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RESUMO 

 

O presente estudo é resultado de um trabalho final de graduação que teve por objetivo 

verificar as estratégias de aproximação do caderno Kzuka - veiculado no jornal Diário de 

Santa Maria pelo Grupo RBS - com o seu público alvo. Mostrando como o Kzuka se apropria 

de situações, acontecimentos, expressões, fontes, palavras, ícones, cores, imagens e 

interatividade para aproximar-se do jovem, seu público alvo, e qual a maneira escolhida para 

abordar essas situações através de uma publicação semanal de jornalismo especializado. Os 

conceitos discutidos no refencial teórico são de identidade jovem - clareando quem é esse 

jovem de hoje, baseado no que foi o jovem antigamente - jornalismo especializado – focadas 

em diferentes grupos e segmentos sociais e também publicações de jornalismo especializado 

dirigidas apenas para o público jovem -, projeto gráfico e projeto editorial. Como 

procedimentos metodológicos, foram selecionadas quatro edições de diferentes datas e fases 

do caderno especializado Kzuka para serem analisadas qualitativamente perante suas 

diferentes seções quanto a linguagem, projeto gráfico, projeto editorial, interatividade com o 

leitor, relação impresso-web e temáticas abordadas. Como resultado temos que a 

interatividade estimula o leitor a buscar cada vez mais o acesso ao caderno e tem sua eficácia 

comprovada principalmente no site que é o espaço em que essa interação acontece e aceitação 

por parte do público em Santa Maria não segue as tendências de outras localidades pois o 

caderno perde espaço ao tempo em que não captura novos anunciantes para suas páginas. 

 

Palavras-chave: Kzuka. Público jovem. Segundo caderno. Jornalismo especializado. 

 

ABSTRACT 

 

The present study is the result of a final work graduation aimed to analyze the strategies to 

approach the book Kzuka - published in the daily newspaper Diário de Santa Maria by the 

RBS Group - with its audience. Showing how the Kzuka takes possession of situations, 

events, expressions, fonts, words, icons, colors, images and interactivity to get closer to the 

young, its target audience, and witch way was chosen to brought up these situations through a 

weekly publication of specialized journalism. The theoretical concepts discussed in refencial 

are young identity - clear who is this young man today, based on who was once young - 

specialized journalism - focusing on different groups and social segments and also journalist 

specialized publications intended only for the young audience - , graphic design and 

publishing project. The methodological procedures were selected four editions of different 

dates and phases of supplement specialized Kzuka to be qualitatively analyzed before its 

different sections as the language, graphic design, editorial design, interactivity with the 

reader, web-print relation and the subjects addressed. As a result we have that interactivity 

encourages the reader to seek more access to Kzuka supplement and has proven effective 

especially in the site which is the space that this interaction occurs and acceptance by the 

public in Santa Maria does not follow the tendencies of other locations because the 

supplement loses ground at the time that does not capture new advertisers to its pages 

 

Key-words: Kzuka. Young audience. Second supplement. Specialized Journalism. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 Este estudo propõe um entendimento de como o caderno Kzuka, suplemento dedicado 

ao público jovem publicado no jornal Diário de Santa Maria, do Grupo RBS
1
, se apropria de 

situações, acontecimentos, expressões, fontes, palavras, ícones, cores, imagens e 

interatividade para aproximar-se do jovem, seu público alvo, e qual a maneira escolhida para 

abordar essas situações através de uma publicação semanal de jornalismo especializado.  

O caderno Kzuka é voltado para o público jovem e trata de matérias de artistas, 

músicos, celebridades e até mesmo dúvidas e questões corriqueiras da adolescência. É, 

atualmente, desenvolvido pelo Grupo RBS, buscando estabelecer novas relações com o 

público jovem ao oferecer alternativas de cultura e entretenimento através de eventos 

especiais e dos veículos Kzuka, que se caracterizam pela interatividade. 

Esta monografia consiste na investigação das estratégias de aproximação utilizadas 

pelo caderno com seu público, a partir da análise da escolha da linguagem adotada, marcada 

por certas palavras e gírias em fragmentos textuais; do estudo de algumas seções e sua relação 

de interatividade com o leitor; do caráter de entretenimento ou informação dos textos; e da 

análise da reformulação e mudança de estruturas editoriais e gráficas do caderno. 

 Para seguir um raciocínio lógico e facilitar a compreensão, o primeiro passo é entender 

quem é esse jovem de hoje. Sua identificação é importante, pois alguns atributos, antes 

característicos apenas dessa fase de transição, hoje se identificam em indivíduos de qualquer 

idade: incerteza, precariedade, mobilidade, abertura a novas situações, transitoriedade, 

criatividade, flexibilidade e assim por diante. O capítulo 2 tratá as relações do jovem com a 

mídia, explicando e contextualizando quem é o jovem de hoje, isso tudo, com referências a 

quem foi o jovem do passado. 

Após compreendermos mais sobre o contexto do jovem na sociedade contemporânea, 

reconstruiremos as relações que esses jovens estabelecem com a mídia, como essa relação se 

dá, como esses jovens são representados na mídia, quais produtos midiáticos consomem e o 

que se produz para esse público. Para isso, analisamos os resultados de outras pesquisas e 

referências bibliográficas sobre o tema. 

Como o Kzuka é um caderno especial, trabalhar com jornalismo especializado, seus 

conceitos gerais e, também, suas peculiaridades, é uma obrigação e será o próximo passo do 

                                                           
1
 Rede Brasil Sul, empresa de telecomunicação de grande influência no RS e em SC, com 18 emissoras de tv 

aberta afiliadas à Rede Globo, 2 emissoras de tv locais, 24 emissoras de rádio, 8 jornais e 9 sites. 
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estudo, em que são explicadas questões como: o que é um caderno especial e quais suas 

características. Essas questões sobre jornalismo especializado são abordadas no capítulo 3. 

Para vincular tudo isso ao tema do trabalho, iremos rever materiais produzidos para o 

público alvo jovem, como os antigos cadernos do jornal Zero Hora, o Zerou e o Patrola, o 

caderno Folhateen do Jornal Folha de São Paulo e alguns sites na internet, incluindo o próprio 

site do Kzuka. Assim, buscamos uma aproximação da essência da criação desse produto tão 

recente que vem se solidificando no mercado de produção midiática para públicos específicos. 

Essa parte também estará no capítulo 3, no subítem destinado ao público jovem. 

Com base em pesquisas sobre outros cadernos para jovens, será possível conhecer 

diferentes metodologias, resultados já obtidos em análises semelhantes, sem com isso fazer 

uma comparação dos outros cadernos com o Kzuka, mas para, simplesmente, aproveitar os 

difentes ângulos de análise e maximizar os resultados do estudo dos cadernos Kzuka que 

constam nessa monografia. 

Como estratégia metodológica, a análise parte do estudo do projeto editorial e gráfico 

do caderno. São eles que determinam o „leque‟ de temáticas a serem abordadas, público 

prioritário, estilo e linguagem, fontes usadas, layout de páginas e tudo que se diz respeito à 

disposição e distribuição, tanto textual quanto imagética. Da parte gráfica fazem parte as 

cores, os botões, fundos, rodapés, efeitos, edição e criação de imagens. Os componentes 

editoriais e gráficos se encarregam de fechar o capítulo 3. 

Por último, no capítulo 4, da análise, inicialmente constará com uma descrição do 

caderno Kzuka, elencando suas características gerais ao longo de sua publicação. Quatro  

edições da publicação serão analisadas minuciosamente uma a uma e aqui serão trazidos os 

resultados cruzados, perante o projeto gráfico, projeto editorial, temáticas aboradadas, 

linguagem e interação com o leitor, respectivamente. 

A estrutura dessa monografia foi estruturado com vista em separar os conteúdos para 

que possam ser lidos isoladamente na ordem desejada, isso, para deixar que o leitor escolha 

sua própria rota de leitura e de aproveitamento das informações. Essa introdução também 

pretende colaborar com isso. Já a análise, para seu entendimento, deve ser lida seguindo a 

ordem começo-fim. 
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2 A IDENTIDADE JOVEM 

 

Até há algum tempo, quando uma pessoa tinha questionamentos ou necessitava de 

alguma informação, ela tinha que ir a uma biblioteca para pesquisar, entrevistar alguém que 

possuia tal conhecimento ou realizar uma pesquisa de campo para buscar o entendimento de 

um conhecimento específico. O acesso às informações, de uma maneira ou outra, sempre 

existiu. Mas o esforço necessário para a obtenção dessas informações mudou drasticamente. 

No atual momento, uma máquina com acesso à internet equivale a milhares de 

bibliotecas em termos de quantidade de informação. Uma simples dúvida ou a resposta de 

uma pergunta intrigante necessita do simples esforço de digitá-la em um site com mecanismo 

de busca. Ali estão diversos ângulos, pontos de vista, informações variadas, aprofundadas e 

complementares sobre o que foi buscado. 

Para compreendermos o jovem que constitui o público alvo do caderno Kzuka é 

preciso estar ciente desse novo meio em que esse jovem foi criado, pois esse meio vem 

formando um jovem diferente do de outras gerações. Esse membro da sociedade, que se 

desenvolve em meio a essas novas tecnologias, anseia em tornar-se o ator principal da 

conjuntura em que vive e que o cerca. 

 

A internet se caracteriza, assim, por um aspecto que não estava presente na TV, no 

rádio ou no cinema, ou seja, a possibilidade do espectador de interagir e de criar, 

podendo tornar-se, através do mesmo instrumento, um produtor de mídias. Qualquer 

pessoa, ainda que com poucos recursos financeiros ou técnicos pode produzir 

informações e conteúdos na internet hoje. (WIGGERS, 2008, p. 3) 

 

Esta exuberância tecnológica está disponível em multimídia. Na internet, é possível 

comunicar-se pelo microfonone, webcam e pela escrita ao mesmo tempo. As linhas de 

fronteiras que separam os países diminuem no dado momento em que os usuários conectam-

se a essa imensa rede que os liga e, mesmo não dominando uma língua em comum, eles 

comunicam-se através de recursos sonoros e visuais. 

 Um exemplo disso são os jogos online. O que parece ter surgido como uma simples 

forma de entretenimento acabou se tornando um esporte para alguns e até mesmo uma 

carreira profissional para outros. Nesses games, eles são obrigados a encontrar novas 

maneiras de estabelecer comunicação, já que, na maioria dos games, os jogadores são 

divididos em equipes diferentes e, para vencerem, é necessário comunicação e envolvimento 

entre o grupo. 

Os fóruns de discussão são outro exemplo desse estreitamento de fronteiras e de 



9 

 

possível contato com outros idiomas. Esses espaços cibernéticos, públicos e privados são 

destinados a discussão de assuntos escolhidos pelos próprios usuários e apresentam-se 

divididos por áreas e categorias, para que os usuários encontrem com maior facilidade o 

assunto sobre o qual pretendem opinar. 

Esse contato com a tecnologia impõe uma multiplicidade nas fontes de obtenção de 

educação que se mesclam e, de certo modo, colaboram uma com a outra. Antigamente, uma 

das únicas referências para obtenção de informação eram as instituições de ensino e era 

necessário que a pessoa estivesse fisicamente presente para optar entre a obtenção/formação 

ou não de conhecimento. Hoje em dia, o diploma pode ser adquirido em casa - como são os 

exemplos de ensinos à distância - mediados pela internet. 

 

Na educação, por exemplo, favorecem a atividade de ensino-aprendizagem de forma 

colaborativa, continuada, individualizada e amplamente difundida. Além disso, a 

capacidade de reconfiguração desse novo sistema social cria maior disponibilidade 

para a incorporação de mudanças. (WIGGERS, 2008, p. 1) 

 

Esse envolvimento acaba influenciando na educação do usuário, sobretudo do jovem, 

pois essas horas em frente à telinha tornam-se experências vividas. Guillermo Orozco Gómez 

(2006), no livro Sociedade Midiatizada, discute os efeitos de mudança de aprendizado que as 

tecnologias, nesse momento, duas em específico, o computador e a televisão, provocam, 

diminuindo a papel formador das instituições, devido a seus corriqueiros problemas de 

funcionamento. 

 

O quarto em que se usa o computador e/ou se vê televisão se torna o cenário de 

várias vivências e experiências; embora sejam vicárias e virtuais, transformam-se em 

“lições” para a vida. O que se aprende aí resulta muitas vezes mais relevante do que 

aquilo que se aprende em instituições educativas formais. A mera exposição das 

audiências à imagem nas diferentes e possíveis telas supera quantitativamente sua 

exposição aos quadros-negros e às figuras dos professores nas salas de aula. O mero 

contato com o saber e os saberes, com os conhecimentos legitimados, reduz-se cada 

vez mais nas intituições educativas, bombardeadas pelas ausências de professores, 

os feriados, as reividicações sindicais dos docentes, as políticas dos ministros da 

educação da vez, etc, e aumenta geometricamente diante da proliferação de ofertas 

midiáticas e cibernéticas. (OROZCO GÓMEZ, 2006, p. 96)  

 

Parece que, pela primeira vez, o usuário tem o poder ampliado de escolher o que será e 

como será recebido o conteúdo dos meios de comunicação. Com as tecnologias anteriores, 

como o rádio, era apenas possível receber a informação que a locução decidia. A televisão, 

mesmo anos após seu surgimento, com sua variedade de canais, oferece apenas conteúdos 

pré-determinados e o possibilita escolher entre o recebimento de um deles, o que pode se 
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encaixar em um conteúdo de interesse, mas dificilmente será o exato conteúdo que o 

telespectador esperava receber. 

