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 A arte feita pelo povo não entra nos parâmetros de cultura que a 

sociedade atual e a mídia preferem, seja por tradição ou falta de diálogo entre 

os mediadores (veículos de informação) e receptores (os que recebem as 

mensagens dos veículos de informação). Os meios de comunicação, televisão, 

rádio, internet e jornal impresso interpretam como cultura uma arte quase 

inalcançável, a pintura, a música clássica. Atividades que se enquadram 

naquilo que classificamos como “intelectual”. A cultura popular, então, não 

recebe reconhecimento e debate sobre a importância de sua atuação. “A 

maioria das pessoas associa ‘cultura’ a algo inatingível, exclusivo dos que leem 

muitos livros e acumularam muitas informações, algo sério, complicado, sem a 

leveza de um filme-passatempo” (PIZA, 2013, p.46).  

Em primeiro lugar, cultura popular é a arte feita pelo povo e, mais do que 

qualquer outro fator, é determinante para a construção e reconhecimento de 

identidades tais como de pensamentos, de classes, de cores e de 

sexualidades. Os meios de comunicação devem dialogar com o grafite, o 

artesanato, o carnaval, o samba, a capoeira e as lendas urbanas. Pois, “a 
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recepção é um processo contínuo de atribuição de sentidos construídos no 

diálogo” (MARTINO, 2010, p.177).  

Os meios de comunicação são instrumentos de construção de 

identidade em virtude do mecanismo norteador de opiniões, mas também são 

catalisadores de crises de identidade. Estas crises são fruto de um sentimento 

de não pertencimento a um padrão imposto pela mídia, porém que a antecede. 

Em outras palavras, trata-se de questão econômica e política, não sendo uma 

construção de crise exclusiva dos meios de comunicação.  

Em meio a essas questões, os veículos de informação atuam como 

mediadores influenciando na opinião. Sendo assim, interpretam, à sua maneira, 

o que é cultura popular. 

 

O popular é visto pela mídia através da lógica do mercado, e cultura 
popular para os comunicólogos não é o resultado das diferenças entre 
locais, mas da ação difusora e integradora da indústria cultural. O 
popular é, dessa forma o que vende, o que agrada multidões e não o 
que é criado pelo povo. O que importa é o popular enquanto 
popularidade (CATENACCI, 2001, p. 32). 
  

Nesse contexto, este artigo pretende analisar a recepção do público que 

cria a cultura popular, os carnavalescos, artesãos, grafiteiros, do discurso 

midiático recorrente nos veículos de comunicação sobre o que é cultura 

popular na cidade de Pelotas. 

Em termos metodológicos e técnicos, pretende-se realizar uma 

entrevista com perguntas abertas. Conforme Escosteguy e Jacks (2005, p.45), 

  

Combinando análise com interpretação (modelo originado nos estudos 
culturais) com a concepção de que a cultura e comunicação são 
discursos socialmente situados (vinda dos estudos culturais), 
desenvolve-se uma leitura comparativa do discurso da mídia e da 
audiência para entender o processo de recepção. 

 

Diante disso, para verificar o discurso da audiência, serão utilizadas 

entrevistas em profundidade, para posterirormente, realizar uma comparação 

com a estrutura do conteúdo dos meios de comunicação. 
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