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1. CAPÍTULO 1 - INTRODUÇÃO 

 

1.1 Apresentação:  

O presente relatório busca descrever as etapas de planejamento e 

produção da revista MPSIROCK, Manual Prático de Sobrevivência 

Independente do Rock, apresentada como trabalho de conclusão de curso de 

Jornalismo, realizada no ano letivo de 2013.  

A revista tem como proposta dar continuidade ao trabalho já 

desenvolvido no segmento on-line através do site do MPSIROCK, criado por 

Caue Tozati e Dimitrios Meimaridis em 2006. A escolha pela criação de um 

novo produto de um veículo já existente foi feita, graças à necessidade de uma 

plataforma em que, o conteúdo publicado, pudesse ter uma abordagem mais 

aprofundada do que a já desempenhada através da versão na Internet. Além 

disso, a escassez de revistas e produtos sobre cenário do rock independente 

do Brasil também motivou o desenvolvimento desse projeto. 

A fim de nortear o desenvolvimento das pautas e da linha editorial da 

revista consideramos, inicialmente, esse projeto como uma expansão do 

próprio site. Assim, assuntos relacionados ao cenário musical de rock 

independente, tanto no Brasil quanto no cenário underground internacional, 

seriam abordados, para divulgar a cultura do rock independente, bem como 

trabalhar conceitos e questões que o envolvem em nosso país.   

Ao analisar algumas das publicações culturais nacionais, reparamos na 

ausência de segmentos dedicados ao rock e, nas edições que apresentam 

alguma cobertura desse gênero musical, dificilmente apresentam algo 

relacionado às vertentes independentes ou algo que não seja mainstream.  

Desde a criação do site, consideramos que existe uma demanda por um 

veículo que trate com seriedade o cenário do rock independente nacional. Hoje, 

depois de mais de sete anos no ar, continuamos com o mesmo pensamento e 

aproveitamos o fato de que o nome do site já conta como uma referência para 

ampliar o seu potencial, criando um novo meio para veiculá-lo. Essa expansão, 
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através da criação da revista, serviu também como um protótipo para o futuro 

desenvolvimento de uma revista digital, que será produzida ainda neste ano. 

 

 

1.2 Objeto/tema 
 

A proposta do MPSIROCK é servir como um meio para que todos os 

envolvidos no cenário do rock independente nacional tenham um canal para se 

informar, aprender e conhecer novos trabalhos e projetos. Visamos estabelecer 

uma ligação com os diversos elos que participam desse nicho. Assim, a 

produção de uma revista desse veículo é um reflexo direto desses mesmos 

ideais. Acreditamos que esse esforço pela manutenção de um veículo 

independente trabalha diretamente com os conceitos descritos pela autora 

Dulcilia Buitoni na obra ―A Revista e Seu Jornalismo‖ (2013): 

 
Movimentos sociais e culturais ganharam cara e voz. Há 30 anos, 
quem imaginaria o espaço da ecologia e da sustentabilidade na 
mídia? Grupos que tinham pouca visibilidade na metade do século 
passado trabalharam a construção de suas identidades, e seus 
discursos apareceram em revistas segmentadas, como Raça Brasil 
(1996) e G Magazine (1997). [TAVARES; SCHWAAB, 2013, pg. 117] 
 

A autora ainda cita como muitos sites ―são criados com um perfil de 

revista, em decorrência da cultura de segmentação‖. Assim como ela, 

consideramos que a criação de um site ou blog, é o passo inicial para o 

desenvolvimento de um novo veículo que busca ―encontrar ressonância com 

determinados grupos ou formá-los‖ (p. 117). Os baixos custos de instalação e 

manutenção, além da maior simplicidade, faz da Internet a plataforma ideal 

para quem está começando e, assim, estabelece a possibilidade futura de 

migrar para outros formatos depois que um determinado grupo de 

consumidores é encontrado. 

Mas, essa transição não deve ocorre apenas pela mudança de formatos 

e sem uma reflexão sobre qual conteúdo que deverá ser exposto através da 

nova plataforma. Por isso, decidimos nos afastar do caráter apresentado pelo 

veículo on-line, em que as publicações são geralmente informativas e 
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passamos a trabalhar com gêneros textuais mais flexíveis, como aponta Sérgio 

Gadini (2004) ao falar sobre o jornalismo cultural no Brasil: 
 

"Pode-se falar num relativo abandono ou esquecimento de 

modelos tradicionalmente usados para separar a produção 

jornalística em gêneros como opinativo, informativo e interpretativo. O 

que se vê no jornalismo cultural brasileiro, de certo modo, opera em 

sentido contrário a esta tendência em separar discursos por gênero". 