 Já a internet, detentora de recursos hipertextuais, sonoros e visuais, enfim, multimídia,  

possibilita a escolha do exato conteúdo que se deseja entrar em contato. Por isso, essa enorme 

ligação da formação desse jovem com a rede mundial de computadores. Esse jovem 

representa a primeira geração a qual foi dada essa escolha, a de seguir o caminho de maior 

liberdade na escolha de conteúdos a serem recebidos, salvo, obviamente, quando esse 

conteúdo não consta na complexidade e hipertextualidade do meio cibernético. Cabe a ele, 

também, mais do que optar entre uma vasta gama de conteúdo, também criar, produzir, 

interagir através de novas formas de comunicar. Segundo Orózco Gomes, esses jovens: 

 

[...] se diferenciam mais das anteriores por se basearem em lógicas distintas, que no 

campo da comunicação social se mostram mais sensoriais que racionais e que 

incluem, sobretudo, a primazia dos sentidos da audição e da visão como redutos de 

legitimidade daquilo que se percebe cada vez mais virtual e multissensorialmente, 

mas que supõe uma distância. E quanto mais distância, mais mediações. (OROZCO 

GÓMEZ, 2006, p. 83) 

 

Essa mudança na compreensão e nas vivências do jovem na sociedade inserem-se em 

um panorama maior de transformações pelas quais foi passando esse coletivo social ao longo 

do tempo. Hoje, ser jovem significa, para grande parte da população, ter um acesso, um 

contato diferenciado e muito próximo às tecnologias. Entretanto, ao estudar sobre a 

construção do conceito da juventude, percebemos que nem sempre crianças, futuros jovens e 

adultos foram tratados de modo diferente. No final do século XIX, as crianças eram 

consideradas adultos em miniatura, e não um grupo social distinto, como afirma Mazzarella: 

 

[...] em todas as famílias, exceto nas de classe mais alta, (as crianças) 

desempenhavam papéis específicos e vitais dentro da estrutura familiar. Na maioria 

das famílias rurais, por exemplo, os meninos aprendiam em tenra idade o ofício dos 

seus pais, e as meninas o trabalho doméstico com as suas mães. Como resultado, 

com exceção das crianças burguesas, a maioria das crianças não frequentava a escola 

além de alguns poucos anos. Com a industrialização e a urbanização, a estrutura das 

famílias começou a mudar. As famílias já não eram mais autossuficientes; os 

Estados Unidos se transformaram em uma nação de consumidores ao invés de 

produtores. Em consequência, as crianças deixaram de desempenhar o mesmo papel 

econômico produtivo dentro das famílias, o que lhes permitiu que tivessem mais 

tempo livre, sem mencionar um maior número de coisas para consumir. 

(MAZZARELA, 2002, p. 69) 

 

Os pais começaram a entender as crianças como folhas em branco, nas quais eles 

fariam os primeiros rabiscos que definiriam o futuro e a cultura desse jovem. Isso atraiu 

atenção dos reformadores e ativistas que iniciaram mudanças em normas do estado e na 
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legislação. A educação pública foi institucionalizada e os jovens permaneciam cada vez mais 

na escola e por períodos mais longos junto com outros jovens. Foram criadas leis para 

proteção do jovem perante o trabalho infantil e a educação foi definida como obrigatória. 

Então começaram a surgir as divisões. 

 

O rótulo "adolescente" apareceu pela primeira vez em uma edição de 1941 da revista 

Popular Science (Hine, 1999). Por sua vez, a revista Seventeeen foi fundada em 

1944 como uma das tentativas de explorar e mercantilizar a nova cultura emergente 

do adolescente pós-guerra da classe média e a sua enorme renda disponível 

(Palladino, 1996). Foi, naquele momento, de acordo com Kathleen Knight Abowitz 

(s.d.), que "os adolescentes se transformaram em uma 'geração', sendo reconhecidos 

mais pelas suas experiências etárias em comum do que pelas diferenças com base na 

classe, raça ou etnia que os separavam". De acordo com Larry Grossberg (1994, p. 

26), "a própria existência da juventude, pelo menos no século XX, está intimamente 

ligada à mídia e vice-versa: poderíamos dizer que, talvez mais do que qualquer outra 

identidade social, a adolescência sempre existe, com as mídias e dentro destas, como 

um estilo". (MAZZARELA, p. 69) 

 

O que possibilita o surgimento desses protagonistas sociais é o fácil acesso às 

informações, sobretudo através das mídias, como explica Mazzarela, a partir da compreensão 

do contexto vivido no pós-guerra nos Estados Unidos. A ideia do jovem nasce com a 

ampliação da noção de certo e errado, do possível e do impossível, das diferentes políticas 

socioeconômicas, independentemente das distâncias geográficas, e, principalmente, pelo 

desejo de consolidar-se como um membro importante e atuante dentro de sua tribo, um ator 

social – entendido como: 

 

De maneira geral, a expressão ator social refere-se, hoje em dia, ao indivíduo 

responsável pela consecução de objetivos particulares e exeqüiveis, e cuja atividade 

encontra seus limites e possibilidades na atividade dos outros atores sociais e na 

conjuntura socioeconômica previamente diagnosticada. O ator social é aquele que, 

para conseguir alcançar objetivos particulares, modifica o “entorno social” 

negociando com outros atores. Essa atividade do ator social, em prol de si mesmo e 

do grupo, é o que faz dele um membro da sociedade civil (SOUZA, 2008, p. 44). 

 

A juventude não deseja mais ser uma vítima do que foi negociado anteriormente, ela 

anseia fazer seus próprios acordos, modificar situações corriqueiras que não condizem com 

seus princípios e valores, o que antes era regra, agora tende a ser requestionado e rediscutido 

para, assim, se ter certeza de que o que foi decidido previamente continua de acordo com a 

atual situação em que esses jovens se encontram. 

Esse jovem, muda, cada vez mais, seus hábitos e, para alguns, por exemplo, a noite já 

não é feita necessariamente para dormir, o sono pode ser distribuído durante horários diurnos.  

Essa nova geração tende a flexibilizar seus horários, mas muitas vezes acaba não 
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conseguindo. Seguindo esse exemplo de transformações no contexto da juventude, 

pesquisadores do George Institute for Global Health in Sydney, Australia, analisaram os 

hábitos noturnos de cerca de 20 mil pessoas entre 17 e 24 anos. Mais da metade dos jovens 

que dormem depois das 2h da manhã, mantém a média de 6h de sono por dia, mesmo com as 

eventuais reposições de sono em outros horários. Já os que iam dormir mais cedo mantinham 

uma média de oito horas de sono diárias. E todo e qualquer ser humano que dormir menos de 

seis horas apresentará níveis mais elevados de estresse. De acordo com o Professor Nick 

Glozier, que guiou o estudo
2
, “com o passar dos anos, os jovens têm dormido cada vez menos. 

E a falta de sono pode trazer efeitos potencialmente graves a saúde mental”. 

A maioria dessas horas perdidas de sono vai para o entretenimento, para explorar essas 

novas tecnologias, para estabelecer novas relações sociais na rede, para olhar um filme ou 

ouvir músicas baixadas na internet. Esse acesso fez com que fossem produzidas novas bandas 

destinadas a atender e agradar o público de uma faixa etária cada vez mais jovem, fazendo 

com que essas bandas se promovessem através desses meios. Também outros produtos 

culturais foram sendo criados para explorar esse novo mercado consumidor. 

Neste cenário de autopromoção pela rede estão presentes bandas como Nx Zero e 

Fresno, que se tornaram famosas utilizando-se de vídeos no Youtube
3
, Twitter

4
, Facebook

5
, 

                                                           
2
 Disponível em: http://www.telegraph.co.uk/health/healthnews/7976621/Sleep-deprived-teenagers-triple-

chances-of-mental-illness-by-spending-nights-online.html Acesso em 18 de maio de 2011. 

3
 Fundado em fevereiro de 2005, o YouTube permite que bilhões de pessoas descubram, assistam e 

compartilhem vídeos criados originalmente. O YouTube oferece um fórum para que as pessoas se conectem, 

informem e inspirem outras, em todo o globo, e age como uma plataforma de distribuição para criadores e 

anunciantes de conteúdo original, pequenos e grandes. http://www.youtube.com/t/about_youtube Acesso em: 19 

de Junho de 2011. 

4
 Twitter é uma rede de informação em tempo real que conecta você às últimas informações sobre o que há de 

mais interessante. Basta encontrar os perfis que você mais se identifica e seguir as conversas.  O Twitter é 

composto por pequenas explosões de informação chamadas Tweets. Cada Tweet tem até 140 caracteres, mas não 

se deixe enganar pelo tamanho da mensagem: você pode compartilhar muita coisa com pouco espaço. Conectado 

a cada Tweet, há um painel detalhado que fornece informações adicionais, um contexto mais aprofundado e 

mídias incorporadas. Você pode contar sua história no seu Tweet, ou pode pensar em um Tweet como um título, 

e usar o painel de detalhes para contar o resto com fotos, vídeos e outros conteúdos de mídia. 

http://twitter.com/about Acesso em: 19 de Junho de 2011. 

5
 Fundado em fevereiro de 2004, o facebook dá as pessoas o poder de compartilharem e fazerem o mundo um 

local mais aberto e conectado. Milhões de pessoas usam o facebook para conversarem com seus amigos, 

compartilharem fotos, links e vídeos. http://www.facebook.com/facebook#!/facebook?sk=info Acesso em: 19 de 

junho de 2011. 

http://www.telegraph.co.uk/health/healthnews/7976621/Sleep-deprived-teenagers-triple-chances-of-mental-illness-by-spending-nights-online.html
http://www.telegraph.co.uk/health/healthnews/7976621/Sleep-deprived-teenagers-triple-chances-of-mental-illness-by-spending-nights-online.html
http://www.youtube.com/t/about_youtube
http://twitter.com/about
http://www.facebook.com/facebook#!/facebook?sk=info
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blogs
6
 etc e destinam sua música a todos os públicos, sem nenhum em exclusivo. A Fresno, 

banda gaúcha de Porto Alegre que tem imenso sucesso entre esse público, nega produzir 

músicas emo
7
 e afirma que suas canções variam entre e o rock e o pop. Situação similar a da 

banda paulista Nx Zero, que reclama que muitas pessoas não chegaram nem a ouvir suas 

músicas devido ao rótulo de música emo. 

Quem segue tendências diferentes são as bandas Restart e Cine, que afirmam que suas 

músicas são para os mais diversos públicos, inclusive os emos, como já se referiram a si 

mesmos. E, por consequência, a música produzida por esses grupos participa de um cenário 

de modificação do modo de pensar e ser dessa juventude, resultado que já é visual: o colorido 

nas roupas, as tendências e os acessórios que os jovens usam. 

 

Os avanços tecnológicos contemporâneos, quando observados, sobretudo no âmbito 

da mídia eletrônica, vêm dando origem a processos de aceleração, pulverização e 

mistura de experiências que atingem os sujeitos de modo complexo e, muitas vezes, 

desestabilizador. Tais avanços tecnológicos podem ser entendidos como espécies de 

alavancas para remanejamentos e alterações das formações subjetivas 

contemporâneas subsumidas pelo cenário mais amplo da globalização econômica. 

(ALMEIDA, 2006, p. 142) 

  

Apesar dessas mudanças, muito ligadas ao acesso e às novas formas de consumo das 

mídias e das tecnologias da informação e da comunicação, existem muitos modos de ser 

jovem hoje no mundo. No Brasil, alguns grupos ainda estão presentes em nossa sociedade, 

como os punk 
8
, mesmo que em menor quantidade do que nos anos de 70 e 80. Como alguns 

                                                           
6
 O blog, ou weblog, é uma das ferramentas de comunicação mais populares da internet. A pessoa que administra 

o blog é chamada de blogueira(o). Uma das características dos blogs é que, em geral, eles têm um aspecto muito 

parecido, isto é, o usuário é limitado no que diz respeito a alterações visuais. Outra característica dos blogs é a 

freqüência de atualização. Alguns são atualizados diariamente, outros semanalmente, mensalmente e, em alguns 

casos, até várias vezes por dia. Cada atualização ou publicação no blog é chamadas de post. 

http://www.infoescola.com/informatica/o-que-sao-blogs/ Acesso em: 19 de junho de 2011. 

7
 Este termo originalmente era utilizado para designar o estilo de música “emotional hardcore” dos anos 80 no 

cenário punk rock. No entanto, nenhuma banda, mesmo aquelas que deram origem ao estilo, aceitam o rótulo 

emo. Esta palavra é ambígua, pois pode ser utilizada tanto como um rótulo que agrega bandas que emergem do 

cenário undergroud, quanto para definir a cultura alternativa onde uma pessoa demonstra muita sensibilidade. 

Disponível em: http://www.brasilescola.com/sociologia/emo.htm Acesso em 20 de maio de 2011 

8
 Surgiu na década de 70 e tem como características: O príncipio da autonomia do "faça você mesmo!", o 

interesse pela aparência agressiva, a simplicidade, o sarcasmo niilista, a subversão da cultura, entre outros. 

Entre os elementos culturais punk, estão, por exemplo: O estilo musical e visual, o comportamento, podendo 

incluir ou não princípios éticos e políticos definidos; símbolos, expressões línguisticas, etc. 

Segundo um grande número de punks, é uma manifestação fundamentalmente cultural e ideologicamente 

independente, cujo aspecto revolucionário se baseia na subversão não-coersiva dos costumes diários, sem, no 

entanto, se apegar a um objetivo preciso ou a um desejo de aceitação por um grupo, representando uma postura 

distinta do caráter politicamente organizado e definido do movimento punk e de seu respectivo interesse na 

http://www.infoescola.com/informatica/o-que-sao-blogs/
http://www.brasilescola.com/sociologia/emo.htm
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grupos sobrevivem, outros tendem a se extinguir e perdem força com o passar dos anos, como 

é o exemplo dos hippies
9
, que tiveram grande influência nos anos 60 e 70, mas agora já são, 

praticamente, um grupo extinto. 

Independente do grupo, existem novas culturas que estão presentes em praticamente 

todos os grupos de jovens do Brasil de hoje. É o que indica o livro Culturas Jovens: novos 

mapas do afeto (Maria Isabel de Almeida, 2006), em que o título de um dos capítulos serve de 

exemplo para resumir uma prática presente na maioria dos jovens dessa nova geração: “Zoar e 

“ficar”: novos termos da sociabilidade jovem. 

A ocorrência dessas duas práticas da sociedade jovem é frequente. Almeida busca o 

sentido de zoar, sem sintetizar essa gíria com outra, como muitos jovens responderiam a 

pergunta, “zoar é tirar onda”. 

 

Os contextos em que tem lugar a “zoação” são múltiplos e variados. Entre eles, 

podemos citar como estratégicos os cinemas e os shoppings centers. As salas de 

bate-papo na internet inscrevem-se como mais um contexto para a “zoação”. 

(ALMEIDA, 2006, p. 148) 

 

 A autora traz depoimentos de jovens explicando quando é que eles zoam, como o 

fazem, nas palavras dos próprios entrevistados: 

 

Várias vezes a gente não tá afim de sair, ou não tem night, ou geral tá com 

namorada, ou geral tá sem dinheiro. A nossa night era junta uma galera, pegar uma 

bola e ir de madrugada jogar bola lá no Cobal do Leblon. Isso já era a maior zoação. 

A gente chegava meia-noite, geral de bermudação, assim, na madrugada. Vai pra lá 

jogar bola. Pelo simples fato de durante a semana toda você ficar reprimido, por 

mais que você não ache. Tem horário e tem que se comportar, e tem que não sei o 

quê. Chega fim de semana e é aquela parada, tipo válvula de escape, pra poder 

aguentar mais outra semana, é basicamente isso. Aquela música do Lulu Santos com 

                                                                                                                                                                                     
preservação da tradição punk em sua forma original ou considerada adequada. Fonte: 

http://wwwliberdadedexpressao.blogspot.com/2010/06/o-que-e-punk-resumo.html Acesso em: 19 de junho de 

2011. 

