação e 

através desta podemos formular proposições, baseando-se nos dados colhidos e inferências 

aplicáveis ao contexto analisado. A análise de conteúdo oscila entre dois pólos: o quantitativo 

e o qualitativo. 

 A constituição do corpus foi feita primeiramente através da regra da homogeneidade, 

pois a análise dos jornais impressos determinados remetem a um mesmo assunto, que neste 

caso é a cobertura jornalística do festival de dança. Num segundo momento foram analisadas 

por meio da unidade de registro, as notícias publicadas nestas edições dos jornais impressos, 

no período mencionado.  
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5.1 DEFINIÇÃO DE CATEGORIAS E LEITURA ANALÍTICA DESCRITIVA 

 

Para efetuar a análise temática das edições selecionadas do mês de setembro de 2011, 

no período de 1º a 11, é conveniente ressaltar que os dois jornais (Diário de Santa Maria e A 

Razão) têm formato tablóide, 16 páginas em média – com acréscimo de cadernos nas edições 

de final de semana (uma edição única válida para o sábado e o domingo). Quanto à 

localização das manchetes, ambos possuem uma configuração similar à maioria dos impressos 

brasileiros, ou seja, no alto da página, logo após a identificação do jornal. 

No procedimento de análise elencamos categorias para que o objetivo final seja 

alcançado, visando analisar de que modo o evento é abordado pelos dois jornais. Essas 

categorias foram escolhidas para que os itens a serem comparados tornem-se comuns, 

aparecendo nos dois jornais analisados. Assim, serão comparados os seguintes itens: abertura, 

programação, convidados, fontes, encerramento e espaço destinado às matérias. Na categoria 

abertura será levado em conta quando e como a abertura do festival foi noticiada; em 

programação será analisada quando e de que forma a programação do evento é mencionada; 

na categoria convidados pretende-se observar quando e de que maneira eles foram 

citados/noticiados; em fontes será feita uma análise sobre que fontes são mais utilizadas nos 

textos do festival; no item encerramento será analisado quando e  de que modo foi noticiado o 

fim do festival e no espaço destinado as matérias será descrito o tamanho que a matéria 

ocupa em relação ao espaço total da página. 

Abaixo o quadro mostra um comparativo entre os dias de análise e o que foi 

apresentado em cada jornal. Além disso, adotaremos as seguintes abreviaturas: AR para A 

Razão e DSM para Diário de Santa Maria. 

 

 

 

1°/09 02/09 03 e 04/09 05/09 06/09 

Abertura Diário 

SM 

Chamada na 

capa sobre o 

evento que 

está por 

acontecer e 

matéria 

explicando o 

que é o 

evento. 

Nota no 

caderno Diário 

2, na seção “Em 

Cartaz” sobre o 

início do Santa 

Maria em 

Dança  

 

Chamada na 

capa sobre o 

inicio do 

evento. Matéria 

sobre dados 

específicos do 

festival.  

Chamada na capa 

sobre o que aconteceu 

na abertura do 

festival. A matéria 

aborda as primeiras 

apresentações do 

evento.   

----- 
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A Razão ----- ----- Chamada na 

capa sobre o 

inicio do 

evento. Matéria 

com dados 

específicos do 

evento, cursos 

oferecidos aos 

participantes. 

Chamada na capa 

sobre os vencedores 

da primeira noite do 

festival. Matéria 

sobre o que ocorreu 

na abertura do evento 

e os vencedores da 

primeira noite. 

----- 

Programação DSM Programação 

completa do 

festival 

----- Programação 

completa 

Programação para os 

próximos dias 

----- 

AR ----- ----- Programação 

completa do 

festival 

Programação do dia ----- 

Convidados DSM Contido 

dentro da 

programação  

----- Intertítulo sobre 

convidados 

especiais 

Participação de um 

convidado na notícia 

----- 

AR ----- ----- Contido no 

texto noticioso 

Cita a participação 

dos convidados na 

matéria. 

----- 

Fontes DSM Presidente da 

Comissão 

organizadora 

(Paulo 

Xavier) 

----- Presidente da 

Comissão 

organizadora 

(Paulo Xavier)  

Bruno Miranda 

(bailarino da 

Companhia Jovem da 

Escola do Teatro 

Bolshoi do Brasil) 

----- 

AR ----- ----- Presidente da 

Comissão 

organizadora 

(Paulo Xavier) 

 ----- 

Encerramento DSM ----- ----- ----- ----- ----- 

AR ----- ----- ---- ---- ----- 

Espaço 

destinado as 

matérias  

DSM Uma página 

com Box e 

foto 

----- Meia página 

com Box e 

foto 

Uma página, com 

duas fotos e box 

----- 

AR ----- ----- Meia página 

com Box e 

foto  

Meia página com 

dois Box 

----- 

 

 

07/09 08/09 09/09 10/09 e 

11/09 

Abertura Diário 

SM 

---- ----- ----- ----- 

A Razão ---- ----- ---- ----- 

Programação DSM Programação da noite 

de encerramento, 

destacando os 

----- ----- ----- 
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vencedores 

AR ---- ----- ---- ----- 

Convidados DSM Apresentação dos 

convidados especiais 

----- ----- ----- 

AR ---- ----- ---- ----- 

Fontes DSM ---- ----- ----- ----- 

AR ---- ----- ---- ----- 

Encerramento DSM Chamada na capa 

sobre os vencedores do 

evento. Matéria com 

dados comparativos ao 

último festival (2010) e 

a entrega de troféus 

para os ganhadores 

deste ano (2011) 

----- ---- ----- 

AR Nota sobre o 

encerramento do 

festival contendo 

horário de início e 

local 

Chamada na capa 

sobre grupos que 

participaram do 

festival. Matéria 

sobre  os grupos 

que se 

apresentaram 

durante o festival. 

Chamada na capa 

sobre os vencedores 

do evento, que foram 

conhecidos no dia 07. 

Matéria sobre as 

reapresentações 

vencedoras de cada 

categoria do festival 

----- 

Espaço 

destinado as 

matérias  

DSM Meia página com 

foto e Box 

----- ----- ----- 

AR Cabeçalho Meia página com 

3 fotos 

Meia página com foto 

e Box 

----- 

 

Como pode-se observar através do quadro acima, na primeira edição analisada o 

Diário de Santa Maria (DSM) sai na frente dando um bom espaço para o evento, noticiando 

com dois dias de antecedência a abertura do festival. Utiliza uma página inteira e uma 

chamada de capa, dando ênfase para a programação, citando todos os convidados especiais, 

usando como fonte o Presidente da Comissão Organizadora, Paulo Xavier, abordando sobre o 

crescimento do festival desde seu início, a participação dos convidados e premiações para os 

vencedores do evento. No dia 02 de setembro, DSM também publica uma nota no caderno 

Diário 2, na seção Em Cartaz, informando o público sobre a abertura do evento. 

