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RESUMO 
 

  

Este trabalho pretende analisar a cobertura dos assuntos relativos à cultura pela mídia impressa no 
Brasil do século XXI. Desde o final do século XX, as reportagens e críticas culturais têm tido seu 
papel questionado, por funcionar, na maioria das vezes, como um guia de consumo de produtos 
culturais. Para entender o cenário atual, a pesquisa propõe uma análise do histórico de publicações 
voltadas para as manifestações culturais e da mudança no conceito de cultura nos últimos séculos. 
Como estudo de caso, o trabalho visa a mapear os assuntos e a forma de abordagem da revista Bravo!, 
uma das publicações brasileiras com maior tiragem no segmento de cultura, a fim de traçar um 
panorama atual do modelo de cobertura do assunto na mídia brasileira.  
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1.INTRODUÇÃO 

 

 O jornalismo cultural ocupa atualmente um lugar secundário nos jornais e dentro dos 

hábitos de leitura dos brasileiros. Um exemplo disso é o fato de que, mesmo sendo um 

caderno diariamente encartado em vários jornais, é chamado de “suplemento”. Além disso, a 

maior parte das páginas dos jornais e até de revistas especializadas é ocupada por dicas de 

programação ou consumo, relativas a produtos culturais. 

 Essa nova função do jornalismo cultural é criticada por muitos teóricos e jornalistas da 

área, alguns deles citados no decorrer deste trabalho. A maioria deles aponta a questão do 

foco reduzido aos produtos artísticos, tais como livros, espetáculos, filmes, CDs e etc.  

Para muitos desses teóricos, o jornalismo cultural pode ser entendido como um reflexo 

da criação cultural e, ao mesmo tempo, como um tipo de criação cultural em si. Por definição, 

e consoante qualquer outro tipo de jornalismo, ele tem de atender a duas ordens básicas de 

exigências, simultâneas e ambas igualmente legítimas: as do processo de produção jornalística 

(prazos, normas de redação, tamanhos limitados de algumas matérias e etc.) e as exigências 

do seu assunto (no caso, a cultura em geral). Mas é evidente que aquelas devem ser postas a 

serviço destas, e não o contrário. Entretanto, é praticamente consensual a insatisfação relativa 

ao jornalismo cultural que é praticado, atualmente, no Brasil. 

Inicialmente, deve-se compreender o terreno que ocupa hoje, em quase todos os 

periódicos, o chamado jornalismo cultural, particularmente, sua forma de expressão mais 

específica: a crítica cultural. Inserida no contexto da “cultura de massa”, essa opinião 

fundamentada perdeu grande parte de sua relevância social, apresentando hoje apenas um 

resquício fragmentado do debate a que se propunha primordialmente. Vale ressaltar que a 

crítica foi concebida inicialmente como um espaço voltado para o debate cultural, uma vez 

que ela servia como forma de legitimação de sujeitos discursantes, de conceitos relativos à 

opinião pública e, por fim, de práticas culturais enraizadas no histórico sócio-econômico de 

cada época. 

Além das críticas constantes, uma grande motivação para a realização desta pesquisa 

foi o contato da presente autora com grupos de produção artística, especialmente ligados ao 

teatro e à dança, que não fazem parte do “mainstream” da grande mídia. Essa última definição 

diz respeito, inclusive, a mais uma crítica freqüentemente apontada por estudiosos das 

manifestações culturais: a seleção de poucas personalidades que são exaustivamente 

apresentadas como assunto de cadernos culturais.  
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O contato (e a participação efetiva da autora) com grupos ditos alternativos — pela 

denominação da grande mídia — levou à percepção de que o conceito de cultura apresentado 

nos suplementos culturais fica muito aquém da realidade. Por isso, as informações acerca do 

cenário cultural que chegam até o leitor são bastante reduzidas.  

No entanto, desde o surgimento do jornalismo cultural até hoje, muitas mudanças 

ocorreram na cobertura apresentada pelo segmento. A primeira forma de manifestação desse 

tipo de jornalismo, a crítica, sofreu, por exemplo, profundas alterações desde a sua criação.   

Mesmo antes da invenção da imprensa, já se tem notícia da prática de se criticar obras 

artísticas. Quando o teatro e apresentações musicais não ocorriam em salas de espetáculos, 

mas no meio das ruas, era ali mesmo que se dava a exposição de opiniões acerca do que se 

assistia. Aos poucos, a opinião fundamentada em argumentações concretas começou a ganhar 

terreno e, após o desenvolvimento da imprensa (no século XVI) e, portanto, do poder da 

difusão das notícias, os críticos começaram a ser valorizados. Era nesse momento que se 

iniciava a prática do jornalismo cultural. 

 De início, esse segmento do jornalismo manteve uma relação estreita com a sociedade 

em si, sendo um reflexo dela e, por outro lado, uma forma de orientação da mesma, intervindo 

no contexto social. Hoje em dia, no entanto, a crítica perdeu sua relevância social e até o 

espaço que ocupa na cobertura de cultura, seja ela especializada ou não. A maior parte dos 

jornais e revistas investem em críticas ou resenhas curtas, que não ocupam grande espaço no 

projeto gráfico das publicações. 

 Muitas das mudanças ocorridas no jornalismo cultural no decorrer dos séculos tiveram 

relação direta com o contexto social de cada época. Uma das metas deste trabalho é, portanto, 

estabelecer qual o conceito de cultura que impera na sociedade contemporânea e de que forma 

ele influencia a cobertura do assunto por parte dos órgãos de imprensa. Outro objetivo é 

entender os obstáculos impostos pelo processo de produção de notícias e mapear possíveis 

caminhos a serem trilhados pelos jornalistas de cultura.  

 Para desenvolver o tema, será feita uma seleção de teóricos que abordam o conceito de 

cultura em si e a palavra cultura aplicada ao jornalismo. Como a crítica cultural “nasceu” 

(tem-se as primeiras notícias factuais), na Inglaterra, em meados do século XVII, serão 

utilizados estudos de teóricos ingleses que abordam a questão da crítica a sua mudança de 

função social. Além disso, conceitos relativos a mudanças de comportamento na sociedade 

atual, que podem ser adaptados à realidade brasileira também foram incluídos. 

 No entanto, como o foco da pesquisa é o jornalismo cultural no Brasil do século XXI, 

muitos teóricos, jornalistas e pessoas que lidam direta ou indiretamente com o jornalismo 
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cultural foram ouvidas. Além da pesquisa bibliográfica, foram feitas seis entrevistas pela 

autora, especialmente para esta pesquisa.  

 No capítulo subseqüente à esta introdução será feito um breve histórico dos periódicos 

de cultura, desde seu nascimento, no século XVII, até os dias atuais. Aqui é importante frisar 

que, dado o longo espaço de tempo proposto, será feita apenas uma redução desse histórico, 

tentando fazer um mapeamento dos jornais e revistas que mais marcaram o jornalismo 

cultural. Esse histórico se mostra necessário para que seja possível visualizar os momentos em 

que o jornalismo cultural foi mais expressivo no Brasil. 

 O terceiro capítulo será importante para acrescentar dados analíticos ao histórico dos 

periódicos culturais. Parte-se do princípio de que as mudanças no conceito de cultura no 

decorrer do tempo sejam importantes indicativos sociais. Isso ocorre porque, em geral, é 

possível analisar os valores predominantes de uma sociedade por meio do conceito 

preponderante da palavra cultura.  

Um exemplo disso é a passagem da idéia de cultura como cultivo ao solo (em um 

momento de alta relevância das terras, por exemplo) para a idéia de cultivo a si próprio (que 

poderá ser relacionada ao conceito de cultura como status na lógica da sociedade de 

consumo).  

Nesse terceiro capítulo, pretende-se trabalhar conceitos como natureza, identidade (e a 

crise da mesma), exclusão, cultura de massas, alta cultura e consumismo.   

 No quarto capítulo, será abordado o cotidiano do jornalismo cultural. Aí serão 

incluídos os obstáculos enfrentados em decorrência do processo de produção jornalístico e a 

todas as entrevistas realizadas pela autora com pessoas que lidam direta ou indiretamente com 

o dia-a-dia do jornalismo cultural. A relação com as assessorias de imprensa, as dificuldades 

de seleção da abordagem e a formulação de dicas culturais serão inseridas também neste 

capítulo. Outro item importante a ser desenvolvido é sobre o próprio jornalista de cultura, a 

sua formação e as deficiências apontadas por especialistas nas faculdades de jornalismo, em 

relação ao mercado relativo ao segmento de cultura.  

 Outro assunto importante que será abordado no quarto capítulo é a eliminação da falta 

da diversidade cultural nas páginas de cadernos de jornais e revistas especializadas. A 

predominância de personalidades e grupos no noticiário de cultura também serão abordados.  

 Por fim, será feita uma pesquisa sobre os hábitos de leitura relativos ao jornalismo 

cultural. O levantamento será realizado por meio de um questionário que ficará disponível 

para os entrevistados em um endereço eletrônico, que as pessoas poderão acessar e enviar 

suas respostas. O objetivo deste questionário é mapear o perfil de pessoas que se interessam 
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pelo tema “cultura”, indagando, por exemplo, que suplementos elas costumam acompanhar, 

que função elas atribuem a esses suplementos e qual a motivação para procurar um produto 

desse segmento. Os resultados serão feitos com base em uma amostragem composta de 

cariocas, com nível de escolaridade compatível com ensino superior completo ou incompleto, 

em uma faixa etária de 20 a 60 anos.  

 Com o objetivo de discutir a abordagem relativa à cultura voltada para um público 

mais qualificado que a média no Brasil, um estudo de caso será incluído: a revista Bravo!. Em 

relação a esse estudo de caso, o principal objetivo é concluir se o conteúdo dessa publicação, 

que é a de maior tiragem no segmento, é muito diferente do encontrado nos suplementos 

culturais. Partindo do princípio de que uma revista especializada pode se aprofundar mais no 

tema proposto, optou-se por analisar a Bravo! a fim de entender qual o perfil da cobertura de 

cultura mais direcionada, no Brasil.  

 Para analisar a Bravo!, foram escolhidos seis exemplares da revista, três em cada ano, 

referindo-se as datas de 2001 e 2008. Em 2001, a Bravo!, então sob gestão da Editora 

D’Ávila, se lançou no mercado como uma grande alternativa aos cadernos de cultura dos 

jornais, que já eram criticados por manterem uma abordagem semelhante a de guias culturais. 