9
 Os hippies eram parte do que e convencionou chamar de movimento de contracultura dos anos 60, nascido nos 

EUA, esse movimento surge como a própria negação da sociedade de consumo e da educação tradicional que 

denunciava as contradições da sociedade capitalista em seus diversos níveis de relações. No início era um 

movimento estudantil que contestava as injustiças sociais tais como; o racismo, a pobreza, a inferioridade dos 

direitos das mulheres, ou seja, estavam em desacordo com os valores tradicionais das classes sociais americana. 

Com relação à política, existia pouco interesse por parte dos mesmos, eram adeptos ao pacifismo, seus principais 

valores a serem defendidos era a “paz” e o “amor”.  Fonte: http://pt.shvoong.com/humanities/1729156-

hist%C3%B3rico-hippie/#ixzz1PlfeRQ6k Acesso em: 19 de junho de 2011. 

 

http://wwwliberdadedexpressao.blogspot.com/2010/06/o-que-e-punk-resumo.html
http://pt.shvoong.com/humanities/1729156-hist%C3%B3rico-hippie/#ixzz1PlfeRQ6k
http://pt.shvoong.com/humanities/1729156-hist%C3%B3rico-hippie/#ixzz1PlfeRQ6k
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o Cidade Negra, “Sábado à noite”, cara, é aquilo mesmo! Pelo simples fato de você 

colocar uma roupa pra se distrair, esperou a semana inteira, sei lá. Você vai de 

bobeira, sem fazer nada, eu já tô tranquilo. (ALMEIDA, 2006, p. 148-149) 

 

 Como parece resumir esse jovem, zoar carrega o tom total do entretenimento com a 

brincadeira. A autora relata a necessidade do grupo para zoação, não é possível zoar sozinho. 

São grupos de amizades que se formam rapidamente e podem acabar na mesma velocidade, 

não que esses jovens não dêem valor a amizade, mas muitas dessas relações não adquirem um 

tom sério, são múltiplas e efêmeras. Dentro deste panorama de relações instáveis entra o 

“ficar”, que é um termo muito utilizado pela geração jovem para quando ocorre uma 

identificação entre dois indivíduos e eles se beijam, “ficam”. O que parece ser inverso ao 

processo que ocorria nos séculos anteriores, no qual para avançar para esse ato de intimidade 

era necessário muito convívio e diversos encontros. É o que comenta Almeida a partir do 

relato de seus entrevistados: 

 

“O primeiro beijo é sempre o último.” Assim nos define Mariana, com alguma dose 

de nostalgia, a instalação de uma nova métrica afetiva e gestual que atravessa as 

práticas do “ficar” entre os jovens ao longo da “night”. “Ficar” é essencialmente 

beijar. Beijar em série, beijar muito, reconfigurando temporalidades antes 

submetidas ao crivo da cadência amorosa e sentimental. O primeiro beijo 

descontextualiza-se, desatrela-se de seus referentes frente ao que conhecemos como 

o ritual do namoro, à medida que a ele se confere uma propriedade fundalmente 

instantânea e recorrente, registro incontinênti do tátil. (ALMEIDA, 2006, p. 149) 

 

 Como se pode observar, a mudança da estrutura de ligação entre indivíduos, que antes 

tinha como mais relevante a compatibilidade de diálogos e gostos, agora se mistura com o 

beijo, com o físico da relação e, tudo isso, logo de cara. Pois a antiga lógica de a conexão 

entre os seres caminhar rumo uma relação mais sólida, como o namoro, perde espaço nesse 

novo âmbito do “se rolar rolou, se colar colou”, como relata outro entrevistado de Almeida: 

 

Geral, rodando. Quando você chega numa mulher, ela já sabe o que você quer, 

entendeu? Cara, por que ficar gastando tempo, né? É meio assim: você gostou de 

mim, eu também gostei, vamos ficar, saqualé? É aquela parada, eu pergunto o nome, 

nem escuto o nome. Se escutar, esqueci. Então, fica assim, ficar só por ficar, sacou?. 

(ALMEIDA, 2006, p. 153) 

 

Após termos referido diferentes grupos de jovens, trouxemos as práticas em comum 

dos jovens em geral e, para fecharmos esse capítulo, será brevemente elencada a relação do 

jovem com a mídia, até mesmo porque essa relação com a mídia não é estabelecida somente 

no período da adolescência, ela teve origem quando criança - mesmo se não com periódicos 

impressos, com certeza, com os programas de televisão e com a internet. Assim, além de parte 
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das características que compõem o jovem atual serem um reflexo do muito que foi recebido, 

experimentado e construído por ele através da mídia, a relação que esse jovem tem agora com 

a mídia também é um reflexo de tudo que vivenciou, quando criança, dos meios de 

comunicação. 

 

O envelhecimento é um processo que se inicia com o nascimento e continua por toda 

a vida. Os estilos de vida associados aos diferentes estágios do ciclo vital são papéis 

aprendidos em uma cultura. As imagens da infância e adolescência cultivam 

concepções de como as crianças e os adolescentes agem e se comportam. As 

crianças, em particular, aprendem sobre estes papéis e também desenvolvem 

expectativas a respeito de como serão seus anos e como adolescentes e adultos com 

base no que elas contemplam na televisão. (MAZZARELLA, 2009, p. 207) 

 

Para entender como a cultura jovem é promissora, deve-se pensar que, bem como os 

adultos, eles também consomem e possivelmente até mais. A grande diferença é que, na 

maioria das vezes, não são eles que pagam pelos seus bens. Talvez seja essa a questão que fez 

com que não houvesse um material jornalístico inteiramente dedicado a esse público por tanto 

tempo. Mas no momento em que começou a ser explorado esse novo mercado, foram 

descobertas inúmeras outras lacunas nesse âmbito, assim como foi percebido que esse público 

é seduzido pelas tendências e, mesmo que involuntariamente, seduz outras faixas etárias 

consequentemente.
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3 JORNALISMO ESPECIALIZADO  

 

Logo no início da história da produção de jornais, segundo Carvalho (2007), o 

interesse do editor era puramente comercial. Nos primeiros jornais, eram trazidas informações 

apenas sobre agricultura, economia, vida social e notícias internacionais. Ou seja, apenas 

divulgações relacionadas às atividades mais básicas do capitalismo, que era o propulsor da 

produção jornalística. 

 Após o período do surgimento ocorre a transformação do material produzido. Como 

dito antes, da importante relação entre o capitalismo e jornalismo, o produto jornalístico se 

tornaria uma arena política e partidária e de luta contra o feudalismo. Nesse momento, o 

jornalismo era opinativo, literário e o lucro passou a não ser o objetivo principal das 

empresas, já que o propósito maior era a consolidação do capitalismo e a extinção do 

feudalismo. 

 Eis que, então, surge o grande progresso. As atividades artesanais (modo de produção 

jornalística até então) foram substituídas pelo investimento em tecnologia, seguindo a lógica 

do capitalismo e da rentabilidade. Com o descobrimento da linotipia (blocos de linhas de 

caracteres que podem ser reutilizados, mas que precisam ser organizados um a um) a tiragem 

jornalística aumentou de três mil para 100 mil exemplares. 

 

Da somatória de alta produtividade e preço baixo resultou a escolha do segmento 

“massa”. E as multidões, antes desprestigiadas (por não terem condições de pagar os 

altos preços dos produtos), foram o alvo do novo produto de consumo. Pode-se dizer 

que daí surgiram os indícios da primeira segmentação, que é configurada nos 

conceitos atuais do chamado marketing do mercado-massa (decisão empresarial que 

se volta para a produção, distribuição e a tentativa de atrair todos os tipos de 

compradores). (CARVALHO, 2007, p. 3) 

 

Desta forma, evidencia-se uma problemática. Do que adianta uma produção em massa 

se as pessoas mal sabiam ler e não entendiam grande parte do que liam? Então, finalmente, os 

produtores de informação começam a se preocupar com a recepção. A tática usada na época 

foi modificar a embalagem e apresentação das informações. Os folhetins passaram a ter três 

ou quatro cortes, títulos interessantes, para auxiliar a memória, com tipo graúdo de letra e 

frases curtas. 

Com o início da real compreensão do material jornalístico produzido, identificam-se 

interesses em comum e assuntos específicos que atraiam mais atenção, em especial, de um 

determinado público. Essa nova percepção, com foco no conteúdo, reformula o material 

produzido e acaba criando divisões dentro do próprio jornal. Eis aí o início da segmentação. 
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Esse foco no público identificou uma fragmentação de interesses, caracterizando um 

público de muitas matizes, não mais composto apenas de homens e de mulheres, 

mas de determinada profissão ou idade, mulheres da cidade grande e da pequena, do 

empresário e do funcionário público, assim por diante. Os empresários da 

comunicação passaram a observar nichos de mercado a serem explorados. Na contra 

corrente da “indústria cultural”, os jornais passaram a produzir material específico e 

direcionado para uma “elite” fragmentada. (CARVALHO, 2007, p. 4) 

 

No contexto atual, a segmentação está bastante presente no jornalismo tanto de revista, 

quanto no impresso diário. Nos jornais, os assuntos especializados são abordados em um 

espaço específico, isolado do resto das notícias, geralmente com uma capa introdutória e com 

chamadas para as matérias presentes dentro deste suplemento ou caderno.  Tudo isso em um 

espaço pequeno, já que o jornal precisa abordar todos os seus tradicionais assuntos diários e 

não é dirigido para um apenas um público em específico. 

Ou seja, os jornais (com suplementos) ao mesmo tempo em que são dirigidos a todos, 

também visam fornecer informações especializadas destinadas a um público específico. 

Assim, esses periódicos, dotados de um conteúdo especializado, conseguem rebater a 

afirmação de Marília Scalzo. 

 

Apesar da existência de títulos como Para todos e Tudo, sabe-se que quem quer 

cobrir tudo acaba não cobrindo nada e quem quer falar com todo mundo acaba não 

falando com ninguém. (SCALZO, 2004, p. 49) 

 

Já as revistas especializadas são o oposto. Elas são inteiramente dirigidas para um 

público e irão tratar de assuntos de um determinado ramo com ampla abordagem. Como 

temos, por exemplo, a revista Superinteressante, que trata apenas de assuntos científicos. 

Outro exemplo é a revista Cosmopolitan, publicada no Brasil com o nome de Nova, que trata 

apenas assuntos que remetem ao universo feminino. 

Apesar dessas diferenças, percebe-se algo comum aos dois veículos. O profissional 

produtor do conteúdo especializado, por dominar tão bem o assunto, acaba usando 

terminologias que o leitor desconhece. Marília Scalzo fala em quais as editorias isso acontece 

com maior frequência. 

 

As terminologias mais problemáticas (tanto em revistas como em jornais) 

geralmente são as ligadas à economia e à ciência, com seus respectivos jargões (o 

“economês” ou o “cientifiquês”), inacessíveis aos leitores comuns. (SCALZO, 2004, 

p. 56) 
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Sob outra ótica, o ideal não é complexificar tanto o texto ao ponto de torná-lo 

incompreensível para grande parte dos leitores. Simplificá-lo ao máximo, pode causar aos 

leitores, detentores de um maior conhecimento, a sensação de um texto pobre e simplista. 

 

O outro dilema da especialização é manter, em um texto jornalístico, o nível de 

excelência exigido pelo leitor que já conhece bastante sobre o assunto. É comum que 

profissionais de áreas específicas considerem simplistas demais as reportagens sobre 

seu ramo de atuação, quando publicadas, por exemplo, em jornais ou revistas 

generalistas. Assim, é comum que médicos considerem rasas demais as reportagens 

sobre medicina e, por sua vez, um advogado julge superficial em demasia as 

reportagens que tratam de legislação. Na verdade, o grau de especialização e detalhe 

que esses profissionais exigem não é compatível com o interesse da maioria dos 

leitores, o que não isenta o jornalista dos erros gritantes que, por vezes, são 

cometidos pela imprensa ao tratar de temas específicos. O desafio para o jornalista é, 

portanto, fazer uma revista acessível aos leitores comuns, mas seu texto deve ser 

preciso ao ponto de poder ser lido, sem contragimentos, por um especialista da área. 

(SCALZO, 2004, p. 56) 

 

A autora traz uma “receita” de texto ideal, algo que deva ser preciso ao ponto de poder 

ser lido por uma especialista da área e por um leitor qualquer, o que nos jornais parece ser a 

questão chave, já que os cadernos, até mesmo por disporem de menos espaço e lidarem com 

um público mais amplo, precisam ser mais explicativos em menor espaço. O que remete à 

questão mais básica sobre a função do jornalista, traduzir as informações para todo público 

em geral, produzindo um produto de qualidade. 

Para encaminhar a notícia ao profissional mais apto a fazer essa tradução, os jornais se 

dividem em editorias. Elas são espaços dentro da empresa, na maioria das vezes em uma sala 

comum, na qual estão apenas profissionais que tratam de determinados assuntos de um tema. 

E, por isso, as notícias, não estão soltas dentro do veículo, mesmo que remetam a fatos 

isolados, elas são distribuídas em seções, como por exemplo: esporte, economia, política, 

mundo, etc. 

Essas seções não apresentam uma divisão tão gritante como as de suplementos ou 

cadernos, elas servem apenas para facilitar a localização do leitor dentro do veículo. Além 

disso, possibilitam entrar em contato mais rapidamente com as notícias que despertam maior 

curiosidade ou de assunto favorito, mas já são um exemplo básico de segmentação dentro do 

próprio jornal. 

 

Mas se o objeto primeiro do jornalismo é o acontecimento, sendo daí derivada a 

notícia e a construção discursiva do real, o que acontece quando o jornalismo não se 

volta para um acontecimento pontual, para um fato extraordinário, mas para certos 

“acontecimentos invisíveis” da e na sociedade? Tal indagação caminha para 

questionamentos a respeito do jornalismo que se dirige não para acontecimentos 

factuais propriamente ditos, mas para os valores, os hábitos, os costumes, 
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comportamentos e sentimentos que compõem a sociedade contemporânea. 

(TAVAREZ, 2007, p. 2) 

 

Com a citação de Tavarez, ampliamos a discussão sobre o jornalismo especializado, 

que, na verdade, é um ramo ainda pouco discutido teoricamente, seja por ser considerado 

jovem dentro das divisões do jornalismo ou por se assemelhar com a prática comum do 

jornalismo. Tavarez explica porque são poucos os estudos sobre jornalismo especializado e 

sua situação no contexto brasileiro.   