De acordo com a editora do caderno de variedades Diário 2 e da Revista Mix
11

, Carolina 

Carvalho, os repórteres são pautados com antecedência, tendo três semanas para apurar os 

                                                           
11

 Carolina Carvalho é  editora de variedades do caderno Diário 2 e da Revista Mix do jornal Diário de Santa 

Maria. Entrevista concedida em 19 de outubro de 2012. 
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fatos para a Revista Mix e uma semana para produzir a matéria do Diário 2. Segundo ela, 

neste tempo eles pensam como vão fazer as fotos, que linha de pensamento vão seguir, 

procuram as fontes para depois poder escrever a sua notícia. No Diário 2, além dos repórteres 

receberem a pauta uma semana antes, o caderno também possui algumas seções fixas, “que 

ficam sob responsabilidade de cada repórter, como o roteiro, o almanaque, a coluna Zoom e a 

crônica ficam sob minha supervisão”, salienta a editora. Por isso, o DSM publicou sobre o 

festival dois dias antes de acontecer. 

Já o jornal A Razão (AR) só noticia o evento nos dias 03 e 04 de setembro, com uma 

chamada na capa e uma matéria de meia página, destacando a programação e citando a 

presença de convidados especiais. Também utilizou como fonte, o Presidente da Comissão 

Organizadora, Paulo Xavier, que tratou de dados específicos do festival, como total de 

participantes, coreografias e companhias de dança. 

Neste mesmo final de semana, o Diário de Santa Maria, divulga o 17º Santa Maria em 

Dança com uma chamada na capa e a matéria de meia página publicada na seção Geral, que 

aborda sobre os preparativos para o início da grande noite de festival. Apresenta dados 

específicos, como números de bailarinos e escolas santa-marienses participantes. Além disso, 

a notícia expõe o total de coreografias que serão apresentadas nos cinco dias de festival, as 

modalidades e os cursos que são oferecidos. Os convidados especiais também têm destaque 

nesta edição e há um agendamento com a programação para sábado e domingo.  

No dia 05 de setembro, em AR, há chamada na capa sobre os vencedores da primeira 

noite e matéria de meia página sobre a presença do convidado especial, as categorias que se 

apresentaram os vencedores do final de semana e a programação para os próximos dias.   

Já o DSM, utilizou uma chamada de meia página na capa interando o leitor sobre o 

que aconteceu no festival no final de semana. A matéria na seção Geral ocupa a totalidade da 

página e aborda sobre as apresentações que ocorreram no sábado e domingo e da paixão pela 

dança que move os bailarinos e a organização do evento. Além disso, usou como fontes o 

convidado especial, Bruno Miranda, bailarino da Companhia Jovem da Escola do Teatro 

Bolshoi do Brasil, as estreantes do Grupo de Dança Infantil do Instituto de Educação Olavo 

Bilac, Luiza Vitória Loose Reis, Laura Castro da Silva, de 10 e 9 anos respectivamente e Iara, 

do Grupo de Dança da Terceira Idade. Há um agendamento com a programação para os 

próximos dias e também o serviço com informações a respeito do que, quando, onde e quanto 

custa. 
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Em relação à matéria que foi publicada na seção Geral do jornal, a editora de 

variedades, Carolina Carvalho explica que a Revista Mix e o caderno de variedades Diário 2 

são fechados na sexta-feira, e muitos eventos ocorrem durante o final de semana, por este 

motivo são publicadas nesta seção. Conforme Carvalho, “A seção geral nos ajuda muito nas 

edições de final de semana, porque não temos o Diário 2 só a Revista Mix e esta se presta 

para uma reportagem especial, ela não vai trazer uma reportagem sobre o Santa Maria em 

Dança se ele não for reportagem principal”, complementa. 

No dia 06 de setembro, não há publicações sobre o festival em nenhum dos dois 

veículos impressos. Já no dia 07, no jornal Diário de Santa Maria há chamada de capa sobre o 

último dia do evento e a matéria de meia página, ressalta dados comparativos ao evento em 

2010, mas a ênfase é na programação de encerramento, nos vencedores de cada categoria e 

ainda destaca que os primeiros lugares, do nível adulto, de cada modalidade do Santa Maria 

em Dança concorrem a premiação geral. Cita a apresentação dos convidados da noite e mais 

uma vez faz o chamado serviço (o que, quando, onde e quanto). No jornal A Razão, há apenas 

uma nota sobre o encerramento do evento, contendo as principais informações do lead (o que, 

onde, horário). 

No dia 08 de setembro em AR, no caderno Teen, há uma matéria com dois grupos de 

dança. A notícia aborda os ensaios, a preparação para o festival e ainda sobre a ansiedade e o 

nervosismo dos bailarinos antes de subirem ao palco. No DSM, não há publicações até o fim 

do período analisado.  

Dois dias após o término do festival, o jornal A Razão, com direito a chamada de capa, 

noticia os ganhadores do evento que foram conhecidos no dia 07 de setembro. A matéria 

sobre o 17º Santa Maria em Dança aborda o encerramento e as apresentações vencedoras de 

cada categoria e os vencedores gerais do evento, utilizando pouco menos de uma página.   

Depois de feitas as observações do corpus em análise, em relação ao espaço dado às 

matérias especialmente na parte textual, percebe-se que, a categoria abertura foi abordada 

com maior destaque pelo Diário de Santa Maria. Pois o veículo, além de noticiar o festival 

com dois dias de antecedência, aborda o evento diferentemente do jornal A Razão.  O DSM 

noticia dados específicos do Santa Maria em Dança, traz mais diversidade de fontes, maior 

espaço destinado a cobertura do evento e apresenta os convidados de maneira geral. Já AR 

apenas informa seus leitores sobre o evento somente no dia em que ele inicia, no dia 03 de 
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setembro, destinando pouco espaço para o festival, enfatizando dados gerais e a programação 

do Santa Maria em Dança, utilizando uma única fonte.  

O festival de dança apesar de trazer para cidade um público bastante diversificado, 

pelo fato do evento abranger a região central e se estender a outras cidades do país, também 

faz com que o município movimente a economia local. Mesmo assim, o festival conhecido 

como popular, mostra através do valor do ingresso cobrado, entre 10 (antecipado) e 20 reais 

(na hora) que toda esta cultura denominada “popular” não é tão simples assim, como ressalta 

Daniel Piza (2009, p.45), que diz que a maioria das pessoas associa cultura a algo inatingível, 

exclusivo daqueles que leem muitos livros e acumulam bastante informações. Pelo valor do 

ingresso para assistir ao evento, pode-se concluir que, para pessoas com menos poder 

aquisitivo, pode ser sim algo caro e longe do seu alcance. 

Na categoria programação ambos os jornais abordaram de maneira parecida, 

alternando apenas a programação do dia ou do final de semana, exceto no dia 07 de setembro, 

em que o jornal Diário de Santa Maria enfatiza a programação de encerramento do festival. 

Neste caso que Piza (2009) explica as diversas transformações em que o jornalismo cultural 

vem passando. O autor diz que as publicações atuais estão concentradas em repercutir em 

massa, os lançamentos de livros, filmes, peças teatrais, eventos em geral e deixaram para trás 

a verdadeira apuração, a cobertura cultural. O que se pode verificar nos dois jornais, pois o 

DSM apesar de noticiar o evento com antecedência não aprofunda o conteúdo das matérias, 

enfatizando sempre a programação. No jornal A Razão o teor das matérias publicadas ainda é 

inferior ao DSM, dando maior ênfase na programação.  

