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RESUMO: 
 
Este estudo examina com atenção o Jornalismo de Segundo Caderno praticado pelo jornal Diário 

de Santa Maria nos seus cinco primeiros anos. Como objeto de análise foi escolhido a Revista 

Mix, suplemento semanal do jornal nos fins de semana. Por meio de uma análise detalhada da 

seção reportagem analisou-se o conteúdo temático das seção dividido em duas categorias: cultura 

e entretenimento. Como resultado aponta-se para uma estabilidade editorial e a predominância de 

temas culturais, embora, por vezes, pouco explorados.   

 

Palavras-chave: Jornalismo de Segundo Caderno.Cultura. Entretenimento.  

 

 

ABSTRATC: 

 

This study examine with attention the Journalism of Second part used by Diário de Santa Maria 

news paper in the yours first five years. The object of analyse select is Revista Mix, supplement 

weekly of news paper, in the week-end. Through analyse with details the reportage section about 

the content of there alwided in two parts: culture and entertainment. The result show to one 

stability and predominance the cultures thewes, although, little explorer.     

 

Keywords: Journalism of Second part. Culture. Entertainment.  
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INTRODUÇÃO 

 

 Tente imaginar a seguinte situação: duas adolescentes de 14 e 16 anos assediadas por 

quase dois mil curiosos e por fim detidas na delegacia. Motivo: estar usando minissaia. Pouco 

provável, não é mesmo? Porém, foi o que aconteceu em julho de 1967 em Porto Alegre quando 

as meninas resolveram passear na Rua da Praia. Com certeza as pessoas mudaram, os tempos 

mudaram! Da mesma maneira que a sociedade mudou, o Jornalismo de Segundo Caderno 

acompanhou as inovações e também se modificou. E as mudanças precisam ser vistas como 

alterações positivas e de bem comum para a sociedade. Contudo, quando tudo se torna leve, fácil 

e fútil, e os ídolos dos jovens passam de Cazuza e Renato Russo para Latino e Pitty, é preciso 

ficar alerta.  

Neste início de novo milênio, quando as idéias utópicas foram substituídas pelo 

individualismo e pelo consumismo, o que esperar da mídia? É dever do jornalismo zelar pelos 

direitos civis e culturais de todo o cidadão. E quando se fala em direitos culturais, fala-se de 

cultura para todos, sem distinção. E é neste ponto que entra o Jornalismo Cultural, também 

chamado de Jornalismo de Segundo, com a missão de divulgar a cultura para todos. 

 Neste estudo não se aborda o Jornalismo Cultural segmentado, pois se buscou verificar a 

qualidade do jornalismo cultural diário para o grande público. É dentro deste contexto que se faz 

o estudo do Jornalismo de Segundo Caderno praticado pelo Jornal Diário de Santa Maria, e como 

objeto de análise, a Revista Mix, o suplemento semanal do fim de semana do jornal.  

Para a realização dessa pesquisa, o estudo foi dividido em quatro capítulos. O primeiro 

aborda o conceito de cultura e sua evolução através dos tempos. Discute a mercantilização da 

produção cultural, a indústria do entretenimento, a mídia na sociedade contemporânea e faz uma 

trajetória histórica do Jornalismo Cultural. O segundo capítulo trabalha os conceitos 

metodológicos usados para a realização da pesquisa. Assim como, descreve o objeto de estudo e 

explica a constituição dos dados usados para o trabalho. O capitulo três consiste na análise 

propriamente dita. O quarto e último capítulo refere-se ao ponto a ser discutido. Faz inferências 

sobre como a Revista Mix trabalha os temas de cultura e entretenimento, o foco, conotação, 

ângulo, motivação e sobre a sua contribuição para a cultural local.  

A relevância desse estudo está na preocupação do jornalismo como utilidade pública, 

independente do que se quer divulgar. Ainda é importante ressaltar que para a base teórica 
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buscaram-se autores das áreas da sociologia e antropologia porque a interdisciplinaridade 

contribui para a expansão dos conceitos, e dos horizontes, e se fez necessária para a leitura do 

Jornalismo Cultural neste trabalho. 
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1 SOBRE CULTURA, ENTRETENIMENTO E JORNALISMO 
 

1.1 CULTURA, A EVOLUÇÃO DO CONCEITO 
 

  As palavras contam e fazem história, como também possuem a sua própria trajetória. O 

“peso da palavra” CULTURA no cenário atual é grande, e como parte fundamental deste trabalho 

é preciso buscar suas origens. Para compreender o sentido atual do conceito de cultura é 

necessário conhecer a gênese social da palavra, saber sua origem e sua evolução semântica. A 

palavra foi e continua sendo aplicada em diferentes realidades (cultura da terra, cultura 

microbiana, cultura física...), mas aqui não vamos analisar outros sentidos senão aquele que nos 

interessa para a compreensão da palavra na área da comunicação.  

 

                          É legítimo analisarmos particularmente o exemplo francês do uso de 
cultura, pois parece que a evolução semântica decisiva da palavra - que permitirá em 
seguida a invenção do conceito – se produziu na língua francesa do século das Luzes, 
antes de se difundir por empréstimo lingüístico em outras línguas vizinhas, inglês, 
alemão (CUCHE,1999, p.18).   
 

  
  Segundo o autor, o sentido moderno da palavra cultura tem seu período de formação no 

século XVIII, porém, em 1700 a palavra já era antiga no vocabulário francês. Oriunda do latim 

Cultura que significa o cuidado dispensado ao campo ou ao gado, ela aparece nos fins do século 

XIII para designar uma parte de terra cultivada. No século XVI ela já não é um estado (algo a ser 

cultivado) e sim uma ação, ou seja, o ato de cultivar a terra. Em meados do século XVI surge o 

sentido figurado da palavra e, então, cultura passa a designar uma faculdade, quer dizer, o fato de 

trabalhar para desenvolvê-la. Mas este novo sentido é pouco utilizado até a metade do século 

XVII, não tendo reconhecimento acadêmico e não entrando na maioria dos dicionários da época. 

O sentido figurado do termo cultura, ainda segundo Cuche, começa a ganhar força no século 

XVIII - até então, a evolução do conteúdo semântico ocorre principalmente ao movimento 

natural da língua e não ao movimento de idéias –, quando entra com este sentido no Dicionário 

da Academia Francesa na edição de 1718. E sempre seguido de um complemento: cultura das 

artes, cultura das letras, cultura das ciências, especificando o fato cultivado.           

Lentamente, a palavra se liberta de seus complementos e passa a ser usada para indicar a 

formação, a educação do espírito.  E num sentido inverso ao anterior, passa de cultura como ação 
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de instruir, para cultura como um estado, do indivíduo que tem cultura. Este uso vai ser 

consagrado pelo Dicionário da Academia no fim do século, na edição de 1798, que “estigmatiza 

‘um espírito natural e sem cultura’, sublinhando com esta expressão a oposição conceitual entre 

‘natureza’ e ‘cultura’ (CUCHE, 1999, p.21). É justamente esta oposição que passa a ser 

fundamental para os pensadores do iluminismo que usam a cultura como uma distinção da 

espécie humana. A palavra começa a ser associada com a ideologia iluminista, nas idéias de 

progresso, evolução, educação e razão.  

  Como herança do iluminismo surge, no século XIX, a etnologia - disciplina científica que 

estuda os povos e as raças dentro do contexto que estão naturalmente inseridos, dentro dos 

aspectos psíquicos, da lingüística, da antropologia, do folclore – que faz reflexões sobre o homem 

e a sociedade. Para tentar explicar a diversidade humana emerge um conceito para pensar o 

complexo sistema evolucionista; o CONCEITO de cultura. Os pioneiros deste conceito vão lhe 

dar um conteúdo puramente descritivo. Não estão interessados em dizer o que deve ser a cultura, 

mas de descrever o que ela é, e como se apresenta nas sociedades humanas. A introdução do 

conceito não foi de fácil aceitação na época, assim como não houve consenso entre as diferentes 

“escolas” no que se refere à utilização do singular (a cultura) ou do plural (as culturas) em um 

sentido universalista ou particularista.    

A primeira definição etnológica para cultura foi proposta pelo britânico Edward Burnett 

Tylor apud Cuche: 

 
        Cultura e civilização, tomadas em seu sentido etnológico mais vasto, são um 
conjunto complexo que inclui o conhecimento, as crenças, a arte, a moral, o direito, os 
costumes e as outras capacidades ou hábitos adquiridos pelo homem enquanto membro 
da sociedade (1999, p.35) 

  
 
Para Tylor a cultura é adquirida e não depende da hereditariedade biológica. É a expressão da 

vida social e se caracteriza pelo coletivo. Foi o primeiro a estudar a cultura em todos os tipos de 

sociedade e sob todos os aspectos, materiais, simbólicos e até corporais. Dentro de uma visão 

universalista escreveu a obra Cultura Primitiva (1871), considerada o marco fundador da 

etnologia, onde analisa as origens da cultura. 

Diferente de Tylor o alemão Franz Boas citado por Cuche (1999, p.39) tinha uma visão 

particularista da cultura, sendo o primeiro antropólogo a fazer observações diretas e prolongadas 

das culturas primitivas (in situ). A concepção antropológica do “relativismo cultural” foi adotada 
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por ele, antes mesmo de ter sido criada, Boas acreditava que cada cultura tem suas 

particularidades que são expressas através da língua, crenças, costumes e artes. Onde todos esses 

aspectos influenciam diretamente no comportamento dos indivíduos, o que gera o vínculo do 

indivíduo com a sua própria cultura. Para Boas o “relativismo cultural” era um princípio 

metodológico, de maneira que estudava cada cultura em particular sem compará-las. Também é 

creditado a ele a invenção da etnografia, escrita que revela as formas primitivas. Outro 

antropólogo, já no século XX, Kaj Birket-Smith, explica que a cultura é uma característica da 

humanidade, e que cultura é uma coisa e produtos da cultura são outra.  

 
                       A cultura é uma soma de forças espirituais, de saber e de poder 
humanos, de atividades mentais, que se superpõem ( e por vezes se opõem) ao jogo cego 
dos instintos e das forças. A cultura é criada e mantida pelo indivíduo e, 
simultaneamente, pela sociedade; são as duas condições necessárias (BIRKET-SMITH, 
1966, p.31).  
 
 

Tendo como base esse conceito para cultura Birket-Smith acredita que os produtos culturais 

(elementos) representam o desenvolvimento e o progresso de cada povo, mesmo que os 

resultados não sejam os esperados. Ele parece prever a situação em que a sociedade 

contemporânea se encontra.     

 
Hoje o indivíduo cansa-se, sem dúvida, mais depressa em seguir um raciocínio, deixa-se 
influenciar mais facilmente pelo meio ambiente e arrebatar pelos seus instintos; suas 
idéias não são tanto fundamentadas sobre a experiência e o conhecimento da realidade, 
mas nem é tolo, nem alienado (BIRKET-SMITH, 1966, p.36) 

           

 

Birket-Smith ainda relata que a manifestação cultural não pode ser calculada, medida, pelas 

necessidades materiais. E que a produção cultural para prosperar precisa de uma série de 

condições como: educação, incentivo, financiamento e reconhecimento. Avalia também dois 

pontos que considera impedimentos para o desenvolvimento da cultura: a tendência a 

superficialidade e repugnância a toda mudança por parte da chamada “classe cultural”. Sobre a 

fugacidade das produções culturais, acredita ser resultado das inovações, empréstimos e 

apropriações que a cultura desenvolve e difunde, o que acaba degenerando as produções, 

tornando-as efêmeras.      
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  Assim, podemos concluir que para compreender a cultura de determinado povo é preciso 

conjugar todos os seus aspectos religiosos, econômicos, históricos e suas significações. Para não 

deixar a cultura sucumbir à exploração de mercadológica é necessário manter a consciência do 

valor das tradições, e ao mesmo tempo adaptar o modernismo as necessidades de inovação.  

 

 

1.2 A MECANTILIZAÇÃO DA PRODUÇÃO CULTURAL COMO ENTRETENIMENTO 

NO MUNDO GLOBALIZADO 

Em tempos modernos, ou pós modernos, - hoje existe um grande debate teórico sobre se 

ainda estamos na modernidade ou se já passamos para a pós-modernidade - é preciso esclarecer o 

que acontece com a produção cultural. E se falarmos em produção, falamos também de consumo 

cultural. Um dos fatores essenciais para as transformações ocorridas no último século foi o 

processo de globalização. E junto com as mudanças transcorridas, novos conceitos surgiram, ou 

foram reformulados por novas ciências. Assim temos um outro conceito para cultura. “A cultura 

é um processo de montagem multinacional, uma articulação flexível de partes, uma colagem de 

traços que qualquer cidadão de qualquer país, religião e ideologia pode ler e utilizar” 

(CANCLINI,1995, p.17) E a globalização? 