 

Na Espanha, o jornalismo especializado vem, desde a década de 1970, como 

atividade acadêmica (FERNÁNDEZ DEL MORAL, 2004), ocupando um lugar de 

destaque na formação dos estudantes de Periodismo, e a partir da década de 1980, 

principalmente, como objeto de estudo e como uma área científica dentro da 

chamada Periodística e das Ciéncias de la Comunicación. Nesse sentido, este país 

encontra-se hoje, comparativamente a outros países, na “vanguarda” das reflexões 

sobre o jornalismo especializado. No Brasil, pode-se dizer que tais estudos 

praticamente ainda inexistem, havendo poucas publicações sobre o assunto (a 

maioria ainda de cunho mais “manualista” e menos teórico), bem como poucos 

cursos (e mesmo disciplinas e seminários) voltados para o tema. (TAVAREZ, 2007, 

p. 2) 

 

Tavarez afirma, portanto, que as publicações sobre jornalismo especializado são de 

cunho mais “manualista”. Ao falar sobre jornalismo cultural, por exemplo, Daniel Piza 

discorre, na prática, sobre o período entre 1995 e 2000, no qual trabalhou no jornal Gazeta 

Mercantil, em um suplemento que trazia a cultura como tema. O autor discorre sobre algumas 

características que faziam do caderno Fim de Semana um caderno especializado de sucesso. 

 

Primeiramente, o autor fala sobre a periodicidade semanal, o que é uma 

característica comum nos suplementos. Eles geralmente são publicados sempre no 

mesmo dia da semana, para que, assim, o leitor, por mais que não compre e leia o 

jornal todos os dias, vá atrás do veículo no dia da semana em que o suplemento é 

publicado. [...] O ponto focal do suplemento era ser “de leitura”, era convidar o 

leitor a investir tempo na leitura atenta e recompesadora de suas matérias, às vezes 

mais longas que uma página. Acreditamos no prazer do texto e fomos reconhecidos 

por isso. (PIZA, 2008, p. 111) 

  

O próximo aspecto sobre o jornalismo especializado remete ao público. É necessário 

conhecer o leitor para qual se dedica o texto. No caso do caderno Fim de Semana, como 

explicado por Piza (2008), seus leitores tinham grau universitário e 25% eram pós-graduados, 

assim, tinham conhecimento em inglês e era possível noticiar sobre eventos no exterior sem 

muitas preocupações. 

 A importância do conhecimento sobre o público não é somente crucial para guiar o 

texto jornalístico, mas também porque essa questão está interligada com o espaço para 
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publicidade que o veículo vende aos anunciantes. Uma revista sobre moda, por exemplo, terá 

mais sucesso de publicidade com empresas responsáveis pela venda de roupas e acessórios 

ligados ao tema da revista, considerando que quem paga a existência do veículo são os 

anúncios. 

 Marília Scalzo relata o fim da famosa revista norte-americana Life exatamente por não 

ser dona de um público específico. Como a revista era recheada de fotos e gráficos, tinha alto 

custo de produção, logo, os anúncios se tornaram muito caros. E como o seu público cresceu 

demais, não era mais possível dinstiguí-lo com exatidão. 

 

 A Life morreu vítima de seu próprio gigantismo. O episódio ensina muitas lições. A 

principal delas é que revista é comunicação de masssa, mas não muito. Quando 

atingem públicos enormes e difíceis de distinguir, as revistas começam a correr 

perigo. (SCALZO, 2004, p. 16) 

 

Outro aspecto a ser considerado no jornalismo especializado, e tanto este quanto os 

dois seguintes, refere-se aos produtores do conteúdo e às características internas da produção, 

remetendo à combinação de gêneros e temas, no que diz respeito a alternar suas capas e 

estilos de textos para dar ao leitor a sensação de que o caderno está sempre se reformulando e 

mantendo uma rotatividade de assuntos abordados. 

Também é importante considerar a equipe de trabalho e os possíveis diferentes pontos 

de vista que um maior número de profissionais, com seus diferentes modos de análise, podem 

proporcionar ao caderno, como explica Daniel Piza: 

 

Em qualquer atividade social, o trabalho em equipe só faz ganhar quando se tem 

variedade de pontos de vista, de idades, de origens, uma vez que a premissa seja o 

mérito ou potencial de cada sujeito. A equipe do Fim de Semana, ora 

deliberadamente ora não, misturava gerações (de José Onofre e Sonia Nolasco, na 

faixa dos cinquënta anos, até Flavia Fonte e Alessandra Simões, recém-formadas), 

origens (havia mineiro, baiano, gaúcho, carioca etc.) e, mais importante, modos ou 

escolas de pensamento (do francófilo Marcelo Rezende ao amercanófilo Onofre, dos 

“repórteres-historiadores” Gonçalo Júnior e Giron aos mais “moderninhos”, como 

Orlando Margarido etc.) (PIZA, 2008, p. 112) 

  

A última característica, segundo o autor, é o item mais importante da lista e refere-se a 

liberdade dada aos jornalistas que trabalham na criação do caderno: tanto a liberdade de 

assuntos a serem abordados, quanto à do modo de escrita e da escolha dos recursos visuais 

que ajudam a compor o material jornalístico final. 

 

A “carta branca”. (...) A direção do jornal, depois de algumas diretrizes nos meses 

iniciais (e de alguns atritos que ajudaram a delimitar territórios), se limitava a 

apontar uma ou outra edição que achava menos feliz, mas esse tipo de observação 
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aconteceu em raras ocasiões. As páginas eram vistas antes de o caderno ser rodado, 

mas, de novo, raramente se pedia alguma alteração. E o principal: não havia 

restrição prévia sobre assunto ou abordagem, e todas as decisões sobre qual seria a 

capa, a pauta e apaginação interna eram dos editores. (PIZA, 2008, p. 113) 

 

Todas as características do jornalismo especializado abordadas neste capítulo são 

importantes. Elas estão conectadas entre si e, assim teorizadas aparentam uma maior 

complexidade, mas, na verdade, elas tem o mesmo simples propósito, agradar ao leitor. E para 

isto não existe segredo que funcione com perfeição, pois dada a variedade de leitores, não há 

como impressionar a todos. 

 

 

3.2 Jornalismo especializado para público jovem 

 

Tudo que foi discutido anteriormente sobre jornalismo especializado remete as suas 

características gerais, que servem para qualquer suplemento, ou seja, sem um público alvo 

definido. Neste subcapítulo, segmentaremos nosso assunto e aprofundaremos a discussão 

sobre a produção de jornalismo especializado para o público jovem. Mas, antes disso, para 

fins de esclarecimento até mesmo do mercado que esses jovens representam, é importante 

conhecer quantos jovens existem no Brasil, qual a porcentagem que isso representa na 

população total do país, e na nossa região sul. Este foi o último censo encontrado com dados 

precisos e trabalhados para medir a quantidade de jovens no país, o censo realizado em 2010 

ainda está desenvolvimento como mostra o site do IBGE, dadas as baixas taxas de 

crescimento que o Brasil atualmente desenvolve, os dados de 2002 se aproximam em muito 

da realidade de 2011. 

 

O jovem brasileiro corresponde a cerca de 20,13% da população país. São 

aproximadamente 34,18 milhões de jovens, em uma população estimada pelo último 

Censo em 169,79 milhões (IBGE, 2002). Uma estimativa corrigida, aplicada a taxa 

de crescimento da população, nos leva a considerar a existência de 

aproximadamente 17,77 milhões de jovens de 15 a 19 anos e 16,9 milhões de jovens 

de 20 a 24 anos. Estes contingentes são, respectivamente 10,31% e 9,8% da 

população total. Em torno de 50,2% são homens e 49,8% são mulheres. 

Respectivamente, 17,42 milhões e 17,28 milhões, o que é praticamente um empate. 

A distribuição dos jovens acompanha de forma muito próxima as características 

gerais da distribuição regional da população pelo território nacional. Ou seja, há um 

peso extraordinário das regiões Nordeste e Sudeste na composição do contingente da 

juventude. Cada uma é maior que a soma das populaçoes jovens da três outras 

regioões. Este quadro se inverte quando nalisamos a proporção de jovens em relação 

à população de cada região. O Nordeste passa à danteira, com 22,5% de jovens em 

sua população, seguido pelo Norte com 22%, o Centro-Oeste, com 19,5%, o Sudeste 

com 19% e o Sul com 18,5% (ABRAMO, 2005, p. 74). 
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Como visto, o jovem demorou para capturar a atenção das empresas de produção 

midiática, pois a noção era de que esse público não consumia tanto quanto o adulto e não seria 

rentável concentrar-se na produção de um material midiático para esse segmento. Mas o 

surgimento da primeira revista para o público jovem no Brasil, a revista mensal POP, iniciada 

em novembro de 1972 e, após 82 edições é fechada em agosto 1979, modificou essa linha de 

raciocínio. 

 

No que diz respeito mais especificamente à revista Pop em si, é possível afirmar, 

antes de mais nada, que a mesma, na condição de primeira publicação impressa 

brasileira direcionada deliberadamente ao público jovem, apresenta em suas páginas 

algumas marcas alusivas ao processo inicial de concepção de produtos midiáticos 

que possuem na juventude o seu público alvo. (BORGES, 2006, p. 2) 

 

Borges fala sobre alguns dos temas mais frequêntes utilizados pela revista, apesar dos 

anos 1970 apresentarem um contexto diferente do atual, o autor cita o “contato com a 

natureza”. Estão na lista também “nostalgia e felicidade”, os “assuntos tabus” e a “criticidade 

e politização” e a “música”. Assuntos que também despertam interesse dos jovens que vivem 

no contexto atual. 

 

[...] a revista Pop, que – antes de mais nada voltada à música – também tomava por 

base o rock, embora não em seu formato característico dos anos 1950, época do 

surgimento do mesmo, e sim o que resultou dos desdobramentos vivenciados pelo 

gênero até o início dos anos 1970, época do surgimento da publicação. O rock de 

então se notabilizava, entre outros aspectos, por uma configuração visual carregada 

de cores vivas e múltiplas como as dos grandes centros urbano-industriais das 

últimas décadas, que foi incorporada pela revista. (BORGES, 2006, p. 8) 

 

A partir da citação acima é possível fazer uma ligação com temas musicais explorados 

no momento atual, o não mais tão presente rock, mas o emergente sertanejo universitário e o 

pop comercial, explorando cada vez mais as bandas e os modos de se vestir de seus 

componentes, assim, influenciando a indústia de consumo. Indústria que sempre se renova e 

acaba criando “novos produtos”, que faz com que ocorra um ciclo que mantenha esse 

mercado sempre em funcionamento. O autor também se refere a esse ciclo e o resume: 

 

Possibilitando uma circulação mais acentuada dos bens de consumo, pode-se dizer 

que a produção de desejos e necessidades consiste basicamente em fazer o 

consumidor buscar uma satisfação que nunca é plenamente saciada. (BORGES, 

2006, p. 4) 

 

Mas esses desejos e necessidades podem ser brevemente saciados com a compra. A 

partir dessa lógica, incentivando a compra, tudo acaba se tornando produto, e ainda que, como 
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são trabalhadas tendências e culturas, são necessários diversos produtos de uma cultura para 

se tornar pertencente a ela. A venda do produto isolado não é tão rentável quanto à venda de 

um modo de ser, que após um uso temporário, pode ser deixado para trás. Rossana Cassanta 

Rossi também discorre sobre a cultura de consumo: 

 

E através das estratégias engendradas no âmbito da cultura do consumo que objetos, 

imagens, desejos, identidades, valores podem ser transformados em mercadorias: 

podem ser „adquiridos‟, consumidos e, por fim, descartados. Tornam-se „objetos‟ a 

serem usados e exibidos. (ROSSI, 2007, p. 190) 

 

Mais recentemente, outro suplemento dedicado ao público jovem é o Folhateen, 

suplemento juvenil que círcula às segundas-feiras no jornal Folha De São Paulo
10

. O jornal 

pertence ao grupo Folha
11

, que assim sintetiza o caderno no site
12

:  “no Folhateen os 

principais assuntos de seu interesse: música, cultura, ensino, comportamento, sexo e muito 

mais. Colunistas especializados respondem às dúvidas e incentivam o adolescente a buscar 

informação.” 

 

O Folhateen é, atualmente, um tablóide
13

 de 12 páginas, todas coloridas, que vem 

inserido no jornal Folha de São Paulo, às segundas-feiras. Quando foi lançado, em 

18 de fevereiro de 1991, seu formato era standard 
14

 e tinha seis páginas. O formato 

                                                           
10

 Fundada em 1921, a Folha de São Paulo é, desde a década de 80, o jornal mais vendido do país entre os 

diários nacionais de interesse geral. O crescimento foi calcado nos princípios editoriais do Projeto Folha: 

pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência. Atualmente disputa o primeiro lugar de circulação 

com o jornal Super Notícia de Minas Gerais. Disponível em: 

http://www1.folha.uol.com.br/institucional/conheca_a_folha.shtml Acesso em 23 de maio de 2011. 

11
 Cinco empresas e de 11 unidades de negócios do Grupo Folha, comandado por Luiz Frias, presidente do 

conglomerado desde 1992. Algumas dessas são o Datafolha, um dos principais institutos de pesquisa do país; a 

editora Publifolha, que vendeu mais de um milhão de livro em 2010; e a agência de notícias Folhapress, além do 

jornal o Folha de São Paulo. Trabalha em parceria com a Globo, o Estado e o UOL. Disponível em: 

http://www1.folha.uol.com.br/institucional/878726-grupo-folha-triplica-faturamento-em-dez-anos-e-consolida-

lideranca.shtml Acesso em 23 de maio de 2011. 

12
 http://www1.folha.uol.com.br/institucional/ Acesso em: 19 de junho de 2011. 

13
 Formato de jornal que mede a metade do tamanho de uma jornal standard, cerca de 37,5 cm x 60 cm, o 

tablóide surgiu em meados do século XX, e suas notícias são mais resumidas e exclamativas do que nos jornais 

tradicionais. No Brasil, não há muita tradição neste formato, o Jornal do Brasil, em 2006, deixou de ser standard, 

e passou a ser impresso num formão de tablóide europeu. No Rio de Janeiro, os títulos que competem neste 

formato são o “Expresso” e o “Meio-Hora”. Disponível em: http://www.infoescola.com/jornalismo/tabloide/ 

Acesso em: 20/06/2011. 

14
 Medida largamente utilizada pelos jornais de maior circulação nacional, em função do aproveitamento 

máximo da área de chapa das offset . Nesse formato, a mancha gráfica da página mede 52,5 por 29,7 

centímetros. A área total de papel depois de impresso é de 56 por 32 centímetros. Para a confecção, é necessário 

http://www1.folha.uol.com.br/institucional/conheca_a_folha.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/institucional/878726-grupo-folha-triplica-faturamento-em-dez-anos-e-consolida-lideranca.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/institucional/878726-grupo-folha-triplica-faturamento-em-dez-anos-e-consolida-lideranca.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/institucional/
http://www.infoescola.com/jornalismo/tabloide/
http://www.infoescola.com/jornalismo/tabloide/


25 

 

tablóide apresenta a característica de ser encadernado e descolado do jornal 

adotando a aparência de uma revista, o que sugere para o leitor um produto 

diferenciado, especialmente feito para ele. A primeira página do suporte, chamada 

de capa no jargão jornalístico, utiliza diversos recursos gráficos para atrair a atenção 

para a matéria principal do caderno: cores quentes, fontes maiores, interferências 

visuais nas fotos, desenhos no estilo de história em quadrinhos. (Gumez, 2005, p. 4). 