A revista se apresentou no mercado então com uma idéia revolucionária de trazer de volta 

críticas mais aprofundadas e contextualizadas, além de ensaios que reuniriam grandes 

pensadores da cultura. 

 Uma das grandes críticas apresentadas em seu lançamento era relativo ao espaço 

destinado à televisão nos suplementos de cultura nos jornais, abrindo caminho também para o 

noticiário referente a celebridades. De acordo com seus idealizadores, a Bravo! não abordaria, 

então, o tema televisão, como um diferencial frente aos outros produtos culturais. Naquele 

momento, a publicação adotou um nicho do público, que reclamava da superficialidade com 

que o tema cultura era tratado cotidianamente. 

 Em 2001 ocorre, contudo, a primeira grande mudança na revista e, ainda sob gestão da 

Editora D’Àvila, a Bravo! inaugura a seção “Televisão”. Neste caminho, várias mudanças já 

haviam sido notadas e, aos poucos, a revista ia ficando mais parecida com os demais produtos 

disponíveis no mercado. Por isso, o ano de 2001 foi escolhido para esta pesquisa, para que, 

durante a análise, seja possível perceber se outras mudanças se processaram em relação ao 

projeto inicial divulgado pelos seus idealizadores.  O outro ano, 2008, refere-se ao ano de 

publicação deste trabalho.  

 O método que será utilizado para esta análise é a pesquisa quantitativa, referente a 

distribuição do número de páginas da revista por categoria de cobertura jornalística. O 
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objetivo é saber se ainda há predominância de reportagens e críticas longas, além de um bom 

número de páginas destinadas à seção Ensaio!, que surgiu como o carro-chefe da Bravo!  

 Além da análise quantitativa, será feita uma geral de conteúdo, para que se possa 

perceber se também nesta revista especializada prevalece a função de guia, ou almanaque, 

cultural.  

 Neste capítulo do estudo de caso, os principais conceitos abordados serão relacionados 

à mercantilização da cultura, cultura como publicidade, guia e midcult. 

 Por fim, é importante enfatizar que, para além dos objetivos específicos apresentados, 

a meta geral desta pesquisa é desnaturalizar a o conceito atribuído ao jornalismo cultural, a 

fim de buscar outras possibilidades paupáveis para este segmento do jornalismo. 
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2. HISTÓRICO DOS PERIÓDICOS DE CULTURA 

 

 

É difícil precisar o nascimento do jornalismo cultural. Mas há um consenso entre os 

pesquisadores do assunto sobre a primeira manifestação de que se tem notícia em relação à 

chamada crítica cultural. Após a invenção da imprensa, foi no século XVIII que ela começou 

a aparecer nos periódicos da época. Para o jornalista e teórico do jornalismo de cultura Daniel 

Piza, um marco foi a criação, em 1711 da revista inglesa Spectator, pelos críticos Richard 

Steele (1672-1729) e Joseph Addison (1672-1719). Steele já havia criado, alguns anos antes, 

uma publicação semelhante chamada Tatler, mas esta não teve o mesmo alcance da segunda. 

A revista fundada com Addison tinha como objetivo criar um espaço discursivo específico, 

onde fosse possível opinar sobre a própria sociedade, através dos costumes, das atitudes e das 

manifestações artísticas, como comenta Piza em seu livro “Jornalismo Cultural”: 
 

Os dois (Addison e Steele) decidiram lançar a Spectator com a seguinte 
finalidade: “Tirar a filosofia dos gabinetes e bibliotecas, escolas e 
faculdades, e levar para clubes e assembléias, casas de chá e cafés. (PIZA, 
2003:11) 

 
As páginas desse periódico não traziam apenas opiniões sobre determinado assunto, 

mas se faziam valer de várias características sociais para contextualizar um fato ou uma obra e 

por meio de uma linguagem próxima do leitor, convidava para um debate e até tentava 

convencer o público sobre certos assuntos. 

É necessário entender, no entanto, que, para o desenvolvimento desta troca natural de 

opiniões, houve um momento histórico propício. A Inglaterra passava por uma luta entre o 

Estado absolutista e a burguesia, que queria conquistar seu espaço, tanto no âmbito político 

como no social. Durante o domínio pleno da aristocracia no país, uma opinião só era relevante 

a partir do status social de quem a pronunciava. Em um momento de mudança, contudo, os 

pensadores podem, pela primeira vez, vir a público e conquistar respeito por meio de suas 

opiniões.  

A sociedade inglesa assistiu, então, à queda de uma premissa, segundo a qual apenas o 

poder social conferia a um indivíduo o direito de falar e julgar. A partir daí, o sujeito passa a 

se legitimar por meio de seu discurso. E isso é uma novidade, que surge primeiro na Inglaterra 

e depois se difunde pelo resto do mundo.  

O que se criava, entre os cidadãos ingleses do século XVIII, era a chamada “esfera 

pública”, expressão criada pelo teórico inglês Jürgen Habermas, para designar um espaço 
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público surgido na sociedade, que abrangia todo um domínio de instituições sociais — clubes, 

jornais, cafés, periódicos — nas quais os indivíduos se reuniam para a troca livre de um 

discurso racional e de diferentes opiniões: 
 

A esfera pública burguesa pode ser concebida, antes de mais nada, como a 
esfera em que pessoas privadas se juntam enquanto um público; bem cedo, 
reclamaram que essa esfera pública fosse regulada como se estivesse acima 
das próprias autoridades públicas; de forma a incluí-las num debate sobre as 
regras gerais que governam as relações da esfera da troca de bens e de 
trabalho social basicamente privatizada, mas publicamente relevante. [Para 
concluir que] O meio deste confronto político era peculiar e não tinha 
precedente histórico: o uso público da razão pelos intervenientes 
(HABERMAS, 1962: 27).  

 
A revista Spectator é um espaço onde o debate cultural, e também político, por conta 

de uma consciência de classe da burguesia, são abertos. O que vai unificar o bloco burguês 

que conquista o domínio do país é a cultura e o crítico é o principal portador dessa tarefa 

histórica. 

Por isso, naquele momento, os críticos que escreviam em periódicos eram vistos em 

um patamar de muita importância. Eles eram grandes formadores de opinião. E, graças ao 

momento social em que estavam inseridos, suas críticas podiam abordar os mais diversos 

assuntos, desde a roupa de um nobre em uma festa até uma nova ópera que estreava. Não 

havia fragmentação de assuntos, e a crítica cultural era vista como um retrato da sociedade. 

Muitas vezes, por conta disso, os artigos tinham um tom moralista e absolutamente parcial. 

Eles ditavam um gosto, unificado, para toda a sociedade. 

De acordo com Terry Eagleton, importante crítico inglês do século XX, os periódicos 

da época “são projetos de uma política cultural burguesa cuja linguagem abrangente e 

sutilmente homogeneizadora é capaz de abarcar a arte, a ética, a religião, a filosofia e a vida 

cotidiana” (EAGLETON, 1991: 12). Os comentários de Richard Steele eram, por exemplo, de 

caráter impressionista, sem qualquer estrutura teórica ou regras. Já as críticas de Joseph 

Addison eram um pouco mais analíticas, mas acabavam sempre caindo em discursos 

emocionais, a fim de mostrar se determinada obra devia ou não agradar ao público. 

Graças ao crescimento da imprensa, o jornalismo como um todo se tornou mais 

influente, primeiramente na Europa. Com isso, a crítica cultural também ganhou mais espaço. 

Outros grandes nomes surgiram, como o de Samuel Johnson (1709-1784), que escrevia em 

The Rambler e William Hazlitt (1778-1830), da revista The Examiner. 

Samuel Johnson foi considerado o primeiro grande crítico cultural. Os ensaios e 

resenhas de prosa e poesia de seus contemporâneos, como Shakespeare, fizeram dele um dos 
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homens mais temidos de sua época. Ele foi o primeiro a destrinchar obras de forma 

absolutamente analítica e, na maioria das vezes, devastadora.  

Hazlitt, logo após Johnson, foi o ícone que pautou o gosto de toda uma geração. Ele 

era também um polemista, mas qualificava os novos criadores e fazia boas releituras de obras 

primas.  

No século XIX, o jornalismo cultural começou a se desenvolver em outros países e 

continentes, especialmente em colônias européias. Nos Estados Unidos e no Brasil (como 

veremos a seguir), por exemplo, as primeiras críticas começam a surgir, algumas décadas 

após o próprio surgimento da imprensa nos dois países. Nesse momento, surgem nomes como 

Edgar Allan Poe (1809-1849). Hoje famoso por suas obras literárias, Poe só era conhecido em 

seu país como crítico e ensaísta.  

Uma nova visão de crítica cultural foi inaugurada por um importante crítico irlandês: 

Oscar Wilde (1854-1900). Para ele, a crítica era em si uma forma de arte independente e o 

crítico devia ser visto como artista. A explicação era que o momento de produção de uma 

reflexão sobre a arte trazia como produto final a formulação de uma manifestação artística. 

No século XX, a crítica se torna cada vez mais informativa, em detrimento do teor 

moralista e generalizante. Nesse período, diversas publicações trazem à cena cultural um 

início da especialização do segmento. São elas por exemplo, as revistas Vanity Fair, The New 

Republic, New Yorker e Esquire. (PIZA, 2003: 20) 

A revista New Yorker tem uma grande importância no desenvolvimento do jornalismo 

cultural. Criada em 1925, logo se tornou referência. Um fator que mostra esta importância 

foram as diversas tentativas frustradas de copiar o modelo desta revista, sem nunca apresentar 

um resultado semelhante. Na primeira geração, revelou críticos como Dorothy Parker, de 

literatura, e Pauline Kael, de cinema, responsáveis por arrasar, inclusive, artistas famosos e 

acolhidos de uma forma geral. Um uma frase que ficou famosa, Dorothy Parker mostra sua 

ferocidade na crítica de um livro: "Este não é um livro para ser deixado de lado. É para ser 

jogado longe, com força.” 1 

Na segunda metade do século XX, duas tendências se estabeleceram: a consolidação 

de espaços de crítica na imprensa de uma forma geral, com ampla repercussão no meio 

artístico — a opinião de críticos passou a ter uma força determinante nas carreiras e nas 

                                                 
1 Dorothy Parker, em versão completa de sua opinião a respeito de um romance de um escritor famoso, 

para a revista Esquire  
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produções de artistas — e o surgimento de publicações cada vez mais especializadas, como a 

revista francesa Cahiers du Cinema, em 1951.  

