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Resumo 

A revista Mais Contexto é um produto laboratorial desenvolvido semestralmente pelos 

alunos da disciplina Laboratório em Jornalismo impresso I, no curso de Jornalismo da 

Universidade Federal de Sergipe. A publicação tem como objetivo proporcionar um 

entendimento mais aprofundado do jornalismo cultural e de revista além de uma nova   

experiência com as formas de se planejar, produzir, editar e diagramar revista. Valorizando 

temas regionais, sob o ângulo do jornalismo cultural, a revista proporciona aos estudantes a 

oportunidade e o desafio de experimentar novas linguagens, formatos e linhas editoriais. 

 

PALAVRAS-CHAVE: revista-laboratório, cultura, jornalismo de revista, jornalismo 

cultural.  

 

A revista, na contemporaneidade, é considerada um dos principais meios de 

comunicação impressos. Essa credibilidade se baliza pelo fato de ser um material de longa 

duração, e por estar sempre em busca de uma forte identidade própria de cada segmento no 

qual irá seguir (linha editorial). Essa característica acaba definindo a relação da mídia com 

o leitor. Para Marília Scalzo (2003) a relação entre a revista e o leitor envolve paixão. 

Portanto, os temas e os estilos das publicações acabam se moldando aos públicos de 

maneira plural, pois a proposta da revista é baseada nas funções contidas no tripé: informar, 

instruir e divertir.  

 

No ambiente acadêmico, as revistas laboratoriais são ferramentas importantes na 

associação dos conhecimentos teóricos e práticos, permitindo que o estudante possa 

experimentar os processos de planejamento, produção e edição de uma revista. Consoante 

Scalzo (2004), as revistas tem uma função importante de suporte à educação, na certeza do 

aprofundamento nos assuntos.  

 

A Mais Contexto surgiu em 2012, quando os alunos da turma de Laboratório em 

Jornalismo Impresso da Universidade Federal de Sergipe (UFS) criaram um projeto 

editorial, editando o número “0” da revista. O produto laboratorial trouxe a proposta de 

criar um modelo novo para compor o cenário das revistas de Sergipe, principalmente no 

âmbito acadêmico, na vertente do jornalismo cultural. O projeto é inteiramente 

desenvolvido pelos alunos, que por sua vez são monitorados por um professor tutor. Este 
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projeto tem como finalidade levar aos alunos um aprofundamento no modelo revista, assim 

como fomentar o entrelaçamento entre o ensino e pesquisa.  

 

A revista tem sua periodicidade a cada semestre no qual é ofertada a disciplina, 

portanto, podemos inferir que a Mais Contexto propõe-se ser produzida por uma equipe 

sempre diferente, buscando diversificar o olhar jornalístico regional e cultural, 

consequentemente o conteúdo, seguindo os princípios de um projeto laboratorial.  

 

Mesmo que haja a preservação da forma padrão da revista, o projeto editorial 

sempre sofre alterações ou aprimoramento, mantendo sempre a ideia do caráter 

experimental no quesito laboratório para os graduandos que compõe a produção. Nesse 

sentido, ao ter estabelecido o entendimento básico de introduzir o trabalho feito com a Mais 

Contexto, no panorama da sua editoração, faremos uma explanação sobre o que é a revista, 

seguido de uma explicação sobre jornalismo cultural e quais foram os principais aspectos 

utilizados na editoração para a construção desta edição da revista.  

 

Jornalismo voltado para revista 

Quando se falava em jornalismo impresso sempre o jornal que era citado, no 

entanto, a revista também tem grande representatividade nessa área, tendo quase a mesma 

idade quando ele. Tendo uma credibilidade muito forte, os impressos servem como um tipo 

de documento histórico. Revistas cobrem funções sociais que estão além e aquém do 

reportar. Podemos caracterizá-las por recrear, trazer análise, reflexão e experiência de 

leitura. Concomitantemente, são capazes de promover a miséria do pensamento, erigir 

mitos, sustentar estereótipos e fomentar ideologias. Assim, comportam, em relação de 

justaposição, tolerância e negociação, o conhecimento e a cegueira, a consciência e a 

incompreensão. 