[Gadini, 2004 p. 98] 

 

1.3  Objetivos 

1.3.1  Objetivo Geral:  
 

A revista do MPSIROCK tem como principal objetivo atingir o público 

que já acompanha o trabalho desenvolvido pelo site. O grande ideal pela 

criação de um novo veículo é a possiblidade de produzir um conteúdo mais 

refinado e trabalhado do que aquele que é apresentado no dia a dia do site. A 

revista pretende mostrar a realidade do cenário musical do rock independente 

do Brasil, aproximando os envolvidos nele para que eles possam ter uma voz 

maior no futuro. 

 

c.2. Objetivos Específicos: 
 

O produto foi desenvolvido com o foco no público jovem, tanto masculino 

quanto feminino, entre 16 e 25 anos. O fato de praticamente toda a equipe do 

MPSIROCK se encaixar dentro desse grupo etário demonstra que pessoas 

nessa faixa etária estão mais propensas a gostarem do tipo de música que 

reportamos e, por isso, são o público ideal para a revista. 

 Esperamos através desse veículo, transmitir valores que seriam mais 

difíceis de serem passados através do site. Visamos atrair não apenas músicos 

e fãs de bandas como parte do público alvo, mas também produtores de 

eventos, donos de estúdio, microempreendedores. Todos através do ponto em 
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comum que é a música. Esperamos que essa abordagem maior possa refletir 

diretamente no crescimento do cenário do rock independente nacional. 

 Queremos trabalhar melhor, junto com a comunidade que já acompanha 

o nosso veículo, os conceitos desenvolvidos por esse primeiro trabalho para 

aprimorá-lo em futuras edições. 

 

1.4 Justificativa 

A realização do projeto justifica-se pela necessidade de oferecer ao 

público deste segmento, uma publicação com conteúdo mais aprofundado e 

destinado especificamente para esses grupos que são, muitas vezes, 

ignorados pelos veículos tradicionais. Existem hoje, poucas publicações 

direcionadas ao público que gosta de rock e suas vertentes e, em sua maioria, 

não fazem parte de editoras grandes, com nível de alcance nacional. 

Para atrair esse público com um material interessante e mais trabalhado, 

optamos pelo formato impresso, principalmente pelo fato de que ele, 

diferentemente das plataformas digitais, não vive da instantaneidade e 

espontaneidade causada pela Internet e, assim, os leitores poderiam aproveitar 

de forma melhor o conteúdo disposto. 

 
 

2. CAPÍTULO 2 – Produto Jornalístico 

2.1 Público alvo 
 

Para o planejamento gráfico editorial da revista, utilizamos como base 

algumas das informações disponíveis através da página do MPSIROCK na 

rede social Facebook. Com uma amostra de mais de 7 mil fãs da página, 

pudemos constatar que a grande maioria é formada por jovens, do sexo 

masculino, entre as idades de 18 e 24 anos, com o segundo maior grupo 

formado por mulheres da mesma idade.  



10 
 

 
Fig. 1 Faixa etária e sexo dos fãs da página do MPSIROCK 

 

Com mais de 60% dos fãs nessa ampla faixa etária, que pode 

representar desde pessoas que estão terminando o ensino médio e 

ingressando em uma faculdade ou concluindo a formação superior para entrar 

no mercado de trabalho. Optamos por não focar em um perfil único de leitores, 

mas sim trabalhar com a ideia de que esses leitores possuem gostos musicais 

em comum. O que possibilita a segmentação específica do produto, como 

descrito por Márcia Benetti: 

 
A segmentação é o eixo norteador do jornalismo de revista, exigindo 
que o jornalista trabalhe com alguns perfis básicos de leitores, cujos 
interesses e expectativas devem ser contemplados.... Ao ler uma 
revista, o leitor se posiciona em um lugar também pleno de sentidos: 
o que é, o que deseja, como se satisfaz, o que vem fazendo com sua 
vida, como se planeja para o futuro, o que julga importante. 
[TAVARES; SCHWAAB, 2013, p.51] 