Além disso, Piza ressalta que uma das funções do jornalista é selecionar (editar, 

hierarquizar, comentar, analisar) o que ele pensa ser mais atraente para o leitor. Essas tarefas 

ultimamente não estão ocorrendo em ambos os jornais. O DSM e AR apenas cumprem o 

papel de informar brevemente o leitor, deixando-o por dentro do que está acontecendo na sua 

cidade, tornando-se então, jornalismo de variedades. Ainda assim, Assis (2011) afirma que as 

seções de variedades ou os chamados cadernos culturais já são compreendidos como 

produção associada à editoria de cultura. 

Em relação as mudanças no jornalismo cultural, J.S. Faro (2007) nos mostra que o 

jornalismo cultural deixou de cumprir o seu papel. “O que antes era espaço de atuação livre de 

vanguardas, de intelectuais e de críticos que marcavam sua presença nas páginas dos 

suplementos com interpretações de larga repercussão pública [...] agora não é mais que espaço 
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de serviços voltado para o entretenimento”. E isso pode ser comprovado nas edições dos dois 

jornais analisados, pois além de pouca qualidade textual, temos que nos conformar com 

informações cada vez mais visuais, através de boxes, fotos que nos mostram o tipo de 

jornalismo que estamos vivenciando. 

Segundo a editora de variedades do jornal A Razão, Clotilde Gama, as informações a 

que este caderno se propõe é “levar ao leitor informações sobre eventos, atividades, 

acontecimento da nossa cidade e região”. Neste caso, mostra que as tarefas propostas por 

Daniel Piza (2009) estão cada vez mais distantes da realidade dos jornais de Santa Maria, pois 

eles se adequam ao que o leitor necessita, que são informações mais breves e com prévio 

agendamento, para que ele possa se programar semanalmente ou no final de semana. 

Em convidados, o DSM deu maior destaque para esta categoria, além de citar as suas 

participações no festival, o jornal os referenciou na matéria. Já AR apenas cita a participação 

do convidado Bruno Miranda na noite de abertura do evento. A abordagem desta categoria foi 

feita de maneira parecida por ambos os jornais. O DSM dá destaque aos convidados através 

de um intertítulo noticiado nos dias 03 e 04 de setembro. No dia 05, o jornal apresenta e dá 

voz ao convidado Bruno Miranda. Já o jornal A Razão, apenas cita os convidados especiais 

dentro do texto noticioso. Esta categoria pode ser melhor compreendida através de Cremilda 

Medina (2007, p. 32), no qual reforça que o jornalista se coloca como um leitor cultural 

observando, colhendo informações dos acervos e de fontes vivas. Neste caso, apenas DSM 

colhe informações dos acervos e de fontes vivas como do convidado especial Bruno Miranda, 

proporcionando espaço a ele e a todos os outros convidados. 

O jornalista que cobre a editoria cultural, neste caso o 17º Santa Maria em Dança tem 

o desafio de compartilhar com o leitor, notícias, informações aprofundadas de um 

determinado assunto proporcionando maior conhecimento sobre o evento e quem está fazendo 

parte dele, podendo ouvir diversas fontes e tornar a matéria mais dinâmica. Neste caso, 

podemos confirmar através da autora Tássia Kastner (2010), que quando o jornalismo cultural 

assume a função de informar o leitor sobre os produtos culturais disponíveis para consumo, 

dentre eles artes, música, teatro, etc. há um outro obstáculo a ser enfrentado na produção 

diária dos jornais: a oferta é maior do que a capacidade em noticiar. Por isso, cada vez mais 

estamos lendo notícias curtas e com pouco grau de informação, reforçando o jornalismo de 

variedades ou de serviço. 
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Na categoria fontes, o Diário de Santa Maria além de usar a voz do presidente da 

Comissão Organizadora, Paulo Xavier, utilizou outras fontes, como: Bruno Miranda, bailarino 

da Companhia Jovem da Escola do Teatro Bolshoi do Brasil, as estreantes do Grupo de Dança 

Infantil do Instituto de Educação Olavo Bilac, Luiza Vitória Loose Reis, Laura Castro da 

Silva, de 10 e 9 anos respectivamente e Iara, do Grupo de Dança da Terceira Idade. Enquanto 

o jornal A Razão, também usou como fonte o presidente da Comissão Organizadora, Paulo 

Xavier e mais sete bailarinos participantes se destacando nesta categoria. 

Na busca pela veracidade dos fatos a procura pelas fontes é um desafio. Apesar de em 

algumas vezes ambos os jornais utilizarem a mesma fonte, os dois veículos reforçaram a 

notícia através de diversas fontes. E conforme Nilson Lage (2003, p.68), a importância das 

fontes é bastante significativa e essencial para o trabalho do jornalista, por isso “é conveniente 

ouvir mais de um especialista e variar os especialistas que se ouve”. O autor ainda ressalta que 

para o fato tornar-se verídico, deve-se consultar no mínimo três fontes.  

De acordo com a editora do caderno de variedades Segundo A Razão, Clotilde 

Gama
12

, o jornal não segue uma orientação específica sobre a consulta de fontes, mas tenta 

“sempre obter informações com o maior número possível de fontes para ter mais 

informações”. Portanto, deve-se consultar o maior número de fontes para obter a informação 

correta e precisa, para que assim se possa esclarecer melhor o leitor.   

A categoria encerramento foi abordada de maneira diferenciada pelos dois jornais. O 

DSM noticiou o encerramento no dia 07 de setembro, abordando dados gerais do festival, 

apresentação dos convidados especiais como o Grupo de Dança Juvenil da Escola Estadual 

Edson Figueiredo, o Grupo Marcando Presença com Síndrome de Down, Daniel Correa e 

Carlos Nunes. Também cita a ordem de apresentação dos vencedores, mas não noticia quem 

são os ganhadores de cada categoria. Já o AR, apresenta somente uma nota de encerramento 

do festival com as informações: horário de início e local do evento.  

O jornal A Razão, mesmo após o encerramento do festival, produz uma matéria no 

caderno Teen, com dois grupos de dança, no dia 08 de setembro. No dia seguinte apesar de ser 

um pouco tardio, noticia os grandes vencedores do festival em cada modalidade e nas 

categorias. O notável crescimento de conteúdo nesse tipo de produção é compreendida através 

dos autores Cunha, Ferreira e Magalhães (2002, p.04) onde eles ressaltam as transformações 

que o jornalismo cultural vem sofrendo. “Nota-se recentemente o surgimento de alterações 
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significativas nestas duas esferas – da arte e do lazer - acarretando uma ampliação do objeto 

dos cadernos culturais”. Essa ampliação do objeto dos cadernos culturais pode ser percebida, 

no momento em que AR deixa de relatar o fim do festival no dia 07 de setembro, e no dia 

seguinte publica uma matéria especializada, em um caderno cultural, ampliando assim, o 

espaço e a forma de abordar o festival. 

A editora de variedades de AR confirma que a matéria que saiu com um grupo de 

dança que se apresentou no festival, só foi publicado no caderno Teen, porque o grupo foi 

premiado. “Não foi uma matéria específica sobre o festival, mas sim sobre o grupo vencedor”, 

explica Clotilde Gama. 