Revistas são veículos amplificadores, capazes de confirmar, explicar e aprofundar 

histórias já veiculadas por mídias mais imediatas. Em função da periodicidade, têm mais 

tempo para elaborar a pauta, checar e analisar informações, explorar diferentes ângulos, 

aprofundar o tema e ajustar o foco ao leitor. Abordam assuntos e suas reportagens assumem 

caráter de recuperação dos acontecimentos para construção de textos interpretativos, 

atravessados, em variáveis graus, pela opinião 

No Brasil, a primeira revista foi lançada quatro anos após a publicação do primeiro 

jornal. Um por um editor português, Antônio da Silva Serva foi o grande idealizador e teve 

como nome “As Variedades ou Ensaios de Literatura”. As primeiras revistas eram 

inspiradas, ou até mesmo cópias, de publicações estrangeiras e apesar de ter como objetivo 

colocar informações que retratassem toda a população em variados temas, o direcionamento 

para material segmentado foi sendo adquirido com o lançamento de revistas femininas, 

masculinas, para público mais jovem e outras. 
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A revista O Cruzeiro foi o grande marco do jornalismo impresso brasileiro, 

idealizada por Assis Chateaubriand, teve grande repercussão nas décadas de 40 e 50 e já 

mostrava as principais características do jornalismo em revista, conciliando a imagem e o 

texto de forma que a ilustração era muito valorizada. 

 

Com o fortalecimento da televisão, as revistas sofrerem um declínio. O surgimento de 

revistas cada vez mais voltadas a um segmento da sociedade fez com que muitas delas 

prevalecessem até hoje. É o caso da Veja, Carta Capital, Caras, entre outras. 

 

Vários tipos de revistas surgem a cada ano, mas nem todos prosperam. No Brasil, hoje, 

existem vários exemplos de revistas conhecidas nacionalmente e que possuem um público 

fixo. Quanto a isto, elas apresentam certa vantagem, pois conhecem seus leitores, cabe citar 

Marília Scalzo:  

Para ilustrar, podemos lançar mão da seguinte imagem: na televisão, fala-

se para um imenso estádio de futebol, onde não se distinguem rostos na 

multidão; no jornal, fala-se para um teatro, mas ainda não se consegue 

distinguir quem é quem na platéia; já numa revista semanal de informação, 

o teatro é menor, a platéia é selecionada, você tem uma idéia melhor do 

grupo, ainda que não consiga identificar um por um. É na revista 

segmentada, geralmente mensal, que de fato se conhece cada leitor, sabe-

se exatamente com quem se está falando (SCALZO, p.20, 2004). 

 

Como isso, fica fácil entender que a relação entre o jornalista, ou edição de uma revista, e o 

leitor é muito próxima e de confiança, pois além de tudo a revista procura aprofundar os 

fatos, por isso, um jornalismo mais analítico e interpretativo. Marília Scalzo, também diz 

em seu livro que a revista é mais profunda que o jornal e menos que o livro. De fato, 

enquanto os jornais tentam falar um pouco sobre cada tema, os livros tratam de um só tema, 

já as revistas falam sobre um tema através de várias temáticas. 

 

Como características as revistas podem reunir os itens: linguagem, reportagem e 

visual. O termo estilo magazine foi utilizado por Nilson Lage e definia a junção de arte e 

técnica no texto da revista, por isso muitas vezes ele pode chegar perto do estilo literário. 

As revistas podem utilizar coloquialismos, adjetivos, diálogos, apresentações e narrações, 

tudo isso – é claro – de acordo com o seu leitor, mas não deixa de ser uma forma de 

liberdade editorial. O visual também possui grande importância nas revistas. Quando ainda 

não havia fotografias as ilustrações eram feitas e muitas vezes coloridas à mão. Depois 

vieram os infográficos que davam mais riqueza às matérias e as fotografias que evoluem 

cada vez mais com a era digital. As informações são colocadas estrategicamente de modo 

que as coisas mais importantes chamem a atenção do leitor, é portanto, uma misto de  

entretenimento e jornalismo.  

 

Pensar em revista é ver como um veículo que exige criatividade, pois não se baseia 

no imediatismo e sim na sensibilidade do repórter de enxergar as possibilidades que se pode 

encontrar em uma matéria e grandes reportagens.  
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Mais Contexto: revista cultural sergipana  

 

A revista Mais Contexto tem como objetivo propiciar aos alunos de jornalismo da 

UFS uma experiência por meio dos métodos de produção, edição, apuração e formação de 

projeto que são próprios da rotina jornalística. Desta forma, cumpre-se o papel de 

conformar a realização de uma série de atividades relacionadas à formação profissional e 

completando as lacunas existentes no ensino de revista no Brasil.  

 

A Mais Contexto, por sua vez, tem a função de levar aos alunos as formas genuínas 

da publicação de uma revista, com a finalidade de proporcionar uma preparação na qual 

consiste um envolvimento na produção que o meio oferece. Podemos inferir, também, que 

está publicação laboratorial é uma maneira pela qual cria de forma periódica uma ligação 

do que é produzido pelos estudantes de comunicação com toda a comunidade acadêmica da 

UFS, fomentando aos alunos uma interação com os outros acadêmicos e extra-academia, 

solidificando, assim a almejada ligação que pode ser feita entre universidade e o entorno 

social no qual ela é inserida. Além da busca em explorar conteúdos que são comumente 

trabalhados por outras mídias, houve a preocupação em destacar os aspectos culturais.  