 

Através do pressuposto que essas pessoas possuem essa semelhança 

musical, estabelecemos assuntos paralelos que pudessem interessá-los, 

independentemente, de sua faixa etária ou ocupação. O fato de possuirmos um 

público jovem, optamos por trabalhar com uma linguagem mais leve e informal, 

já que ela seria mais adequada para transmitir a mensagem que queremos 

passar, mesmo que ela seja um pouco mais aprofundada e detalhista que o 

projeto desenvolvido pela parte on-line do MPSIROCK. 
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2.2 Planejamento Editorial 

 A revista MPSIROCK foi planejada para promover um diálogo próximo e 

aberto com seus leitores, visando trabalhar primeiramente no vínculo 

estabelecido entre a plataforma on-line e esse grupo de seguires. Em segundo 

plano, visamos atrair pessoas ligadas ao cenário musical do rock independente 

nacional, através das matérias publicadas, que, muitas vezes, podem 

apresentar semelhanças com experiências enfrentadas por outros músicos, 

produtores, fãs, donos de casas de show, entre outros elos que participam 

ativamente desse coletivo. 

 Nosso objetivo não é tratar da música apenas como uma forma de 

entretenimento. Levamos em conta o fato de que muitos artistas que trabalham 

no meio underground sonham com a expectativa de um dia viver disso e, 

portanto, essa questão não poderia ser analisada apenas como algo 

superficial. Esse foi um dos motivos que nos levou a escolher ―Como 

sobreviver no underground‖ a matéria principal da revista. 

 Retomando novamente o que Gadini (2004) disse sobre o jornalismo 

cultural no Brasil e, como ―as produções textuais apresentam entre si uma 

combinação de gêneros‖, diferente da separação tradicional e fixa do 

jornalismo opinativo e informativo. O caráter opinativo também se fez presente 

em nossos planos editoriais, já que assim como Piza (2011), acreditamos que o 

excesso de conteúdo publicado pelos veículos on-line, retirou a presença de 

um interlocutor que expõe seus argumentos ao leitor que poderá tirar seus 

próprios valores de um determinado texto. 

 
―há espaço para recuperar parte desta influência, pois o bombardeio 

de dados e informações da era eletrônica criou uma carência ainda 

maior de análises e comentários, que suplementem argumentos, 

perspectivas e contextos para o cidadão desenvolver um senso crítico 

e conectar as disciplinas.‖ (PIZA, 2004, p.32). 

  

Podemos relacionar diretamente com o autor acima, pois, grande parte do 

material que é publicado na plataforma on-line é composta por notas curtas, 
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geralmente com caráter apenas informativo, visando divulgar o fato da maneira 

mais rápida e curta possível para os leitores. Assim, a criação de um veículo 

impresso, possibilitou um trabalho mais expositivo das questões, passando a 

trabalhar com colunas relacionadas com assuntos que chegam até a se 

distanciar do foco inicial, a música, como é o caso da coluna ―Consciência‖, 

que possui um teor político. 

  

2.3 Planejamento Gráfico 

O planejamento gráfico da revista foi feito, considerando a criação de algo que 

ajudasse a deixá-la mais leve, para facilitar leiturabilidade por parte do público 

alvo. Essa foi uma das questões que fez com que a maior parte do conteúdo 

textual da revista fosse diagramada em duas colunas, diminuindo as quebras 

de linha e mantendo uma leitura mais fluida. Outro elemento que tentamos 

incorporar foi a presença de imagens, através principalmente de fotografias, 

para complementar as ideias apresentadas nos textos e ilustrá-las aos leitores. 

Além dos aspectos desenvolvidos especificamente para a revista, também 

visamos manter uma identidade visual estabelecida pelo site, como, por 

exemplo, utilizar uma paleta de cores semelhantes ao design on-line, utilizando 

tons laranjas para destacar alguns elementos. 