Para a editora de variedades do jornal Diário de Santa Maria, Carolina Carvalho, o 

jornalismo cultural é um conceito bastante amplo e abrange o conceito de cultura. Para ela, 

cultura é “um aspecto amplo que pode ser qualquer coisa, um costume, o ato de tomar 

chimarrão pode ser cultural, o jeito que você se veste, uma galeria de arte, um show, entre 

outros. A cultura tem diversos aspectos que podem ser levados em consideração”, afirma. 

Conforme a editora, no jornalismo de variedades, pode-se tratar de cinema, televisão, 

seriados, exposições, música, shows, tendências da internet, “este termo se adapta de uma 

forma mais correta ao que a gente se propõe a fazer”, completa. Carolina ainda ressalta que as 

pessoas rotulam o jornalismo de variedades como se fosse cultural sem saber o que cada um 

deles realmente significa e às vezes acabam trocando os termos ou fazendo uma conceituação 

inadequada. 

 De acordo com Carolina, a Revista Mix não é um caderno nem cultural, nem de 

variedades, pois nela as notícias são mais elaboradas e tratam de diversos assuntos que vão 

desde o Dia das Crianças, o centenário do Riograndense, a história da Avenida Rio Branco, 

entre outros. “A Revista Mix é uma revista que se propõe a atender a qualquer assunto que 

seja relevante para a cidade, ou que seja merecedor de uma reportagem mais elaborada, 

aprofundada e com mais tempo de produção”, esclarece.  

 Já no Diário 2, os assuntos ali abordados são de alguma forma culturais, pois tratam de 

diversos aspectos da cultura, como artes, entretenimento, lazer, entre outros. A editora explica 

que os leitores se programam pelas publicações de roteiro de bares, restaurantes, festas, 

cinema, etc. que os repórteres divulgam neste espaço de variedades do caderno. “O Diário 2 é 

mais de entretenimento, de lazer, a gente foge um pouco da notícia factual, trabalha com 

assuntos mais variados e pensamos num texto que se seja um pouco mais “saboroso” para o 

leitor”, salienta. Neste caderno, segundo Carolina Carvalho, os textos são mais “leves” para 
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atrair o leitor, para que ele se interesse em ler uma notícia que não seja factual, como a 

maioria das publicações do jornal.  

 A editora do caderno de variedades do Segundo A Razão, Clotilde Gama, diz que 

jornalismo cultural para ela são os fatos relacionados com a cultura, sendo ela local, regional, 

nacional ou internacional, ou nas artes cênicas, no cinema, no teatro, na música. Para ela, tudo 

isso é uma especialidade dentro do jornalismo. Em relação ao jornalismo de variedades, ela 

considera o conteúdo como entretenimento como moda, gastronomia, palavras cruzadas, 

notícias de televisão, beleza, trabalhos manuais, decoração. De acordo com a editora, este tipo 

de jornalismo, o de variedades “deixa o jornal mais leve”, complementa Clotilde. 

 O caderno de variedades Segundo A Razão é produzido pela própria Clotilde Gama, 

que seleciona o que vai ser veiculado na edição diária e no caderno de final de semana. 

“Quando chego ao jornal, percorro os sites de cultura, outros jornais e nosso e-mail onde, 

encontro releases que sugerem ótimas pautas. Além disso, fico sempre atenta aos 

acontecimentos culturais, eventos, da cidade para divulgar no Segundo A Razão”, explica. A 

editora ainda ressalta que desde a produção até a finalização do caderno é feita por ela. 

“Horóscopo, resumo das novelas, artigos de colunistas, social do interior, é tudo baixado por 

mim”, conclui. 

 O site 
13

do jornal possui todas as informações da edição impressa, que também está 

disponível na versão online. “Procuramos colocar o máximo de matérias que estarão na 

edição do jornal impresso. Os próprios jornalistas, cada um em sua editoria, juntamente com o 

editor chefe, selecionam o material que sairá no site”, esclarece Clotilde.  

Ao mesmo tempo em que ambos os jornais divulgam matérias específicas, também 

trazem para seus cadernos de variedades o entretenimento, que exige do leitor pouco tempo, 

atenção e raciocínio. Tudo isso está relacionado ao jornalismo de serviço, que possui 

informações breves como: o que está acontecendo, em que local, quanto custa, horário e dias 

em que o evento irá ocorrer, fazendo com que o leitor saiba de tudo rapidamente. É o que 

Callado (2002) nos explica quanto a este tipo de jornalismo que são pequenas notinhas com 

roteiro de cinemas, teatros, casas noturnas: seus endereços e telefones, seus horários e dias de 

funcionamento. Este tipo de jornalismo tem se tornado cada vez mais freqüente e deixado de 

lado a cobertura cultural propriamente dita, de uma forma mais aprofundada, desenvolvendo 

para o leitor conteúdos do seu interesse e não focando apenas no agendamento e no 

entretenimento. 
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Em relação ao jornalismo de variedades ou de serviço presente em ambos os jornais, 

Gadini (2009), afirma que o jornalismo cultural que temos hoje, está atrelado às rotinas de 

produção e a lógica da indústria cultural, que está sempre em busca de novos produtos de 

consumo para o seu mercado. Ainda assim, ressalta que a produção diária do jornalismo 

cultural está vinculada ao jornalismo de variedades e também a prestação de serviços. 

Em relação ao espaço destinado às matérias, o jornal Diário de Santa Maria 

proporcionou maior destaque ao festival. DSM abordou o 17º Santa Maria em Dança antes 

mesmo do seu início e deu mais visibilidade ao evento por meio de fotos e Box, o que 

totalizou em média três páginas e meia. Já AR noticiou o evento apenas nos dias 3 e 4 de 

setembro e ainda assim, deu pouco destaque ao festival em relação as fotos e Box. Pois, ao 

final do 17º Santa Maria em Dança totalizou apenas duas páginas. Mas AR, apesar de 

divulgar o evento na sua data de início, terminou suas edições sobre o festival dois dias após o 

encerramento, com isso, enfatizou e deu maior destaque aos vencedores do evento. Nilson 

Lage (2003, p. 33) reforça: 

O espaço dos jornais é geralmente fatiado entre editorias que tratam de diferentes 

assuntos: política, economia, esportes, etc. Sendo rígida a atribuição de espaços e 

deficiente o planejamento, coexistiam às vezes, numa mesma edição, páginas com 

fotos muito abertas e textos em corpo grande e outras com fotografias esmirradas e 

textos compactos, dependendo de se ter maior ou menor riqueza de assuntos na área 

de cobertura de cada editoria. (LAGE, 2003, p.33)    

  

 O jornalismo de variedades está presente em todas as categorias relativas ao festival, 

focando informações como o lead (o que, onde, quando) através de Box, para que o público 

possa acompanhar a programação do evento, sabendo o que está acontecendo na sua cidade e 

também para que o leitor que queira possa participar. O leitor cada vez mais procura 

informações pequenas e breves, pois como diz Piza (2009, p.48) “Ele certamente não tem 

tempo suficiente para ler, ver e ouvir tudo o que ocorre – (...) Precisa selecionar”. Isto é o que 

ocorre neste primeiro momento, em relação ao espaço das matérias, todas elas em todos os 

dias sem exceção, possuem este tipo de serviço.  