 

O Folhateen é o suplemento para o público jovem “com vida mais longa no mercado, 

14 anos” (GUMEZ, 2005, p. 3). A mesma autora, Nadja Gumez, afirma que é possível 

entender e ver como o jovem é a partir do que ele deseja consumir: 

 

O cinema, a música, as histórias em quadrinhos, os jogos, os estilos de vida 

consumidos pelos jovens são pontos-chave para entender como essas identidades 

juvenis atuam no palco dos meios de comunicação. Através do consumo de um 

determinado suplemento juvenil, no caso o Folhateen, os jovens têm à mão estilos 

de vida com os quais se identificam. O consumo de produtos midiáticos, em certa 

medida, é o consumo de identidades. (GUMEZ, 2005, p. 3). 

  

Então o que consomem é o que são - mesmo que por um determinado período. Mas se 

nos jovens facilmente identificamos transição, podemos observar, a partir dos relatos de 

Gumez que o próprio caderno Folhateen também passa por drásticas mudanças, tanto de 

conteúdo, quanto de formato.  

 

De 1991 até 2000, o Folhateen manteve o formato standard, recorrendo a mudanças 

de colunistas, seções, pautas, editores. No início, em 1991, o objetivo era abrigar 

dois públicos: jovens e pré-vestibulandos. Mas logo no terceiro mês do suplemento 

foram eliminadas as matérias do vestibular. Uma reforma significativa aconteceu em 

16 de setembro de 1996 com uma mudança de projeto gráfico e 

editorial,complementada em 7 de outubro, quando se torna todo colorido e a 

primeira páginapassa a ser uma capa com a chamada para a matéria das páginas 

centrais e seções,exatamente como é em 2005. Em 15 de maio de 2000, a mudança 

mais significativaacontece quando o suplemento assume o formato tablóide, 

encadernado, com 16 páginas, todo colorido. (GUMEZ, 2005, p. 4) 

 

 Todas essas mudanças foram necessárias para adequar-se, cada vez mais, ao que o 

público jovem espera encontrar no suplemento. Suplemento que, independente do grupo ou 

marca, apresenta características comuns que estão sempre presentes, pois são elas que 

asseguram uma boa circulação do material produzido. Parece que aí está presente uma lógica 

diferente da tradicional (comum aos suplementos), ao invés do jornal decidir o que o público 

deve saber, ele busca atender ao que o público quer saber. Como nos explica a autora Ana 

Carolina Abiahy: 

                                                                                                                                                                                     
equipamento de impressão rotativo , disponível em grande editora e parque gráfico de jornais diários e 

periódicos de grande circulação. 
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A função atribuída aos jornalistas de informar o que seja de relevância para a 

sociedade não vem se alterando significativamente ao longo do tempo? A lógica de 

informar o que o público precisa saber não vem sendo substituída pela lógica de 

informar o que o público quer saber? (ABIAHY, 2000, p. 5) 

 

No grupo RBS, colocando em primeiro lugar a necessidade de se adequar às 

exigências do consumidor jovem, em 13 de agosto de 1999, inicia a publicação do Zerou, 

encartado no jornal Zero Hora
15

. O Zerou era semanal, incialmente sendo publicado todas as 

sextas-ferias, e depois passou a circular nas segundas-feiras. Suas publicações eram 

destinadas aos leitores de 12 a 17 anos, se apropriando muito de narrativas, para, assim, 

“conversar” com o adolescente, trazendo-o para dentro da leitura. Em 25 de fevereiro de 2002 

são finalizadas suas publicações e substituídas pelo caderno Patrola. 

 

O Caderno Zerou trazia seções como sexo, atualidades, comportamento, testes, 

cartas, entre outras. Com o seu final, teve início o Caderno ZH Escola, o qual trazia 

informações para crianças e adolescentes sobre a vida escolar. Este caderno também 

parou de ser publicado. Então, a Zero Hora voltou a fazer um caderno destinado 

especificamente ao público jovem, o caderno Patrola. (ELIAS JÚNIOR, 2008, pg. 

18) 

 

 Como anteriormente foi dito, esses produtos são extremamente mutáveis, como seu 

público. O próximo caderno que entra em questão é o exemplo mais claro dessa mutação. O 

Patrola, também encartado no jornal Zero Hora, iniciado em 30 de janeiro de 2004, com 167 

edições, fecha em 13 de abril de 2007, solidificando sua migração para as telas. Agora seria 

apenas programa de televisão, apresentados no canal RBS TV, do Grupo RBS. 

 

Entre tantos outros artefatos que circulam e são produzidos nessa cultura de 

consumo está o Caderno Patrola. E, como tal, ele próprio se torna um objeto de 

consumo. Portanto, um objeto também descartável. Enquanto era um produto 

vendável, porque atraía anunciantes para as suas páginas, era um objeto útil, 

desejável. Porém, a partir do momento que isso não se tornou mais possível, é 

„fechada‟ a edição do Caderno Patrola que era encartado no jornal Zero Hora. Em 

13 de abril de 2007, o Caderno é descartado e substituído por outro, o Kzuka. 

(ROSSI, 2007, p. 190). 

 

Antes de fechadas as edições do Patrola, o caderno Kzuka era criado por um grupo de 

pessoas independentes e começava a adquirir destaque entre os jovens por frequentar e 

interagir nos intervalos de alguns colégios de Porto Alegre. Assim, a RBS compra o 

                                                           
15

 Segundo a Associação Nacional de Jornais (www.anj.org.br), em uma pesquisa feita sobre o ano de 2010, o 

Zero Hora ocupa o sexto lugar na lista dos jornais de maior circulação nacional com uma média de 184.663 

exemplares. É controlado pelo grupo RBS e tem sede de produção em Porto Alegre, RS. 
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concorrente e faz a última edição do Patrola com uma chamada para seu novo caderno que 

viria encartado todas as sextas-feiras, o Kzuka, objeto de estudo deste TFG, abordado, 

caracterizado e melhor compreendido no próprio capítulo da análise. 

E para, fechar esse capítulo, trazemos alguns características, observadas ao longo 

desse texto de especializado para o jovem, comuns entre todos os suplementos especializados 

dedicados a este público. Primeiramente o design, explorando elementos coloridos, capas 

chamativas com artistas e pessoas de notoriedade, letras diferentes, e, no conteúdo, textos com 

gírias, usando muito do recurso da narrativa para, assim, conversar com o leitor, 

aproximando-o cada vez mais do caderno. A interação também é muito explorada, usando os 

recursos eletrônicos para atingir maior profundidade e possibilitar aos leitores que emitam 

suas opiniões. Tais aspectos serão analisados no caso do Kzuka. 

 

 

3.3 Projeto editorial e projeto gráfico 

 

 Antes de discorrer sobre os termos que remetem ao título desse capítulo, é importante 

conceituar uma palavra básica desse meio, a diagramação. Somente assim será possível o 

entendimento, tanto do projeto editorial, quanto do gráfico. No livro de Silva (1985), 

Diagramação: o Planejamento visual gráfico na comunicação impressa, o autor reúne 

diversos conceitos de autores sobre o termo diagramação.  

 “Diagramar é fazer o projeto da distribuição gráfica das matérias a serem impressas 

(textos, títulos, fotos, ilustrações etc.) de acordo com determinados critérios jornalísticos e 

visuais. Distribuir técnica e esteticamente, em um desenho prévio, as matérias destinadas à 

impressão”, explicam Rabaça e Barbosa (apud SILVA, 1985, p. 41). Mário Erbolato também 

dá sua definição. 

 

“Diagramar é desenhar previamente a disposição de todos os elementos que 

integram cada página do jornal ou revista. É ordenar, conforme uma orientação 

predeterminada, como irão ficar, depois de montados e impressos, os títulos, as 

fotografias, os anúncios, os desenhos e tudo o mais a ser apresentado e outras 

especificações complementares.” (ERBOLATO apud SILVA, 1985, p. 41) 

 

 Erbolato caracteriza de forma simples e sintética o ato de diagramar. Ato que exige do 

profissional, produtor de conteúdos, certo bom gosto em suas escolhas, já que toda a 

responsabilidade de como será o produto final está em suas mãos. Mas para isso existe uma 

ciência, a qual não discutiremos a fundo, mas que conta com indentificação entre cores, uso 
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do branco como recurso, diferentes estilos de fontes, tamanhos, etc. 

 A diagramação, atualmente, opera com maior importância dentro do jornalismo 

escrito, diferentemente de como era no princípio. O poder dos elementos visuais se confirma 

cada vez mais, ao momento em que agradam os olhos, seduzem o leitor para que não 

abandone a leitura e evidenciam alguns elementos comerciais, ajudando a vender, como cita 

Voyenne: 

 Capaz de fascinar, a diagramação é também capaz de enganar. Agradável, pode ser 

fútil; sedutora, pode ser demagógica; atrativa, pode ser simplesmente comercial e, 

sabendo provocar e concentrar o interesse, ela sabe também como dispersar e, assim, 

dissolver. Estas são as perigosas contrapartidas de suas riquezas: quem ousaria 

pretender que elas são imaginárias?” (VOYENNE apud SILVA, 1985, p. 42) 

  

 Voyenne afirma existir dentro da diagramação um discurso que orienta o leitor para 

prestar mais atenção nisso ou naquilo, abandonando um pouco o subliminar que é 

frequentemente utilizado por outros autores. Na verdade, a diagramação dá inúmeros 

elementos ao profissional, para que ele divida todos os conteúdos em uma página buscando o 

equilíbrio visual. 

 

Para Allen Hurlburt, o equilíbrio é o elemento-chave do sucesso de um design, tanto 

simétrico quanto assimétrico. Para ele, as duas formas se compões da seguinte 

maneira: “No estilo simétrico, é facil entender o equilíbrio formal de um layout com 

o centro da página servindo de fulcro e a àrea dividida uniformemente dos dois 

lados, é relativamente simples criar”. Já no estilo assimétrico ele faz a seguinte 

distinção: “As múltiplas opões e tensoões rpovocadas pela inexistência de um centro 

definido vão requerer do artista que está desenhando a página considerável 

habilidade no manuseio dos elementos básico da página a ser impressa.” (SILVA, 

1985, p. 44) 

 

 Todos os recursos que serão utilizados pelo diagramador estão contidos dentro do 

projeto gráfico. Cada jornal e revista possuem o seu próprio projeto gráfico, a Folha de São 

Paulo um, a Zero Hora outro e o Correio do Povo outro, por exemplo. Sempre diferentes, 

definem quais serão as fontes a serem utilizadas, qual tamanho, cores, etc, assim, 

determinando o caminho que diagramador ou designer gráfico irá trilhar, serve como manual  

para a execução do trabalho dos designers e dos jornalistas. 

 Na maioria dos jornais e das revistas, esses profissionais da estruturação e montagem 

trabalham lado a lado com o jornalista produtor do conteúdo escrito. A união do trabalho 

desses dois profissionais merece ser destacada, pois trabalhando em conjunto são capazes de 

atingir uma maior significação para o conteúdo disposto. Como é possível verificar no artigo 

de Paulo Francisco Caetano: 
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No segmento da comunicação empresarial, o diálogo entre o jornalista e o designer 

gráfico é ainda mais intenso que em uma redação de um jornal periódico. No jornal, 

o seu planejamento visual gráfico já está estabelecido e o jornalista escreve 

obedecendo aos critérios de espaço préestabelecidos para o seu texto, devendo 

disponibilizar para o diagramador todos os elementos constituintes de sua matéria 

como título, sub-título, fotos e legendas, entre outros. Na comunicação corporativa, 

seja à frente de uma assessoria de imprensa ou de assessoria de comunicação, o 

jornalista estará em contato com inúmeros canais de comunicação e produtos 

gráficos onde precisará estar mais próximo do designer no momento da criação 

destes meios. (CAETANO, 2008, p. 7) 

 

 A comunicação empresarial, a qual Caetano se refere, podem ser empresas que 

desejam publicar o seu material via uma empresa de comunicação. O primeiro passo que uma 

empresa de comunicação toma ao desenvolver um novo produto de mídia é a criação do 

projeto gráfico e editorial. 

 Como é possível observar no site da Giornale
16

, em um passo a passo
17

 criado pela 

empresa na criação de revistas dirigidas. A primeira etapa do passo a passo para montagem de 

um revista de conteúdo dirigido é a definição do projeto gráfico e editorial, pois eles darão a 

margem do orçamento, já que nele estão contidas as tiragens, o tipo e qualidade do papel e da 

tinta. Como resume a própria empresa: “É a definição da cara da publicação, tanto em termos 

de layout (design, formato, cores, fontes, títulos) quanto em termos editoriais (conteúdo e 

linguagem adequados ao público).” 

 O texto exibido no site nos remete ao último termo a ser abordado nesse capítulo, o 

projeto editorial. Na busca por uma definição do que é projeto editorial, encontramos 

inúmeros projetos editoriais prontos, ou explicações e delimitações do texto e assunto que 

estão inclusos dentro de projetos editoriais. 

 É possível identificar que o projeto editorial caminha lado a lado com o projeto 

gráfico. Enquanto os dois são responsáveis pela construção da identidade do veículo, cada um 

opera de uma maneira, o segundo remete à parte gráfica e o primeiro quanto a escolha das 

pautas, os modos de abordagem das mesmas, os gêneros de textos, como temos exemplos da 

reportagem, grande reportagem, textos pequenos, notas, etc. 

 O projeto editorial dará a base do tipo da publicação do seu perfil, do público a que se 

dirige, como - a exemplo do nosso trabalho -, um projeto editorial para o público jovem terá 

de trabalhar com conceitos que geram aceitação do público jovem. 

                                                           
16

 Fundada em 1996, a Giornale vem colecionando inúmeros cases em parceria com seus clientes e trabalha em 

Gestão da Comunicação Interna das empresas e na Produção de Conteúdo Dirigido. 

17
 http://www.giornale.com.br/Principal/ShowExemplar.asp?var_chavereg=19&var_tiposhow=TIPO-1 Acesso 

em 05  de junho de 2011. 

http://www.giornale.com.br/Principal/ShowExemplar.asp?var_chavereg=19&var_tiposhow=TIPO-1
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4 ANÁLISE DO KZUKA 

4.1 História e características do Kzuka 

 

O Kzuka trata de matérias de artistas, músicos, celebridades e até mesmo dúvidas e 

questões corriqueiras da adolescência. Tem como objetivo aproximar-se do público jovem, 

oferecendo alternativas de cultura e entretenimento através de eventos especiais 

caracterizados pela interatividade. 