 A globalização supõe uma interação funcional de atividades econômicas e culturais 
dispersas, bens e serviços gerados por um sistema com muitos centros, no qual é mais 
importante a velocidade com que se percorre o mundo do que as posições geográficas a 
partir das quais se está agindo ( id.ibid.). 

 

Como conseqüência gerada por estes novos modelos de vida está a “cultura do efêmero”, 

onde o lucro dinamizou o mercado, gerando novos valores estéticos, e uma nova industrialização, 

a da cultura. A partir da segunda metade do século XX a produção cultural foi subordinada ao 

meio empresarial, alterando conteúdos e formas de consumo. Neste cenário os empresários 

assumiram um papel importante – críticos, historiadores da arte ou mediadores esteticamente 

especializados foram excluídos – decidem o que deve ou não ser produzido, tendo como base as 

tendências de mercado. E fazem parte das “tendências” do mercado: o consumo desenfreado e 

sempre renovado, o deslumbramento e o entretenimento. Mas é preciso esclarecer que nem tudo é 

estratégia de mercado, a sociedade se reestruturou economicamente e simbolicamente, a 
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modernidade trouxe os meios eletrônicos que foram incorporados na vivência diária. E hoje, culto 

e popular, tradicional e moderno, não se separam, são interdependentes, ligados por um mesmo 

objetivo. Buscam o reconhecimento. A modernidade não acabou com o tradicional, e sim, usa-o 

como meio de expansão. Os meios de comunicação eletrônica que pareciam sucumbir o culto e o 

popular acabaram na verdade divulgando-os, da mesma forma que o folclore é usado para atrair 

turistas, Segundo Canclini, estas relações de tradição, modernismo cultural e modernização sócio 

econômica geram o que pode ser chamado de pós-modernidade, ou seja, uma crise existencial. E 

dentro deste contexto a produção cultural perdeu seu caráter de cidadania, porque busca o 

entretenimento, muitas vezes “embalado” com o rótulo de lazer.  Esse aspecto nos leva a algumas 

indagações. Para que serve a modernidade? Quais são seus valores? Quem ganha com ela? Ela 

realmente é a “salvação” para os países atrasados? Essas são questões que não pretendem ser 

esclarecidas neste trabalho, mas são válidas como reflexão de muitos aspectos sociais, inclusive 

na produção cultural.  “Os agentes encarregados de administrar a qualificação do que é artístico – 

museus, bienais, revistas, grandes prêmios internacionais – reorganizam-se em relação às novas 

tecnologias de promoção mercantil e de consumo. (CANCLINI, 2001, p.56)  

Nessa perspectiva de “crise de conhecimento social” a sociedade se reordenou, formando 

uma interação social entre informação, comunicação, comércio e turismo. A audiência da cultura 

à domicílio cresce, (rádio, televisão, vídeo, internet) e diminui a oferta cultural clássica (livrarias, 

museus, salas de teatro, música e cinema). Assim, podemos analisar outro aspecto da produção 

cultural, as políticas públicas para a cultura. Na realidade, não há na América Latina tais políticas 

que sejam eficientes, que busquem a valorização dos espaços públicos históricos, e outros que 

valorizem a identidade cultural. Os ambientes locais, culto ou popular, perderam espaço dentro 

da nova ordem social, onde os meios eletrônicos avançam e a vida social urbana sai dos parks e 

centros históricos para os centros de consumo, os Shoppings Center, que são iguais em qualquer 

parte do mundo.   

  É provável que essa ineficiência para promover eventos culturais urbanos esteja ligada ao 

fato de que as políticas públicas culturais dos Estados estão centradas na preservação de 

patrimônios monumentais e folclóricos e em promover artes cultas que estão perdendo 

espectadores(artes plásticas,teatro música erudita). Segundo Canclini (2001) outro fator 

determinante que ainda não foi incorporado aos projetos é a questão da desterritorialização da 
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cultura, uma conseqüência direta da globalização, que ao promover o desenvolvimento industrial, 

comunicacional e financeiro gera a transnacionalização da produção cultural. Onde a música 

nacional é misturada com de outros países e o cinema se dedica a co-produções internacionais. É 

fato também que este processo gera a degradação das culturais tradicionais, não desaparecem, 

mas o tradicional perde espaço, e acaba se reposicionando. É válido ressaltar que 90% da 

população da América Latina se informa e se diverte através dos meios de comunicação de 

massa, o que torna as políticas públicas um fator (que seria) fundamental para o desenvolvimento 

e  integração cultural.  

  Para preencher a lacuna deixada pelas políticas públicas existe o Marketing Cultural, 

sendo que mais uma vez o setor empresarial é que sai na frente. Através das estratégias de 

patrocínio o investimento em cultura perdeu seu caráter de mecenato e ganhou as vias do 

Marketing. Isso acontece porque o setor economicamente dominante precisa expandir seus 

domínios. E o que faz parte de todos os setores? A cultura, seja por meio da música, das artes, do 

cinema. Essa mercantilização ocorreu para que a iniciativa privada pudesse investir no campo 

cultural. Associando o valor simbólico do bem cultural patrocinado ao nome da empresa 

patrocinadora. Segundo Nussbaumer, “...hoje é fato que cultura e mercado são indissociáveis...”( 

2000,p.20) e pode ser que a indústria cultural tenha cedido a um conjunto de diversos 

movimentos a favor de uma minoria. Não de forma desinteressada, cede porque forma novos 

grupos culturais, que podem ter visibilidade dentro da indústria cultural.    

O consumo cultural não é ligado somente as motivações utilitárias ou materiais, 
mas,principalmente, a dimensões imateriais ou simbólicas que provêem mais do desejo 
que da necessidade. No que se refere as relações sociais, a demanda por cultura está 
associada a dois aspectos: por um lado, com relação ao reconhecimento social (status) e, 
por outro, a aspectos relacionais (sociabilidade)   (NUSSBAUMER, 2000, p.76). 

 

 A autora destaca que os bens culturais se situam em uma lógica de acúmulo, a propensão para 

consumir cresce com o consumo, e as escolhas pelos produtos são feitas a partir do orçamento e 

do tempo disponível do consumidor. Acredita também que hoje o mercado da cultura abrange 

tanto a cultura erudita, popular e de massa, considerando as devidas relativizações, porém, “trata-

se de um mercado de todas as culturas”.(NUSSBAUMER, 2000,p.85) E a mercantilização da cultura 
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nesse contexto é um processo evolutivo histórico, que inclui tanto a modernidade como a pós-

modernidade. 

No mercado da cultura, a produção e a circulação de bens e produtos culturais dá-se 
mediante um jogo de poder no qual é necessário que cada um dos atores sociais 
envolvidos esteja consciente de seu papel e de sua posição nesse campo. Isso porque os 
produtos culturais são portadores de um poder simbólico que pode ser utilizado a serviço 
da dominação ou da emancipação (id.ibid.). 

 

A questão é que esse poder simbólico, no entanto, vem sendo progressivamente reconhecido e 

mais utilizado pelo setor economicamente dominante, que busca expandir-se submetendo a seu 

domínio novas formas culturais.  

Outro ponto fundamental para a autora, é a influência da mídia no mercado da cultura. 

Segundo ela, o produto cultural para ser consumido pelo grande público precisa do aval da mídia, 

o conhecimento e o reconhecimento da mesma. E o maior acesso aos meios de comunicação do 

grande público tem gerado uma procura, por parte dos jornalistas, de novos espaços de atuação. 

Como conseqüência, as assessorias de imprensa proliferam e atentem tanto os artistas, agentes 

culturais como a iniciativa privada.  

 

1.3 MÍDIA E JORNALISMO NA SOCIEDADE CONTEMPORÂNEA. 

Hoje vivemos de maneira completamente diferente do que nossos avós, como não poderia 

deixar de ser. Mas o que mudou além da tecnologia? Nossos valores e, principalmente, nosso 

comportamento. Influenciados por quem? Nossos avós responderiam; pela televisão. E eles estão 

certos, porém, a resposta é mais abrangente. Na verdade, o que é preciso ser analisado para 

compreendermos essa mudança comportamental são as relações entre mídia e sociedade. Neste 

novo modelo de comportamento a mídia tem um papel onipresente, que muitas vezes domina a 

vida cotidiana, direcionando nossas atividades e segundo alguns estudiosos, minando a 

potencialidade e a criatividade humana.   

Segundo Douglas Kellner essa mudança pode ser atribuída à “cultura da mídia” que é a 

cultura veiculada pela mídia. Essa cultura acaba modelando as identidades pelas quais os 
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indivíduos se inserem e participam da sociedade atual, tratando-se de uma cultura da imagem, 

que explora a visão e a audição, fornecendo um entretenimento agradável – baseado no 

espetáculo – que acaba dominando o tempo de lazer dos indivíduos.  

A cultura da mídia é industrial;organiza-se com base no modelo de produção de 
massa e é produzida para a massa de acordo com os tipos (gêneros), segundo fórmulas, 
códigos e normas convencionais. É portanto, uma forma de cultura comercial, e seus 
produtos são mercadorias que tentam atrair o lucro privado produzido por empresas 
gigantescas que estão interessadas na acumulação de capital (KELLNER, 2001, p.9).  

 

Em uma sociedade dominada pelos veículos de comunicação, a informação e o 

entretenimento viram fontes de “pedagogia cultural”, e passam a nos ensinar como nos 

comportarmos, pensarmos, no que devemos acreditar e, principalmente, o que desejar. Sim, 

porque a cultura da mídia e do consumo estão interligadas e trabalham juntas no processo de 

sedução parar gerar os pensamentos e comportamentos que querem as instituições, e as práticas 

vigentes. Assim, a “cultura da mídia pode constituir um terrível empecilho para a democratização 

da sociedade, mas pode também ser uma aliada, propiciando o avanço da causa da liberdade e da 

democracia.”(KELLNER, 2001, p.13) Porque não podemos supor que os textos da cultura da 

mídia são apenas um discurso da ideologia dominante ou entretenimento inocente. São produções 

complexas que incorporam discursos sociais e políticos que articulam sua inserção na economia, 

política, nas relações sociais, nos meios nos quais são criados, veiculados e recebidos.  

Especialmente nos últimos 16 anos a mídia tem desempenhado um papel cada vez mais 

decisivo nas eleições, nos discursos políticos e na legitimação do sistema político. E para 

compreender toda essa efervescência social, tentar entender a dinâmica do que, e como, acontece, 

surgem várias teorias e diferentes modos de análise. Levando-se em comparação com outras 

áreas pode-se dizer que os estudos em comunicação são recentes. A “teoria crítica” desenvolvida 

pela Escola de Frankfurt nos anos 1930 inaugurou os estudos críticos a respeito da comunicação e 

cultura de massa, elaborando um modelo de estudo cultural.  

As principais tradições de estudos culturais combinam - como podem – teoria social, 
análise cultural, história, filosofia e intervenções políticas específicas, superando a 
divisão acadêmica convencional do trabalho por meio da superação da especialização 
que divide o campo de estudo da mídia, da cultura e das comunicações. O estudo 
cultural, portanto, opera com uma concepção interdisciplinar que utiliza teoria social, 
economia, política, história, comunicação, teoria literária e cultural, filosofia e outros 
discursos teóricos (KELLNER, 2001, p.42) 
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Foi a teoria da Escola de Frankfurt que criou a expressão “indústria cultural” para nomear 

o processo de industrialização da cultura produzida para a massa e as questões comerciais que 

derivaram desse sistema. Os teóricos analisavam as produções culturais destinadas à massa e o 

seu contexto de produção, concluindo que os produtos haviam se transformado em mercadorias, 

padronizados e massificados, com a função de legitimar ideologicamente as sociedades 

capitalistas e integrar os indivíduos na cultura de massa.  

...Adorno e Horkheimer criam o conceito de indústria cultural. Analisam a produção 
industrial dos bens culturais como movimento global de produção da cultura como 
mercadoria. Os produtos culturais, os filmes os programas radiofônicos, as revistas 
ilustram a mesma racionalidade técnica, o mesmo esquema de organização e de 
planejamento administrativo que a fabricação de automóveis em série ou os projetos de 
urbanismo  (MATTELART,1999, p.77).   