  

O produto fundamenta uma linha de produção na qual se assemelha a uma redação 

jornalística, no que Sérgio Vilas Boas (1996, p. 9) chama de estilo magazine, no qual se 

busca um jornalismo com mais profundidade em relação aos outros meios de comunicação.  

 

O porquê da revista    

 

Em um produto do jornalismo cultural, o tema abordado deve ser aprofundado de 

forma que o repórter não apenas noticie o fato em questão, e sim explore suas camadas para 

que o público leitor se familiarize com o tema, que em sua maioria, foge do senso comum. 

Partindo deste princípio, a revista Mais Contexto explorou aspectos da cultura sergipana 

buscando sempre conduzir o leitor, não somente com um texto atrativo, mas também 

utilizando um forte apelo visual que o jornalismo de revista permite fazer através de uma 

diagramação criativa e do fotojornalismo. 

 

Todo o jornalismo é considerado cultural (PIZA, 2004). Essa expressão, por sua vez, 

é bastante usada no meio para designar certo segmento do jornalismo, em relação ao 

tratamento que é dado a cada matéria e nas mais variadas formas de se levar a reflexão da 

imprensa sobre a cultura e sociedade. Para Heron Vargas (2004), de acordo com as 

mudanças na lógica da cultura contemporânea, a forma como o jornalista se especializa está 

sujeito a uma estrutura mercantil. Esse questionamento remete-se a como é feita a 

manutenção da reflexão da crítica do jornalismo cultural, pois na medida em que há 

relações entre o negócio e o sistema capitalista, as características críticas dessa produção 
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tornam-se insipientes. Vargas ainda considera que atualmente a cultura é tida como um 

negócio e isso implica no processo do fazer jornalismo crítico.  

 

A Mais Contexto, se apresenta como revista de jornalismo cultural, assim como um 

produto de estudantes de comunicação social, levando a possibilidade de exercer essa 

especialidade jornalística sem seguir a lógica das mudanças ocorridas na cultura 

contemporânea, fundamentada pela forte presença da publicidade e como não dizer das 

ações das assessorias.  

 

Metodologia 

 

A Mais Contexto é uma publicação do tipo revista e possui um ritmo de produção 

não tão rápido como o de veículos feitos para o jornalismo diário, por exemplo. Contudo 

por ter um tempo mais extenso de produção, a revista que é de cunho cultural, tem 

condições de ser elaborada de forma mais criativa, em que os temas abordados têm espaço 

para serem mais explorados por ângulos diferenciados por seus repórteres. Após a análise 

do projeto anterior e a sugestão das novas propostas, aconteceu a reunião de pauta, onde foi 

dado o enfoque das matérias, assim como os temas e o formato, com a apresentação de pré-

pauta e logo em seguida da pauta.  

 

A rotina de produção da revista é feita de acordo com o tempo para que a apuração e 

a pesquisa sejam feitas com cuidado. Além disso, a rotina estipulada dá uma liberdade aos 

repórteres para que possam usar recursos estilísticos que tragam um diferencial para as 

notícias que serão trabalhadas dentro da Mais Contexto. Nessa conjuntura, a equipe partiu 

para a apuração e na caminhada para a finalização do texto. Cada repórter é responsável por 

sua matéria, sendo que o professor-orientador acompanha cada etapa, fazendo as devidas 

correções e observações quando ao encaminhamento da revista. Paralelamente, a equipe dos 

alunos diagramadores acompanha o processo, para que todos os alunos tenham 

conhecimento do trabalho como um todo.  

 

Esta produção possibilita trabalhar pautas diferenciadas dentro do veículo. Elas são 

diferentes das feitas em jornais impressos diários, por exemplo, e são realizadas não só para 

trazer uma nova informação, mas reflexão, análise do conteúdo, além de uma nova 

experiência de leitura. Apesar da linha editorial da revista ser voltada para a cultura, 
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inicialmente, a linguagem trabalhada tem pretensão noticiosa. Entretanto, a linguagem 

possui um caráter humano, informal e leve, em que os repórteres possuem liberdade para 

contar histórias aos seus leitores, sem deixar de trazer a informação, que é o principal 

objetivo da revista. “Além dessas dinâmicas, o que faz um bom jornalismo cultural são, 

simplesmente, bons profissionais, bons textos para boas pautas e coberturas, bons conhe-

cimentos e boa inteligência.” (VARGAS, 2012, p. 7). 