 
Capa 

 
Fig. 2 Capa da primeira edição da revista MPSIROCK 
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Optamos por uma ilustração na capa da revista para chamar mais 

atenção das pessoas para a matéria principal. Geralmente, revistas de 

segmento assim, apresentam fotografias de artistas na capa, mas devido a 

importância dada a matéria ―como sobreviver no underground‖ e, ao fato de 

que, as questões abordadas por ela não falam especificamente de um grupo 

em específico, mas sim a grande maioria de pessoas que participam do cenário 

da música independente e não possuem condições de sustentar-se através 

dessas atividades. Assim, achamos melhor não colocar uma face em 

específico, mas trabalhar com a ideia de que a chamada para a matéria 

pudesse atrair a qualquer pessoa interessada no rock independente. 

Além do destaque para a matéria principal, também destacamos a 

coluna publicada por Yuri Nishida, vocalista da banda VOWE, por ser um nome 

conhecido do rock nacional. Destacamos também outros conteúdos exclusivos 

desta edição, como as entrevistas com a banda curitibana Cefa e os 

estadunidenses do Close Your Eyes, além da matéria especial ―Bastidores da 

música‖, que revela os significados das letras do novo álbum da banda carioca 

Maieuttica. 

 

Logo 
 

Mantivemos o mesmo logo para a revista que o utilizado no site. A única 

mudança foi que a estrela localizada ao lado da letra M foi ampliada e jogada 

como imagem de fundo no centro da capa, para combinar com a temática da 

matéria ―Como sobreviver no Underground‖. 

 

Figura 3 - Logo do MPSIROCK 
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2.4 Descrição do Produto 

 

A proposta inicial é de criar uma publicação trimestral, com um número 

de páginas entre 50 e 60. Por se tratar de um veículo que já existe no formato 

on-line, optamos por uma separação entre os conteúdos que seriam 

apresentados em cada segmento, deixando de lado pautas que teriam 

características de publicações diárias.  

Assim, as publicações, todas inéditas, poderiam apresentar uma maior 

profundidade nos assuntos, oferecendo a oportunidade de trabalhá-los melhor 

e estabelecer uma ligação mais forte com os leitores, principalmente aqueles 

que já conhecem o trabalho do MPSIROCK no segmento on-line. A revista 

ficou dividida entre, colunas rotativas, entrevistas, análises de discos e as 

matérias especiais. Pretendemos continuar com esse mesmo roteiro para 

próximas edições, modificando apenas os temas e colunistas convidados. 

 

Colunas rotativas 
 

Escrita por colaboradores aleatórios, as colunas rotativas servem como 

uma forma de aproximar os convidados a escrever ao público, 

independentemente, de qualquer ligação que eles já possam ter anteriormente. 

 

A — ―Acertos e erros‖ 

 

 O objetivo dessa coluna é orientar artistas que estão começando através 

de relatos de músicos e produtores com maior tempo de carreira. O nome é em 

referência às histórias vividas por essas pessoas e como as experiências 

compartilhadas por eles poderá ajudar quem está começando a evitar certos 

problemas ou até mesmo a desenvolver-se de maneira mais rápida. O ex-

vocalista e fundador das bandas Granada e Nx Zero, Yuri Nishida, publicou 

nesta edição um texto sobre o que é importante quando alguém decide montar 

uma banda. 
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B — ―Consciência‖ 

 

Sempre logo após o editorial, essa coluna deve abordar questões 

políticas e sociais na tentativa de provocar um engajamento do jovem brasileiro 

e compartilhar um pouco do conhecimento de algumas figuras (músicos, 

produtores, donos de selos, etc...) do cenário da música independente 

brasileira. Nesta primeira edição, o convidado foi Felipe Almeida, vocalista da 

banda paulistana Akira. O texto escrito por ele apresenta uma clara ligação 

entre os protestos do ano passado e a importância das eleições de 2014, além 

de fazer uma crítica aos eleitores que anulam o voto, acreditando que assim, 

estão realizando uma forma de protesto. A coluna ainda contou com a 

colaboração de Thales Rios, formado em Design pela Unesp, que produziu 

uma charge de contexto semelhante ao texto. 

 

C  — ―Vida na Estrada‖ 

 

 A proposta dessa coluna é apresentar um pouco da realidade de uma 

banda em turnê. Através do texto escrito diretamente pelos músicos e 

fotografias tiradas por eles, os leitores podem conhecer um pouco mais das 

experiências dos grupos ao viajarem para realizar suas séries de shows. Nessa 

edição, Flávio Ferraz, guitarrista do grupo Every Man Is An Island compartilhou 

como foi a primeira turnê internacional da banda, passando pelo Uruguai e 

Argentina. 