Essa racionalidade técnica, segundo Adorno e Horkheimer, subjuga o indivíduo, em vez de 

libertá-lo, e anula o espaço do pensamento crítico. Transformando o cidadão em um consumidor 

regido pelo emocional.    

Podemos compreender, com base em Kellner e Mattelart que apesar de ainda contribuir 

muito para os estudos de comunicação contemporâneos, a teoria crítica apresenta falhas, e para 

ser atualizada necessitaria de uma reconstrução. Um dos pontos questionáveis é a separação entre 

cultura superior e cultura inferior, em que os teóricos alegavam que a “arte autêntica” não pode 

ser produzida pela massa (nem para) e que toda a sua produção é ideológica e vulgar, servindo 

apenas para seduzir uma massa passiva de consumidores. Apesar de suas deficiências a Escola de 

Frankfurt leva o mérito de ser a primeira a ver a importância das chamadas cultura e 

comunicação de massa que hoje ocupam uma posição fundamental nas atividades de lazer e são 

importantes agentes de socialização e mediação das sociedades contemporâneas. 

  Diferente da Escola de Frankfurt os estudos culturais valorizam formas culturais como o 

cinema, televisão e música popular, surgiram nos anos de 1960 e buscam as origens e os efeitos 

da cultura, assim como os modos que a cultura se utiliza nos processos de dominação ou 

resistência. Elaboram modelos teóricos das relações problemáticas entre: economia, Estado, 

sociedade, cultura e vida diária.  Para teorizar essa complexa relação e as contradições dos efeitos 

da mídia e comunicação recorrem a diferentes campos interdisciplinares, com o objetivo de 
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oferecer recursos para a resistência e a mudança, já que vivemos numa sociedade em que a mídia 

domina o lazer e a cultura. Essa dominação tem muito a haver com o surgimento e, 

posteriormente, com a popularização da televisão.  

A questão da televisão é bastante complexa e diverge entre os teóricos. Para alguns não 

passa de um plano de imagens superficiais, podendo funcionar como simples ruído sem referente 

e significado. Contudo, outros alertam para a crescente audiência da televisão e sua contribuição 

para o pensamento e comportamento da sociedade perante os acontecimentos sociais e políticos.  

As pessoas assistem com regularidade a certos programas e eventos; hã fãs das várias 
séries e estrelas com um grau incrível de informação e conhecimento sobre o objeto de 
sua fascinação;as pessoas realmente modelam comportamentos, estilos e atitudes pelas 
imagens da televisão;os anúncios por ela veiculados de fato desempenham certo papel na 
manipulação da demanda do consumidor; e mais recentemente, muitos analistas 
concluíram que a televisão está desempenhando papel fundamental nas eleições, que 
estas se transformaram numa batalha de imagens travada nas telas da televisão, e que a 
televisão está desempenhando papel essencial na nova arte de governa ( KELLNER, 
2001, p.303). 

 

O fenômeno televisão está inserido dentro do contexto da cultura da mídia. Até agora 

abordamos a mídia e suas conseqüências, mas precisamos fazer uma pergunta. Quem faz a 

mídia? Quais profissionais trabalham com esse poder de persuasão que detêm os meios de 

comunicação? Entre estes profissionais estão os jornalistas, que produzem diferentes formas de 

JORNALISMO. Para ajudar na compreensão do processo midiático é necessário conhecermos 

um pouco sobre esse universo.  

A trajetória do jornalismo, dentro de uma visão global da história, possui três pontos 

fundamentais; a sua expansão, a comercialização e a profissionalização dos jornalistas. A 

expansão começou no século XIX juntamente com a expansão da imprensa, e explodiu no século 

XX com os novos meios de comunicação social, como o rádio e a televisão. A comercialização 

teve inicio no século XIX com a transformação da informação em mercadoria, a notícia. Fato que 

alavanca a formação de um pólo intelectual que agrega a notícia os valores e normas que 

alicerçam o papel social da informação numa democracia. A notícia é o elemento central da 

cultura jornalística. Mas afinal o que é notícia? Para chegarmos a uma resposta segura devemos 

avaliar os critérios de noticiabilidade aderidos pelos profissionais da imprensa. Segundo Traquina 

os critérios “são o conjunto de valores-notícia que determinam se um acontecimento, ou assunto é 
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susceptível de se tornar notícia, isto é, de ser julgado como merecedor de ser transformado em 

matéria noticiável e, por isso, possuindo valor-notícia”. (2005,p.63) 

O valor-notícia em quatro séculos de história pouco mudou, o que não é de surpreender, 

porque não há como imaginar um sistema de notícias que valorize o típico e que despreze o 

insólito. Observa-se que nas primeiras décadas do século XVII, o que circulava eram as “folhas 

volantes”, publicações não periódicas e que tinham um único tema. Nesta época as notícias eram 

milagres, abominações, catástrofes, acontecimentos bizarros e notícias do Rei. Assim, quanto 

maior o espanto maior o valor notícia. Nos anos 30 e 40 do século XIX surge a chamada “penny 

press”que da início a um novo jornalismo. As notícias locais ganham ênfase, as histórias de 

interesse humano e as reportagens de fatos surpreendentes viram notícia. Com enorme expansão 

dos jornais durante as décadas do século XIX o jornalismo ganha um novo objetivo; fornecer 

informação e não propaganda. 

 Este novo paradigma será a luz que viu nascer valores que ainda hoje são identificados 
com o jornalismo: a notícia, a procura da verdade, a independência, a objetividade, e 
uma noção de serviço público  - uma constelação de idéias que dá forma a uma nova 
visão do “pólo intelectual”do campo jornalístico (TRAQUINA, 2004, p.34)   

O desenvolvimento da imprensa está relacionado com a industrialização da sociedade e com o 

desenvolvimento da publicidade, que gerou o financiamento da imprensa. Com a crescente 

tiragem dos jornais o jornalismo se transformou em um negocio onde os proprietários começam a 

publicar jornais com a intenção de obter lucro e expandir a circulação. Esse projeto expansionista 

foi auxiliado por dois fatores do século XIX, a escolarização das massas – mesmo de forma 

rudimentar - e a urbanização das cidades, que proporcionou um novo público para o novo 

produto, o jornal.                

Hoje o jornalismo pode ser dividido em quatro categorias: informativo, opinativo, 

interpretativo e entretenimento. O informativo consiste no relato noticioso dos fatos (o que, 

quem, quando, onde, como e por que?). O opinativo apresenta a opinião explícita do jornalista 

através da construção de argumentos contrários e a favor, deixando claro o seu posicionamento e 

porque, aumentando o poder de reflexão do leitor. É encontrado nos editorias, colunas, crônicas, 

charge, caricaturas, críticas, resenhas, artigos e cartas do leitor. Já o interpretativo ultrapassa a 

informação, contextualiza sem emitir juízo de valor. É um texto com uma abordagem mais ampla 

e completa, que através da investigação e reportagem responde as seguintes perguntas: para que? 
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Com que efeitos? Com que finalidades? Verifica os antecedentes do fato, possíveis 

conseqüências, repercussões, dimensão humana, enfoque econômico, histórico, fatores que 

influenciam e apresenta diferentes pontos de vista. O de entretenimento destina-se ao lazer do 

leitor, possui estilo e estrutura livre.  

Fernando Torres (2003) acredita que na prática existem três tipos de jornalismo de 

entretenimento. O jornalismo de entretenimento banal, voltado exclusivamente para as 

celebridades, como as revistas Caras, Quem e afins. O jornalismo de entretenimento cultural, que 

vai dos jornais as revistas especializadas, abrangendo publicações como a Bravo e também as 

revistas populares de novela, mas que não deixam de retratar a vida íntima da cultura brasileira. E 

por fim, o jornalismo show, que não prioriza o conteúdo e sim os métodos de transmissão do 

entretenimento, como o Domingo Legal, Brasil Urgente e Cidade Alerta.  Segundo Torres 

existem os híbridos, o mix informação-entretenimento, que entretêm e informam. Outros 

exemplos passam pelos programas televisivos Dia-Dia, SBT Repórter, Fantástico, Programa do 

Jô e Bom dia Mulher.  

  Mas é preciso alertar que dividir o jornalismo atual em categorias é, no mínimo, simplista. 

A complexibilidade do mundo globalizado não permite uma classificação simples. A base do 

jornalismo está na informação, e esta - assim como a cultura – transformou-se em mercadoria. 

Dois fatores contribuíram para tal mudança: os interesses econômicos dos meios de comunicação 

e as novas tecnologias, inclusive o avanço da internet, que encurtou o ciclo de vida da notícia. A 

multimídia e a internet revolucionaram o campo da comunicação e da economia. As empresas 

dominantes de telefonia, cinema, televisão, publicidade, TV a cabo e informática realizam vendas 

e fusões gerando conglomerações que colocam milhões em jogo. Assim, a informação tratada 

como mercadoria perdeu seu caráter informação/cidadão consciente e passou para a 

informação/denúncia, espetáculo. Para Ramonet (1999) alguns conceitos básicos do jornalismo 

sofreram profundas transformações nos últimos anos: a própria idéia de informação, o de 

atualidade, o tempo da informação, a veracidade da informação e o abandono da finalidade 

cívica. 

         Ainda recentemente, informar era, de alguma forma, fornecer não só a descrição 
precisa – e comprovada – de um fato, de um acontecimento, mas também um conjunto 
de parâmetros contextuais que permitam ao leitor compreender seu significado profundo. 
Era responder a questões básicas como estas: Quem fez o que? Quando? Onde? Como? 
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Por que? Com que meios? Em que circunstancias? E quais as conseqüências? 
(RAMONET, 1999, p.132) 

 

Sob a influência da televisão isso mudou. Atualmente informar é “mostrar a história em 

curso, a história acontecendo” é fazer o público assistir - se possível ao vivo – os acontecimentos. 

Hoje o fascínio pelas imagens traz como conseqüência a tendência de se confundir informação 

com divertimento, e a mídia buscar o apelo ao choque emocional. Durante muito tempo essa 

tática mantinha-se restrita a uma imprensa considerada demagógica, mas o telejornal 

desconceitualizou a informação, trazendo novamente a emoção como parâmetro de informação.  

O fator atualidade, também influenciado pela televisão, traz um questionamento. Que 

acontecimento vai ser privilegiado na imensidão de fatos que acontecem pelo mundo? Sendo a 

televisão a mídia número um na informação das massas, será aquele que possuir maior impacto 

das imagens sobre os telespectadores. “Pouco a pouco se estabelece na mente das pessoas a idéia 

de que a importância dos acontecimentos é proporcional à sua riqueza de imagens”. 

(RAMONET, 1999,p.133) O tempo da informação foi bruscamente alterado pela internet, que 

trouxe a instantaneidade  para os limites da atualidades, fato que só a televisão e o rádio podiam 

operar.  A questão fundamental da veracidade da informação é desqualificada pela concorrência 

entre os meios. O importante, muitas vezes, é se o fato é interessando e não se é verídico. Neste 

fator, a internet também contribui, porque o poder de veicular agora é individual, não passa por 

filtros ou critérios. Simplesmente, tem o seu espaço garantido.  

Dentro desse contexto, informação e comunicação tendem a confundir-se, e com a 

concorrência desmedida entre os grupos midiáticos leva a mídia a “esquecer” sua finalidade 

cívica. Contudo, se a supremacia televisiva se impôs desta forma, não foi apenas em função do 

poder da imagem. E sim porque ela tornou-se um meio de informação mais rápido que os outros, 

estava tecnologicamente apta para isso no fim dos anos 80. Todos esses fatores levam a atual 

crise em que a imprensa escrita se encontra e, na tentativa de manter-se no mercado, acabou 

encontrando novos tipos de informação, por vezes, não tão honestos.   

Segundo Ramonet (1999) a imprensa escrita adota o formato da mídia audiovisual, onde a 

primeira página do jornal é concebida como uma tela. Esta ainda utiliza artigos reduzidos, 

excesso de títulos chocantes, personalização excessiva de alguns jornalistas. Isto acabou gerando 
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o interesse do leitor na vida privada de personalidades públicas e escândalos ligados a romances 

secretos ou não. É o jornalismo de revelação, em detrimento do jornalismo de investigação. 

Como conseqüência o leitor não encontra mais nos jornais uma análise diferente, mais profunda e 

exigente do que aquela apresentada pelo telejornal.  