Essa publicação instituiu uma nova maneira de se publicar análises fílmicas. Escritas 

por cineastas, teóricos e freqüentadores de cineclubes, as críticas publicadas nessa revista 

possuíam um público mais amplo do que as análises acadêmicas produzidas pelos estudiosos 

da época. A revista influenciou cineastas, escritores e intelectuais do mundo todo, 

transformando a crítica de alguns veículos de comunicação em espaço para debates mais 

aprofundados. (Idem: 32) 

Fora do Brasil, muitas pessoas continuavam se firmando através da crítica. Antes do 

sucesso mundial como dramaturgo, George Bernard Shaw (1856-1950) foi crítico de teatro, 

literatura e música. Suas colunas, em publicações como Saturday Night Review e The World 

misturavam polêmica política, observação social e análise estética. Seu estilo deu margem à 

criação de um novo modelo de jornalismo cultural.  

Outra publicação importante, que trouxe discussões em relação à formação dos 

gêneros culturais, como a alta cultura e a cultura de massa, foi a Partisan Review (fechada em 

2003), onde escreviam os críticos de arte Harold Rosenberg e Clement Greenberg, além do 

crítico de cinema Dwight MacDonald. A própria nomenclatura que foi atribuída, aos poucos, 

aos críticos, é um exemplo de um movimento de fragmentação do jornalismo cultural.  

A idéia de separação de assuntos aconteceu em todo o jornal. Aos poucos, editorias e 

repórteres foram se especializando em determinados assuntos. Esse conceito de fragmentação 

das idéias já era contrário à origem da crítica, que seria a primeira manifestação do jornalismo 

cultural, posto que o objetivo inicial era projetar o contexto cultural de forma mais abrangente 

quanto fosse possível. Em vários países, predominam as revistas especializadas, como as 

francesas Le Monde de La Musique e Magazine Littéraire.  

Nos jornais, o jornalismo cultural vem ocupando cada vez mais espaço, apesar de a 

extensão dos textos ser limitada. Vários grandes jornais possuem suplementos importantes, 

como o americano New York Times, o espanhol El País, os portugueses Jornal de Notícias e 

Diário de Notícias (ambos de Lisboa), entre outros.  

No Brasil, o jornalismo de cultura só ganharia força no final do século XIX, que é 

quando a própria literatura brasileira se consolida. Mas, embora os suplementos culturais só 

tenham nascido décadas mais tarde, os assuntos culturais na imprensa brasileira acompanham 

o surgimento das primeiras publicações.  

Em seu artigo digital intitulado “Jornalismo Cultural”, Fábio Gomes aponta o 

nascimento desse segmento desde os primeiros jornais da época do Império: 
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A Aurora Fluminense nasceu com três seções: “Interior”, “Exterior” e 
“Variedades”. Nesta última, o editor Evaristo da Veiga explicava que 
haveria espaço para que os leitores pudessem enviar análises de obras 
literárias interessantes, entre outras coisas relacionadas. Havia também 
jornal brasileiro que já mostrava a influência da cultura no nome, O Espelho 
Diamantino – Periódico de Política, Literatura, Belas Artes, Teatro e 
Modas Dedicado às Senhoras Brasileiras, considerada nossa primeira 
revista feminina, que circulou entre 1827 e 1828. Mais tarde, Justiniano 
José da Rocha publicou críticas com regularidade entre 1836 e 1846 nos 
jornais cariocas O Cronista e O Brasil.2  

 

Naquela época, o destaque que se dava à crítica variava. Como não havia uma 

disposição especifica do material nas páginas, esses textos podiam sair em seções específicas 

ou ocupar toda a capa em determinadas situações. Cada vez mais se tornam freqüentes as 

notas sobre artistas, crônicas sobre a atividade teatral e comentários gerais sobre peças. Maior 

que o enfoque dado ao teatro era somente a abordagem destinada à literatura.  

Ainda no final do século XIX, os jornais começam a destacar as diversões públicas. 

Anúncios na Gazeta de Notícias convidam os leitores, em 1986, para conhecer um museu de 

cera e apreciar uma exposição.  

Um dos nossos grandes romancistas, Machado de Assis (1839-1908), começa a ser 

reconhecido por meio de suas críticas publicadas nos jornais da época. Até hoje muito se 

comenta sobre resenhas extremamente negativas de Machado em relação à obra de Eça de 

Queiroz, por exemplo. Antes da profissionalização do jornalismo, muitos escritores passaram 

pela função de críticos culturais.  

Outros grandes críticos brasileiros foram, por exemplo, José Veríssimo, Sílvio Romero 

e Araripe Jr. No Brasil, a primeira publicação vista propriamente como especializada em 

análise de cultura foi a revista Klaxxon, cujo título significa “buzina”. Idealizada por Oswald 

de Andrade, a Klaxxon tinha como objetivo misturar a divulgação cultural, por meio de 

poesias, ensaios, crônicas, poemas e até pinturas, com as críticas às próprias manifestações 

culturais. Porém, assim como o movimento modernista como um todo, ela sofreu com uma 

grande resistência por parte da sociedade e só sobreviveu a oito edições. 

Uma característica comum era a polêmica literária. Nas páginas de diferentes 

periódicos, os críticos argumentavam contra ou a favor de determinado autor. Assim, se 

estabelecia quase um diálogo entre os jornais, o que impulsionava a demonstração da opinião 

popular. Naquela época, um número grande de pessoas lia este ou aquele crítico. A função 

social e o patamar que eles ocupavam ainda eram muito altos e de grande prestígio.  
                                                 
2 Disponível em: www.jornalismocultural.com.br. Acesso em 02/10/2008 
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Em 1928, surge uma publicação que teve grande importância no jornalismo impresso, 

não somente ao relacionado à cultura: O Cruzeiro. A revista lançou o conceito de reportagem 

investigativa e contava com muitas matérias mais aprofundadas. Contos de José Lins do 

Rego, artigos de Vinícius de Moraes e Manuel Bandeira, ilustrações de Anita Malfati e Di 

Cavancanti e colunas de Raquel de Queiroz e José Cândido de Carvalho, por exemplo. 

Analisando as citações, é possível perceber, ainda neste período, que quem produzia 

material sobre cultura para os jornais e revistas brasileiros eram os próprios artistas. Não 

havia ainda a especialização do jornalista — nem mesmo o curso superior — e as pessoas 

consideradas mais entendidas de determinados assuntos eram chamadas para opinar e escrever 

sobre eles.  

A visão retratada nas publicações era, portanto, proveniente dos pensamentos e 

correntes discutidas pelos próprios artistas. Não havia uma observação geral, de fora. Muitas 

vezes, as críticas eram contaminadas por opiniões muito pessoais, relacionadas à arte com a 

qual aquele crítico estava envolvido. Um bom exemplo disso é a conhecida crítica feita pelo 

escritor Monteiro Lobato aos quadros da pintora Anita Malfatti e ao movimento modernista 

em si. 

Há duas espécies de artistas. Uma composta dos que veêm normalmente as 
coisas(..) A outra espécie é formada pelos que vêem anormalmente a 
natureza e interpretam-na à luz de teorias efêmeras, sob a sugestão estrábica 
de escolas rebeldes, surgidas cá e lá como furúnculos da cultura 
excessiva.(...) Embora eles se dêem como novos, percursores de uma arte a 
vir, nada é mais velho do a arte anormal ou teratólogico: nasceu com a 
paranóia e com a mistificação(...) Essas considerações são provocadas pela 
exposição da senhora Malfatti onde se notam acentuadíssimas tendências 
para uma atitude estética forçada no sentido das extravagâncias de Picasso e 
companhia. 3 

Nos anos 30, o poeta Mário de Andrade se mostra um crítico menos direcionado. 

Apesar de ter um foco na música e na literatura, suas críticas escritas para o jornal Diário de 

São Paulo versam sobre temas culturais genéricos. 

Nos anos 40, surge a revista Diretrizes, Criada por Samuel Wainer e Azevedo Amaral 

em 1938, foi um marco importante: um órgão anti-fascista em pleno Estado Novo. Antes de 

ser fechada por ordem de Getúlio Vargas, em 1944, veiculava artigos de política, economia e 

cultura dos principais jornalistas e escritores do país. A revista incluía também um folhetim 

                                                 
3 Crítica de Monteiro Lobato, publicada no jornal Folha de São Paulo, em dezembro de 1917. Este artigo foi 
demolidor para a carreira de Anita Malfati. A reação da elite paulistana, que confiava cegamente nas opiniões e 
gostos pessoais de Lobato, foi imediata: escândalo, quadros devolvidos, uma tentativa de agressão à pintora. Por 
fim, a mostra foi fechada antes do tempo. 
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escrito a dez mãos por Jorge Amado, Graciliano Ramos, José Lins do Rego, Rachel de 

Queiroz e Aníbal Machado, intitulado Brandão entre o Mar e o Amor. 

O cinema começava a ser tratado como uma expressão artística, com a publicação de 

apreciações sobre os filmes exibidos que a Gazeta de Notícias iniciou em 1902. Muitas vezes 

os comentários eram inseridos em crônicas que abordavam o que ocorrera na sessão – reações 

dos espectadores, algum incidente etc.  

Em 1929, o Jornal do Brasil (Rio de Janeiro) passa a dedicar uma página inteira a 

cinema - a exemplo do que já faziam desde 1928 o jornal A Notícia (Florianópolis) e a revista 

O Cruzeiro (Rio de Janeiro) - esta apresentando, ao lado dos melhores escritores e cronistas 

do país, seções fixas de cinema, teatro e rádio.  

Os suplementos culturais Brasil começam a surgir logo no início do século XX. Já em 

1900, aproveitando o sucesso da recém-lançada Revista da Semana – que associava fotos e 

caricaturas a textos leves – o Jornal do Brasil adquiriu-a e passou a encartá-la na edição 

dominical. Mais tarde, O Cruzeiro tentou fazer o mesmo com a revista A Cigarra, comprada 

em 1935 pelo proprietário dos Diários Associados, Assis Chateaubriand. Outro caso de 

encarte foi a veiculação do jornal A Manha pelo Diário da Noite (Rio de Janeiro).  