O jornalismo de variedades é uma preocupação para os jornalistas, pois eles não têm 

tempo de cobrir tudo a todo o momento e por isso, optam por esse tipo de jornalismo, que é 

breve, as pessoas leem e ficam informadas do que está acontecendo na sua cidade. E é através 

disso que Daniel Piza (2009) elenca três males do dilema do jornalismo cultural. O primeiro é 

o atrelamento à agenda, que tem se tornado cada vez mais frequente entre as seções ditas 

culturais, em jornais impressos. Como pode ser observado no espaço destinado as matérias, 

ambos os jornais utilizam bastante este recurso, usando pouco texto e mais serviço através de 



42 
 

Box com informações rápidas sobre o festival, como programação, o que, quando, onde e 

quanto. 

 O segundo mal é o tamanho e a qualidades dos textos, que cada vez mais se tornam 

visuais, recorrendo à foto legendas e prendendo-se ao cronograma de eventos. O último 

dilema é a marginalização da crítica, que em ambos os jornais inexiste, pois não tem pessoas 

especializadas que saibam discutir um assunto em específico.  

 A qualidade dos textos tem se tornado um grande problema nas redações de jornal, 

pois estão cada vez mais curtos. Além disso, temos o desafio da instantaneidade através da 

internet, o que para o jornalismo impresso torna-se um dilema como reforça Carolina 

Carvalho, editora de variedades do jornal Diário de Santa Maria: “Hoje o impresso esta tendo 

que se reformular se readaptar, se reinserir, se reinventar para manter seu público leitor 

porque as pessoas não tem tempo para ler todo o jornal”. Por isso, Daniel Piza (2009) elencou 

os três males do jornalismo, pois de fato é o que os jornais de Santa Maria tem se proposto a 

fazer: agendar o seu público com os eventos culturais que estão por vir, tanto diariamente 

quanto no final de semana, trazendo informações breves como o que, quando, onde, quanto 

custa, etc. 

 Já a editora de variedades do caderno Segundo A Razão, Clotilde Gama, discorda em 

alguns pontos de Piza, pois ela acredita que “o leitor sempre quer que a matéria seja mais 

profunda, mais investigativa, com mais dados e informações. Isso sem esquecer as fotos. 

Claro que tem notícias que são breves, mas por não serem tão impactantes”, afirma. Segundo 

ela, quando a matéria é de interesse do leitor, ele quer toda a informação possível e nada pode 

faltar. “O jornal impresso tem que primar por isso, senão, vai perder o seu leitor”, explica. 

Neste caso, torna-se então, conforme Piza (2009) um dilema do jornalismo cultural, que no 

jornalismo impresso precisa prender a atenção do leitor com o máximo de informações 

possíveis para que ele se interesse em ler o texto publicado.  

Além dessas categorias, outro elemento que não foi elencado, mas que serve para dar 

indícios da abordagem de cada jornal foram as fotos. No DSM foram publicadas cinco fotos, 

quatro delas referenciando as apresentações do evento e uma delas ressaltando a participação 

do grupo Marcando Presença com Síndrome de Down. Já no jornal A Razão foram divulgadas 

seis imagens, todas elas enfatizando a apresentação dos grupos no festival. O jornal AR 

divulgou um maior número de fotos, o que mostra que apesar do veículo não ter dado muito 

destaque ao festival em relação as categorias analisadas, ele acabou ganhando espaço após o 

término do evento, no qual publicou três fotos em uma mesma matéria. 
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No jornal Diário de Santa Maria, a produção para os cadernos de variedades Diário 2 e 

Revista Mix é feita com antecedência, proporcionando aos repórteres mais tempo para a 

produção da pauta. Como se trata de jornalismo impresso, segundo a editora de variedades do 

DSM, a editoria de variedades tem um desafio maior para atingir seus leitores, pois não trata 

do factual que “instiga a curiosidade imediata no leitor”, afirma. A editora Carolina Carvalho 

conta que o desafio de buscar novos leitores do impresso é diário, pois na editoria de 

variedades os repórteres são desafios por ela para fazer um texto agradável para que o 

objetivo da editoria seja atingido. “Fazer o leitor se interessar pelo texto e chegar até o fim da 

reportagem. Se a gente conseguir alcançar um texto que seja atraente, que desperte na pessoa 

a vontade de ler até o fim, ela vai ler e é esse o nosso desafio”, conclui. 

O jornalismo de variedades pode ser compreendido de diversas formas como nos 

mostra Erbolato (1981), que elenca mais de 18 tipos de conteúdos que se misturam ao 

jornalismo cultural e com isso, causam uma certa incerteza do que é realmente cultural ou 

variedades. Dentre as variedades podemos citar a crítica de cinema, crítica literária e crítica de 

televisão e de rádio – e de outros temas que não encontraríamos em editorias clássicas de 

jornais ou suplementos culturais como, turismo, curiosidades, horóscopos, roteiros de bares 

ou restaurantes e histórias em quadrinhos. Parte disso pode ser encontrado nos jornais 

analisados, que em algumas edições fazem o chamado serviço, disponibilizando para o leitor 

que deseja maiores informações, telefones ou o site do material em discussão. 

Verificamos ainda que o aumento da produção cultural demanda espaço para 

divulgação do jornalismo de serviço, que, neste caso, seria publicado nos cadernos de 

variedades, como o é em ambos as edições analisadas. Apesar dos jornais da cidade estarem 

cada vez fixados neste tipo de jornalismo seja no de variedades ou no de serviço, torna-se 

inviável o corte, pois o leitor não abre mão dessa informação mais breve e que através dela, se 

programa para freqüentar as programações culturais da sua cidade. Tudo isso, pode ser 

comprovado através do material que foi analisado, pois em algumas edições há pouco texto, 

em outras apenas uma nota, fotos grandes para ocupar mais espaço dentro do corpo da página. 

Logo pensamos que o jornalismo de variedades ou de serviço tomou conta dos veículos 

impressos santa-marienses, ressaltando que apenas estes dois parte da nossa análise (DSM e 

AR) possuem maior circulação tanto semanalmente quanto nos finais de semana. 

Reforçamos nossa discussão através de Gadini (2007, on-line), no qual o autor explica 

que não são os conteúdos jornalísticos que podem ser considerados como variedades, e sim, 

demais elementos que servem para atrair o interesse do leitor e para suavizar a leitura de 

assuntos mais densos, tais como “horóscopo, palavras cruzadas, jogo dos sete (ou oito) erros e 
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algumas tiras”. E isso vem sendo discutido ao longo desta pesquisa, tentando mostrar as 

diversas percepções dos autores sobre este tipo de jornalismo, ainda sem uma definição 

concreta. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este trabalho se propôs a compreender como foi realizada a cobertura jornalística do 

17º Santa Maria em Dança nas editorias de variedades de dois jornais impressos de Santa 

Maria. Para cumprir o que tínhamos proposto utilizou-se como critérios de análise algumas 

categorias comparativas/descritivas que puderam ser desvendadas ao longo da pesquisa.  Com 

isso, podem ser feitas algumas conclusões, considerações e até algumas sugestões na tentativa 

de igualar ou melhorar a cobertura jornalística proposta nos jornais do interior da cidade.  

Um dos objetivos deste trabalho era verificar quantitativamente como foi realizada a 

cobertura no meio impresso nos dois principais jornais de Santa Maria. Após, uma pré-

observação, outro objetivo era analisar descritivamente as matérias que foram publicadas nos 

jornais Diário de Santa Maria e A Razão.  