Agora, as informações devem ter três qualidades principais: serem fáceis, rápidas e 
divertidas. Assim, paradoxalmente, os jornais simplificaram seu discurso no momento 
em que o mundo, transformado pelo fim da guerra fria e pela globalização econômica, 
complexificou-se consideravelmente (RAMONET, 1999, p.137). 

 

Para agravar essa situação dois fatores interferem dentro desse contexto, a “censura 

invisível” e a crença do cidadão de que somente com as informações que a televisão fornece 

estará informado. Embora a censura não exista nos países democráticos, isto não significa que ela 

não seja mais utilizada. A nova censura se baseia em outros critérios, mais complexos, 

econômicos, comerciais, diferentes da censura autoritária. Hoje a informação é ocultada pela 

adição de informações, ou a informação é dissimulada, truncada, já que há informação em 

excesso para ser consumida, o leitor não chega a perceber a informação que está faltando. Para 

Ramonet (1999) não é possível informar-se seriamente com a televisão por três razões. 

Primeiramente porque o telejornal é estruturado como uma ficção, não sendo feito para informar, 

e sim para entreter. Segundo, porque a rápida sucessão de notícias breves e fragmentadas, produz 

um duplo efeito negativo de superinformação e de desinformação. E finalmente, porque querer 

informar-se sem esforço é uma ilusão. “Informar-se é cansativo, e é a este preço que o cidadão 

adquire o direito de participar inteligentemente da vida democrática”. (RAMONET,1999, p.136) 

Porém, é dever do jornalismo derrubar a ignorância,  esclarecer e enriquecer o debate 

democrático.  

 

1.4 JORNALISMO CULTURAL OU DE SEGUNDO CADERNO: ONTEM E HOJE.  

Jornalismo Cultural é o segmento da mídia voltado para as expressões artísticas como 

música, cinema, teatro, artes plásticas, literatura e histórias em quadrinhos. Mais do que isso, é o 

porta-voz da cultura, tem como função, além da divulgação da produção cultural, provocar e 

dialogar com o leitor, fazendo-o refletir entre o passado, o presente e o futuro.     
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Segundo Daniel Piza (2003), não existe uma data inicial para o Jornalismo Cultural, porém, 

um dos marcos é o ano de 1711, ano de fundação da revista The Spectator, pelos ensaístas 

ingleses Richard Steele e Joseph Addison. A revista diária de Londres tinha o objetivo de levar o 

pensamento filosófico dos gabinetes, bibliotecas e faculdades para os clubes, casas de chá e cafés. 

Abordando diferentes temas – livros, óperas, costumes, festivais de música e teatro, política – 

com um texto culto, porém, acessível, a revista tornou-se referência para o estilo londrino. O 

jornalismo cultural nasceu com a cidade, num momento histórico em que os homens com estudo 

e refinamento deixavam as propriedades rurais e mudavam para a cidade.  

 A Spectator se dirigia ao homem da cidade, “moderno”, isto é, preocupado com modas, 
de olho nas novidades para o corpo e a mente, exaltado diante das mudanças no 
comportamento e na política. Sua idéia era a de que o conhecimento era divertido, não 
mais a atividade sisuda e estática, quase sacerdotal, que os doutos pregavam (PIZA, 
2003,p.12). 

 

O jornalismo cultural dedicado à avaliação de idéias, valores e artes, inicia depois do 

Renascimento, quando as máquinas começaram a transformar a economia, e o Humanismo se 

propaga pela Europa. Assim, o jornalismo cultural inglês impulsionou o movimento iluminista 

que marcaria o século XVIII. Outros nomes fizeram parte da “era de ouro” do jornalismo 

europeu. Jonathan Swift (Viagens de Gulliver), Daniel Defoe (Robinson Crusoé) e Samuel 

Johnson que escrevia em The Rambler, sendo considerado o primeiro grande crítico cultural. 

Suas resenhas, estudos e reflexões fizeram dele o crítico mais lido e temido de seu tempo. Outro 

crítico de destaque foi William Hazlitt, polemista político, que defendia os trabalhadores e 

influenciou a conquista de direitos pelos cidadãos.  

Quando a industrialização já havia tomado conta da Europa, em meados do século XIX, o 

ensaísmo e a crítica cultural tornaram-se ainda mais influentes. Mas foi Sainte-Beuve, 

considerado o maior crítico da sua época na França, que deu status ao jornalista cultural. Depois 

dele foi possível desenvolver uma carreira de crítico e articulista, de forma independente das 

academias, Sainte-Beuve deu dignidade a está profissão e construiu sua reputação somente com a 

sua atividade de crítico. Também no século XIX o jornalismo cultural torna-se influente nos 

EUA, num período em que o país estava em pleno desenvolvimento industrial acelerado ao norte, 

surge o nome de Edgar Allan Poe, que ficou conhecido por modernizar o ambiente intelectual da 

América. Já na segunda metade do século XIX os críticos americanos se multiplicaram à medida 
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que o país crescia e sua cultura era consolidada. Outro grande articulista que figura nos EUA é 

Henry James, suas resenhas e narrativas de viagens marcaram sua época. Defendia o romance 

como uma arte intelectual e criticava as histórias sentimentais escritas apenas para alcançar o 

sucesso popular.  

No Brasil, o jornalismo cultural só aparece com certa influência no final do século XIX, e 

o nome de destaque é Machado de Assis, que “começou sua carreira como crítico de teatro e 

polemista literário, escrevendo ensaios seminais como Instinto de nacionalidade e resenhando 

controversamente os romances de Eça de Queiroz”. (Piza, 2003, p. 16) José Veríssimo, Sílvio 

Romero e Araripe Jr foram outros nomes do cenário nacional que fizeram suas carreiras como 

críticos, ensaístas e historiadores de literatura. José Veríssimo, que era discípulo de Sainte-Beuve, 

foi editor da Revista Brasileira, ficou conhecido pelo seu rigor e coragem no comando da revista 

que é uma referência histórica do jornalismo brasileiro. Neste mesmo período o estilo da crítica 

cultural feita em periódicos começa a mudar na Europa. O irlandês George Bernard Shaw com 

uma coluna semanal nas publicações Saturday Review e The World, mistura política, observação 

social e análise estética, criando um novo modelo de jornalismo cultural. A repercussão de seu 

trabalho chegava a outros países, principalmente nos EUA. A partir de Shaw as críticas das artes 

saíram de seu circuito fechado e ganharam a arena social. Os críticos passaram a se comprometer 

com as questões humanas, começam a trabalhar com “idéias e realidades, não apenas com formas 

e fantasias”. (PIZA, 2003, pg. 17) Enfim, após a virada do século XX o jornalismo cultural 

começa a trabalhar com reportagem e a entrevista, ganha a sua forma moderna.   

  A frente desse novo modelo de jornalismo cultural no Brasil esteve a revista Klaxon, 

título que significa “buzina”, promovida por Oswald de Andrade, Mario de Andrade, Victor 

Brecheret e outros no Teatro Municipal de São Paulo na Semana de Arte Moderna em 1922. 

Neste período de efervescência modernista o crítico é mais contundente e informativo, e continua 

a ser uma referência para leitores, artistas e intelectuais. A circulação de revistas com ensaios, 

resenhas, críticas, reportagens, perfis, entrevistas e publicações de contos e poemas era 

abundante. Em 1928 com a colaboração de Mario de Andrade aparece no cenário cultural 

brasileiro a revista O Cruzeiro, que marcou a história do jornalismo cultural  no país. Fizeram 

parte da publicação: contos de José Lins do Rego e Marques Rebelo, artigos de Vinicius de 

Moraes e Manuel Bandeira, ilustrações de Anita Mafalti e Di Cavalcanti, colunas de José 
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Cândido de Carvalho e Rachel de Queiroz, além do humor de Péricles (com o Amigo da Onça) e 

Vão Gogo, o Millôr Fernandes. A revista se tornaria a mais importante das décadas de 30 e 40, 

conseguindo atingir diferentes públicos. Outra publicação que merece ser citada é a revista 

Diretrizes, dirigida por Samuel Wainer, que além de retratar o comportamento da alta sociedade 

paulistana tinha um foco voltado para o jornalismo literário com reportagens longas e 

interpretativas.             

É a partir da segunda metade do século XX que a crítica começa a ganhar espaço na 

grande imprensa, fazendo parte dos grandes jornais diários e revistas semanais. Em 1956, com a 

direção de Jânio de Freitas,  o JB passou por um processo de modernização, tanto mais valor à 

reportagem e ao visual. Logo após é criado o Caderno B, com edição de Reynaldo Jardim e 

diagramação de Amílcar de Castro, tornando-se o precursor do moderno jornalismo cultural de  

segundo caderno, com crônicas de Clarice Lispector e Carlinhos de Oliveira, e crítica de teatro de 

Bárbara Hediodora. No Suplemento Dominical figuravam os nomes de Ferreira Gullar, Mario 

Faustino, Grunewald e os concretistas paulistas Augusto e Haroldo de Campos e Décio Pignatari.  

No mesmo ano, é criado em São Paulo o Suplemento Literário de O Estado de São Paulo, 

dirigido por Décio de Almeida Prado, reuniu intelectuais como Antonio Candido (literatura), 

Paulo Emilio Salles Gomes (cinema), Lourival Gomes Machado (artes visuais) e os novos 

valores de Sábato Magaldi lançou um modelo de jornalismo de Segundo Caderno que mais tarde 

seria seguido por diferentes cadernos culturais. Estas duas  publicações,entre outras, fazem da 

década de 60 a era mais memorável do jornalismo cultural brasileiro.  

Neste período surge um grande nome do jornalismo brasileiro, Paulo Francis, que 

começou a carreira como crítico de teatro no Diário Carioca em 1957 e em seguida se destacou 

no cenário da crítica cultural. Almejava um teatro com mais autores nacionais com 

profissionalismo internacional, “...rompeu com os eufemismos e cubismos da crítica e tentou 

fazer pelo Brasil o que Shaw fizera pela Inglaterra sessenta anos antes”.(PIZA, 2003, p.38) Após 

sete anos como crítico partiu para o jornalismo cultural e, em especial, para o jornalismo político. 

Fez da sua coluna “Paulo Francis Informa e Comenta” do Última Hora um sucesso de público, 

permaneceu influenciando gerações por mais três décadas, chegando a ter duas paginas inteiras 

fixas e comentarista da TV Globo e do canal pago GNT.  
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Já na década de 80 dois dos principais jornais de São Paulo – O Estado de São Paulo e a 

Folha de São Paulo – conseguiram consolidar os seus segundos cadernos diários, o Caderno 2 e a 

Ilustrada respectivamente. A cidade vivia um momento de efervescência cultural influenciado 

pela abertura política do país, ambos os cadernos figuraram como os principais cadernos culturais 

dos meados da década de 80 até o inicio dos anos 90. A Ilustrada ganhou repercussão pela 

polêmica e o Caderno 2 falava com conhecimento de causa sobre diversos assuntos. Em meados 

dos anos 90 a opinião perdeu espaço, e a agenda cultural começou a ser dominante. “Enquanto a 

Ilustrada dava mais atenção ao cinema americano e a música pop, o Caderno 2 fazia uma 

dosagem maior com literatura, arte e teatro – distinção que permanece mais ou menos até hoje, 

sem a mesma qualidade de texto e a mesma força de opinião.” (PIZA, 2003, p.41)  

Foi também nos anos 90 que o jornalismo de Segundo Caderno começou a ganhar a forma 

que se apresenta hoje. Um Mix de informação, cultura, entretenimento e a chamada agenda 

cultural. A literatura, teatro, cinema e a música passaram a disputar espaço com a moda, 

gastronomia e a decoração, embora não sejam linguagens artísticas ou intelectuais pertencem ao 

universo cultural, e ganharam espaço, principalmente moda e gastronomia. 

Tudo isso é, de certo modo, um ganho para o jornalismo cultural, pois abre suas 
fronteiras. Seu papel, como já 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, 2003, p.57).  

 

No entanto, essa diversificação colocou o jornalismo cultural diante de uma posição 

tímida frente ao marketing e a indústria do entretenimento, um dos setores mais ativos e 

promissores da economia global. 