O Correio do Povo cria em 1935 o caderno “2ª Seção”, que aos domingos trazia 

cinema e artes junto a turfe e classificados. Em 1941, A Manhã (Rio de Janeiro) lança o 

“Suplemento Autores e Livros”, que então veiculava apenas autores identificados com o 

Estado Novo. Em 1946, já com o nome de “Suplemento de Letras e Artes”, o caderno passa a 

publicar a seção “Arquivos Implacáveis”, de João Condé. Fechando o período, surgem os 

suplementos literários do Diário de São Paulo (1946), do Diário de Notícias (Rio de Janeiro, 

1946) e da Folha da Manhã (São Paulo, 1950). 

 Nos fim dos anos 50, o Caderno B, do Jornal do Brasil, — que sobrevive até os dias de 

hoje — é criado, com edição de Reynaldo Jardim e diagramação de Amílcar de Castro. Esse 

suplemento seria, para as décadas seguintes, um modelo de modernidade do jornalismo 

cultural, com crônicas de Clarice Lispector, críticas de teatro de Bárbara Heliodora, Ferreira 

Gullar, entre outros.  

 É importante enfatizar que, com a criação dos cadernos especializados em cultura, 

ocorrem dois fenômenos importantes. O primeiro seria a seleção e especialização de 

repórteres e críticos que passavam a realizar a cobertura das artes em geral. O outro seria a 

definitiva fragmentação do tema cultura, que começava a dirigir seu foco para as 

manifestações artísticas. Os pesquisadores do tema, Denise e Euler Siqueira relatam essa 

transição: 
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Antes do advento dos cadernos especializados, as informações relativas a 
artes e espetáculos se encontravam misturadas a outros temas nas então 
conhecidas seções de variedades, disputando e concorrendo em espaço com 
horóscopo, passatempos, charadas e quebra-cabeças. Com os cadernos 
culturais – e entre eles é importante citar o inovador Suplemento Dominical 
do Jornal do Brasil (SDJB), que circulou entre 1956 e 1961 –, jornalistas 
começaram a se especializar na cobertura e crítica de teatro, dança, música 
clássica, música popular, televisão e cinema.4 

  
 O poeta Ferreira Gullar – que participou do início do projeto com o poeta Mário 

Faustino – lembra que o suplemento causou impacto na época, influenciando e lançando 

artistas jovens, principalmente ligadas ao movimento neoconcreto. Segundo ele, o suplemento 

do Jornal do Brasil apresentava “uma filosofia, uma visão”, lançando idéias e movimentos 

(2006, p.1) 
 
 Já nos anos 60, outro grande suplemento foi criado: o Suplemento Literário, do jornal 

O Estado de São Paulo, reunindo intelectuais como Antônio Cândido e Sábato Magaldi. No 

momento de sua criação, o Suplemento já é posicionado como um caderno com uma 

abordagem com um nível de aprofundamento elevado. Seus criadores explicavam logo nos 

primeiros números: “Não exigiremos que ninguém desça até se pôr à altura do chamado leitor 

comum, eufemismo que esconde geralmente a pessoa sem interesse real pela arte e pelo 

pensamento.”5 

 Esse tipo de postura mostra uma tendência do jornalismo cultural daquela época, em 

uma reação à chamada cultura de massa e às resenhas reduzidas que já começavam a tomar 

conta dos periódicos.  

 Em 1969 começa a curta experiência do Pasquim, que mistura humor, política e 

cultura e entra na história com reportagens e entrevistas maravilhosas, como a que foi feita 

com a atriz Leila Diniz. Essa publicação modernizou a linguagem dos jornais e revistas 

brasileiros e trouxe uma forma de abordagem completamente nova.  

Alguns estudiosos da área, como Medina (1992) e Nunes (2003), consideram a década 

de 1970 como marco das mudanças ocorridas no jornalismo cultural. Nessa  época, a mídia 

impressa passou a reservar espaços diferenciados para pautas dessa natureza e, também 

começou a dar destaque para assuntos voltados ao entretenimento. 

                                                 
4 Disponível em: http://www.ppgcomufjf.bem-
vindo.net/lumina/index.php?journal=edicao&page=article&op=viewFile&path=5&path=15 / Acesso em: 
09/10/2008 
5 Discurso de Sábato Malgadi na inauguração do suplemento 
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Essa, por assim dizer, “popularização” do jornalismo cultural – que transformou os 

“segundos cadernos” dos diários e as revistas semanais e especializadas em produtos 

meramente pautados por agendamento – acabou por banalizar sua produção, desencadeando 

sérias discussões sobre sua legitimidade. 

 Apenas nos anos 80, os dois maiores jornais paulistas, a Folha de São Paulo e O 

Estado de São Paulo criaram seus suplementos culturais diários.  A partir daí, o suplemento 

cultural se tornou veladamente obrigatório em todos os jornais.  
Os dois cadernos (A Ilustrada e o Caderno 2, respectivamente da Folha e do 
Estado de São Paulo) fizeram história de meados  dos anos 80 até o início 
dos anos 90., sintonizados com a efervescência cultural que a cidade vinha 
ganhando e com o espírito de abertura democrática do país. (PIZA, 2003: 
40) 
 

 Após a ditadura militar brasileiras, seguiu-se um período de plena produção. 

Multiplicavam-se as novas formas de criação nas diferentes artes, como a música, a dança e o 

teatro. Com o fim da censura, a produção aumentou muito, assim como o consumo dos 

produtos culturais. Multiplicaram-se também os festivais e a cultura toma espaço no cenário 

nacional.  

 Já nos anos 90, essa atmosfera de criação é rompida e se inicia uma onda de críticas ao 

jornalismo cultural, que cada vez mais assume a postura de divulgação de eventos, em 

detrimento das reflexões acerca do tema. Com isso, o terreno abriu espaço para o lançamento 

de novas publicações, que vinham ocupar as brechas deixadas para um público mais 

especializado e exigente. Surgem, então, revistas voltadas para o segmento de artes e 

espetáculos. Essas publicações foram lançadas num momento singular do meio cultural 

brasileiro. No decorrer da década de 1990, surgiram publicações de poesia e livros como 

Azougue, Inimigo Rumor e Livro Aberto. Pouco depois, em 1997, surgem a Cult e, em 

seguida, Bravo! e Ventura. A Cult e a Bravo! prevalecem até hoje como as de maior tiragem 

no segmento.  
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3. O CONCEITO DE CULTURA: 

 

 

Ao longo dos séculos, o que pode se perceber é uma diferenciação no tratamento dado 

à cultura nos periódicos. A forma de abordagem e até os assuntos que figuram as páginas das 

publicações especializadas e suplementos de cultura foram se modificando, como reflexo nas 

alterações sofridas na estrutura social da qual fazem parte. Por isso, a análise do papel social e 

do conceito atribuído à palavra “cultura”, em diferentes momentos da história, se faz 

necessária. 

Em “A idéia de cultura”, o crítico cultural inglês Terry Eagleton percorre as mudanças 

semânticas da palavra cultura e aponta que o significado original do termo está diretamente 

relacionado a palavras como “lavoura” ou “cultivo agrícola”. Segundo Eagleton, a primeira 

interpretação dada à cultura era relativa ao “cultivo que cresce naturalmente”, ou seja, ao 

cultivo do solo e da natureza pura e simples (EAGLETON, 2000:9). Diferentemente do 

conceito contemporâneo, o substantivo cultura era sempre encarado como o cuidado e 

aprimoramento com algo que é externo às pessoas, mas que, nesse caso, depende da ação 

humana para se desenvolver. Como define o teórico inglês, “nossa palavra para a mais nobre 

das atividades humanas é derivada de trabalho e agricultura, colheita e cultivo”.  

No entanto, uma importante mudança ocorreu a partir do século XVI, na época do 

Renascimento, quando a sociedade européia começa a cultuar as artes tradicionais, como a 

pintura, por exemplo, e a lidar com a exibição de valores atribuídos a atividades que 

alimentavam o espírito. Naquele momento, iniciava-se uma convivência maior entre os 

habitantes das cidades que estavam nascendo e até com outros povos, a partir das Grandes 

Navegações. Por isso, os hábitos e costumes que representavam determinados grupos sociais 

começaram a ser mais valorizados, a fim de fortalecer a hierarquia, ainda natural, que havia 

entre os nobres, os camponeses e a classe que acabara de nascer: a burguesia. Esses fatores 

foram determinantes para o novo conceito de cultura, como explica Eagleton:  

  
Cultura denotava de início um processo completamente material, que foi 
depois metaforicamente transferido para questões do espírito. A palavra, 
assim, mapeia em seu desdobramento semântico a mudança histórica da 
própria humanidade da existência rural para a urbana, da criação de porcos 
a Picasso, de lavrar do solo à divisão do átomo. (...) Mas essa mudança é 
também paradoxal: são os habitantes urbanos que são “cultos”, e aqueles 
que realmente vivem lavrando o solo não o são. Aqueles que cultivam a 
terra são menos capazes de cultivar a si mesmos. A agricultura não deixa 
prazer algum para a cultura. (Idem:10) 
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Esse paradoxo, definido por Eagleton, surge por meio da nova acepção da palavra 

cultura, como cultivo ao espírito — ou seja, a si próprio. O conceito é, então, transferido para 

a definição de papéis sociais. Os camponeses, que constituiriam, então, a classe mais próxima 

da atividade de cultivo da terra agora são afastados da nova aplicação da cultura, já que, em 

tese, são os que possuem menos tempo para se dedicar ao desenvolvimento do conjunto de 

hábitos sociais, no contexto de inserção na “pólis”. 