Ao final desta pesquisa, pode-se dizer que os principais objetivos foram alcançados e 

até com resultados mais satisfatórios do que o esperado. Pois, as análises de conteúdo feitas 

através de categorias conseguiram verificar que a maior parte das matérias veiculadas sobre o 

festival são consideradas como jornalismo de variedades ou apenas de serviço e não mais de 

cunho cultural. 

Em relação a esta diferença o referencial teórico construído contribuiu bastante na 

hora de compreender o que é realmente o jornalismo cultural e como se dá a cobertura do 

mesmo. Neste sentido, pude entender que ainda assim, há autores e publicações que primam 

por este tipo de jornalismo. Quando pensamos em jornalismo cultural, percebemos que a 

cobertura jornalística feita por ele, é mais aprofundada, seja nas diversas áreas em que 

abrange, como artes, dança, teatro, entre outros, mas infelizmente estamos cada vez mais 

longe de tudo isso.  Pois, com a grande repercussão em massa destes eventos, o jornalista 

cultural não possui tempo para cobrir tudo a todo momento, deixando para trás a essência do 

jornalismo. 

Para quem tem a tarefa árdua de cobrir, relatar e estar atento a tudo em qualquer 

momento foi criado o jornalismo de variedades. Neste, os autores buscam o lazer, o 

entretenimento e publicam notícias mais breves para que o leitor possa desfrutar do outro 
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sentido do conhecimento. Este produzido nas matérias de moda, gastronomia, roteiros de 

bares ou restaurantes, horóscopo, entre outros.  

Os cadernos diários estão sendo desafiados diariamente, pois destacam o colunismo ou 

a agenda que normalmente é programação de tv,  cinema, música, e, por este motivo estão 

mais superficiais, necessitando de uma opinião fundamentada, para que com isso, chame a 

atenção do leitor.    

O breve histórico do jornalismo cultural também nos ajudou a descobrir alguns fatos 

desde o seu surgimento no século XVIII, na França. Nos jornais ou revistas da época 

podíamos ver diversas abordagens do jornalismo cultural como artigos sobre livros, ópera, 

música, teatro e política. Em outros folhetins o conteúdo era outro: romances, contos, novelas, 

crítica literária, artística e política. 

Já no Brasil desde o surgimento da imprensa se produz jornalismo cultural, por 

exemplo, o Jornal do Comércio (1838) publicava na seção “Folhetim”, desde romance em 

capítulos, contos, poemas, crônicas e eventualmente críticas sobre política, teatro, literatura. 

Um marco importante também nessa trajetória dos jornais no país foi a revista anti-fascista 

Diretrizes, criada por Samuel Wainer e Azevedo Amaral em pleno Estado Novo. Com essas e 

outras tantas publicações feitas no mundo, no país e também em Santa Maria pude conhecer 

um pouco do extenso campo jornalístico, que me trouxe através da leitura um grande 

conhecimento sobre o período histórico do jornalismo cultural. 

Depois de fazer um passeio pela história cultural e aprender sobre a diferença entre 

este tipo de jornalismo e o de variedades pensamos em adotar algumas categorias para realizar 

a análise dos materiais colhidos nos jornais Diário de Santa Maria e A Razão durante o 

período de 1º a 11 de setembro de 2011.  

O período de análise em questão tem o objetivo de analisar o que foi publicado antes, 

durante e após o festival. Já as categorias foram pensadas de modo a facilitar a pesquisa, e por 

isso foram elencadas seis categorias: abertura, programação, convidados, fontes, 

encerramento e espaço destinado às matérias. Essas categorias foram escolhidas pelo fato dos 

itens que foram comparados tornarem-se comuns, aparecendo nos dois jornais analisados. 

Através das categorias elencadas conseguimos alcançar nosso objetivo final, que era analisar 

de que modo o evento é abordado pelos dois jornais. 

Podemos justificar a importância desta análise através do quanto ela nos ajudou a 

entender e a diferenciar o jornalismo cultural do jornalismo de variedades. Perceber também a 

rotina de produção dos dois jornais de Santa Maria, evidenciando sempre há uma 
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programação das redações, dos repórteres perante aos acontecimentos da cidade fazendo com 

que a população acabe se agendando pelo que é divulgado nos jornais. A análise nos ajudou a 

refletir como uma cidade intitulada como cultural não proporciona a real cobertura do festival, 

dando pouco espaço e trazendo poucas fontes para dentro do texto. 

Além disso, percebemos o aumento da demanda no jornalismo de variedades 

ampliando a produção e mantendo o mesmo espaço, com isso podemos entender que com este 

aumento de conteúdo, os jornais precisam disponibilizar um espaço maior para este tipo de 

jornalismo. E que mesmo com as precárias informações, pois cada vez elas estão menores e 

trazendo poucas fontes torna-se inviável o corte, pois o leitor não abre mão dessa informação 

mais breve e que através dela, se programa para freqüentar as programações culturais da sua 

cidade.  

  Os resultados esperados desta pesquisa foram alcançados com sucesso. Diante de 

toda a análise feita, foram encontrados elementos que comprovam nosso objetivo que era 

analisar como foi feita a abordagem do 17º Santa Maria em Dança em dois jornais impressos 

de Santa Maria, sendo eles A Razão e Diário de Santa Maria. Constatamos que o DSM em 

alguns momentos proporciona maior destaque no festival, enquanto AR deixa a desejar em 

alguns pontos, como por exemplo, na categoria relativa ao espaço destinado as matérias. 

Nesta categoria, o jornal Diário de Santa Maria deu mais espaço para as notícias do festival, 

publicando fotos grandes e matérias que ocupam a página inteira, enquanto o jornal A Razão, 

destina pouco espaço às matérias e divulga pequenas fotos do evento. 

Gostaríamos de destacar que ambos os jornais fazem uso do jornalismo de variedades, 

deixando para trás a fiel cobertura do jornalismo cultural publicando em quase todas as 

matérias analisadas a programação do festival, onde acontece, a que horas, em que local e 

quanto custa para quem tiver interesse em assistir aos espetáculos. Reforçamos a ideia de que 

o jornalismo de variedades é diferente do factual, trazendo para seu público, opções de 

entretenimento, lazer, roteiros de bares ou restaurantes, música, entre outros tornando as 

notícias desta editoria cada vez mais leves para que o leitor se interesse por aquele texto que é 

diferente de uma matéria sobre o cotidiano em que vivemos. 

Nas edições analisadas dos referidos jornais DSM e AR, constatamos que a maior 

parte das publicações apresentam programação diária de cinema, espetáculos, roteiros de 

bares, restaurantes, casas noturnas, palavras-cruzadas, entre outros – estas páginas são 

conhecidas como jornalismo de serviço. O espaço que elas ocupam dentro dos cadernos é 

variável, ocupando entre em média de meia a uma página. Esse número se modifica conforme 

a disponibilidades de espaço das matérias. Há notícias em que este espaço é maior dando mais 
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ênfase a este tipo de jornalismo e em outras a disposição das matérias compromete o espaço 

para o serviço, mas na sua maioria existe a programação do festival.  