Segundo Piza (2003), uma das funções do jornalismo cultural é selecionar, hierarquizar, 

comentar e analisar aquilo que reporta, influir sobre os critérios de escolha dos leitores 

fornecendo elementos e argumentos para a sua opinião. Enfim, “tem o dever do senso crítico, da 

avaliação de cada obra cultural e das tendências que o mercado valoriza por seus interesses, e o 

dever de olhar para as induções simbólicas e morais que o cidadão recebe.” (PIZA, 2003, p.45) 

Atualmente o jornalismo cultural não tem cumprido suas funções, entre os motivos está os 

critérios de avaliação de uma produção cultural, que é cada vez mais ampla e diversificada, e, 
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economicamente importante. Piza aponta alguns desses critérios: as variedades versus erudições, 

o nacional versus internacional, o elitismo versus o populismo.  

  Ao falar em variedades e erudições Piza (2003) refere-se à grande diferença de conteúdo 

entre os cadernos diários dos jornais e os suplementos que os substituem no fim de semana. 

Segundo ele, os cadernos diários estão muito superficiais e tendem a valorizar as celebridades, 

enquanto os suplementos semanais estão um pouco mais focados em livros, artigos sobre ciência 

e textos sobre cultura em geral. Até aqui nada de errado ou equivocado, já que o jornal de fim de 

semana é lido com maior tempo, deixando o texto do dia-a-dia mais enxuto e informativo. O 

problema, conforme Piza (2003) está no tom e na abordagem entre os dois tipos de caderno. Os 

cadernos diários apresentam reportagens que, na verdade, são apresentações de eventos, 

entrevistas banais com celebridades, e os temas preferidos passam pelo cinema americano, a Tv 

brasileira e a música pop, assuntos que predominam nas tabelas de consumo cultural. Já os 

cadernos semanais erram no texto burocrático e lento, com excesso de jargões e falta de clareza, e 

ainda, deixam a desejar na fundamentação do assunto ou prendem-se ao esquema de resenhas 

encomendadas a professores universitários.  

A complexibilidade do jornalismo cultural em sua rotina ainda esbarra na questão do 

nacional e do internacional, e adaptando a jornais de menor porte, entre o regional e o nacional. O 

que é importante nesse ponto é a comunicação entre as culturas, deixar de lado notícias de outras 

localidades, nacionalidades, é um grave erro. Priorizar apenas a produção local não reflete um 

dos princípios do jornalismo cultural, a expansão dos horizontes.  

  Elitismo versus populismo, eis o grande desafio do jornalismo cultural nos dias de hoje. A 

divisão entre culto e popular, entre cultura e entretenimento, só alimenta a distância entre os 

intelectuais e o leitor comum. Assim sendo, salientamos que essa diferença é nociva e 

desnecessária, porque os intelectuais não conseguem passar para o grande público seus 

pensamentos filosóficos que ajudariam na educação e na compreensão de seu tempo para os 

mesmos. E grande parte da população continua com o pensamento equivocado de que cultura é 

algo difícil, uma exclusividade de quem lê muitos livros, e tem conhecimento específicos sobre 

música, artes e literatura. É preciso derrubar esse preconceito para que o jornalismo cultural 

encontre o seu ponto de equilíbrio, e aqui entre o papel do jornalista de segundo caderno, por 

meio de críticas levanta pontos não entendidos e aproxima a arte do leitor sem ser popularesco.  
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Para Piza (2003) uma das razões para essa segregação dentro do jornalismo cultural é a 

ampliação da indústria cultural, que gera produtos de entretenimento e lazer para o consumo em 

grande escala. Em entrevista para a Revista About, Cássio Starling, editor da Ilustrada, Folha de 

São Paulo, declara que o jornalismo com um todo sofreu um processo de mercantilização lento 

mas  implacável a partir da década de 60.  

No caso do jornalismo cultural, o efeito disso foi uma divisão, artificial e imposta, entre 
jornalismo de entretenimento e jornalismo cultural. Ao primeiro se atribui a tarefa de 
cobrir o lado pop, televisivo e consumista, ou seja, a cultura de massas. Ao segundo 
restou a tarefa de preservar a reflexão, a invenção e a criação (o que em geral costuma-se 
designar ‘alta-cultura’). O problema é que essa separação provocou uma espécie de 
“apartheid cultural”. De um lado, a massa ignara, do outro, os ‘cultos’. Um lado 
despreza e ignora o outro ( STARLING apud ABOUT, 2004, pg .32). 

 

Para que essa divisão seja transposta é necessário que os veículos deixem de julgar que o 

leitor está apenas interessado em celebridades e assuntos televisivos, em temas fúteis e levianos. 

É importante ressaltar que “os segundos estão entre os primeiros”, a seção cultural está entre a 

primeira e a segunda mais lida depois da primeira página. Claro que ajudada pelos quadrinhos, 

coluna social e horóscopo, mas, “também é dali que o leitor, muitas vezes, extrai suas referencias 

afetivas, suas pontes cativas com a publicação. [...] A seção cultural sempre foi um poderoso 

vértice de identidade do leitor para com a publicação.” (PIZA, 2003, pg.63) Se existe público 

deveria ser responsabilidade da imprensa zelar pela cultura. Não se sequer textos 

demasiadamente eruditos ou pretensiosos, apenas um ponto de equilíbrio. Com criatividade é 

possível abordar as sete artes de uma forma menos pomposa, da mesma maneira trabalhar com 

temas de grande interesse popular, como o futebol e a própria televisão, de forma reflexiva.    

Segundo Piza (2003) existem três grandes males no jornalismo de segundo caderno: o 

excessivo atrelamento a agenda, o tamanho e a qualidade dos textos e a marginalização da crítica. 

Esta tendo cada vez mais um papel secundário, com pouco destaque visual, sem falar na má 

qualidade da fundamentação. Para mudar essa situação é preciso que os veículos olhem de 

maneira diferenciada a seção cultural, respeitando o seu papel dentro da veiculo, e investir na 

equipe de jornalista e colunistas. Ter colunistas com recursos literários, com sensibilidade para 

traduzir as diferentes faces da realidade, que busquem a criatividade para fazer críticas, 

reportagens e entrevistas.  
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As equipes têm menos repertório e ambição e trocam a exigência pela complacência 
(tudo é bom, desde que o leitor goste...) e o charme pela previsibilidade (a construção do 
texto é convencional, a opinião emitida idem). O resultado, claro, é uma diminuição 
sensível na pluralidade e na criatividade ( PIZA, 2003, pg 65).  

 

Questões econômicas e publico diversificado são os argumentos das publicações para a 

deficiência da área. Só que a identidade cultural de uma população se constrói com uma 

população instruída e conhecedora de suas possibilidades. Pode ser uma questão de posição 

editorial, mas existe um leitor que pede mais do que entretenimento. Mudanças tão significativas 

precedem de um contexto que não pode ser descartado. Duas causas podem ser apontadas, o 

momento histórico de transição da identidade nacional no fim da década de 80 e o avanço da 

internet. 

  Segundo Juremir Machado da Silva, a partir do século XIX, e ao longo do século XX o 

Brasil representou-se como potência do amanhã, e foi durante a década de 70 que o país viveu o 

seu apogeu patriótico. Apesar da ausência de democracia os ideais de modernização impostos 

pela ditadura militar foram explorados com sucesso pelos militares. Assim, difundiram o 

futurismo e consagraram o slogan “O Brasil é o país do futuro” como ideologia. Manipulando as 

expectativas sociais conseguiram esconder a realidade, onde a tortura, a caça aos militantes 

comunistas, aos intelectuais de esquerda e aos guerrilheiros urbanos eram aplicadas com rigor. 

Envolvidos pelo “milagre econômico” e pela conquista do tri-campeonato mundial boa parte da 

população, por diversos motivos, mas também pela persuasão confirmava a crença, e vivia o 

cotidiano na expectativa do futuro promissor. O slogan “O Brasil é o país do futuro” estava 

enraizado no imaginário social, no conjunto de crenças e imagens do Brasil sobre si mesmo. “Em 

resumo: existiu no Brasil até cerca de 1985 um mito, um sonho, uma fantasia e mesmo uma 

certeza: o futuro faria do Brasil a locomotiva do mundo.” (SILVA, 1996, p.14) Para o autor essa 

representação compreendia um modo de vida, uma maneira de viver o cotidiano que definia o 

comportamento, as ideologias e as práticas públicas e privadas. Com o retorno da democracia 

rompe-se a norma estabelecida e altera-se a dinâmica social na totalidade. 

Por que o Brasil perdeu a crença no futuro? Os meios de comunicação, através das 
telenovelas, donas de recordes de audiência, seriam os responsáveis por um 
acomodamento ou alienação? (...) Neste contexto, a eleição, em 1989, de Fernando 
Collor de Mello para a presidência da República representou o vôo no escuro para a 
modernidade ( SILVA, 1996, p.19). 
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O autor relata que essa mudança de posicionamento frente a realidade pode ser constatada através 

das telenovelas, na literatura, nas seitas religiosas e no tribalismo juvenil. Acredita que a ficção 

das telenovelas ajuda na reflexão da realidade do país porque a sua essência está no cotidiano e 

em toda a complexibilidade que abrange. Já os telejornais ficcionam o real, onde a verdade da 

informação, em princípio realista, leva a irrealidade, ao fantástico do cotidiano. Conclui que:  

O projeto da dominação do futuro teria falido na medida em que o ideal do progresso 
esbarrou nos ecologistas, decididos a negociar com a natureza, e não a vencê-la, 
saturados da divisão entre cultura e natureza, nos jovens, fatigados de promessas e 
castrações, nas mulheres, dispostas a fazerem-se ouvir, e no desejo estupendo de 
participação imediata, de prazer, de tolerância e de aceitação das diferenças (SILVA, 
1996, p. 24).  

 

Dessa forma mudam os interesses, muda o leitor, e dentro de um contexto tenso muda o 

jornalismo de segundo caderno. Livre do compromisso do futuro o leitor busca o presente, e 

nessa nova forma de pensar, entra o divertimento. Cria-se um vácuo cultural nos jornais que logo 

será suprido pela internet.   

Se os segundos cadernos deixaram de cumprir com o seu papel de provocar e dialogar 

com o leitor, através da arte de uma forma abrangente, em algum lugar esse leitor encontrou o 

que procura. Percebendo a lacuna deixada pelos jornais impressos surge na internet sites e blogs 

especializados em jornalismo cultural. Um bom exemplo é o Digestivo Cultural, que começou 

com newsletters de notas culturais e como projeto de uma só pessoa, e transformou em uma 

revista eletrônica que é referência para o jornalismo cultural.  Para Julio Daio Borges, que lançou 

o site em 2000 e segue como editor a internet é a única mídia que consegue driblar o jabá. Em 

entrevista para André Fonseca (2006), para o próprio site, explica que os grandes veículos de 

estão comprometidos com anunciantes e parceiros que acabam podando a imparcialidade do que 

e publica. Relata ainda que tem muito jornalista cultural se “vendendo barato” por cds, dvds, 

entradas grátis, almoços em restaurantes e coisas do gênero.(www. digestivocultural.com)  

Nada de errado no jornalismo cultural migrar para a internet, o grande problema é que a 

maior parte da população não têm acesso à rede de computadores. Isso só faz aumentar as 

diferenças educacionais e culturais entre os intelectuais e o leitor comum. A massa não tem 
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direito ao bom jornalismo cultural? Só existe público para o jornalismo cultural na internet? Num 

momento em que o entretenimento, o fútil, permeia a sociedade, é preciso refletir e buscar a 

cultura nos segundos cadernos dos jornais impressos.  
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2. ANÁLISE DE CONTEÚDO COMO METODOLOGIA JORNALÍSTICA  

 

2.1 O USO DA ANÁLISE DE CONTEÚDO NA COMUNICAÇÃO SOCIAL 

 

  Segundo Jorge Duarte (2005) a Análise de Conteúdo (AC) vem sendo utilizada desde o 

século XVIII, quando a corte suíça analisou uma coleção de 90 hinos religiosos anônimos, 

chamados Os cantos de Sião, na intenção de descobrir se eles continham idéias perniciosas. 

Entretanto, a AC só foi adotada regularmente no início do século XX, sendo praticada em vários 

campos de conhecimento. Nas ciências políticas propiciou a descoberta de armas secretas alemãs 

pelos britânicos através do estudo da propaganda nazista. No campo da psicologia contribui para 

o diagnóstico de pacientes por meio da análise da gravação de entrevistas terapêuticas. Na 

literatura permitiu revelar os traços característicos de um autor. E contribui na compreensão da 

diversidade das mentalidades nacionais na sociologia.  