 

Matérias especiais 
 

A — ―Bastidores da música‖ 

 

 Apesar da música ser uma arte subjetiva, sempre existe um motivo que 

dirige o processo de criação dela, principalmente quando falamos sobre as 

letras de canções. Queremos expor parte do pensamento dos autores das 

músicas nessa matéria, além de revelar um pouco do processo de criação do 
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material. A banda carioca Maieuttica compartilhou através de uma entrevista 

como foi o processo de criação do seu álbum de estréia, ―Por árduos caminhos 

até as estrelas‖. Além disso, o vocalista, Frank Lima, e o baixista, Bruno Pinho, 

ofereceram explicações para cada uma das músicas do CD que será lançado 

no dia 18 de Fevereiro. 

 

B — Fotografia 

 

 O objetivo não é uma produção muito teórica e densa, mas sim algo que 

sirva para pessoas que não possuem um grande conhecimento ou formação na 

área, mas têm algum interesse por fotografia. Essa matéria escrita por Vitor 

Dechem, fotógrafo do MPSIROCK e formado na área pelo Senac, visa 

esclarecer alguns conceitos sobre técnicas de fotografia para registrar 

momentos em shows e eventos. 

 

C — ―Onde eles estão hoje?‖ 

  

A última matéria da revista é uma espécie de retrospectiva musical. 

Buscamos expor a trajetória de uma banda acabou há alguns anos atrás e, 

além de descobrir o que os ex-integrantes estão fazendo, buscamos realizar 

um levantamento da possibilidade do grupo retornar. A banda escolhida para 

essa edição foi a carioca R. Sigma que completaria em 2014 dez anos de 

carreira. 

 

D — ―Os 5 discos mais aguardados de 2014‖ 

  

Depois de publicarmos algumas listas no site, falando dos melhores 

lançamentos de 2013, aproveitamos a oportunidade do lançamento da revista 

ser durante o mês de Janeiro para publicar uma lista de cada colaborador do 

site, listando e explicando, quais os cinco discos mais aguardados do ano para 

eles. Essa matéria também serviu para apresentar a equipe que participou do 
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processo de criação e elaboração dessa revista, além de colaborar com o 

formato on-line. 

E — Matéria de capa: ―Como sobreviver no underground‖ 

Seguindo a proposta de aprofundar o conteúdo, a matéria de capa 

contou com uma análise de alguns dos maiores problemas enfrentados por 

bandas e produtores do cenário do rock independente no Brasil, na tentativa de 

apontar algumas formas de como isso pode ser resolvido. Ao todo, 

consultamos mais de 20 fontes para a produção dessa matéria que contou com 

depoimentos de pessoas do cenário musical underground das cidades do Porto 

Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Ribeirão Preto, São Paulo e Sorocaba. Alguns 

temas como a possibilidade de ―viver de música‖ dentro do cenário 

independente e formas alternativas de financiamento, como o crowdfunding, 

por exemplo, também foram abordadas na matéria. A ideia principal era expor 

que apesar das distâncias e diferenças regionais, muitos músicos enfrentam as 

mesmas dificuldades para seguirem com suas carreiras, independentemente 

do local onde residem. 

2.5 Estrutura física do produto 

Fisicamente, a revista MPSIROCK se caracteriza por ter tamanho mediano, 

com 50 páginas de miolo. O papel escolhido para impressão foi o couche 115 

brilhante, por ser bem maleável e apropriado para impressão frente e verso. A 

escolha da versão brilhante se justifica pela sua vantagem para impressão de 

cores, já que essa revista conta com muitas ilustrações e fotografias. A capa é 

impressa com papel couche fosco, com a espessura 250. As dimensões da 

revista são de 28 cm por 22 cm. Escolhemos esse formato pela profundidade 

das matérias, pois assim, a página continua equilibrada entre texto e foto sem 

parecer poluída. O acabamento de grampo é devido ao fato da revista não 

possuir mais de 100 páginas, tornando assim desnecessário o uso da lombada 

quadrada.  
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2.6 Fontes entrevistadas e colunistas 

Buscamos trabalhar com fontes que já conhecíamos ou tínhamos algum tipo 

de contato prévio através do site. O fato de já ter trabalhado com boa parte das 

fontes no passado, seja por publicações de materiais ou o simples contato 

através da página, facilitou a obtenção de informações e comunicação através 

de e-mails, telefonemas e até mesmo contatos através de redes sociais. 