A marca Kzuka tem crescido muito rápido. Em 2007 foi adquirida em Porto Alegre, no 

Rio Grande do Sul, sendo publicado no jornal Zero Hora, todas às sextas-feiras. Foi bem 

acolhido na capital e, então, expandiu-se para os jornais periódicos O Pioneiro, em Caxias do 

Sul, e para o Diário de Santa Maria, em Santa Maria, mantendo tradicionalmente a publicação 

nas sextas-feiras até determinado período. 

Após a boa aceitação no Rio Grande do Sul, atravessou a fronteira estadual e penetrou 

em Santa Catarina. Sendo publicado em três grandes cidades do estado de Santa Catarina, 

Blumenau, Joinville e Florianópolis, nos respectivos periódicos, Jornal de Santa Catarina, A 

Notícia e o Diário Catarinense. Com nova boa aceitação do público do estado de Santa 

Catarina, foi para a cidade de São Paulo. Consolidado e crescente o sucesso da revista Kzuka 

em São Paulo, recentemente, iniciou suas atividades no Rio de Janeiro. 

Logo no seu surgimento aqui no Rio Grande do Sul, ele era trazido apenas nos jornais. 

Mas logo foi criado o site com o endereço www.kzuka.com.br. No site, são encontradas fotos 

tiradas em festas e colégios de todos os estados e cidades em que a marca está presente, além 

de notícias rápidas, os drops, sobre o mundo musical e dos artistas, fofocas, dicas, fórum para 

discussões, fotos de leitores, promoções e vídeos.  

É importante ressaltar que o site é uma ampliação do caderno, pois no caderno não se 

tem tanto espaço quanto na rede. Um exemplo disso é a cobertura fotográfica, em que são 

tiradas, no mínimo, oito fotos. O jornal apresenta espaço para apenas duas fotos de cada 

cobertura, duas de colégio e duas de festas. No site, então, estão todas as fotos tiradas no 

colégio e todas tiradas na festa. Isso possibilita ao leitor ter acesso a sua foto, mesmo que ela 

não tenha sido publicada no jornal.  

Outro exemplo de o site funcionar como um caderno ampliado é a Boa do Fíndi, pois 

no jornal são indicadas apenas duas festas e no site geralmente são comentadas sobre várias 

festas que acontecerão no final de semana da cidade. Não apenas uma da noite de sexta e 

sábado como é feito no caderno, já que ele sai na sexta-feira, não é possível publicar no jornal 

sobre uma festa que aconteceria na quinta-feira. Já no site isso é possível. Entretando, com a 

http://www.kzuka.com.br/
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diminuição ocorrente no número de páginas, a partir da edição analisada da data de 

10/03/2011, o Kzuka passa a ser publicado nas quintas-feiras, possibilitando a publicação das 

festas da noite de quinta-feira. 

A análise será feita a partir das quatro edições do Kzuka que foram publicadas no 

jornal Diário de Santa Maria nas datas de 4 de fevereiro, 18 de fevereiro, 10 de março e 5 de 

maio. As imagens das capas das edições selecionadas são apresentadas abaixo. 

           

                04/02/2011                                    18/02/2011 

 

As outras duas escolhidas já refletem a mudança e a subtração do número de páginas 

da publicação, de quatro páginas passa a ser apenas uma página. 

 

10/03/2011                                             05/05/2011 

javascript:linkPdf('10347096.pdf')
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4.2 Procedimentos metodológicos 

 

A escolha das edições do caderno Kzuka se deu pela disponibilidade do site 

www.kzuka.com.br. Como um dos critérios, foram selecionadas capas que exploram 

diferentes temas. A primeira trata da personalidade da Ivete Sangalo. A segunda trata de um 

assunto conscientizador como a reciclagem. A terceira e a quarta, já com a diminuição de 

páginas, apresenta rotatividade entre as pequenas sessões (além das fotos), foram escolhidas 

aleatoriamente dentro da disponibilidade do site.  

Com a diminuição de páginas ocorre outro mudança, o Kzuka passa a ser veiculado 

nas quintas e não mais nas sextas-feiras. Para a pesquisa, foi realizado um estudo qualitativo 

de cada uma das quatro edições acerca de cada seção e da estrutura do caderno como um todo.  

Trata-se de uma análise de conteúdo, em que se observaram as estratégias de 

aproximação com os leitores, a partir da análise das seguintes categorias: linguagem, 

diagramação/layout, temáticas dos textos e indícios de interatividade com o leitor 

relacionando o caderno impresso com o site. 

Na linguagem foram observadas gírias e expressões que remetem ao mundo jovem, 

essas expressões serão selecionadas e, algumas delas foram discutidas para avaliar o que 

representam inseridas dentro de seu contexto. Para essas palavras, foi consultado o dicionário 

para contrastar a diferença entre real significado e o utilizado nos textos.  

Já na parte gráfica da diagramação/layout, foram salientados e descritos os recursos 

visuais que mais chamaram atenção. A simetria, distribuição de conteúdo, quantidade e 

escolha de cores ajudam a completar a análise do conteúdo gráfico. 

As temáticas observadas não foram apenas as das matérias principais, mas sim de 

todas as seções e textos. Foram definidas essas temáticas após uma breve releitura das seções 

e pesquisas na internet para aprofundar alguns assuntos abordados e entender a escolha dessas 

temáticas 

A interatividade é questionada a partir do referencial teórico em que foi discutido 

sobre a ligação desse jovem com as novas tecnologias e a internet. Assim, é observada a 

presença do leitor dentro do caderno, a possibilidade de contatar os produtores do conteúdo e 

a ligação do impresso com o site, possibilitando uma interação pela internet. 

A explicação mais conclusiva das categorias analisadas junto à reprodução das 

imagens de cada página é apresentada no último ítem desse capítulo trabalhando com os 

termos: projeto editorial (engloba a temática e a linguagem) e projeto gráfico (engloba a 

http://www.kzuka.com.br/
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diagramação/layout). Os dados obtidos do projeto gráfico foram cruzados com uma entrevista 

do diretor de arte Gabriel Gil do Kzuka de Porto Alegre. 

Também foi realizada uma entrevista com a responsável pela produção do conteúdo 

local do caderno Kzuka, a estudante de Jornalismo Marinna Sellmer. Nesta entrevista, foram 

tratadas questões sobre da diminuição das páginas e a escolha das pautas, o que permitiu 

ampliar as reflexões a cerca das diretrizes que norteiam a publicação. 
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4.3 Análise da edição de 4 de fevereiro de 2011 

 

  

 

  

Edição de 04/02/2011 – Página 1 
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 A capa da primeira edição analisada resgata a imagem da cantora Ivete Sangalo. A 

escolha dessa personalidade reflete a união de uma temática frequentemente abordada pelo 

pelo caderno (música/celebridade) com uma estratégia de marketing, pois ao lado da artista é 

possível identificar uma chamada “Faltam 7 dias”. Nesse caso, o evento Planeta Atlântida 

2011, promovido pelo Grupo RBS, teria seu início em uma semana. Mesmo que o evento 

Planeta Atlântida seja obra da rádio Atlântida, a chamada na página do Kzuka é fruto de 

ambos pertencerem ao mesmo grupo empresarial, o Grupo RBS. 

Na capa, é possível identificar elementos do projeto gráfico fazendo clara alusão à 

web. Os botões Por aí, Boa do Fíndi e Tá Rolando transmitem a impressão funcionarem 

como hiperlinks para as páginas seguintes, como funcionam alguns cadernos e revistas 

eletrônicas, nos quais, ao clicar no botão, é estabelecida uma conexão com outra página, logo 

aberta. 

Na linguagem, pode-se observar a manchete “Aceleraê, Ivete”, sendo a primeira uma 

união entre as expressões “acelera” e “ae”. A junção dessas duas palavras traz logo na 

manchete algo que não é comum no jornal ou em outros suplementes. Fácil de se 

compreender, independente da faixa etária, mas funciona como um artíficio de linguagem 

com intuíto de causar identificação com o leitor jovem e promover uma fácil leitura. 

No texto menor em branco, o uso do artíficio de linguagem se confirma na expressão 

“Vem aí para botar a galera para dançar muito”. Com destaque para a palavra “galera”, 

dificilmente usada por periódicos de circulação entre diversos públicos. A palavra galera, 

segundo o dicionário online Michaelis
18

 traz como primeira definição: 

 

galera1/ ga.le.ra1sf (lat med galera, por galea) 1 Náut ant Barco de guerra, a remos 

e a vela, largo e baixo, movido por galeotes e usado até o século XVIII. 2 Náut 

Embarcação mercante de três mastros armados à redonda. 3 Metal Forno comprido e 

próprio para fundir. 4 Carroça grande, de quatro rodas. 5 Carroça de incêndios para 

transporte de bombeiros. 

 

Apenas na definição secundária do Michaelis online consta o sentido que o caderno 

desejou expressar, como substantivo feminino popular “Conjunto de pessoas que aplaude e 

incentiva um grupo em competição; torcida. 2 Conjunto de amigos, turma”.  O caderno 

apropria-se do termo “galera” para referir-se a uma turma, ao pessoal que vai estar no evento, 

exatamente como a definição secundária do Michaelis expõe. 

Outro recurso de linguagem muito utilizado na internet, bastante difundido pelo site de 

                                                           
18

 http://michaelis.uol.com.br Acesso em: 11 de junho de 2011. 

http://michaelis.uol.com.br/
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redes sociais Facebook, é o “Curtir”, presente na penúltima linha do texto. Outro indício da 

ligação impresso-web citada anteriormente, a palavra curtir, segundo o dicionário Michaelis é 

uma gíria que significa “Desfrutar com grande prazer: Curtir um som. Curtir a vida” e vem 

abaixo de inúmeras outras como “Tornar imputrescível e mais brando (couro, pêlo); surrar.”, 

“Preparar, pondo de molho em líquido adequado” e “Endurecer pela exposição às 

intempéries”. 
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Na segunda página, como destacadas na capa, estão presentes as fotos do Por Aí que, 

devido ao período da edição (4 de fevereiro de 2011), não foram tiradas em colégios, pois as 

instituições de ensino estão em férias. Apesar da mudança de local (dos colégios para o 

Avenida Tênis Clube
19

), o público alvo dos cliques continua o mesmo, jovens estudantes de 

colégios (principalmente) e, também, de universidades. 

As fotos servem como atrativo para o leitor buscar o caderno. São feitas mais de três 

fotos, entretanto o jornal dispõe de espaço limitado e não é a possível a publicação de todas. O 

resultado da seção fotográfica trabalha com a curiosidade dos clicados, já que, sair no jornal é 

um fato atípico para a maioria e, provavelmente, querem saber se a imagem foi publicada no 

meio de comunicação ou não. 

 Como efeito secundário, temos o poder da comunicação boca-a-boca, em um texto 

escrito por Rogério Tobias, “A comunicação boca a boca está dentro do princípio do 90-10, 

ou seja: 90 por cento das pessoas, são influenciadas por outras 10 por cento.”
20

. Comentários 

como “te vi no jornal” faria com que apenas uma pessoa em cada dez não fosse em busca do 

jornal. Aparentemente, as fotos consolidam-se como um recurso eficaz para atrair o leitor a 

buscar o caderno, além de estimularem a interatividade e diálogo entre os próprios leitores, 

entre os quais o nome da marca tende a ser mencionado. 

 Nas legendas são explorados novamente os recursos de linguagem utilizados na capa 

da edição #148. A escolha de palavras leves e de circulação entre o público de jovem estão 

presentes aqui também, a exemplo de “curtir”, “malhando” e “clicadas”. As legendas são 

curtas e apresentam nome e sobrenome dos fotografados. 

 A temática principal da página dois desta edição são as festas. A Boa do fíndi serve 

como um guia informativo, dando opções para quem está em dúvida do rumo do final de 

semana. O guia é breve o direto. O quê? Qual festa e banda. Quando? O dia. Quanto? Os 

valores. Por que ir? Uma breve argumentação sobre porque a pessoa deveria ir a tal festa, 

trazendo algumas informações adicionais. 

 Na linguagem podem ser observadas expressões como “Fechar o fíndi com um 

sambinha, né” e “O sempre confirmado”. A primeira expressão refere-se “a terminar o 

domingo ouvindo samba” e o “né”, no final, serve como um artíficio de coloquialismo. A 

                                                           
19

 O Avenida Tênis Clube foi fundado em 18 de julho de 1917. O Avenida Tênis Clube conta com 4 piscinas 

dispostas em um complexo específico para atividades de verão, com toda infra-estrutura para o lazer e o 

entretenimento de toda a família. Disponível em: http://www.atc.esp.br Acesso em: 11 de junho de 2011. 

20
 Texto completo disponível em: http://www.administradores.com.br/informe-se/artigos/comunicacao-boca-a-

boca/12075/ Acesso em: 13 de junho de 2011. 

http://www.atc.esp.br/
http://www.administradores.com.br/informe-se/artigos/comunicacao-boca-a-boca/12075/
http://www.administradores.com.br/informe-se/artigos/comunicacao-boca-a-boca/12075/
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segunda expressão pretende dizer que o bar citado na matéria é um local em que sempre se 

realizam festas de sucesso. 

 Na seção Bombou/embaçou são apresentados quatro itens. Nesta edição, o que 

bombou ou que bombaria, ou seja uma coisa positiva,  seriam os descontos das lojas no 

Liquida Tchê em Santa Maria. Temos aqui informações locais e alternativas de consumo para 

o público jovem. O outro item remete ao dia nacional dos quadrinhos e pergunta se o leitor já 

foi atrás de sua história em quadrinhos preferida, aparentemente outra sugestão de consumo. 

 O que embaçou foi a posse de cocaína por parte do cantor Bruno Mars, sucesso entre 

públicos variados, e, com certeza, entre o mesmo público do caderno. A postura do caderno 

contrária às drogas fica clara com o uso da expressão “Que feio, Bruno”. O outro item desta 

seção é sobre o afogamento de uma menina em um cidade próxima, também de abrangência 

do jornal Diário de Santa Maria, Restinga Seca. Nota-se, pelo término da frase “Cuidado, 

galera!”, que ambos os itens da seção Embaçou servem como um alarme para avisar os jovens 

dos perigos e prejuízos de qualquer uma das atividades abordadas. 

 As temáticas tratadas nessa página dois da edição #148 são: festa, fotos, notícias de 

impacto e sugestões de consumo. A linguagem em todas as seções é informal e, tanto ela 

quanto as temáticas, seguem a linha editorial de caderno simples e de fácil acesso. 