Enquanto método de pesquisa já passou por períodos de grande reconhecimento - durante 

a Segunda Guerra Mundial – e de desqualificação, como na década de 70 entre pesquisadores 

marxistas. No contexto geral da ciência a análise de conteúdo provém do positivismo, corrente de 

pensamento que tem como principal característica a valorização das ciências exatas como padrão 

de cientificidade e como referência do espírito humano em seu estágio mais elevado. Na visão 

positivista todas as teorias, de diferentes áreas, devem ser desenvolvidas de forma rígida, e 

sempre procurando evitar a análise de intenções ou de fatores não quantificáveis. Para Duarte 

(2005) essa postura está presente em diversas definições para a análise de conteúdo, inclusive na 

clássica definição de Bernard Berelson formulada em 1952, que avalia como “uma técnica de 

pesquisa para a descrição objetiva, sistemática e quantitativa do conteúdo manifesto da 

comunicação”.  

Vale lembrar que os trabalhos iniciais em AC estão diretamente relacionados ao avanço 

do jornalismo sensacionalista (muckraking journalism) nos Estados Unidos nas últimas décadas 

do século XIX.  Diante desse fenômeno as primeiras escolas norte-americanas de jornalismo 

adotaram a análise quantitativa de periódicos como critério de objetividade científica, 

deslumbradas pela contagem e pela medida passaram a mensurar o grau de sensacionalismo nos 

textos da imprensa.  
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... talvez um dos primeiros estudos nessa linha seja “Do newspaper now give the 
news?”(Os jornais oferecem notícias atualmente?), publicado ainda em 1893. Nesse 
artigo, G.J. Speed demonstra como as questões religiosas, científicas e literárias haviam 
desaparecido dos principais jornais nova-iorquinos, entre 1881 e 1893, para dar lugar as 
intrigas, aos escândalos e aos esportes (KRIPPENDORFF, 1990 apud DUARTE, 2005, 
p.282). 

               

 

Porém, como já mencionado o grande saldo da AC ocorreu durante a Segunda Guerra. 

Nesse período 25% das pesquisas com análise de conteúdo estavam veiculadas ao governo 

americano, para tentar desmascarar periódicos e agências de notícias suspeitos de propaganda 

subversiva. Ou monitorando as transmissões radiofônicas internas dos nazistas e seus aliados. 

Com o fim da guerra, a AC passou por uma grave crise epistemológica, mas, como explica 

Duarte “esse método tem demonstrado grande capacidade de adaptação aos desafios emergentes 

da comunicação e outros campos de conhecimento”. (2005, p.280) Em 1955, pesquisadores de 

diversas áreas afirmam interesse pela análise de conteúdo dando novo estimulo ao método e 

incorporando novas contribuições. Segundo Duarte esse período consistiu na superação da 

excessiva ênfase do aspecto quantitativo, onde a descrição já não é o único objetivo da AC, 

dando maior valor a inferência, baseada ou não em indicadores quantitativos.       
 Na análise de conteúdo, a inferência é considerada uma operação lógica destinada a 
extrair conhecimentos sobre os aspectos latentes da mensagem analisada. Assim como o 
arqueólogo ou o detetive trabalham com vestígios, o analista trabalha com índices 
cuidadosamente postos em evidência, tirando partido do tratamento das mensagens que 
manipula, para inferir (deduzir de maneira lógica) conhecimentos sobre o emissor ou 
sobre e o destinatário da comunicação (BARDIN, 1988 apud DUARTE, 2005, p.284). 
 
 
 

Segundo Lago, Benetti, (2007) a tendência atual da análise de conteúdo é contrária à 

dicotomia entre o quantitativo e qualitativo, promovendo uma integração entre os conteúdos de 

ambos. Porque para que se compreenda o significado aparente e o implícito de um texto é 

necessário que os conteúdos, o manifesto (visível) e latente (oculto, subentendido), sejam 

analisados dentro de um mesmo estudo. E no caso específico da pesquisa em jornalismo pode ser 

utilizada para detectar tendências e modelos na análise de critérios de noticiabilidade, 

enquadramentos e agendamentos. Serve ainda para descrever e classificar produtos, gêneros e 

formatos jornalísticos, para avaliar características da produção de indivíduos, grupos e 

organizações, para identificar elementos típicos, exemplos representativos e discrepâncias e para 
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comparar o conteúdo jornalístico de diferentes mídias em diferentes culturas. Com base nessas 

proposições propõem-se uma definição de análise de conteúdo jornalística: 

 
método de pesquisa que recolhe e analise textos, sons, símbolos e imagens impressas, 
gravadas ou veiculadas em forma eletrônica ou digital encontrados na mídia a partir de 
uma amostra aleatória ou não dos objetos estudados com o objetivo de fazer inferências 
sobre seus conteúdos e formatos enquadrando-os em categorias previamente testadas, 
mutuamente exclusivas e passíveis de replicação (LAGO, BENETTI, 2007, p.127). 

 

 

A análise de conteúdo requer do pesquisador alguns passos fundamentais. É necessário 

deixar claro que dados estão sendo analisados, como eles foram definidos e de onde foram 

retirados. Assim como não é possível ignorar o contexto da construção do discurso e os 

pressupostos que embasam a pesquisa. As inferências devem ser enunciadas com clareza e sua 

finalidade descrita. Ainda é necessário estabelecer critérios para a validação dos resultados, para 

que outras pessoas possam comprovar se as inferências são exatas.                 O processo de 

análise tem quatro etapas principais: a organização da análise, a codificação, a categorização e a 

inferência.  

Para que o processo tenha sucesso é preciso fazer um planejamento do trabalho, procurando 

desenvolver operações que coloquem em prática as idéias iniciais. Após esta fase é possível 

realizar a exploração do material. E após a interpretação dos dados obtidos. A etapa da 

codificação é composta por 3 fases: o recorte – escolha das unidades de registro -, a escolha das 

regras de enumeração e a escolha das categorias. Uma boa categorização segundo Bardin, 1988 

apud Duarte (2005, p.298) deve ter as seguintes características.  

 

a) exclusão mútua: um elemento incluído na categoria X não pode ser incluído na categoria 

Z; 

b) homogeneidade: só devem ser incluídas na mesma categoria unidades de registro da 

mesma natureza; 

c) pertinência: o sistema de categorias deve refletir as intenções da investigação; 

d) objetividade: e fidelidade: os procedimentos classificatórios devem ser objetivos, de 

forma a garantir a fidelidade dos resultados, caso alguém queiram repeti-los; 
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e) produtividade: um conjunto de categorias deve fornecer resultados férteis em índice de 

inferências, dados e novas hipóteses.  

 

Ainda segundo Bardin apud Duarte (ib.ibid.) os critérios de categorização podem ser semântico 

(categorias temáticas), sintético (verbos, adjetivos), léxico (classificação das palavras segundo 

seu sentido) e expressivo (categorias que classificam as diversas perturbações da linguagem, por 

exemplo).   

O processo científico de mensuração no jornalismo esbarra em conceitos, ou seja, 

elementos abstratos que representam fenômenos. Sendo assim, para trabalhar com estes conceitos 

é preciso especificá-los com precisão. Estabelecendo os indicadores, dimensões e atributos do 

que se pretende medir. De maneira que, quem lê os resultados de uma análise de conteúdo 

conheça de antemão as categorias utilizadas pelo pesquisador. Há categorização mais utilizada é 

a por temas, e que geralmente traz restados positivos.    

Segundo Lago, Benetti, (2007) umas das grandes vantagens da análise de conteúdo é que 

permite operações quantitativas e qualitativas, que se complementam e podem geram inferências 

(deduções lógicas) mais complexas e profundas. Assim como uma das principais desvantagens é 

a limitação das informações previamente registradas, não podendo analisar o que está ausente. A 

associação de outros métodos a AC sejam eles quantitativos como enquete ou qualitativos como a 

entrevista pessoal, mostra-se como uma alternativa eficaz para ajudar a AC as sair do gueto ao 

qual é confinada de tempos em tempos.   

 

 

2.2 DIÁRIO DE SANTA MARIA, UM NOVO VEÍCULO NO CENÁRIO REGIONAL 

 

Lançado no dia 19 de junho de 2002 o jornal Diário de Santa Maria entrou no mercado 

com um projeto gráfico e editorial inovador, buscando retratar a comunidade da cidade e da 

região, na intenção de fazer “uma nova leitura da cidade.” Sendo o sexto jornal do Grupo RBS 

circula em Santa Maria e em mais 34 municípios da região central do estado. Desde o início 

busca uma ligação forte com a cidade, promovendo antes de seu lançamento um concurso 

chamado Jornal Novo Carro Novo para a escolha do nome do novo jornal, com 59,69% a 
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população escolheu Diário de Santa Maria. No mesmo ano, o jornal instalou o Conselho do 

Leitor, onde integrantes da comunidade fazem avaliações periódicas sobre o jornal.  

Instalado na sede do Grupo RBS em Santa Maria, é a primeira redação que funciona da 

forma integrada com a RBS TV, dividindo o mesmo espaço físico promovem uma iniciativa 

inédita de cooperação de produção jornalística. Entre repórteres, fotógrafos, editores e 

diagramadores o jornal conta com 31 profissionais. A tiragem média inicial foi de 10.795 

exemplares, 9.795 durante a semana e 11.845 no fim de semana. Após cinco anos de circulação, a 

média é de 17 mil exemplares durante a semana e 22.500 no fim de semana.  

 

 

2.3 A REVISTA MIX COMO SEGUNDO CADERNO 

 

A Revista Mix é o suplemento semanal do Jornal Diário de Santa Maria que substitui o 

caderno Diario2. Com16 páginas o seu primeiro exemplar circulou no dia 22 de junho de 2002 e 

está dividida nas seções: Mix Recomenda, espaço destinado para dicas de livros, cd’s, dvd’s. Mix 

Talentos, divulga talentos locais.  Mix Reportagem, temas variados.  

Mix Comidas, receitas culinárias. Mix Almanaque, palavras cruzadas, quadrinhos, horóscopo e 

uma coluna fixa assinada. Mix Noite e Dia, programação do cinema e guia de restaurantes, bares 

e exposições. Mix Televisão, assuntos televisivos e a programação do fim de semana. Mix 

Conexão, coluna social. Mix Idéias, espaço de jornalismo opinativo, antes para convidados, após 

3 anos e meio de jornal o espaço foi aberto ao público leitor, os temas são variados com 2 

páginas. Mix Zoom, coluna com temas variados, de público jovem, geralmente traz entrevistas.  

A divisão das seções praticamente não foi alterada, notando-se que a partir do 3º ano o 

Mix Talentos foi substituído por Mix Stagione, que aborda temas do mundo fashion. Assim como 

a partir do 5º ano foi extinto o ante-título das seções. Sendo apenas Recomenda, Reportagem, 

Televisão....Nota-se ainda as seções flutuantes como Decoração, Moda, e atualmente a Seção 

Comidas teve seu nome alterado para Gastronomia.  
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3 CULTURA E ENTRETENIMENTO NA REVISTA MIX, DIÁRIO DE SANTA MARIA 

 

3.1 A CONSTITUIÇÃO DO CORPUS E MEDOTOLOGIA DE ANÁLISE 

 

  Para efeitos de análise neste trabalho a temática da reportagem foi dividida em duas 

categorias, cultura e entretenimento. Sendo importante ressaltar que o parâmetro estabelecido, 

além do que já foi descrito neste trabalho, foi de que a cultura é tudo que contribua para o 

desenvolvimento e avaliação de idéias, valores, e artes. Sendo o entretenimento temas que além 

de não contribuir para o desenvolvimento educacional e cultural, promovem o consumo em geral, 

seja o pessoal, televiso, e o desvio para assuntos “leves” como decoração e gastronomia, que não 

instiguem o intelecto do leitor.   

Os critérios de avaliação textual foram divididos na intenção de calcular as prioridades da 

revista no que se refere a motivação e valorização do local, assim como analisar a abordagem 

dada ao tema. A capa foi inserida na amostra porque é a partir dela que o veículo “chama” o 

leitor. Para direcionar a análise foi desenvolvido um formulário de codificação de acordo com os 

interesses da pesquisa. Por se tratar de uma análise quali-quantitativa o formulário contem itens 

que possam avaliar diferentes aspectos.  