Em alguns casos onde a equipe não conhecia diretamente uma fonte 

desejada, as outras serviam de auxílio para indicar e encaminhar as nossas 

propostas para essas pessoas. No caso da entrevista com a banda 

estadunidense Close Your Eyes, foi feito um contato com a produtora 

responsável pela vinda do grupo ao Brasil e eles trabalharam como 

intermediários para entregar as perguntas para a banda. 

No caso dos colunistas escolhidos para escrever para a revista, visamos 

escolher pessoas que já conhecíamos há mais tempo e acreditamos que se 

encaixariam melhor de acordo com as definições das pautas elaboradas. 

3  Estratégia (Distribuição e divulgação): 

Utilizando as informações levantadas através da página do site na rede 

social Facebook, a distribuição inicialmente aconteceria em âmbito local, 

através de bancas de jornal, na versão impressa. Depois de São Paulo, Rio de 

Janeiro e Curitiba são os locais onde possuímos um maior contato com o 

público. Assim, poderíamos ter uma noção melhor de tiragem e distribuição do 

material, evitando possíveis prejuízos. 

 

 
Fig. 3 Lista de usuários fãs do MPSIROCK no Facebook 
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O site, bem como suas páginas em outras plataformas on-line, também 

seria utilizado para a divulgação da revista que, eventualmente, também 

poderia ser lançada no formato digital como um arquivo em pdf, nos locais 

onde ela não seria distribuída fisicamente. Além da divulgação dos outros 

meios do MPSIROCK, também contaríamos com a colaboração de pessoas 

que participaram da revista, que divulgariam suas partes e, consequentemente, 

também ajudariam a promover o restante do conteúdo dessa publicação. 

Assim como está listado por Marcia Benetti na obra ―A revista e seu 

jornalismo‖, as redes sociais poderiam ser utilizadas para obter uma resposta 

ou feedback do público sobre a qualidade do material produzido e o que eles 

esperariam ver em outras edições. Além de Benatti, Pizza (2003) também 

estabelece a importância dos veículos on-line por possuírem o espaço 

necessário para a interação dos leitores. 

 
Também a internet, na peneira, tem servido como caminho 

alternativo para o jornalismo cultural. Embora as tentativas de revistas 
culturais com alguma inteligência e sofisticação tenham fracassado 
ou apenas ―empatado‖, esbarrando em questões de escala e 
financiamento, além de prescindirem do prazer táctil e prático que 
existe nas edições em papel, a demanda por esses assuntos é 
inequívoca. Incontáveis sites se dedicam a livros, artes e ideias, 
formando fóruns e prestando serviços de uma forma que a imprensa 
escrita não pode, por falta de interatividade e espaço. [PIZA, 2003, p. 
31] 

 

Consideramos que a publicação de um veículo como esse no formato 

impresso em larga escala é algo utópico devido ao baixo orçamento por parte 

do MPSIROCK, que essencialmente é um produto independente. Entre as 

possibilidades estudadas para continuidade de um produto separado do site 

estão à criação de um projeto de financiamento coletivo, que possibilitaria a 

impressão de um número maior de unidades ou a migração completa para a 

plataforma digital, lançando revistas voltadas para tablets e outros dispositivos 

móveis. Concluímos que a segunda opção é a viável e garantida para 

trabalharmos a princípio, cogitando posteriormente trabalhar com revistas no 

formato impresso novamente. 
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2.8 Equipamentos utilizados:  
Os equipamentos utilizados foram de uso pessoal dos integrantes da equipe. 

Foram eles:  

 10 computadores, para produção dos textos e diagramação da revista. 

 Telefone fixo, para as entrevistas que não tinham possibilidade de serem 

presenciais. 

 Internet, para entrevistas, pesquisa de informações e fontes 

 Câmera fotográfica, utilizada para algumas das fotos da matéria sobre 

fotografia. 