Denise e Euler Siqueira, dois teóricos brasileiros da comunicação, também definem o 

século XVI como o momento de transição do foco da palavra cultura, que deixa de se referir à 

terra, o bem mais valorizado no sistema feudal, para o próprio homem. No entanto, eles 

apontam para uma mudança conceitual importante, no que diz respeito ao valor de algo que 

não é mais material e que, portanto, não pode ser transferido ou comprado. Em paralelo à 

valorização da alma para os filósofos da época, a cultura é caracterizada como algo abstrato, 

que faz parte da constituição humana e que é, portanto, uma extensão do corpo: 
 
Na metade do século XVI, o termo cultura foi empregado para designar o 
desenvolvimento de uma faculdade humana da mesma forma que se 
cultivava o solo. É interessante notar que o sentido do termo sofre uma 
transformação, passando do cultivo de alguma coisa para cultura como uma 
ação de aprimorar o homem. Não obstante, da cultura da terra à cultura do 
espírito humano, tem-se a passagem de um plano concreto para um plano 
abstrato: o pensamento. 6 

 

A disputa relativa à cultura fica restrita, inicialmente, à nobreza e aos burgueses. No 

entanto, como ainda prevalecia a autoridade e a posição natural (de nascença), os nobres 

ocupavam o lugar de uma espécie de alta cultura.  

É interessante observar que a valorização desse conceito de cultura surge no primeiro 

momento em que a nobreza se sente, aos poucos, ameaçada pela burguesia. Para eles, era 

necessário manter o status de superioridade cultural, de berço, em relação aos burgueses. Por 

isso, a valorização do cultivo ao espírito cresce significativamente. Logicamente, eram os 

nobres que podiam dedicar a maior parte do tempo a atividades reflexivas e a cultivar o “eu”. 

O trabalho era visto ainda como uma atividade mecânica e mundana, destinada aos não-

abençoados. Logo, o ócio era o grande momento de produção do indivíduo, o tempo 

destinado à abstração. 

                                                 
6 Disponível em: http://143.107.83.121/ojs/index.php/libero/article/viewFile/3195/3005. Acesso em: 20/09/2008 
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Contudo, já no século XVIII, com o avanço dos princípios burgueses e o 

distanciamento dos valores feudais, as posições sociais e, portanto, as relações de poder, 

começam a ser contestadas. Essas mudanças ocorrem ao passo que as cidades começam a se 

consolidar e, em conseqüência, todo o aparato em torno delas se desenvolve. É nessa época 

que o convívio social, fora das casas, começa a aumentar, em função da construção de ruas, 

da chegada da iluminação e do comércio.  

Por conta dos novos valores estabelecidos na sociedade burguesa, a superioridade 

indiscutível dos títulos de nascença da nobreza começa a ser questionada. Nesse ponto, 

começam a circular as primeiras críticas culturais em periódicos, as quais foram citadas no 

capítulo anterior. A Inglaterra é o primeiro país onde esse tipo de comentário se desenvolve, 

porque é também a nação onde a classe burguesa se estrutura mais rapidamente, culminando 

com a Revolução Inglesa de 1789.  

 Os críticos culturais surgem nesse contexto, em um primeiro momento onde a opinião 

começa a ser valorizada por seu próprio conteúdo, independentemente da posição que ocupa o 

sujeito. O discurso emerge, assim, como uma forma de estabelecer autoridade e status social 

(característica que ainda pode ser encontrada traçando um paralelo com os críticos 

contemporâneos). 

Esses críticos se posicionavam, naquele momento, como juízes e até conselheiros, em 

relação à cultura de uma forma geral, abrangendo desde os hábitos elementares da sociedade 

até as obras de arte que eram produzidas. A visão do crítico acerca de obras artísticas, tais 

como peças, apresentações musicais ou livros, indiscriminadamente, era sempre analisada em 

função do contexto social em que a sociedade estava inserida. A produção final de um artista 

era, assim, o ponto de partida para uma análise mais profunda da própria sociedade, se 

estendendo inclusive a críticas de cunho político.  

A partir de publicações inglesas do século XVIII, como as revistas Tatler e 

Espectator, o teórico Terry Eagleton relatou a função da crítica cultural no cenário social que 

se apresentava: 

O Tatler e o Spectator são projetos de uma política cultural burguesa cuja 
linguagem abrangente e sutilmente homogeneizadora é capaz de abarcar a 
arte, a ética, a religião, a filosofia e a vida cotidiana: não se cogita, aqui, de 
uma resposta “crítico-literária” que não seja inteiramente determinada por 
toda uma ideologia social e cultural. (EAGLETON, 1991:12) 

 
 O teórico afirma ainda que a crítica relativa a livros, assim como a das outras artes, 

pode ser entendida como uma análise inteiramente “cultural”, na forma mais geral da palavra:   
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(...) o exame de textos literários é um momento relativamente marginal de 
um empreendimento mais amplo, que explora as atitudes para com os 
criados e as normas de cortesia, o status das mulheres, as afeições 
familiares, a pureza da língua inglesa, a natureza do amor conjugal, a 
psicologia dos sentimentos e as normas relativas à toalete. (Ibidem.) 

 
A partir dos diferentes assuntos abordados nas críticas de cultura, é possível perceber 

que o crítico possuía um papel de condutor do debate acerca da sociedade em geral e também 

como um termômetro que indicava comportamentos sociais. Dentro dos julgamentos, os 

críticos apontavam valores e conduziam a uma moral coletiva.  

Como a convivência era cada vez mais comum entre os moradores das cidades, eles 

desenvolveram o hábito de discutir em cafés, que se multiplicavam nas ruas. Não era raro que 

as críticas culturais fossem assunto dos debates que aconteciam nesse tipo de reunião e, assim, 

os comentários cumpriam a função de divulgar e apontar ideais de comportamento para 

determinados grupos sociais. Como observa o também crítico inglês Raymond Williams: 

 
Com base em suas raízes etimológicas no trabalho rural, a palavra primeiro 
significa algo como “civilidade”; depois, no século XVIII torna-se mais ou 
menos sinônima de “civilização”, no sentido de um processo geral de 
progresso intelectual, espiritual e material. Na qualidade de idéia, 
civilização equipara significativamente costumes e moral: ser civilizado 
inclui não cuspir no tapete assim como não decapitar prisioneiros de guerra 
(WILLIAMS, 1969: 19) 

   

Já no século XIX, com a evolução do imperialismo, a cultura deixou de se referir à 

formação, à educação do espírito, da alma. Houve uma inversão nessa estrutura: passando a 

cultura – ação de educar – a designar o indivíduo que fosse ou não seu portador. De uma ação, 

instruir, passa-se a um estado: ter ou não ter cultura.  

A relação entre cultura e natureza é mais clara nesse momento. Apesar de ter sido 

posicionada como cultivo do eu, a cultura passa a ser algo que depende também, e 

principalmente, de circunstâncias externas ao indivíduo. O lugar e a comunidade onde a 

pessoa nasce seria, então, um fator decisivo para sua formação enquanto sujeito.  

Esse conceito começa a ser difundido principalmente a partir do contato e da 

dominação das potências européias à época sobre nações africanas. Uma justificativa utilizada 

pelas civilizações da Europa foi à superioridade racial e cultural. A palavra cultura foi eleita, 

portanto, como um dos elementos distintivos da espécie humana.  

Segundo esse raciocínio, é humano aquele que tem cultura. Imediatamente uma 

dicotomia se estabeleceu, opondo povos civilizados e povos selvagens. A idéia disseminada 
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foi a de que os povos chamados “selvagens” eram despossuídos de cultura e, assim, ainda 

poderiam ser educados. 

A visão que predominava em jornais e revistas, assim como nas artes em geral, e 

especialmente na literatura, era o determinismo. Em acordo com o progresso científico e os 

primeiros estudos acerca das comunidades humanas, as pessoas eram vistas como produto do 

meio em que viviam. Através de um movimento de “autocultura” elas poderiam, 

teoricamente, alimentar o espírito, mas não o fariam porque não tinham os meios. Esse 

pensamento era a primeira conseqüência de um preconceito que ainda partia do princípio de 

superioridade entre as diferentes culturas. 

Pela primeira vez, a definição de cultura foi transferida para fora do indivíduo e 

compreendida como algo que faz parte de um olhar sobre algo. Cultura, em resumo, são os 

outros. Como Fredric Jameson argumentou, cultura é sempre “uma idéia do Outro. 

 Segundo Eagleton, essa visão perde adeptos no século XX, após a abolição da escravidão 

e das primeiras leis de igualdade entre os cidadãos: 

A cultura como civilização tinha tomado emprestadas suas distinções 
entre elevado e baixo dos primórdios da antropologia, para quem algumas 
culturas eram claramente superiores às outras, mas à medida que os 
debates foram desenvolvendo-se, o sentido antropológico da palavra 
tornou-se mais descritivo do que avaliativo. Ser simplesmente uma 
cultura de algum tipo já era um valor em si, mas não faria mais sentido 
elevar uma cultura acima de outra do que afirmar que a gramática do 
catalão era superior à do árabe. (EAGLETON, 2000:27) 

 
 

Ainda na passagem do século XIX para o século XX, o desenvolvimento de métodos 

científicos começam a influenciar o conhecimento de uma forma geral. Um fenômeno de 

fragmentação dos saberes postulava recortar o objeto em suas menores partes a fim de, 

compreendendo-as, obter a compreensão do seu todo. Essa teoria levou a uma especialização 

disciplinar cada vez maior, que atingiu todos os níveis da sociedade.   

No caso da imprensa, o século XX viveu mais intensamente as conseqüências de um 

acelerado processo de especialização do conhecimento científico, que se desencadeou no 

século anterior.  É nesse momento que o conceito de cultura sofre outra modificação e começa 

a ser designado como o conjunto das artes de maneira geral. 

Paralelamente à especialização, as obras artísticas também passam a receber um 

tratamento diferenciado, já que saem das ruas para se instalar em teatros ou museus. Um bom 

exemplo é a encenação teatral, que era montada, inicialmente, nas praças públicas e fazia, 

portanto, parte do convívio social e que, aos poucos, começa a ser levada para dentro de 

teatros e, então, restringir o público. 
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Até então, a arte era incluída no conjunto de valores sociais e, portanto, na cultura de 

uma forma mais abrangente. Contudo, ela era mais acessível à população e não era prova de 

uma seleção social, o que não lhe conferia um status tão importante como o que ocorre 

atualmente.  