Após decido o tema realizou-se a constituição do corpus. O método escolhido foi o ano 

composto, que possibilita uma abrangência capaz de suprir as necessidades físicas da revista para 

acompanhar a evolução do perfil temático do suplemento. Os exemplares analisados a partir da 

primeira edição são: Junho - 22 de junho de 2002 – 1ª edição/mês. Julho - 12 de julho de 2003 – 

2ª edição/mês. Agosto - 21 de agosto de 2004 – 3ª edição/mês. Setembro - 24 de setembro de 

2005 - 4 edição/mês. Outubro - 07 de outubro de 2006 – 1ª edição/mês. Novembro – 16 de junho 

de 2007 -*. Dezembro – 21 de dezembro de 2002 – 3ª edição/mês. Janeiro – 25 de janeiro de 

2003 – 4ª edição/mês. Fevereiro – 07 de fevereiro de 2004 – 1ª edição/mês. Março – 12 de março 

de 2005 – 2ª edição/mês. Abril – 15 de abril de 2006 – 3ª edição/mês. Maio – 26 de maio de 2007 

– 4ª edição/mês.    

 

 * Em função do período de realização do trabalho optou-se por selecionar no mês de 

novembro o último exemplar da revista antes da sua reformulação em comemoração aos cinco 

anos do Jornal Diário de Santa Maria.  
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3.1 Ano I 

 

1ª unidade de análise – Edição 22 de junho de 2002 

Categoria: cultura/cinema 

Título: Luz, Câmara, A cidade em ação  

Pauta: grande produção audiovisual na cidade  

Motivação: contexto atual  

       

          O foco da reportagem é local com ângulo informativo categorizado dentro da temática 

cultura/cinema tem uma abordagem mediana porque relata pouco a história do cinema em geral, a 

opinião do especialista foi pouco explorada. Poderia elucidar os porquês da estagnação do cinema 

na cidade por tanto tempo.  

           A primeira edição da Revista Mix data do dia 22 de junho de 2002, apresenta capa com 

foto inteira e legenda sobre a seção reportagem. Box superior para marca da revista e chamadas 

para outras seções, chamada em caixa alta para reportagem principal com sub-título e indicativa 

das páginas. Apresenta ainda a assinatura do jornal na parte inferior direita. 

          A página 4 com assinatura da seção e fio condutor, título misto com caixa baixa e alta e 

sub-título. Foto legendada medindo 13x 24 cm, texto assinado com 2 col (5cm) x 22cm, presença 

de inter-título e janela. Página 5 apresenta texto com inter-título, 1col (7cm) x 19,5 cm. Presença 

de duas fotos, uma legendada, 10 x 11,5cm, e outra inserida dentro de box explicativo. A página 

possui ainda outro box com informações textuais dividindo em 3 partes, formando uma coluna 

(6,5cm) x 12,9 cm. Presença de anuncio do rodapé.  

 

2ª unidade de análise – Edição 21 de dezembro de 2002 

Categoria: entretenimento/moda 

Título: Prepare-se para as festas! 

Pauta: dicas de roupa para as festas de fim de ano 

Motivação: datas comemorativas 

 

                A reportagem classificada como entretenimento/moda priorizou a fotos em detrimento 

do texto. O texto fala sobre as cores da moda, mas não cita a questão das “cores do ano” já que a 
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pauta aborda as roupas para festas de fim de ano. Assim como não faz referência a história da 

moda e nem aos valores das roupas apesar de ter um ângulo comercial, direcionado para o 

consumo. 

               Há segunda capa analisada segue o mesmo padrão da primeira, já a primeira página da 

seção (pg.4) teve sua marca alterada de Mix Reportagem para Mix Moda. Título e misto (caixa 

baixa e alta), sub-título, reportagem assinada com 1 col (5,5cm)x 11,5 cm, foto com legenda 

medindo 12x18,5 cm. Presença de anúncio no rodapé. Página 5 não apresenta texto, 3 fotos com 

legenda (12,2 x 9,6 cm ),(7,1 x 10,9), (15,4 x 23,9) e  anúncio. Página 6 apresenta novamente a 

marca da seção (Mix Moda) e fio condutor, duas fotos (15,6x 26,5 cm), (9,6 x 14,7 cm) e texto 2 

col (4,5cm) x 7,7 cm. Página 7 possui 3 fotos ( 14,6 x 26,8 cm), (10,4 x 14,8 cm), (9,2 x 12,5 cm) 

com legendas e anúncio no rodapé.  

                

 

3.2 Ano II 

 

3ª unidade de análise - Edição 25 de janeiro de 2003 

Categoria: cultura/música 

Título: Música de Maluco, Sonoridade Beleza 

Pauta: grupo de percussão da cidade que produz música com instrumentos inusitados 

Motivação: pauta fria 

 

             O texto tem ângulo informativo e aborda de forma completa a pauta, relata a origem da 

musicalidade em questão e exemplifica outros trabalhos do gênero. Traz a temática da 

cultura/música no âmbito local.  

              A capa segue no mesmo padrão das outras unidades apresentadas, a página 3 apresenta 

marca e fio condutor, título misto e sub-título, divida em 5 colunas de 4,5 cm x 20,6 / 20,6 / 8,7 / 

8,7 e 5,8 respectivamente. Texto assinado dividido por inter-título e presença de janelas, foto com 

legenda medindo 16,9 x 11 cm, e anuncio no rodapé. Página 4 com marca e fio condutor, novo 

título e sub-título, foto de 13,4 x 19,6 com recursos gráficos para ilustração. Texto de 1 col (12 

cm) x 6,1 cm. A terceira página (pg.5) é sub-dividida  em partes por sub-títulos e a presença de 

fotos e anuncio no canto inferior direito. Possui 5 fotos, duas medindo (9,6 x 7,4 cm) e (4,2 x 5,4 
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cm), (4,7 x 6,1 cm), (4,1 x 5 cm). Textos de uma coluna medindo: (5,2 x 12,1cm), (6,0 x 3,7 cm), 

(4,5 x 12,1 cm), (4,2 x 13,5 cm) e (4,5 x 6,6 cm).     

 

 

4ª unidade de análise – Edição 12 de julho de 2003 

Categoria: entretenimento/moda 

Título: A festa do calor brasileiro 

Pauta: São Paulo Fashion Week 

Motivação: contexto atual 

 

              Reportagem com foco comercial citando inclusive as marcas, classificada como 

entretenimento/moda, aborda diversos aspectos do mundo fashion como as inovações 

tecnológicas dos tecidos, mas não cita os valores. Não traz a opinião de especialista. 

               Sem alterações na capa da revista o tema é entretenimento/moda, onde as legendas 

complementam o texto. Novamente a marca da seção sofreu alteração passando de Mix 

Reportagem para Mix Moda, na página 4, título misto e presença de sub-título. Cinco fotos 

medindo: (9,0 x 15,5cm), (5,0 x 7,5 cm), (3,5 x 6,2 cm), (4,4 x 7,8 cm) e 4,4 x 6,6 cm). O texto é 

de 1 col (6,8 cm) x 16,9 cm. As legendas medem: (9,0 x 1,8 cm), (2,0 x 6,1 cm), ( 4,8 x 3,8 cm), 

(3,2 x 4,1 cm), ( 2,7 x 2,5 cm), presença de anuncio no rodapé. A página 5 possui um texto de 1 

col (9,5 cm) x 3,7 cm, e cinco fotos legendadas. Fotos: (6 x 13 cm), ( 5,9 x 8,9 cm), (4,3 x 14,2 

cm), (6,2 x 10,1cm) e ( 6,8 x 12,0 cm). Os textos da legenda medem: ( 2,5 x 9,5 cm), (3,0 x 4,5 

cm), (7,0 x 2,2 cm), (3,2 x 2,5 cm) e (3,9x 5,3 cm) e anuncio no canto inferior direito. Na página 

6 novamente aparece a marca da seção e o fio condutor, um texto de 9,3 x 8,7 cm. Fotos: (5,7 x 

9,3 cm), ( 4,1 x 7,3 cm), (7,1 x 13,9 cm), (5,1 x 7,4 cm), ( 4,9 x 7,3 cm), ( 4 x 7 cm) e (8 x 6,2 

cm). Anuncio no rodapé.  A página 7 possui cinco fotos, (4 x 10,6 cm), (7 x 14,3 cm), (8,4 x 7 

cm), (4,9 x 6,5 cm) e ( 6,8 x 15,1 cm). As legendas: ( 3,2 x 6,8 cm), (7 x 7,6 cm), (4,1 x 4,1cm) e 

( 9 x 3cm). Possui ainda dois anúncios laterais do lado direito.  
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3.3 Ano III 

 

5ª unidade de análise – Edição 7 de fevereiro de 2004 

Categoria: cultura/ literatura / religião  

Título: Cem anos de Philippson 

Pauta: Centenário da colonização judaica na região  

Motivação: pauta fria   

 

               O tema da reportagem está inserido dentro da categoria cultura/religião, o tema é bem 

trabalhado, faz menção as datas históricas e aborda o passado fazendo conexão com o futuro.  

                A capa apresenta novo padrão de layout das edições anteriores, não possui chamadas 

para as outras seções da revista e a foto não contem pessoas e sim o monumento que representa a 

colônia judaica na região. Página 4 com marca, fio condutor, título misto e sub-título. Texto 

dividido em 4 colunas: (6,8 x 18,6 cm), (5,3 x 8,7 cm), (5,3 x 1,8 cm) e ( 5,3 x 8,7 cm). Fotos 

legendadas com (16,9 x 13,3 cm) e (5,4 x 5,6 cm). Página 5 com 3 col (4,4 cm) x (23 cm), (15,7 

cm), (15,2 cm). Fotos de: (9,1 x 2,2 cm), (3,6 x 5,3 cm)  e (14,1 x 11,1 cm). Anuncio em toda 

lateral da página. Página 6 com marca e fio condutor, novo título e sub-título, texto dividido em 4 

col (4,4cm) x 17,7 cm com inter-título e foto legendada entre as colunas de (3,9 x 5,9 cm). 

Apresenta ainda foto maior com legenda medindo (9,6 x 16,7 cm), box e recurso gráfico para 

ilustrar figura. Página 7 com texto em 3 col (4,3 cm) x 19,6 cm com janelas, box com 3 tópicos 

de texto medindo (8,7 x 3,6 cm), (7,7 x 8,1 cm) e (7,7 x 8,4 cm). E foto com 7,8 x 5,6 cm. Em 

todas as páginas foi utilizado recurso gráfico para inserir o símbolo do judaísmo com marca d’ 

água.  

              

6ª unidade de análise – Edição 21 de agosto de 2004 

Categoria: cultura/comportamento 

Título: Longe da barra da saia da mãe 

Pauta: jovens que mudam para a cidade e passam a viver longe da família  

Motivação: pauta fria   
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                A reportagem tem foco local de caráter informativo, porém não traz a opinião de 

especialista para avaliar o impacto dessa mudança na vida dos jovens e buscar outros casos. A 

matéria ficou muito restrita aos exemplos citados.   

               Capa sem alterações de modelo da última unidade analisada, porém com uso de foto.  

Página 4 com marca, fio condutor, título misto, sub-título. Texto com 4 col (5,6 cm) x 10,7 cm, 

presença de janela e inter-título. Foto de (20,4 x 11,6 cm) com recursos gráficos complementando 

o texto. Página 5 com 3 fotos (14,5 x 8,1 cm), (7,2 x 4,3cm) e (5,2 x 8,0 cm) e continuação do 

texto da página anterior com  o mesmo tamanho, e  novo tópico de texto com 2 col (5 x 9,7 xm). 

Anuncio em toda a lateral página. Página 6 com marca e fio condutor fotos de (18,5 x 9,7 cm), 

(7,5 x 5,2 cm), ( 4,5 x 7,2 cm) e 7,5 x 4,0 cm). Texto dividido em 4 col (5cm) x 14,2 cm, exceto 

última coluna que mede 5 x 8,7 cm. Página 7 com 2 col (7,5 cm) x 14,2 cm de texto com janela e 

inter-título, 3 fotos de ( 9,2 x 12,3 cm), (5,7 x 3,8 cm) e (5,5 x 8 cm). Box na lateral esquerda 

com recursos gráficos.   

             

 

3.4 Ano IV 

 

7ª unidade de análise – Edição 12 de março de 2005 

Categoria: cultura/comportamento 

Título: Jovens adultos encaram nova vida 

Pauta: A mudança na vida de quem entra para a universidade 

Motivação: pauta fria   

 

               Reportagem de foco local usando a temática do comportamento, apesar de conter 

opinião de especialista foi pouco aproveitada, poderia ter sido abordada a questão de como 

enfrentar melhor essa nova fase.  