Atividades Desenvolvidas: 
 

O primeiro passo para o processo de criação e desenvolvimento da 

revista foi a discussão do conteúdo que seria abordado por ela. Como a equipe 

que colaborou com a revista é formada por pessoas que moram em cidades e 

até regiões diferentes, optamos por videoconferências e discussões através de 

um grupo on-line para delimitarmos quais seriam as principais ideias para essa 

publicação. 

O fato de já conhecermos e possuirmos contato com o público alvo 

facilitou todo o processo já que, não precisamos nos preocupar com o tipo de 

leitor que seria o alvo da publicação e também pelo fato de já possuir uma ideia 

geral do que poderia ser trabalhado. 

Novamente através das reuniões em grupo, começamos a esboçar as 

pré-pautas, com diversas ideias do que poderia ser abordado. Durante esse 

processo, foi decidido que tentaríamos produzir uma revista, levando em 

consideração a sua data de lançamento e o valor-notícia para as matérias. 

Assim, decidimos priorizar certas coisas como o especial dos ―5 discos mais 

esperados‖, o convite a Maieuttica para ―bastidores da música‖ e até mesmo da 

entrevista com o Close Your Eyes, devido a passagem da banda pela América 

do Sul durante o próximo mês de Abril. 

Com tema, público, linguagem, identidade gráfica e pré-pautas 

definidos, começamos o processo de pesquisa documental. Nessa fase, 
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algumas pautas foram confirmadas e ganharam forma, enquanto outras foram 

eliminadas ou substituídas. Após pesquisar previamente cada assunto, 

definimos uma estimativa do número de páginas destinado a cada parte e 

montamos um espelho, visando manter um equilíbrio do conteúdo apresentado 

pela revista.  

Após a elaboração do espelho, nos dividimos e começamos a 

produção do conteúdo, começamos a entrar em contato com as fontes que já 

conhecíamos e buscar por aquelas que seriam utilizadas ao longo das 

matérias. Em algumas etapas, compartilhávamos o progresso da produção, 

visando sempre cumprir com o prazo estipulado. A maior parte das entrevistas 

foi feitas através da Internet, por plataformas como o Hangout da rede social 

Google+, que possibilita conferências. Outras formas de entrevistas utilizadas 

também no decorrer desse processo foram o telefone e pessoal. 

Enquanto a equipe preparava parte do material, as pautas para os 

colunistas rotativos também foram enviadas, visando instruí-los a respeito da 

linha editorial do veículo e o que gostaríamos que eles oferecessem para 

complementar a publicação. 

Com o levantamento dos dados e entrevistas, começamos o processo 

de escrita, trabalhando dentro dos limites definidos anteriormente. A produção 

da matéria de capa envolveu uma série de bate-papos com pessoas ligadas ao 

cenário do rock independente nacional, na tentativa de apresentar uma 

definição homogênea para os maiores problemas desse segmento no país e 

algumas alternativas para resolvê-los. Em alguns casos, foi necessário recorrer 

às fontes para obter maiores informações para complementar as matérias. 

A revisão do conteúdo foi feita pela própria equipe que produziu a 

revista, trabalhando como uma espécie de pré-análise do conteúdo que seria 

veiculado posteriormente. Esse sistema possibilitou um maior desenvolvimento 

do material produzido, evitando até mesmo a publicação de conteúdos que não 

estariam de acordo com a proposta inicial da revista. 

O processo de diagramação iniciou logo após o fechamento da maioria 

das matérias. Durante esse processo, as páginas diagramadas eram 
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disponibilizadas e avaliadas por todos, na tentativa de encontrar e corrigir 

erros, além de procurar a melhor forma para a disposição das matérias.  

Com o final da diagramação, encaminhamos o documento para a 

gráfica realizar a impressão das cópias da revista. 

 

CAPÍTULO 3 - COMENTÁRIOS 

3.1 Pontos fortes do veículo 
 

O fato do nome da revista já existir a alguns anos na Internet, através de 

um trabalho com publicações diárias, fortalece e oferece uma maior 

credibilidade à criação de um veículo impresso, como extensão do produto 

original. 

Com um jeito moderno de abordar às questões relacionadas ao cenário 

da rock independente nacional, a revista MPSIROCK, se diferencia das 

tradicionais publicações de cultura, por sua segmentação mais clara e com 

uma amplitude de variação menor do que as produções já existentes no Brasil. 