 

Um item explorado na revista são as imagens. Fazendo parte dos textos, elas ajudam 

a contar as histórias das matérias, proporcionando uma interpretação visual e uma possível 

reflexão a cerca do conteúdo exposto e não só um anexo para complementar aquilo que está 

sendo apresentado. As fotografias contribuem com a parte estética da Mais Contexto, que 

além de terem o objetivo de apresentar o conteúdo do veículo, dão um apelo visual para a 

revista, fazendo com que o leitor tenha interesse em saber a razão das imagens estarem 

sendo apresentadas junto ao texto, com isso demonstrando a importância do conteúdo visual 

para a formação da revista. Logo as imagens têm espaço de destaque.  

 

No tocante da diagramação, a revista levou um período de dois meses, que incluiu 

todo o processo de organização dos elementos de cada matéria – fotos, imagens, texto e 

ilustrações – dentro do espaço destinado para cada uma. Foram utilizados três programas 

para a diagramação: InDesign, software destinado para montagem da revista; Photoshop, 

para um possível tratamento das imagens; e o Illustrator para a construção de ilustrações. 

Depois de tudo conformado, o projeto da revista passa por uma revisão do professor de 

planejamento gráfico, Vitor Braga, até posteriormente ser encaminhada para impressão. 

  

Identidade da Mais Contexto 

 

Após definido qual conceito da revista ou o motivo da sua existência (ALI, 

2009,p.46), foi o momento de traçar quais caminhos a Mais Contexto  iria seguir, como 

norteadores para escolha da pauta, reportagem de capa e até no próprio design das matérias. 

A montagem de um projeto editorial solidificado é de suma importância para que a revista 

tenha a sua personalidade.  

 

A revista laboratorial Mais Contexto surge com o propósito de dar continuidade aos 

trabalhos, de cunho jornalístico, que vêm sendo realizados na UFS. O ideal de “Mais”, ora 
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verificado na sua nomenclatura, reforça o papel complementar da revista frente aos jornais 

Contexto Impresso e o Contexto Online. Entrando no mérito da sua composição, a revista 

pretende explorar o potencial que as imagens têm, muitas das vezes, deixando-as “falando” 

mais e melhor que os textos.  

 

A revista tem como objetivo principal oferecer, ao máximo, conteúdo a um público 

segmentado por meio do jornalismo cultural. Quanto ao seu eventual aproveitamento nas 

aulas laboratoriais de Jornalismo Impresso, este, se justifica em cima do pressuposto de que 

enquanto houver um público específico que necessite de informações culturais, deve haver 

também veículos que se prontifiquem a atender esse tipo de demanda.  

 

O veículo, em sua essência, pretende privilegiar um público seleto, quer seja dentro 

da própria sociedade acadêmica ou até mesmo fora da mesma, que necessita de informações 

do segmento cultural. A revista laboratorial Mais Contexto é estruturada por editorias fixas. 

Todas as seções, independentemente do conteúdo, são identificadas com uma palavra que se 

inicia com a letra C, são as seções: Comunicação, Comunidades, Comportamento, 

Conhecimento, Conversando (pessoas do cenário cultural), Clique (foto-reportagem), 

Cotidiano, Caçarola (culinária regional), Convida. 

 

Uma referência aos nomes dos produtos experimentais do Departamento de 

Comunicação Social da UFS, intitulados por Contexto. 

 

CONSIDERAÇÕES  

 

O projeto de uma revista laboratório como o da revista Mais Contexto possui uma 

grande importância na formação acadêmica dos alunos do curso de Jornalismo da UFS, 

primeiro devido ao seu caráter laboratorial, desenvolvendo profissionais com outras visões 

acerca do produto, segundo pela forma de se trabalhar em grupo, além do perfil não 

comercial, no qual agrega um valor de aprendizado pessoal.  

 

A produção da Mais Contexto proporcionou aos alunos uma experiência com esse 

tipo de publicação, possibilitando o desenvolvimento de um melhor desempenho na 

elaboração de textos e apuração dos fatos, pondo em prática os conhecimentos teóricos 

adquiridos em sala de aula.  
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Com uma linguagem leve, os textos permitiram ter uma visão diferenciada sobre os 

fatos do cotidiano e possibilita ao leitor facilidade na compreensão, contribuindo, por sua 

vez, para a construção de um jornalismo cultural diferenciado no estado de Sergipe. E por 

isso, faz com que o público se identifique com o conteúdo publicado. A produção da revista 

contribuiu no crescimento jornalístico, acadêmico e profissional dos envolvidos.  

 

Os objetivos foram atendidos na produção da revista e esperamos que a Mais 

Contexto venha trazer contribuições significativas no universo das revistas laboratoriais, 

permitindo criar um elo entre o futuro jornalista – por meio de reportagens interessantes – e 

o público, minimizando, por sua vez, as disparidades entre a internet e o jornalismo 

impresso. Para as próximas edições fica um novo desafio em trazer novas formas de 

contextualizar o meio sergipano, sem ser clichê e sem perder a prática de fazer jornalismo 

cultural.  
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