Frente a esse novo conceito da palavra cultura, que já se assemelha ao que persiste até 

hoje, Eagleton propõe um questionamento. Para ele, restringir o termo às artes traz grandes 

conseqüências para a sociedade, já que transfere a possibilidade do cultivo ao espírito e à 

imaginação para as criações artísticas clássicas, retirando-a das demais áreas do 

conhecimento: 
 A terceira resposta à crise da cultura como civilização, como vimos, é 
reduzir a categoria inteira a um punhado de obras artísticas. Cultura aqui 
significa um corpo de trabalhos artísticos e intelectuais de valor 
reconhecido, juntamente com as instituições que o produzem, difundem e 
regulam. Nesse sentido bastante recente da palavra, a cultura é ao mesmo 
tempo sintoma e solução. Mas se a erudição e as artes são os únicos 
enclaves sobreviventes de criatividade, então certamente estamos com um 
problema terrível. Em que condições sociais fica a criatividade confinada à 
Música e à Poesia, enquanto a Ciência, a tecnologia, a política, o trabalho e 
a domesticidade tornam-se monotamente prosaicos? (Idem: 36) 

 
 Entretanto, no decorrer do século XX, a humanidade assistiu a um processo de 

fragmentação cada vez maior. E, com uma sociedade consolidada e um valor cada vez maior 

dado às mercadorias, as obras de arte passam a ter uma função específica. Com a criação de 

teatros, museus e casas de música, elas passam a ter um valor simbólico que, pelo menos em 

tese, é agregado pelos freqüentadores desses locais, pelas pessoas que têm acesso à arte.  

  Outro ponto que deve ser levado em conta é o fato de que, na nova sociedade que se 

desenhou com a consolidação dos valores capitalistas, a identidade assume um caráter 

flutuante, já que a mobilidade social existe e os títulos de nascença não têm mais o peso que 

lhes era conferido nos séculos anteriores. 

Nesse momento de transição, o teórico dos estudos sociais Stuart Hall define o que ele 

chama de “crise de identidade” (HALL, 2005:7). Em seu livro “A identidade cultural na pós-

modernidade”, ele explica que a identidade cultural abandona a obviedade para conferir uma 

responsabilidade cada vez maior ao indivíduo: 

As velhas identidades, que por tanto tempo estabilizaram o mundo social, 
estão em declínio, fazendo surgir novas identidades e fragmentando o 
indivíduo moderno, até aqui visto como um sujeito unificado. A assim 
chamada “crise de identidade” é vista como parte de um processo mais 
amplo de mudança, que está deslocando as estruturas e processos centrais 
das sociedades modernas e abalando os quadros de referência que davam 
aos indivíduos uma ancoragem estável no mundo social. (Ibidem) 
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 Na sociedade pós-tradicional, a idéia de cultura é marcada pela pluralização. No lugar 

de uma ordem segura de valores e posições sociais, há uma variedade de valores, papéis, 

autoridades, recursos simbólicos e interações sociais. A partir desses novos elementos, a 

identidade social de um indivíduo deve ser produzida e mantida. Ou seja, pela primeira vez a 

questão da identidade é problematizada, porque deixa de ser encarada como natural. 

 A partir de então, estabelece-se uma ordem pós-tradicional em que as identidades fixas 

não são atribuídas nem indicadas sem ambigüidades. A identidade é cada vez menos ancorada 

na tradição, na religião e no direito natural. Então, ela só pode nascer da escolha. Como 

explica Anthony Giddens, a modernidade envolve uma “pluralização de modos de vida” na 

qual cada indivíduo tem de negociar identidades múltiplas e contraditórias à medida que 

percorre diferentes esferas públicas e privadas, cada qual com seus diferentes papéis, normas, 

etc (GIDDENS, 1991:84). 

 O teórico explica também que, desde a modernidade, a autoridade tradicional é 

substituída pela “dúvida metodológica”. A verdade passa a ser encarada, portanto, como 

contextual e a autoridade e os conceitos especializados são provisórios.  

 Para este trabalho, o que merece mais atenção, a partir da avaliação de Giddens, é sua 

observação sobre a “experiência mediada” (Ibidem). Nesse ponto, a mídia é citada como 

ponte para um número cada vez maior de modos de vida. Apesar de não conhecer todos os 

lugares ou obras divulgadas pela mídia presencialmente, o indivíduo compartilha uma 

experiência com alguns objetos através dos meios de comunicação. Essa pluralidade da vida 

moderna surge revestida, então, em opções de consumo.  

 O século XX é, com isso, o primeiro momento em que a imprensa passa a ocupar um 

importante papel na construção de identidades. E a cultura, já na forma das obras de arte, 

desempenha uma função estratégica nesse sentido. 

 Sem ter estabilidade social ou uma identidade individual naturalmente estampada, as 

pessoas começam a transferir suas necessidades para mercadorias. Surge, então, a cultura do 

consumo. O consumismo se apresenta, nessa nova acepção da palavra cultura, como o triunfo 

do valor econômico e, portanto, do poder de compra, sobre todos os outros tipos de formação 

do valor social. (SLATER, 2001: 67) 

 Dentro dessa lógica, o que ganha valor na sociedade é a possibilidade de escolha. A 

formação da identidade de cada sujeito parece depender apenas das opções feitas e de seus 

valores agregados, em detrimento da educação e dos valores naturais de cada comunidade 

humana. E, apesar dessas escolhas aparentarem uma liberdade nunca vista antes, elas já 
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nascem ancoradas em padrões sociais. Por isso, deve-se levar em conta o risco assumido em 

cada escolha.  

Em termos de cultura do consumo, há muita ansiedade porque toda 
escolha parece envolver o eu: todos os atos de compra ou consumo, 
roupa, comida, turismo, diversão, são decisões que dizem respeito não 
só à forma de agir, mas a quem somos. As coisas que eu consumo 
expressam de certo modo minha identidade, meus valores, gostos, 
participação social e etc. (SLATER, 2001: 88) 

 
 Assim como acontece com roupas, objetos e outros produtos não-materiais, como 

viagens, por exemplo, o consumo de produtos culturais responde à construção de um status 

social. A cultura assume uma definição de mercadoria, mesmo que imaterial. E, dentro do 

campo de obras de arte e manifestações artísticas ocorre uma distinção em termos de valor 

agregado. Assim, ler um livro ou assistir a uma peça deixa de ser uma atividade apenas 

prazerosa, para dar lugar à criação — ou manutenção — de uma posição social.  

 No entanto, como existe o risco, os indivíduos passam a recorrer a pessoas que possam 

guiar suas escolhas, a fim de construir uma identidade cultural que seja reconhecida do jeito 

que desejam pelos outros membros da sociedade na qual estão inseridos. O teórico Don Slater 

observa que, a despeito da função anteriormente desempenhada, as publicações especializadas 

e os suplementos voltados para o segmento de cultura cobrem, a partir desse momento, essa 

brecha: 

 
(...) a cultura do consumo oferece ampla orientação sobre a relação entre a 
esfera crescente dos bens de consumo, serviços e experiências significativos e 
o projeto de manutenção do eu. Essa orientação surge sob formas de revistas 
de consumo e editoriais de consumo em revistas mais genéricas, por exemplo, 
e às vezes também sob a forma de publicidade propriamente dita. (Idem: 89) 

 
 
 A cultura do consumo resolveria, então, a chamada “crise de identidade” classificada 

por Stuart Hall. Para Don Slater, as mercadorias alimentam o culto ao eu, sem ser capazes, no 

entanto de preencher todas as necessidades dos indivíduos. Ele explica que, como a 

imaginação é ilimitada, as necessidades também passam a ser. A todo momento, os sujeitos 

vivem a instabilidade da identidade, em um constante projeto reflexivo do eu.  

Segundo ele, “todos os aspectos de nossa existência são controlados e examinados 

como objetos de cálculo instrumental na criação do eu, e o eu é, ele próprio, tanto uma coisa 

que uma pessoa produz quanto a pessoa que ela é”. Nesse sentido, as indústrias do consumo, 

que existem em paralelo com a cultura do consumo, colocam à nossa disposição infinitas 

coisas que se podem comprar, a fim de “resolver todos esses problemas técnicos na produção 
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de nós mesmos” (Idem: 93). O risco, a partir de um guia de produção do eu, seria, em tese, 

reduzido a quase zero.  

Com isso, é possível perceber que o surgimento de revistas especializadas em cultura 

se deve a dois principais fatores: a fragmentação dos saberes e a demanda por guias de 

consumo de produtos culturais.  

 Desse contexto também surge a distinção entre as formas de cultura, em uma acepção 

já referente apenas às artes. O termo se divide, então, para expressões como “alta cultura”, 

“cultura popular” e “cultura de massa”.  Munidos dessas definições, os periódicos e, em 

conseqüência, os críticos, teriam a função de separar o joio do trigo, apontando os produtos 

culturais e definindo em que grupo eles se enquadram.     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Please purchase PDFcamp Printer on http://www.verypdf.com/ to remove this watermark.

http://www.verypdf.com/


 31 

4. O COTIDIANO DO JORNALISMO CULTURAL 

 

 Quando se fala de jornalismo cultural, a idéia que vem à cabeça da maior parte das 

pessoas é a idéia de um exercício que paira acima dos fluxos tanto do sistema como da própria 

natureza comercial da atividade jornalística. Até quem o produz (o jornalista cultural) e seus 

consumidores (identificados pela imagem de um público informado e pretensamente erudito) 

carregam o estigma de terem o perfil de alguém que simplesmente pode prescindir das 

determinações do capitalismo. Essa é, talvez, uma das principais razões de o jornalismo cul-

tural ser compreendido de forma parcial atualmente. É comum a visão saudosista da atividade, 

sem os apelos comerciais do jornalismo contemporâneo. Há um sentimento de falta do texto 

mais longo e da análise profunda e cuidadosa.  

 Por conseguinte, parte da audiência se ressente do espaço destinado para os serviços, a 

menor atenção à crítica e a necessidade de estar preso à agenda diária ou semanal. Porém, 

essa visão fecha os olhos para as atuais condições de produção da informação e da notícia 

cultural, que se alteraram de tal forma que inviabilizaram as maneiras antigas da atividade 

jornalística. 

A questão que se coloca é entender o jornalismo cultural contemporâneo exatamente em 

seus vínculos com os processos atuais de produção e com as dinâmicas da cultura pós-

moderna, para então discutir os caminhos trilhados e outras soluções possíveis. 

 

4.1 PROBLEMAS E PERSPECTIVAS 

 

Atualmente, o jornalismo cultural tem enfrentado críticas em relação ao desempenho 

de seu papel, especialmente por não conseguir realizar a função de “orientar criticamente os 

leitores e de fornecer instrumentos para que eles selecionem o que ler, ver e ouvir” (PIZA, 

2003: 144) e por ter perdido em consistência e ousadia.  