 No layout, é possível observar a diversidade de cores, o Por aí com sua logo marrom e 

fundo amarelo. Um tom de amarelo parecido, mas não idêntico é utilizado para dar atenção 

especial no “Por que ir?” da seção Boa do fíndi, mas agora o fundo é em branco e a cor 

principal é o verde. O Bombou/embaçou utiliza o mesmo fundo claro e traz duas novas cores 

para a página, cinza e azul. A cor de texto é sempre preta. Ao que parece são sete cores 

distintas em uma só pagina (as seis ditas e mais a da logo no canto esquerdo inferior).  

Nesta página não é possível identificar nenhuma ligação com o site do Kzuka. 

 

 

 

Imagem do site 
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Na página da entrevista, verifica-se a pequena quantidade de textos curtos e simples e 

o tamanho da imagem é, praticamente, o mesmo do texto. Isso foge um pouco do padrão de 

outras revistas e jornais nos quais as entrevistas procuram explorar o que o entrevistado tem a 

dizer ao invés de imagens enormes. Dentro do total de sete perguntas da entrevista, (deixando 
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de fora o Bate-bola), três delas são maiores que as próprias respostas, refletindo a 

objetividade que as perguntas buscam. 

 Podem-se identificar expressões e palavras que seguem o mesmo padrão coloquial das 

páginas anteriores a exemplos de: “ela está a mil”, “agora é mamãe” e “fez você bombar lá 

fora”. Mas, especialmente nessa página, a quantidade dessas expressões coloquiais é menor 

do que nas anteriores. Talvez pelo fato de entrevistar alguém com muito informalidade pode 

causar a impressão da entrevista não possuir seriedade e, assim, faça com que o entrevistado 

responda de qualquer maneira e prejudique o material final.  

 O Bate-bola, bem como o título do quadro quer dizer, são perguntas para as quais as 

respostas precisam ser rápidas e servem de complemento para a entrevista. As fontes, tanto do 

Bate-bola quanto do título “O furacão do planeta”, são iguais as da capa, inclusive as cores, o 

que indica que, mesmo com exploração constante de diferentes cores, existe um padrão. 

 Perante os assuntos, verifica-se nesta página a não existência de outras temáticas além 

da cantora Ivete, o enfoque é toda na baiana e a matéria informa, mas não é esse o seu 

objetivo principal, trata-se apenas de entretenimento para os fãs matarem suas curiosidades 

sobre a “musa”, como o próprio texto refere.  

 No layout, além do que foi dito no parágrafo acima, pode-se observar a presença do 

colorido e uma maior exploração do branco como preenchimento, já presente nas outras 

páginas, mas agora em maior proporção. Outro detalhe importante da página três é a divisão 

simétrica da página em duas partes iguais, fator que facilita a diagramação. 
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Na última página dessa primeira edição analisada, a primeira seção que chama atenção 

é o Tá Rolando, em que aproveitam a edição para mais uma chamada para o Planeta 

Atlântida, citam as bandas do palco alternativo e batem um papo com os músicos, os 
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gordinhos do FatDuo. As perguntas são diretas e de forma informal a exemplo do “Mico que 

já paguei no Planeta”. 

 A outra seção são os Drops Gauchão em que o Kzuka entrevista duas leitoras, uma 

gremista, outra colorada, para descobrir qual o momento mais especial que lembrava ter visto 

de seu time. A torcedora do Internacional cita a conquista do campeonato mundial Fifa 2006 e 

a menina fala sobre a volta do Grêmio à série A do Campeonato Brasileiro. 

 No Cala a Boca, Piangers
21

!, o radialista faz uma brincadeira com o pessoal que surfa 

nas praias do verão. Junto ao núcleo de surfistas realmente adeptos à prática, existe um outro 

grupo que almeja surfar e fica andando com as pranchas de um lado pro outro da praia. Para 

se referir a esses que utilizam a prancha como um recurso de marketing pessoal, o próprio 

Piangers pergunta “Voce só quer pagar de surfista?” e monta um caminho que mostra sua 

opinião, em forma de brincadeira, sobre esse assunto. 

 O Expediente, em que é escolhida uma frase e os produtores do conteúdo do Kzuka 

devem responder, faz nova chamada à edição do Planeta Atlântida que estaria prestes a 

acontecer. Essa forma de Expediente foge da tradicional e, além do nome e do cargo, é 

disponibilizado o e-mail do produtor de conteúdo para que os jovens entrem em contato para 

sugerir, criticar, perguntar, elogiar e comentar sobre a edição. 

 São três as temáticas abordadas nessa página, primeiramente uma breve entrevista com 

os artistas do FatDuo (fazendo um link com o Planeta Atlântida), a segunda temática é o 

Campeonato Gaúcho e a terceira, as polêmicas pranchas de surfe. 

 A diagramação utiliza a cor laranja quase vermelho como cor principal da página e 

apresenta a parte esquerda maior que a parte direita, ou seja, uma estruturação assimétrica em 

que a página não é divida ao meio. Os patrocínios são dispostos no ponto inferior da página 

ocupando o espaço de um quarto da página, fechando essa edição. 
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 Marcos Piangers trabalha na rádio Atlântida e apresenta três programas, o Barracão, Pretinho Básico e o 

Qual é. É um comediante e por isso disponibiliza de um espaço na coluna semanal do Kzuka. 
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4.4 Análise da edição de 18 de fevereiro de 2011 
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A capa da segunda edição, número 150, enfatiza a reciclagem com o título “Faça a sua 

parte” com destaque para a Terracycle. A empresa cria produtos verdes a partir de vários tipos 

de materiais difíceis de serem reciclados e sem destinação adequada. Possui parcerias com 

empresas como Kraft Food, Frito Lay, Stonyfield Farm, Mars Wrigleey e tem mais de 50 

produtos disponíveis nas maiores redes varejistas do mercado norte-americano como Wal–

Mart, Target, The Home Depot, OfficeMax, Petco e Whole Foods Market.  

 Fundada em 2001, por um estudante de 19 anos chamado Tom Szaky, da Universidade 

de Princeton, a TerraCycle começou como uma empresa de fertilizantes orgânicos e expandiu 

para uma companhia de multi-categoria e “eco-friendly”, uma espécie de amiga da ecologia. 

O sonho do fundador era encontrar um novo caminho mais responsável de se fazer negócio e 

que fosse, ao mesmo tempo, bom para o planeta e para as pessoas. O propósito é de eliminar a 

ideia de resídios através de formas inovadoras e únicas de reutilização.
22

 

 O layout apresenta o símbolo da Terracycle, que remete à ideia de reciclagem, retorno, 

o tom do símbolo na cor verde com alusão à grama, remete à ideia do tapete verde. Em volta, 

há imagens de objetos para reciclagem como vidro, garrafas plásticas, latas de refrigerante e 

papeis. Logo abaixo, a imagem do jovem sorridente faz alusão ao compromisso de participar 

ao lado dos tambores de lixo, em cores variadas, para a correta destinação. 

        Na linguagem fica clara a proposta de chamar o jovem para reciclar com a manchete 

“Faça a sua parte”. No texto abaixo, perguntas dirigidas ao jovem enfatizam o tom 

questionador, indagador, conclamando para participar de uma causa. As gírias são um recurso 

visível para aproximar o jovem com o termo “pilhando” e “galera”, que remetem à ideia da 

participação do grupo na luta pela defesa ecológica. Segundo o dicionário Aurélio, “pilhar” se 

refere: “Deparar-se com; encontrar, surpreender, apanhar. Conseguir chegar a encontrar-se 

(em certo lugar, estado ou condição). Enfatiza o chamamento para o público”. Ao mesmo 

tempo é didático, porque facilita e mostra como participar. Isso reforça a ideia do texto 

dirigido, pois os jovens querem saber, e ao mesmo tempo, ter a informação de forma ágil e 

clara. O símbolo do patrocinador, no caso, a “Pepsi”, faz a conexão com a reciclagem do 

refrigerante, bebida que os jovens usam e tem a ver com este público, fecha a proposta da 

temática da chamada principal.  
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 Informações obtidas no site http://www.terracycle.com.br/ Acesso em: 22 de junho de 2011. 

http://www.terracycle.com.br/


45 

 

 

  

Na segunda página em destaque as fotos dos jovens na seção Por Aí reforça a ligação 

do público ao qual o jornal é dirigido em locais de atividades esportivas como o Tênis Clube, 
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onde os jovens circulam. Na Boa do Findi, as dicas de locais para festas e diversão trazem 

informação ao leitor com um serviço de horários, preços e atrações com o reforço do “Por que 

ir”, que dá as particularidades de forma bem variada para as diferentes tribos em termos 

musicais. O que Bombou enfatiza o Planeta Atlântida, uma festa essencialmente jovem, 

promovida pelo grupo RBS, que bateu recorde de público, e o Grammy 2011, uma premiação 

de interesse deste público, já que traz as bandas e músicos. O destaque foi para Árcade Fire 

que superou Lady Gaga, Rihanna e Eminem com as últimas informações dos premiados.  

 Os assuntos sempre giram em torno do que está na mídia e na preferência dos jovens, 

porque eles sempre querem estar bem informados sobre música, um tema recorrente nos 

círculos de bate-papo.  No Embaçou, a ênfase é para a empresa que desenvolve o Guitar Hero, 

jogo comum entre os jovens, e um racha de carros que acabou resultando em acidente em 

Santa Maria. Entre os motoristas, estava um jovem de 22 anos que apresentava sinais de 

embriaguez. A pergunta “Que feio, hein?” traz a proposta educativa do caderno para não 

associar direção com bebida, campanha amplamente divulgada pelo Grupo RBS em todos os 

veículos em que atua. 

 A diagramação da página enfatiza o colorido, com chamadas para os temas. O amarelo 

remete a um aspecto bem chamativo visualmente, dando a impressão da caneta marcador para 

valorizar as quatro fotos em destaque e também dando o tom do “Por que ir”. 

 

 

 



47 

 

 

  

Na terceira página, a manchete “Quero ser verde” usa uma linguagem afirmativa para 

chamar a atenção do leitor. Explica de forma clara o que é o Terracycle, enfatizando que, ao 

montar a empresa, o empreendedor tinha 19 anos - um jovem americano que traz a 
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identificação com o público leitor, também jovens idealizadores. O texto mostra de forma 

simples como as pessoas podem participar, montando sua turma e escolhendo no site 

(terracycle.com.br) o tipo de embalagem (Tang, Perdigão, Report, Nestlé Chocolover ou 

PepsiCo) que quer recolher para enviar à Terracycle mediante um cadastro gratuito. Para cada 

0,8g de embalagens (no mínimo 100), podem ser enviadas via Correios, são creditados R$ 

0,02 para a instituição de caridade escolhida. A matéria enfatiza o aspecto social, em que os 

jovens podem indicar a instituição de caridade a ser beneficiada. 

 Quanto à linguagem, percebem-se novamente expressões e palavras já usadas nas 

páginas anteriores. As expressões “grana”, “super certo”, mais uma vez dão o estilo informal 

da linguagem. O texto também apresenta a expressão: “Demorou para você se organizar com 

a sua galera, hein?” 

 O layout da página valoriza o colorido, neste caso, tons diferentes de verde, com 

desenhos que interferem no texto e ao mesmo tempo com fotos do criador da Terracycle e do 

ambiente da empresa. O amarelo suave de fundo se assemelha a um papel reciclado e tem 

tudo a ver com a temática. A marcação do texto com cores chama a atenção do leitor, outra 

característica que se apresenta de forma marcante no caderno, diferentemente do restante do 

jornal. Como recurso visual um desenho emoldura toda a página com uma floresta 

envolvendo todo o texto e as fotos dos produtos feitos com materiais reciclados. No lado 

superior direito, há ênfase para a mão estilizada que segura um globo e remete a mensagem de 

preservação. 

 A questão editorial enfatiza o que é a Terracycle e aborda os aspectos mais 

instituicionais da empresa, entre eles: como funciona, como as pessoas podem participar e a 

missão dentro do mundo empresarial com enfoque na sustentabilidade. No “Saiba mais”, há 

muitas informações sobre as vantagens de participar do projeto de reciclagem. O tom 

conscientizador dessa edição comprova a inclusão de máterias de cunho informativo no 

projeto editorial do Kzuka. 
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O layout valoriza o colorido. Na página 4, no Tá Rolando são apresentados os 

bastidores do Planeta Atlântida, com fotos das celebridades como Luan Santana, Nando Reis, 

Pe Lu e Ivete Sangalo, em um efeito que se assemelha à colagem e legendas em verde 
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destacado. O recurso nesta página se caracteriza por uma mistura de tamanhos diferentes para 

cada seção, dá uma ideia de muitas informações para um jovem ávido por saber e ficar 

informado.  

 Quanto à linguagem, na seção Cala a boca, Piangers!, a valorização é no tom de 

humor do caderno, vinculado à pessoa do radialista. São apresentadas várias brincadeiras, 

envolvendo artistas. As cores amarelo e vermelho se sobressaem com o propósito de atrair a 

atenção do leitor. 

 No Drops Gauchão, duas entrevistas com representantes da torcida colorada e 

gremistas falam de seus times de forma bem coloquial. Nota-se a expressão “gatas” e “gato” 

referindo-se à beleza feminina e masculina. Em uma entrevista, Marinna Sellmer Gonçalves, 

comunika
23

 produtora do caderno, de 21 anos, explica como é feita a escolha das pautas: “a 

escolha é realizada em uma reunião online com os editores de Porto Alegre e editora chefe do 

Rio de Janeiro, Priscila Carvalho. Nela, são decididas as matérias principais, em que o 

repórter deve sugerir novas temáticas. Após a decisão das pautas, são coletados cases em 

Santa Maria”. É o que se percebe na seção presente na página 4, Drops do Gauchão. 

 O expediente atrai com uma linguagem criativa, em que a equipe que produz o Kzuka 

dá seus recados a partir de um mote. Cada produtor do conteúdo e responsável pela produção 

do caderno deve responder a pergunta da vez, unindo a imagem e a resposta. Nesta edição 

“Sempre esqueço de...”, levanta uma pergunta para a qual encontraríamos diversas respostas, 

pois pode-se encaixar em qualquer situação do cotidiano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
23

 Status criado pelo caderno para os funcionários responsáveis pelo trabalho nos colégios e festas. 
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4.5 Análise da edição de 10 de março de 2011 

 

  

Esta é a edição que remete a uma nova fase do Kzuka, uma fase de mudanças. O 

espaço do caderno é reduzido e apresenta um texto introdutório explicando que o Kzuka 
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continua a ser publicado no jornal Diário de Santa Maria, mas agora, nas quintas-feiras, com 

fotos do pessoal que frequenta as festas e estuda nos colégios. A responsável pelo Kzuka em 

Santa Maria, Marinna Sellmer, explica que a diminuição é motivada por questões 

econômicas: “O Kzuka perdeu um contrato comercial importante com a Pepsi por não estar 

tendo um bom feedback”.  