A revista visa, através de uma linguagem simples e direta, imergir os 

leitores em uma realidade que poucos possuem um contato próximo e, os que 

possuem, têm a oportunidade de identificar e relacionarem-se com parte dos 

assuntos tratados. A maior profundidade do material também ressalta a 

importância que deve ser dada aos segmentos da música independente no 

Brasil e, acima de tudo, de temas culturais que acabam sendo deixados em 

segundo plano por veículos maiores. 

Os materiais exclusivos também são destaque em nossa publicação. A 

entrevista com o Close Your Eyes, por exemplo, revelou com exclusividade os 

planos da banda para um futuro lançamento em vinil, que ainda não foi 

anunciado pela gravadora deles, a Victory Records. O fato de contar com 

colaboradores e opiniões de pessoas com alguma vivência no cenário da 

música nacional aumenta a qualidade do conteúdo que é transmitido aos 

leitores.  
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3.2 Dificuldades encontradas 

 
Imagens 
A maior dificuldade encontrada durante o processo de criação da revista foi 

obter 
imagens com qualidade alta para trabalhar mais confortavelmente e precisar 

preocupar-se com a qualidade do produto final impresso. Alguns dos 

entrevistados e colaboradores com o projeto não possuíam imagens com 

qualidade alta, o que limitou as possibilidades de trabalhar. Preferencialmente, 

a melhor solução para isso era que as fotos fossem tiradas pelo fotógrafo do 

site, mas não conseguimos agendar para que ele fizesse registros para serem 

utilizados na revista. A única exceção a isso foi a própria matéria de fotografia 

que ele já possuía algumas fotos e obteve outras através de contatos próximos.  

 

Mudança de plataforma 
Ao realizar a mudança de um veículo inteiramente on-line para o impresso 

há uma série de obstáculos que devem ser superados, para que o produto final 

fique aceitável. Essas dificuldades surgem pelo simples fato de que em um 

veículo impresso, as possibilidades e recursos diminuem muito em relação ao 

que encontramos na Internet. Ao mesmo tempo em que ocorre essa 

impossibilidade de algumas ferramentas audiovisuais, o texto e imagens 

ganham uma maior importância nas revistas impressas já que, geralmente, 

ocupam uma posição de valor maior nas publicações. 

 
 
Falta de colaboração de fontes e colunistas 
Uma das matérias que não foi publicada foi uma entrevista com uma banda 

brasileira que se mudou para os Estados Unidos para trabalhar lá. 

Conversamos através de e-mail sobre a possibilidade da entrevista e 

chegamos até a enviar as perguntas. Depois de uma semana sem receber 

qualquer novidade, entramos em contato perguntando sobre a entrevista e 

continuamos sem uma resposta. Quando já estávamos diagramando a revista, 
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recebemos a resposta de que eles ―poderiam responder as perguntas enviadas 

anteriormente‖. Mas, devido a falta de tempo e até mesmo o fato da revista já 

ter conteúdo suficiente, optamos por deixar esse material para uma edição 

futura.   

Outro problema semelhante foi o não cumprimento, por parte de alguns 

colunistas, dos prazos estabelecidos. Felizmente, recebemos todo material a 

tempo de incluir nesta edição da revista, mas esses tipos de cobranças e 

desgastes atrasaram todo o processo de diagramação, o que dificultou 

bastante a parte final da criação do produto. 

.  

4 Considerações finais 
 

Por fim, consideramos que o processo de produção da revista ocorreu 

de forma satisfatória, com a maior parte da produção sendo realizada dentro 

dos prazos estipulados e nos possibilitou uma vivencia jornalística de uma 

verdadeira redação de revista, visto que todo planejamento, a definição das 

pautas, a escolha das fontes, a produção dos textos e o planejamento gráfico-

editorial foi feito pela equipe desde o início, com muita liberdade de escolha e 

dentro daquilo que acreditávamos ser o ideal para cumprir os nossos objetivos.  

Foi através dessas escolhas e todo o esforço que produzimos a primeira 

edição impressa do veículo MPSIROCK. Acreditamos que esse produto, 

apesar de uma abordagem diferente, serve como complemento ao trabalho 

realizado ao longo dos últimos sete anos on-line e, o primeiro passo dado em 

um novo território que oferece a chance de potencializar os nossos ideais. 
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