Várias são as razões das dificuldades enfrentadas pelo jornalismo cultural, segundo 

especialistas (Idem: 145). Como se pôde perceber no decorrer deste trabalho, identifica-se 

uma superficialidade dos textos, que focalizam, na sua maioria, cobertura de eventos, 

reduzindo-se a um “guia cultural” a ser oferecido ao público, desprestigiando textos que 

fomentem a análise e reflexão.  

Israel do Vale (2005:19) aponta várias deficiências da cobertura jornalística em 

relação à circulação dos bens culturais e artísticos. Como muitos outros teóricos, ele critica a 

excessiva dependência dos jornalistas de cultura das assessorias de imprensa.  Especialmente 
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na última década, as assessorias vêm ganhando terreno e passaram a enviar uma enxurrada de 

informações. Até este ponto, no entanto, não haveria problema. O erro está na brecha aberta 

pelos órgãos de imprensa, permitindo que essas assessorias pautem os suplementos, 

contribuindo, muitas vezes, para a redução da complexidade de cada tema, assim como para o 

predomínio de textos acessíveis sem a exigência de qualquer esforço para a leitura.  

Para a diretora-geral da Editora Nova Fronteira, Leila Name, a dependência dos 

veículos de imprensa em relação aos releases feitos por assessores é assustadora. Ela aponta 

uma ausência de um filtro na imprensa para alguns produtos e afirma que, em muitos casos, 

fica claro que o jornalista não entende do assunto e não se preocupa em pesquisar sobre a obra 

cuja crítica ele assinará: 

Com raríssimas exceções, vemos um ou outro jornalista que sabe a fundo 
sobre o que está escrevendo, sobre o autor e etc. Todos têm o direito de 
ler uma obra com as suas prerrogativas, uma perspectiva pessoal, e emitir 
uma opinião, mas é preciso querer e saber ler. O que vemos na maioria 
das vezes, porém, é um corte e cola de releases no jornal. E isso não é 
bom para ninguém, porque chega uma hora que o público para de confiar 
no que está lendo.7 
 

Leila admite ainda que há casos em que os próprios editores sabem que o produto é de 

qualidade baixa, mas mesmo assim consegue espaço nos jornais e é tratado de forma efusiva: 

A gente sabe o que tem qualidade literária e o que é mais mercadológico. 
Mas já aconteceu de a gente entregar um release, que sempre exalta os 
pontos fortes da obra, e um jornal ou revista falar largamente do produto, 
recomendando intensamente aos leitores. Se o escritor já é reconhecido 
então, a aceitação é maior ainda e a divulgação fica muito acima da 
qualidade real da obra. Há casos em que a gente percebe que o jornalista 
nem tocou no livro para resenhá-lo.8  
 

Alguns autores apontam também que as críticas culturais devem ser relativizadas 

considerando o entorno temporal e técnico contemporâneo. Entretanto, o jornalismo cultural 

move-se, em sua maior parte, pela dinâmica do mercado, pela estrutura de lançamentos e 

distribuição, cedendo à sedução da linguagem publicitária, à limitação dos enunciados, aos 

processos de generalização e segmentação de públicos e veículos. 

O jornalista e crítico cultural Arthur Dapieve aponta como equívoco o agendamento 

capaz de escravizar o jornalismo cultural à lógica do furo e da concorrência, inibindo muitas 

vezes a possibilidade criativa do gênero: 

Pela lógica da cultura, que seria a de fazer diferente, deveríamos tentar 
pensar em algo que o concorrente não pensaria, mas não é isso que 
acontece. Se não publicarmos algo que o concorrente publica, seremos 

                                                 
7 Entrevista realizada pela autora com a diretora-geral da Editora Nova Fronteira, Leila Name, em 23/10/2007 
8 Idem 
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cobrados como se aquilo fosse muito importante. A hard news é notícia 
sem reflexão. No caso da cultura, se não há reflexão, vira serviço.9 
 

Ainda de acordo com Dapieve, a função do jornalista cultural é também hierarquizar 

as obras artísticas, a fim de dar um parâmetro para o leitor. Ele argumenta que a legitimidade 

da opinião vem a partir do conhecimento e que, portanto, a distinção entre a opinião de um 

crítico e a de uma pessoa comum é o gabarito naquela área. 

Para Daniel Piza, no Brasil há um receio em relação à opinião. Ele explica que está 

inserido na cultura do país um preconceito sobre as opiniões em geral, a parcialidade e que 

isso é prejudicial para o jornalismo cultural, já que deveria haver uma maior discussão em 

cima das obras. Segundo ele, o público não lida com a clareza de que não há necessidade de 

concordar com uma opinião, mas que é importante a existência e o contraste entre várias 

visões diferentes: 

 
As pessoas têm muito medo da opinião no Brasil. O público tinha que 
entender que a opinião existe para ser fundamentada e existe até para 
discordar. Faz parte da democracia que a cultura tenha uma livre 
circulação e que a opinião sobre ela deva ser praticada com liberdade. 
Existe visão preconceituosa em falar mal do consagrado ou exaltar um 
desconhecido. No Brasil, paira um grande medo de se bancar qualquer 
coisa por meio da opinião. No entanto, às vezes a gente acha que não deve 
bancar, gerar polêmica, mas o público espera isso.10   

   

 
Segundo Rivera (2003:27), o papel do jornalismo cultural seria o de promover ao 

leitor subsídios para que o mesmo possa refletir as formas de organização da sociedade 

através das produções culturais. Para ele, importante seria também se essa prática de 

jornalismo abordasse as circunstâncias históricas nas quais a obra é processada, não sendo 

desta forma apresentada apenas como mero produto, enriquecendo assim o conhecimento do 

público. 

Arthur Dapieve concorda com essa visão e acredita que os suplementos de cultura de 

jornais, assim como as revistas especializadas têm uma função primordial. O crítico 

argumenta que é através desses suplementos que o leitor amplia seus horizontes e qualifica 

sua capacidade reflexiva, que será estendida aos outros cadernos. Ele explica também que, no 

entanto, a falta de espaço destinada às reportagens e críticas dificultam o caminho do 

                                                 
9 Entrevista realizada pela autora com o jornalista e crítico cultural Arthur Dapieve em 6 de novembro de 2008 
10 Trecho transcrito da participação do jornalista Daniel Piza no programa Notícia em Foco, da Rádio CBN, em 3 
de novembro de 2008 
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jornalista, a fim de suprir a carência do leitor em relação uma informação mais desenvolvida e 

aprofundada. 

Concordo com a idéia de que a cultura tem de ser um refresco em 
relação aos outras editorias, porque é nela que se pode parar e 
refletir. Acho, contudo, que esse refresco não é sinônimo de 
entretenimento. O caderno de cultura deveria ser tratado como uma 
incubadora para outros cadernos, como uma base para o leitor. Mas 
não é isso o que ocorre. Temos visto uma redução dos espaços e, 
com isso, a multiplicação de críticas e reportagens sem análises. 
Todo o sistema ao qual o jornalismo cultural e como um todo estão 
submetidos são importantes para a compreensão da forma como a 
cobertura desse segmento é realizada.O jornalista cultural se 
esquiva de opinar e o espaço entra como desculpa, já que é mesmo 
impossível discorrer de forma clara sobre uma obra de arte 
complexa em apenas 15 linhas, por exemplo. Só que essa 
justificativa às vezes é meramente preguiçosa. Somos pagos para 
opinar.11 
 

É importante salientar o fato de o jornalismo cultural funcionar apenas em torno das 

expressões artísticas, pois o que se verifica em diversas revistas e cadernos culturais é a 

divulgação de temas que fogem do conceito de cultura como uma forma mais ampla. 

Conforme Piza (2003: 164), a partir dos anos 90 assuntos que não são considerados parte das 

artes estão diluídos nos cadernos culturais dos principais jornais do país, como moda, 

gastronomia, programação televisiva. 

Na opinião de Maria Rocha, coreógrafa, bailarina e professora de Dança do projeto “A 

gente faz dança”, no Morro Dona Marta, em Botafogo, na Zona Sul do Rio de Janeiro, a 

maior falha do jornalismo de cultura é a falta de reflexão sobre as artes em geral. Ela, que 

pesquisa a formação do público de arte no Brasil, explica que o jornalismo é um potencial 

fator de desenvolvimento e qualificação desse público. No entanto, a coreógrafa lamenta a 

ausência do engajamento dos jornais e revistas, inclusive as especializadas, na educação 

artística do público: 

 
O principal formador do público de arte é a própria educação. Mas a 
educação artística não é levada a sério como deveria. Então, vemos uma 
grande defasagem nas pessoas de uma maneira geral. Há uma grande 
dificuldade de entender obras de arte diferentes do modelo voltado para o 
grande público. O jornalismo poderia atuar como ponte entre as obras de 
arte e o público, mas isso não ocorre, pois não uma contextualização geral 
e muita gente nem fica sabendo de importantes manifestações artísticas. O 
público sabe mais sobre Hollywood do que sobre as mudanças que 
ocorrem ao lado de casa e não vão parar na televisão. A arte é questão de 

                                                 
11 Entrevista realizada pela autora com o jornalista e crítico Arthur Dapieve em 6 de novembro de 2008 
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se acostumar, entender e estar pronto para novidades. Isso não ocorre no 
Brasil.12 

  

A atual postura do Jornalismo Cultural é criticada por Herom Vargas que, em artigo 

para a Revista Estudos de Jornalismo e Relações Públicas, aponta os sintomas para uma 

suposta crise que “têm a ver com sua permanente sujeição aos ditames da lógica mercantil no 

capitalismo, visível na incorporação da dinâmica da publicidade e no consumo/leitura 

imediata”. Na interpretação de José Salvador Faro, na medida em que entende a notícia na 

imprensa contemporânea como portadora de um “valor de troca” que condiciona sua 

existência, Herom Vargas considera impraticável que sua produção possa estar descolada das 

determinações do sistema econômico que lhe dá sustentação, ou seja, fora do seu 

enquadramento como mercadoria, lógica de onde se pode extrair a medida através da qual o 

gênero deve ser analisado. 