Além disso, salientamos a contribuição das entrevistas feitas com a editora de 

variedades do caderno Segundo A Razão, Clotilde Gama e da editora de variedades do 

caderno Diário 2 e da Revista Mix, Carolina Carvalho, pois podemos conhecer como 

funcionam as rotinas produtivas de suas editorias, como elas definem o que vai para o site e o 

que vai para o jornal impresso, respectivamente, ouvir a opinião pessoal de cada uma sobre o 

que é jornalismo cultural e o de variedades, entre outros. 

Em relação à rotina produtiva dos jornais, descobrimos que no DSM há uma equipe 

para cada pauta, tanto do Diário 2 quanto da Revista Mix e que todos os repórteres recebem as 

pautas com certa antecedência. Já em AR isso não acontece, pois é a própria editora do 

caderno que faz tudo, ou seja, ela percorre os sites de cultura, produz as pautas e ainda fecha a 

edição semanal e do final de semana deste caderno. Com isso, percebemos que o DSM saiu na 

frente na publicação das notícias sobre o festival porque eles se programam quase com uma 

semana de antecedência e, por isso, já sabem o que vai acontecer mais adiante. O mesmo não 

ocorre em AR, justamente por não ter essa programação anterior. Mesmo assim este veículo 

procurou fugir do factual e publicou uma matéria após o festival, com um grupo de dança 

vencedor.  

Deixamos algumas sugestões para que os jornais do interior da cidade busquem seus 

espaços perante os leitores, dando “voz” a comunidade que também produz a sua pauta. Os 

veículos estão acomodados com o perfil do seu leitor, deixando de publicar notícias mais 

aprofundadas sobre assuntos de interesse da sociedade e publicando apenas o chamado 

agendamento, fazendo com que este leitor fique fixado nestas seções curtas, breves e com 

pouca informação. O público santa-mariense precisa de conteúdo seja ele cultural ou de 

variedades.   

          O objetivo da pesquisa foi atingido com sucesso e com isso, acredita-se estar 

contribuindo para o campo da comunicação, do jornalismo cultural e de variedades, na 

medida em que se estudou a relação entre jornalismo cultural e jornalismo de variedades, 

podendo assim ampliar o conhecimento nessas áreas. Através deste estudo foi possível 

compreender melhor como foi realizada a cobertura jornalística nos dois jornais (Diário de 

Santa Maria e A Razão). 
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ANEXO A 

Publicações relativas ao Santa Maria em Dança (09 Matérias) 

A Razão 
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ANEXO B 

Publicações relativas ao Santa Maria em Dança (09 Matérias) 

Diário de Santa Maria 
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ANEXO C – Entrevista com Clotilde Gama  

(editora do Segundo Caderno – A Razão) 

 

1) Sobre fontes, se existe uma orientação sobre número de fontes a ser consultada sobre 

determinada pauta. 

Clotilde Gama: Não, não existe nenhuma orientação. O que fazemos sempre é obter 

informações com o maior número possível de fontes para ter mais informações possíveis 

2) Sobre jornalismo de serviço, se a ideia é realmente essa ou se há tempo/espaço para 

um jornalismo mais crítico. 

Clotilde: Acho que esse jornalismo de serviço que tu se refere é o jornalismo de variedades, 

que é o que o jornal oferece. Isto é, levamos ao leitor informações sobre eventos, atividades, 

acontecimento da nossa cidade e região. Quanto ao jornalismo mais crítico, quem se atém a 

isso são nossos colunistas, como por exemplo, o Jair Alan que é nosso crítico de cinema. Ele 

escreve todas as sextas-feiras no Segundo A Razão. 

3) Como é que vocês lidam cada vez mais com essas informações mais breves que o leitor 

busca porque não tem muito tempo? 

Clotilde: Não concordo muito com o fato de que o leitor não tem muito tempo. Acho que o 

leitor sempre quer que a matéria seja mais profunda, mais investigativa, com mais dados e 

informações. Isso sem esquecer das fotos. Claro que tem notícias que são breves, mas por não 

serem tão impactantes. Quando a notícia é de interesse do leitor, ele quer toda a informação 

possível. Nada pode faltar. E o jornal impresso tem que primar por isso, senão, vai perder o 

seu leitor. O jornal impresso tem que prender a atenção do leitor. E quanto mais informações 

ele possibilitar, melhor. 

4) Percebi que algumas matérias relativas ao festival saíram no Caderno teen. Gostaria 

de saber por que já que a maioria foi noticiada no Segundo A razão? 

Clotilde: Acho que a matéria a qual tu te refere que saiu no Teen é a que fala de uma menina 

(Teen) que recebeu premiação no festival, por isso ela saiu no Caderno. Não foi uma matéria 

específica sobre o Festival, mas sim sobre a menina vencedora. 
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5) Como se define o que vai para o site e o que vai para o jornal? 

Clotilde Gama: Procuramos colocar o máximo de matérias que estarão na edição do jornal. 

Os próprios jornalistas, cada um em sua editoria, juntamente com o editor chefe, seleciona o 

material que sairá no site.  

 

6) Como funciona a rotina produtiva da tua editoria tanto do caderno Segundo A 

Razão?  

Clotilde: Com relação ao Segundo A Razão, como eu sou a editora e também a repórter, eu 

mesma seleciono o que vai ser veiculado na edição diária, bem como no Caderno de final de 

semana. Quando chego ao jornal, percorro os sites de cultura, outros jornais e nosso e-mail 

onde, muitas vezes, tem releases que sugerem ótimas pautas. Além disso, fico sempre atenta 

aos acontecimentos culturais, eventos, etc, da cidade para divulgar no Segundo A Razão. 

Matérias especiais também são escritas por mim. Da produção da notícia até a finalização, é 

toda minha. Horóscopo, resumo das novelas, artigos de colunistas, social do interior, é tudo 

baixado por mim. 

7) Qual a diferença entre jornalismo cultural e jornalismo de variedades para você? 

Clotilde Gama: Para mim, jornalismo cultural são os fatos relacionados com a cultura, seja 

ela local, regional, nacional ou internacional, seja nas artes cênicas, no cinema, no teatro, na 

música. É uma especialidade dentro do jornalismo. Já o de variedades é o do entretenimento 

como moda, gastronomia, palavras cruzadas, notícias de televisão, beleza, trabalhos manuais, 

decoração, etc, Notícias que deixam o jornal mais leve. 
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ANEXO D - Entrevista com Carolina Carvalho  

(editora do caderno de variedades Diário 2 e Revista Mix) 

1) Gostaria de saber se o Diário 2, apesar de ter sofrido mudanças gráficas, continua 

com a mesma proposta editorial, de quando ele era produzido pelo Dalcol.  

Carolina Carvalho: Tivemos duas mudanças bem significativas na editoria de variedades do 

jornal que foi a mudança basicamente gráfica do Diário 2 e a mudança gráfica e editorial da 

revista Mix. A gente adotou a mudança gráfica do Diário 2 em julho e a mudança editorial e 

gráfica da revista Mix em agosto, ambos em 2012.  