O texto da lateral superior direita chama o leitor para o site com “Te joga também no 

kzuka.com.br” e fornece o e-mail para que os leitores entrem em contato com sugestões, 

críticas e elogios e faz outra ligação com a web nas chamadas para as redes sociais do Twitter 

e Facebook no canto direito superior. A estratégia de chamar para a internet pode ter usada em 

função da redução do número de páginas. 

 Com a perda da “força” dentro do jornal, encontramos uma 

chamada para o site, no qual são dispostos conteúdos similares aos 

dos cadernos. No site do Kzuka RS, é possível ter acesso a versão 

em formato PDF
24

 do caderno e eles estão disponíveis em seus 

diferentes formatos de publicação nos veículos Zero Hora, Diário 

de Santa Maria e Pioneiro. 

 A antiga seção Boa do Fíndi muda de nome para De Olho no Fíndi, todavia são 

mantidas as mesmas perguntas das edições anteriores já explicadas “O quê”, “Quando”, 

“Onde”, “Quanto” e “Por que ir”. O diferencial é que, como a página passa a ser veiculado 

nas quintas-feiras, assim, torna-se possível publicar as festas da quinta-feira também, noite de 

diversidade em alternativas de entretenimento na cidade. 

 O Por Aí continua igual e reforça a importância das fotos como atrativo para o 

caderno. Com a perda de espaço, essa sessão se confirma como uma das principais, ou até 

mesmo a principal do caderno, sendo mantida com as mudanças editoriais. As legendas 

trazem os nomes e sobrenomes dos fotografados e o local onde foi efetuado o disparo 

fotográfico. 

 A linguagem mantém o padrão antigo, trabalhando com expressões do círculo jovem e 

se apropriando de termos de identificação do nosso estado. Como exemplos, temos: “te joga” 

e “uma baita iniciativa”. “Te joga” se refere a entrar no site e explorar seu conteúdo. “Baita” é 

uma expressão muito usada no estado do Rio Grande do Sul e traduz-se como uma grande 
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 Criado pela Adobe Systems e aperfeiçoado durante os últimos 17 anos, o formato Portable Document Format 

(PDF) é o padrão global para a captura e a revisão de informação de mídia rica de quase todos os aplicativos ou 

sistemas operacionais e para o compartilhamento com quase qualquer pessoa, em qualquer lugar. Disponível em: 

http://www.adobe.com/br/products/acrobat/adobepdf.html Acesso em: 22 de Junho de 2011. 

Imagem retirada do site 

http://www.adobe.com/br/products/acrobat/adobepdf.html
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iniciativa do coletivo Macondo em organizar o festival. 

 As temáticas corriqueiras de festas e fotos são novamente exploradas. No layout da 

página, confirmam-se aspectos já citados como a pluralidade de cores e também o uso de 

cores não utilizadas com frequência em outros produtos jornalísticos, a exemplo do laranja 

como cor principal da página. 
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4.6 Análise da edição de 5 de maio de 2011 

 

  

A última edição a ser analisada apresenta quatro temáticas distintas. O texto 
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introdutório, como na análise anterior, convidando o leitor para acessar o site e as redes 

sociais. As legendas do Por Aí e, desta vez, não citam os locais onde foram tiradas as fotos. O 

De Olho no Fíndi traz uma festa que aconteceria na própria quinta-feira, com a clássica 

descrição em formas de breves perguntas e respostas.  

 O Tá Rolando fala de um novo vídeo de protesto de Felipe Neto, disponível no site 

www.precojustoja.com.br. O site funciona como um abaixo-assinado online em que as 

pessoas, fornecendo nome, CPF e e-mail podem participar. Felipe Neto reclama da alta taxa 

de impostos de produtos importardos e cita alguns exemplos. Após coletadas um milhão de 

assinaturas, o autor do vídeo prometeu imprimir e entreguar pessoalmente à presidente Dilma 

Rousseff. O vídeo arrecadou em dois meses 604.685 assinaturas.
25

 

 O #FicaDica fala de uma coleção de capas para IPhones, IPads e laptops, produzidas 

pela empresa Urban Outfitters em parceria com Society6 Arts, uma comunidade internacional 

que divulga trabalhos do mundo todo, disponíveis no site 

http://printshop.urbanoutfitters.com/. 

 Em ambas seções - Tá Rolando e #FicaDica - nota-se a ligação com um meio muito 

presente na vida desses jovens, a internet. Sem o acesso à rede não é possível acessar o site e 

participar do abaixo-assinado e nem verificar as diversas capas disponíveis para os IPhones e 

notebooks. O caderno tenta estabelecer um contato com o jovem que possui recursos. 

 

 

4.7 Projeto editorial e gráfico do Kzuka 

 A partir da observação e análise das quatro edições do Kzuka é possível perceber que 

o projeto editorial do Kzuka trabalha com temáticas muito próximas a assuntos do cotidiano 

dos jovens, entre eles destacam-se: mundo das celebridades, música, comportamento, 

consumo, entretenimento, televisão, internet, esporte. Além desses, temas percebe-se a 

intenção do Kzuka de trabalhar com temas informativos com questões ligadas a meio 

ambiente, preservação, cuidados no trânsito e drogas, indicando uma intenção de também 

discutir temas que buscam um posicionamento do jovem diante de problemas sociais. 

 Como público alvo, pelo que se observou nas temáticas, na linguagem e no próprio 

layout do caderno, o Kzuka dirige-se a um determinado segmento jovem que está inserido 

dentro desse contexto das tecnologias da informação e da comunicação. Embora não seja 

possível identificar uma faixa etária precisa, são jovens em idade escolar, que cursam o ensino 
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médio, frequentam festas em bares e boates da cidade, compartilham certo consumo cultural e 

buscam visibilidade nas páginas do caderno Kzuka, através das fotos nas escolas e festas. 

 A linguagem, uma das características do projeto editorial, utiliza frequentemente 

expressões jovens, regionalismos e gírias, dentro de uma linguagem completamente coloquial 

associado a um grande número de imagens, em que, segundo o entrevistado Gabriel Gil, 

diretor de Arte do Kzuka em Porto Alegre, a parte escrita pode assumir um peso inferior a 

parte imagética “o texto pode, muitas vezes, tornar-se coadjuvante, fazendo com que as 

imagens tornem-se protagonistas no layout da página e, consequentemente, na leitura que será 

feita”. 

 Dentro do projeto editorial, são priorizados textos informativos curtos, sobretudo 

notas, notícias e entrevistas. O texto trabalha com uma linguagem mais próxima da internet, 

com textos fragmentados, botões e links, o que torna os textos muitas vezes superficiais. Nas 

edições analisadas foi possível observar apenas uma reportagem. Outro fator identificado 

dentro do projeto editorial são as estratégias de autopromoção, com o uso de chamadas nas 

matérias, textos, seções e, até mesmo, no Expediente para os eventos do Grupo RBS. 

 A partir dos itens identificados na análise perante o layout e a diagramação, o projeto 

gráfico se configura com destaque para a liberdade dada quanto ao uso das cores. A 

pluralidade das cores presentes não é o único indício, a escolha de certas cores em especial, 

como foi identificado nas quatro edições o uso frequente da cor laranja. 

 

As cores dividem as seções, nas cartolas – para cada matéria uma cor na barra 

superior para separá-las das demais. Dentro da matéria, porém, o seu uso é livre, 

ficando a regra de cor-padrão restrita a essa identificação no projeto. Como a 

percepção das cores tem uma grande força dentro das páginas, a utilizamos de forma 

contrastante. (Gabriel Gil, diretor de arte, em entrevista) 

 

 Como relatado, o uso abusivo das cores tem um objetivo, organizar o layout do 

caderno de forma contrastante, sem perder a identidade do caderno, pois como relata Gabriel, 

existe um projeto gráfico bem definido que orienta a diagramação do caderno quanto a 

escolha das fontes que definem o caderno como um caderno intermediário entre o público 

adulto e as crianças. 

 

Na tipografia a escolha das fontes se dá pela legibilidade, mas sem ser clássica. Ou 

seja, uma definição seria: divertida, mas priorizando a leitura e sem ter aspecto 

cartoon/infantil. (Gabriel Gil, diretor de arte, em entrevista) 

 

 Gabriel destaca um ponto interessante observado na análise. O caderno se dirige a um 
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público jovem que está em uma fase de transição e já não é mais criança. Por maior que seja o 

número de cores e de fontes na tipografia, o caderno não pode passar a mensagem que é feito 

para crianças. Esses jovens, público alvo do caderno, já cruzaram essa fase e não são mais 

crianças, tratá-los como tal poderia gerar uma rejeição do produto, já que remeteria a uma 

regressão de estado. 

 Quando indagado como é feita a diagramação para os diferentes locais que circula, 

entre interior e outros estados, o diretor de arte explica “que o projeto gráfico é um só, foi 

criado em Porto Alegre e serve de guia às demais cidades.”. Ele pode ser considerado 

mutável, segundo Gabriel “todas as pessoas envolvidas nessa área fazem sugestões de 

melhorias e ajustes – um exemplo é a escolha feita para selecionar as fontes que se tornaram 

padrões: as equipes de Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul 

votaram nas suas favoritas e dessas chegaram às selecionadas”. Mesmo com esse padrão, as 

peculiaridades de cada profissional vêm à tona. 

 

As características pessoais de cada profissional são evidenciadas em matérias mais 

livres, situações em que o projeto gráfico se limita às fontes – no caso de uma 

matéria de “Comportamento”, por exemplo. Seções padrões, como 

Bombou/Embaçou, onde os espaços para textos e fotos já estão definidos, são 

exemplos de página que só tem as informações inseridas – seu aspecto visual fica 

praticamente igual em todas as cidades. (Gabriel Gil, entrevistado) 

 

Como a diagramação do Kzuka de Santa Maria é feita em Porto Alegre, os conteúdos 

obtidos aqui são enviados e lá é formado o produto final que retorna para ser veiculado no 

jornal Diário de Santa Maria. A última pergunta de nossa entrevista foi “Qual é o diferencial 

do Kzuka para outros suplementos?” O entrevistado retoma uma característica importante dos 

jovens “nascidos no mundo online e dinâmico” e isso se reflete na troca anual do projeto 

gráfico já que é “necessário oferecer novidade e se reinventar para chamar atenção”. E assim 

é fechada a construção do projeto gráfico dessa análise. 

O último ponto a ser evidenciado nesse capítulo é a interação com o leitor. Ela se dá 

pelas temáticas escolhidas, pela linguagem, pelos espaços de participação dentro do caderno, 

sobretudo nas fotos, nos cases coletados e é aprofundado com o espaço do Kzuka na web, no 

fórum, nas enquetes e drops (notícias curtas) em que o internauta pode expressar suas 

opiniões. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 O objetivo principal deste trabalho foi investigar mais sobre o jornalismo para o 

público jovem e, através da análise do suplemento Kzuka, descobrir qual o caminho a ser 

seguido para estabelecer uma relação efetiva com esse determinado público. Para isso foi 

necessária uma intensa pesquisa dentro do campo bibliográfico do jornalismo especializado, 

campo que serviu de base para este TFG, além de estudar quem é esse jovem, para entender a 

proposta do conteúdo que lhe é disposto, e sobre diagramação, projeto gráfico e editorial para 

guiar a análise, já que cadernos jovens se utilizam de um layout distante dos padrões 

clássicos, através da pluralidade de cores, combinação de uma diversidade de elementos e 

mais liberdade na composição das páginas. 

 Este trabalho pretendeu contribuir no ramo de pesquisa e pode servir como consulta 

para futuras pesquisas no ramo do jornalismo especializado e para o público jovem, já que 

resgata elementos da história de outros veículos jovens que circularam como a Revista POP, o 

folhateen, o Zerou e o Patrola, assim como traz a descrição, caracterização e análise do objeto 

de estudo específico deste trabalho, o caderno Kzuka. 

 Comprova-se a importância do jornalismo especializado e a capacidade de concentrar 

informações destinadas para um determinado público, superando a simples divisão do jornal 

por seções (que organizam o veículo, mas dificilmente aborda temas distintos, explorando e 

ampliando fatos de uma maneira tão livre quanto a do jornalismo especializado). 

 Entender quem é o jovem criado no meio atual  possibilita aproximar o entendimento 

do universo jovem, seus hábitos, preferências e identificações, de modo a propor estratégias 

de comunicação e criar produtos específicos de mídia que efetivamente atraiam esse público 

tão especial e com poder de consumo crescente em nossa sociedade. 

 O que marca esse estado jovem é a busca de novidades, como é referido pelo 

entrevistado Gabril Gil, então os suplementos dedicado a esse público precisam 

frequentemente se renovar para continuar mantendo sua circulação. Nota-se que executar uma 

rotatividade de seções é uma maneira de renovação, mas é necessário mais, ao longo das 

publicações é preciso criar novas seções, diferentes planos gráficos alterando a tipografia e, 

até mesmo, mudar a plataforma, como encaixa-se o exemplo do Patrola (inicialmente 

impresso e atualmente programa televisivo). 
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 O próprio Kzuka, veiculado no jornal Diário de Santa Maria, passou por profundas 

alterações no período de análise. Com a perda de um contrato comercial com a empresa Pepsi, 

o Kzuka para de funcionar no interior do mesmo modo. O antigo contrato de 

funcionário/estagiário disponível em Santa Maria desaparece com essa diminuição e é 

substituído por um cargo de freelancer, já que o trabalho passa a ser feito em dois dias 

semanais apenas, como afirmou Marinna Sellmer em entrevista. A única alternativa, para não 

perder de vez os leitores já conquistados em Santa Maria, passa a ser chamar o leitor para a 

página da web, explorando novas linguagens, com mais espaços de interatividade. 

 Após a conclusão do estudo, surgem reflexões sobre o que os jovens andam recebendo 

midiaticamente e o que desejam receber da própria mídia. Também é possível identificar, 

cada vez mais presente, a ligação entre as diferentes plataformas midiáticas, nesse caso o 

impresso e a web deixam de ser inimigos e o primeiro utiliza o segundo como uma espécie de 

complemento e ampliação para suas informações e estratégias de comunicação. Isso tudo 

somado à convergência das mídias, na qual a cada dia somos apresentados a um novo 

aparelho eletrônico, um novo sistema, um novo programa, uma nova plataforma de 

comunicação e o frequente melhoramentos dos atuais recursos disponíveis, o que obriga a 

reformulação constante da produção do conteúdo. 

 Este presente estudo me permitiu aprofundar o estudo do jornalismo, a partir da 

análise de um objeto empírico com que se tinha identificação, e assim, progredir e trazer a 

tona reflexões que acrescentam na formação como jornalista, construindo um conhecimento 

essencial para exigente mercado de trabalho do ramo. 
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