              Capa com foto no mesmo estilo das edições anteriores, página 4 com marca e fio 

condutor, título e sub-título sobrepostos a foto que mede (19,7 x 31,9 cm) e texto de 1 col (4,5 x 

29,3 cm). Página 5 com 2 col (6cm) x 22,6 cm de texto com janela e inter-título. Presença de duas 

fotos de (7,1 x 10,8 cm) e outra de (9,4 x 6,2 cm). Recurso gráfico para cobrir os espaços em 
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branco. Anuncio de rodapé no canto direito. Página 6 com marca e fio condutor, texto de 1 col 

(7,8 cm) x 31,1 cm com inter-título. Dois infográficos cobrindo 2/3 da página.  

 

8ª unidade de análise – Edição 24 de setembro de 2005 

Categoria: cultura/comportamento 

Título: Identidade Rock 

Pauta: origem dos nomes estranhos das bandas locais  

Motivação: pauta fria   

 

                Matéria de foco local de cunho informativo, para o que se propõe está completa, 

embora tenha faltado a opinião de um publicitário para falar sobre o efeito do nome das bandas 

no mercado.  

               A capa traz uma novidade com relação às edições anteriores, ao invés de foto foi 

utilizado uma arte para compor a imagem que também ocupa toda a mancha gráfica. Página 4 

com marca e fio condutor, título misto e texto de introdução medindo 1 col (6,1 cm) x 11,5 cm. 

Foto de (15,7 x 23,6 cm) texto de 1 col (8,3 cm) x 14,7 cm, recursos gráficos para ilustrar o título 

da matéria. Página 5 com fotos de ( 11,8 x 16,7 cm) e (11,2 x 16,8 cm), dois campos de texto com 

1 col (8,2 cm) x 13,7 cm  e 1 col (7,6cm) x 14,2 cm. Página 6 com marca e gio condutor e fotos 

de (17,9 x 12 cm) e ( 9,6 x 13,8 cm). Textos de 1 col (4,8cm) x 14,2 cm e 1 col ( 9cm) x 11,2 cm. 

Página 7 com fotos de ( 11,3 x 18,9 cm) e (7,5 x 10,9 cm), texto de 1 col (5,1 cm) x 17,2 cm. Box 

no rodapé com 3 col (7,6cm) x 5,7 cm e Box lateral com 1 col (5,1cm) x 11,2 cm.   

 

 

3.5 Ano V 

 

9ª unidade de análise – Edição 15 de abril de 2006 

Categoria: entretenimento/ moda 

Título: O chocolate que você usa 

Pauta: Outras alternativas para presentear na Páscoa 

Motivação: datas comemorativas 
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                A matéria trabalha uma data comemorativa de maneira diferente, mas pouco explorada. 

Poderia ter sido trabalhado em cima de uma enquete, mostrando o que as pessoas gostariam de 

ganhar além do chocolate. Também não divulga o preço dos produtos consultados.  

               A capa novamente apresenta novo layout gráfico, onde a marca da revista foi recortada 

e inserida dentro da arte da capa. A foto não apresenta pessoas e sim produtos. Página 4 também 

com alterações de layout, sem marca da revista, apenas com o nome da seção. Título em caixa 

baixa e sub-título, texto de 2 col (6,5 cm) x 6,8 cm, fotos de ( 12,9 x 18,3 cm), (7,5 x 7,1 cm). As 

legendas completam o texto e medem ( 8,9 x 6,8 cm) e (8,7 x 2,2 cm). Página 5 apenas com fotos 

e legendas, fotos: (5,9 x 9,6 cm), (6,4 x 10,2 cm), (7 x 18,1 cm), (8,9 x 6,5 cm) e ( 8 x 6,2 cm). 

Legendas: (6,4 x 4,6 cm), (4 x 6,3 cm), (5,2 x 5,9 cm) e (9,5 x 5,4 cm). Presença de anuncio de 

rodapé.  

 

10ª unidade de análise – Edição 7 de outubro de 2006 

Categoria: entretenimento/moda 

Título: Voe Rumo ao Verão 

Pauta: Com início do calor mostra a moda primavera-verão 

Motivação: contexto atual 

 

                  Matéria focada na imagem em detrimento do texto, as legendas completam o texto e, 

novamente a reportagem não apresenta valor para as peças. A capa apresenta a marca da revista 

do lado direito, primeira vez que isso ocorre no corpo da análise. Página 4 com marca da seção, 

título misto e sub-título, texto de 1 col (6 cm) x 15,1 cm  e foto de (16,5 x 24,7 cm). Possuindo 

ainda legenda de (3,8 x 3 cm). O restante das páginas apresenta apenas fotos e legendas. Página 

5, fotos de: (21,1 x 14,1 cm), (16 x 10,6 cm) e (10,2 x 14,1 cm). Legendas: (3,4 x 5,8 cm), (5,6 x 

2,2 cm) e (4,5 x 3,8 cm). Página 6, fotos: (13,8 x 20,3 cm), (10,6 x 17,4 cm) e (10,4 x 15 cm). 

Legendas: (5,5 x 2,6 cm), (4,3 x 3,1 cm) e (3,9 x 3,1 cm). Página 7, fotos: (11,3 x 17,4 cm), (18,3 

x 27,5 cm) e (8,4 x 13,4 cm). Legendas: (5,9 x 2,6 cm), (4,8 x 3,4 cm) e (4,7 x 3 cm).  
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3.6 Ano VI 

 

11ª unidade de análise – Edição 26 de maio de 2007 

Categoria: cultura/música 

Título: Jovens Estrelas do Nativismo 

Pauta: crianças vencedoras do festival nativista da cidade 

Motivação: contexto atual 

 

                  Está edição tem uma particularidade com relação as outras, a capa trabalha um tema 

diferente da seção reportagem. Divulga outra seção, na realidade uma seção flutuante, Mix Moda. 

Reforçando a tendência da revista em divulgar moda na categoria entretenimento. A matéria da 

seção reportagem poderia ter explorado melhor a questão do festival, qual a avaliação dos 

organizadores e expectativas para o próximo na. Assim como a opinião de músicos profissionais 

sobre o evento e as possibilidades de crescimento das crianças na música nativista.  

           Página 6 com marca da seção e título em caixa baixa, sub-título e 3 campos de texto: 1 col 

4,8 cm) x 12,8 cm, 1col (6,7cm) x 10,8 cm e 2 col (5 cm) x 7,3 cm). Fotos medindo: (10,2 x 12,1 

cm) e ( 14,5 x 10,1 cm). Página 7 com texto de 1 col (4,4 cm) x 18,5 cm. Foto de (13,1 x 19,5 

cm). Box lateral e anuncio de rodapé.  

 

12ª unidade de análise – Edição 16 de junho de 2007 

Categoria: cultura/literatura/história  

Título: Imigrantes da Esperança 

Pauta: colonização italiana da região  

Motivação: contexto atual 

 

                 Reportagem bem trabalhada sobre a colonização italiana na região, embora tenha 

faltado abordar a questão dos planos de desenvolvimento para incentivar o turismo. A imagem da 

capa remete a um cenário da época da colonização e as duas primeiras páginas (8/9) da 

reportagem foram trabalhadas juntas. Possuindo uma composição de fotos históricas na lateral 

esquerda com o nome da seção, medindo (9 x 34,5 cm). Título em caixa baixa, sub-título e 

recurso gráfico para emoldurar as fotos. Campo de texto dividido em duas partes com 2 col (8,6 
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cm) x 22,4 cm a primeira coluna e 11,2 cm a segunda. Fotos de: ( 20,3 x 14,7 cm), ( 9,1 x 5,9 cm) 

, (8,8 x 5,4 cm), (8,8 x 4,7 cm)  e (9,2 x 5,5 cm). Página 10 com composição histórica, texto de 2 

col (6,7 cm) x 13,5 cm com inter-título e imagem de 9,5 x 10,8 cm entre as colunas. Foto de (14,6 

x 10,9 cm) na parte superior da página. Página 11 com 2 col (4,7 cm) x 23,3 cm e inter-título. 

Fotos de (14,5 x 11,7 cm) e (9,8 x 6,8 cm), presença de pequeno box e anúncios no rodapé. 

Página 12 com composição histórica de fotos e texto de 1 col (7,3cm) x 20,3 cm com inter-titulo. 

Fotos de: (15,3 x 7,9 cm), (8,1 x 9,8cm) e (8,1 x 8,2 cm).  

Página 13 com 2 col (5,4 cm) x 18,2 cm com inter-títulos. Box na parte inferior com texto de 2 

col(5,8 cm) x 5,7 cm e foto de (11,5 x 8,2 cm). Outras duas fotos na página medindo (13,1 x 8,6 

cm) e ( 8,2 x 5,9 cm).  
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4 CULTURA VERSUS ENTRETENIMENTO. QUEM É O VENCEDOR? 

 

Os caminhos e descaminhos da cultura fazem parte da vida cotidiana de todos nós, e como 

escreveu André Malraux,(1901-1976), “A cultura não se herda, ela se conquista”. Realmente! Na 

sociedade atual é preciso conquistar os bens culturais, que deveriam estar ao alcance para todos. 

Só que a identidade cultural de uma sociedade se constrói com uma população instruída e 

conhecedora de suas possibilidades. E nessa perspectiva, o caráter de serviço público do 

jornalismo precisa prevalecer. Assim, é de suma importância que o Jornalismo de Segundo 

Caderno exercido pelos jornais diários seja capaz de não apenas fornecer informações, mas sim é 

preciso instigar o leitor. Fazer com que a informação recebida não seja apenas mais uma para 

ficar guardada, porque é através do conhecimento que as sociedades se transformam.  

 Dentro desse contexto, é possível afirmar que o Jornal Diário de Santa Maria, através da 

Revista Mix, por meio de análise da seção reportagem, não cumpre com o seu papel social. 

Embora, 67% dos temas da pesquisa estejam inseridos no âmbito cultural, a abordagem 

informativa não apresenta elementos para a reflexão de idéias e valores. É meramente 

informativo. Assim , 50% das edições analisadas possuem foco local, e os 33% que fazem parte 

de uma abordagem nacional /internacional estão na área do entretenimento, tematizados dentro 

do mundo consumista, através da moda. Esse fato é questionável. Pode ser uma questão editorial, 

mas o leitor precisa ter conhecimento da produção cultural fora dos perímetros da cidade. É 

provável que a falta de elementos reflexivos seja em função da ausência constante da opinião de 

especialistas no assunto. Apenas 33% das reportagens apresentam uma opinião especializada, 

porém pouco explorada.  

 O nome da revista, Revista Mix, sugere um mix, uma mistura de elementos diversos, que 

pode e deve, ser melhor explorado. Com criatividade é possível abordar temas leves, muito além 

do mundo fashion, fazendo um mix de informação, cultura e entretenimento. Fácil? Não mesmo! 

E os motivos vão desde a postura editorial aos problemas financeiros das redações. Contudo, 

Santa Maria, uma cidade com uma grande população universitária, tem público, e 

conseqüentemente, lucro, para merecer uma produção de Segundo Caderno de melhor qualidade.  

Nota-se também uma estabilidade editorial nestes cinco anos de revista, embora a 

publicação esteja no seu terceiro editor, não há mudanças significativas com relação à linha 

editorial. Observa-se apenas mudanças gráficas, e as mudanças são necessárias para o constante 
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aprimoramento. Assim como, não se percebe um posicionamento claro da revista quanto ao seu 

papel na busca pela divulgação e propagação dos bens culturais. Embora as considerações sejam 

com base na análise de um recorte da revista, não há justificativa para a falta de espaço reflexivo. 

E isto porque a seção reportagem é o mote da publicação, é por meio dela que se atrai o leitor e 

que os vínculos entre o ele e o veículo são construídos.  

Pluralidade de idéias e valores é o que se busca, para que possamos reescrever o 

Jornalismo de Segundo Caderno do Jornal Diário de Santa Maria. A complexibilidade do tema 

discutido não permite uma conclusão definitiva e não se encerra nesta pesquisa. É importante 

ressaltar que neste trabalho buscou-se uma constatação de fatos, e que os motivos precisam ser 

estudados para possamos resgatar o jornalismo de Segundo Caderno reflexivo, capaz de 

contribuir para a formação de cidadãos conscientes e engajados na busca por uma sociedade mais 

justa e democrática.  

Na disputa entre cultura e entretenimento, a cultura vence na proporcionalidade, mas o 

grande perdedor é o leitor que está desprovido de um bom Jornalismo de Segundo Caderno, 

porque o bom jornalismo relata o mágico e o trágico, o divino e o profano, e cabe aos leitores 

decidir de que lado está.  
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