 Sobre a tua pergunta, é lógico que uma nova cabeça pensando a seção, a editoria, um 

novo olhar sempre traz algumas modificações no resultado do trabalho. Mas a essência da 

proposta da editoria não se alterou com essa mudança. A mudança foi essencialmente gráfica, 

a gente só fez um aprimoramento gráfico mesmo do caderno, porque a gente achava que ele 

precisava de um respiro novo depois que o primeiro caderno (o jornal em si) também sofreu 

alterações em função das comemorações dos 10 anos do jornal aqui na cidade. A gente 

fundou ele em 2002, então em 2012 a gente promoveu esta série de mudanças gráficas e 

editoriais para comemorar e também para mostrar que a gente se recicla e que estamos sempre 

nos atualizando. Achamos que o Diário 2 também devia acompanhar essas mudanças do 

primeiro caderno, mas a mudança foi basicamente visual.  

 A minha chegada trouxe um novo olhar para esta editoria (Diário 2) e eu também vim 

de outra editoria do jornal (geral, polícia e região) e acabei vindo para a editoria de 

variedades, que completamente diferente da editoria que eu trabalhava antes e tem os seus 

muitos encantos e muitas possibilidades. 

  

2)Qual a diferença entre jornalismo cultural e jornalismo de variedades para você? 

 

Carolina: a questão de rotular o jornalismo como cultural é muito complexo diante da 

realidade que a gente trabalha, porque teríamos que entrar no conceito do que é cultura. 

Cultura em um aspecto amplo pode ser qualquer coisa, um costume, ou o ato de tomar 

chimarrão pode ser cultural, o jeito que você se veste, uma galeria de arte, um show, entre 

outros. A cultura tem diversos aspectos que podem ser levados em consideração, o conceito 

de cultura é muito amplo para se tratar de jornalismo cultural. A editoria de variedades ou 

jornalismo de variedades se propõe a ser um jornalismo mais real, não sendo elitista. O 

jornalismo cultural com seu conceito me parece mais elitista, busca proporcionar para as 

pessoas coisas que talvez não seja nem do seu interesse. Para mim, novela é cultura, acho que 

as pessoas são educadas pela novela sobre vários aspectos. No jornalismo de variedades a 

gente trata de cinema, televisão, seriados, exposições, música, shows, tendências da internet, 

este termo se adapta de uma forma mais correta ao que a gente se propõe a fazer. 

  Os assuntos tratados na revista Mix não são exclusivamente de variedades, pois nela 

são abordados diversos assuntos como o dia das crianças, a parte histórica da Avenida Rio 

Branco, cem anos do Riograndense, entre outros. A Revista Mix é um espaço do Diário de 

Santa Maria, não é exclusivo de variedades nem de cultura. É uma revista que se propõe a 
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atender a qualquer assunto que seja relevante para a cidade, ou que seja relevante a ponto de 

merecer uma reportagem mais elaborada, aprofundada, com mais tempo de produção. 

O diário 2 é um caderno de variedades porque tratamos de vários assuntos que sejam de 

alguma forma ligados a questão cultural. Temos a denominação de variedades porque nos 

parece ser mais adequada ao que a gente se propõe a fazer que é passear nas diferentes formas 

de manifestações artísticas e falar sobre todas elas sem deixar nada de fora porque não se 

encaixa num padrão cultural que as pessoas esperam. As pessoas se programam pelo que a 

gente publica nos roteiros de bares, restaurantes, música, etc. é uma coisa mais de 

entretenimento, de lazer, a gente foge um pouco da noticia factual e a gente trabalha com 

assuntos mais variados, e a gente pensa num texto que se seja um pouco mais “saboroso” para 

o leitor. 

 

3) Como funciona a rotina produtiva da tua editoria da tua editoria tanto do Dário 2 

quanto da Revista Mix? 

 

Carolina: Para a Revista Mix os repórteres tem 3 semanas para trabalhar no processo de 

produção antes da publicação. Neste tempo eles pensam como vão fazer as fotos, que linha de 

pensamento vão seguir, procurar as fontes para depois poder escrever. Eles entregam o texto 

para mim antes, dai eu leio junto com eles, fizemos algumas adaptações e depois a gente 

diagrama e coloca para leitura de mais uma equipe para ler a matéria mais uma vez para que 

não ocorra erros. 

No Diário 2 a gente trabalha com uma semana de programação de pautas e na sexta-feira 

eu sempre fecho a pauta da semana seguinte. Na sexta-feira eu já passo a pauta da semana 

inteira para os repórteres poderem se programar, agendar as fontes. Por isso, é necessário que 

os repórteres saibam a pauta com antecedência para eles poderem correr atrás das fontes para 

conseguir fechar o texto da melhor forma. Eles trabalham todos os dias fechando as 

reportagens dos dias seguintes que eles já estavam pré-produzindo desde a semana anterior 

quando eles já sabem a sua pauta. O diário 2 tem seções fixas que ficam sob responsabilidade 

de cada repórter, como o roteiro, o almanaque, a coluna Zoom e a crônica ficam  sob minha 

supervisão. Primeiro roda na impressão o Diário 2 e depois o resto do jornal. 

 

4) Como se define o que vai para o site e o que vai para o jornal? 

 

Às vezes a gente usa no site coisas que a gente não consegue usar no jornal impresso. A 

gente reaproveita coisas que a gente publica no jornal impresso para internet. Coisas que a 

gente aproveita na internet são programações de eventos, mas às vezes as programações se 

repetem porque saem no impresso e no site. Conteúdo exclusivo para o site a gente cria em 

casos específicos ou reportagens especiais. A gente tenta pensar em algumas coisas exclusivas 

para internet e no papel ou por uma questão de tempo ou pelo espaço. 
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5) Percebi que algumas matérias relativas ao festival saíram na seção geral. Gostaria de 

saber porque, já que a maioria  foi noticiada no Diário 2? 

 

Carolina Carvalho: O Diário 2 fecha na sexta-feira e muitos eventos acontecem no  final de 

semana. Neste caso como o Santa Maria em dança também acontece no final de semana e a 

gente já esta com o Diário 2 fechado, temos que publicar a matéria no primeiro caderno. A 

seção geral nos ajuda muito nas edições de final de semana, porque não temos o Diário 2 só 

tem Revista Mix e esta se presta para uma reportagem especial, ela não vai trazer uma 

reportagem sobre o Santa Maria em Dança se ele não for reportagem principal. O festival é 

um assunto de variedades, mas às vezes por uma questão de logística, de espaço ou de rotina 

produtiva temos que colocar a matéria em outro lugar. 

 

6) Como é que vocês lidam cada vez mais com essas informações mais breves que o leitor 

busca porque não tem muito tempo? 

 

Carolina: Esse é um dos grandes dilemas do jornal impresso da atualidade. Hoje o impresso 

esta tendo que se reformular se readaptar, se reinserir, se reinventar para manter seu publico 

leitor porque as pessoas não tem tempo para ler todo o jornal. A editoria de variedades tem 

um desafio maior que é o fato de não tratar do que instiga a curiosidade imediata no leitor que 

é o factual. Nosso desafio diário é sempre tentar fazer um texto agradável, que a gente consiga 

fazer o leitor se interessar por aquilo e chegar até o fim da reportagem. Se a gente conseguir 

alcançar um texto que seja atraente, que desperte na pessoa a vontade de ler  até o fim, ela vai 

ler e é esse o nosso desafio. 

 

 

 

 

 