André Szantó aborda a questão da função dos suplementos de cultura. Ele aponta a 

própria visão que os editores e repórteres têm desse tipo de produto como um problema. Ele 

fala também da utilização do espaço para a cobertura nesse segmento: 

 

Nossa tarefa enquanto jornal é proporcionar ao leitor toda a informação 
que possa necessitar para tomar uma decisão, sob a a forma de enormes 
listas de programas e anúncios, sobre como usar seu tempo livre.[...] Mais 
da metade do espaço editorial destinado ao jornalismo cultural consiste 
em listas: intermináveis colunas detalhando todas as exposições, todas as 
apresentações musicais, todas as conferências que acontecem na cidade. 
[...] Isso produz uma cobertura cultural rasa, mas útil.(SZANTÓ, 2007: 
sem página) 

 

Para que a cobertura destinada à cultura brasileira seja feita a partir de uma visão 

diferente, é necessário refletir sobre problemas específicos. A teórica da comunicação 

Cremilda Medina aponta, por exemplo, uma característica que se repete em quase todos os 

suplementos e revistas especializadas: a seleção de alguns nomes que recebem uma cobertura 

extensa de suas obras, em detrimento de centenas de outros produtores de cultura: 
Na mídia contemporânea, se constata um certo desprezo ou desleixo pela 
democratização dos sentidos. Elegem-se alguns artistas e produtos de arte, 
por exemplo, como os únicos passíveis de serem noticiados e criticados e 
não há o acompanhamento democrático, através da reportagem, das 
tendências da arte brasileira de todos os artistas, sejam eles consagrados 
ou não, de todas as manifestações, da periferia ou do centro. (MEDINA, 
2007: sem página)  
 

                                                 
12 Entrevista realizada pela autora com a coreógrafa Maria Rocha, em 10 de outubro de 2008 
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 O jornalista Marcelo Dantas atribui este problema principalmente à mídia brasileira. Segundo 

ele, o sistema de produção e comercialização de produtos culturais internacional nos coloca em uma 

postura submissa, de quem oferece apenas produtos para a massa: 

 
Nada de tentarmos ser complexos ou ousados: melhor simplificar tudo, 
pasteurizar o produto final e voltar todos os nossos esforços à direção 
ditada pelo mercado internacional. Semelhante modo de pensar leva 
fatalmente à eliminação da diversidade cultural. Não se trata apenas de 
uma discussão em torno de uma suposta invasão cultural estrangeira, 
beneficiada pela eliminação de cotas de mercado e veiculada por 
mecanismos oligopólicos de distribuição. É também uma discussão 
interna mais complexa, no sentido de que, se não estivermos atentos para 
as questões da diversidade, as próprias forças econômicas nacionais 
tendem a simplificar a produção cultural brasileira e massificá-
la.(DANTAS, 2007: sem página) 
 

 Por fim, além das determinações que acontecem no momento da produção, o teórico 

aborda também a questão da divulgação, que tem uma estreita relação com os cadernos de 

cultura. Como há uma repetição freqüente de pessoas e assuntos, a diversidade acaba não 

fazendo parte da cobertura relativa à cultura de uma forma geral, o que restringe também o 

nível da informação que chega ao leitor: 

 
Vale a pena ressaltar que a produção cultural não é apenas o fazer. 
Ela precisa também chegar ao consumidor. E a distribuição nunca 
foi um jogo livre, aberto. O mercado concentra forças e expulsa a 
diversidade. Coloca barreiras à entrada de novos criadores, reduz o 
número de produtores e impinge ao público uma oferta predefinida, 
limitada. (Ibidem) 

 

 

5.2: O JORNALISTA DE CULTURA 

 

Para analisar o jornalismo cultural como um todo, é necessário observar o profissional 

que atua no ramo, o jornalista de cultura. Neste campo, estão incluídos repórteres e críticos, 

muitas vezes severamente criticados por seus textos. 

Segundo Arthur Dapieve, é necessário observar o perfil da maioria dos jornalistas que 

ocupam as redações, para entender o produto final. O jornalista, que também ministra aulas na 

faculdade de Comunicação da PUC-RJ, admite que tem observado uma falta de bagagem nos 

alunos de jornalismo: 
A diferença do jornalista de cultura para os jornalistas de outras editorias 
é que, mesmo com uma especialização, você não substitui o interesse 
natural. Para escrever sobre cultura, é necessário ter um conhecimento 
geral acerca do assunto, se interessar. Sinto falta de espírito crítico nos 
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meus alunos e acho que muitos deles entram no mercado de trabalho 
muito mal preparados. 13 
 

Ainda segundo Dapieve, para atuar nesse segmento, é preciso apostar em uma 

formação humanística e intelectual rigorosa. Ele explica que o próprio fato de trabalhar nessa 

área, de sentir na prática o processamento veloz de idéias e conteúdos complexos, faz com 

que o profissional sinta necessidade de especializar-se a fim de gerir com mais segurança uma 

rotina assoberbada de informações.  

Em seu artigo para o livro “Rumos [do] Jornalismo Cultural”, de 2007, Teixeira 

Coelho explica que, em sua opinião, a universidade forma o jornalista com a base da escrita, 

mas não desenvolve sua capacidade criativa, que é necessária para quem pretende trabalhar na 

área de jornalismo cultural: 

 

Há na verdade uma pasteurização daquilo que se oferece ao estudante. 
Não se cria de maneira nenhuma a condição básica para que ele saia da 
universidade depois de ter gozado da possibilidade de exercitar 
amplamente sua criatividade. Isso é importante porque, no jornalismo 
cultural, se o indivíduo não for capaz de encontrar a sua voz pessoal 
distintiva, ele não tem muito que fazer na profissão. Ele poderá ser aquilo 
que no Brasil comumente se entende por jornalista cultural, quer dizer, o 
responsável por um caderno, uma pauta, uma coluna de serviços culturais 
ou até um repórter cultural, mas não um jornalista cultural no sentido 
crítico da palavra, isto é, alguém capaz de colocar um fato cultural numa 
perspectiva histórica (e crítica) do campo cultural relacionado que está 
sendo tratado. (COELHO, 2007: sem página) 
 

 Segundo Paulo Roberto Pires, o jornalista de cultura deveria assumir o papel de 

mediar o primeiro contato entre o público e a obra de arte. Ou seja, ele ressalta que é 

importante que o jornalista entenda seu papel, já que, em muitos casos, o único contato que 

aquela pessoa terá com determinada obra se dará por meio da resenha, crítica, entrevista ou 

reportagem: 

Os jornalistas são ou deveriam ser profissionais especializados numa 
tradução entre domínios, ou seja, em promover um trânsito crítico entre 
público e a obra, e não simplesmente acompanhar, pautar um livro, disco 
ou espetáculo porque este está sendo lançado ou estreando. O bom 
jornalista contextualiza, provoca discussão, tenta interpretar cada produto 
da indústria cultural dentro de determinada lógica. No entanto, essa 
necessidade da abordagem crítica do jornalista da área de cultura não 
passa por currículos das escolas de jornalismo, que têm oferecido algo 
que se distancia da inquietação e da crítica (PIRES, 2007: sem página) 
 

O autor explica ainda que é necessário ter uma bagagem cultural e se preparar, para 

não ficar refém das assessorias de imprensa. Ele afirma que “é fundamental o conhecimento 
                                                 
13 Entrevista realizada pela autora em 6 de novembro de 2008 
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das fontes, para não fazer um texto baseado no achismo [...] e fugir da ditadura da agenda que 

são resumos dos lançamentos.” (Idem: sem página) 

 

5.3 – PESQUISA POR AMOSTRAGEM 

 

Como uma das motivações para esta pesquisa foi o sentimento de insatisfação que 

paira, seja em artigos ou conversas informais, entre pessoas que se interessam pelo tema, 

optou-se por realizar um levantamento amostral, para saber que função os cadernos de cultura 

ocupam na vida dos brasileiros atualmente, nesse caso, especialmente de moradores da cidade 

do Rio de Janeiro. 

Já que os jornais e revistas fazem parte da rotina de boa parte dos brasileiros, o 

objetivo deste levantamento foi tentar entender de que forma as pessoas enxergam a cobertura 

de cultura, nesse início de século XXI. 

A amostra da pesquisa foi composta de 80 (oitenta) moradores do Rio de Janeiro, que 

é uma cidade de grande produção e discussão acerca da cultura de uma forma geral. As 80 

pessoas têm idades entre 20 e 60 anos, a fim de não restringir o resultado da pesquisa à 

opinião de uma única faixa etária. Todos os participantes têm ensino superior completo ou 

estão cursando alguma faculdade no presente ano de 2008 e fazem parte da classe média A, B 

ou C, de acordo com as definições do último senso do IBGE. 

O instrumento utilizado para a coleta de dados foi um questionário, que foi enviado e 

respondido por todos os participantes pela internet.14 Além dos dados pessoais, os todos 

responderam a sete perguntas, sendo três delas do tipo múltipla escolha e quatro discursivas. 

O questionário contava com os seguintes questionamentos: Você costuma acompanhar o 

noticiário de cultura? Quais suplementos costuma ler? Com que freqüência lê este tipo de 

produto? O que te motiva a procurar cadernos culturais? Qual das funções listadas abaixo 

você indicaria como melhor desempenhada por esses suplementos? 

 

5.4 – RESULTADOS 

 

Em relação à primeira pergunta, “Você costuma acompanhar o noticiário de cultura?”, 

as respostas nos fazem concluir que a maior parte dos participantes acompanha este tipo de 
                                                 

14 O questionário está disponível no seguinte endereço virtual: 
http://spreadsheets.google.com/viewform?key=pRnTcZ6mYAayQYXJxUqeUHw 
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noticiário, sendo a maioria deles (68%) em suplementos de jornais. É interessante perceber o 

crescimento da importância na busca pela informação acerca do assunto; 23% dos 

entrevistados responderam que se interam sobre o noticiário de cultura por meio de sites.  

Em compensação, apenas 5% das pessoas responderam que não lêem sobre esse tipo 

de assunto e 4% acompanham o conteúdo de revistas especializadas. O gráfico abaixo mostra 

os resultados relativos a esta pergunta: 

 

  
     Pergunta: Você costuma acompanhar o noticiário de cultura? 
 

 
As respostas dadas à segunda pergunta do questionário, “Que suplementos você 

costuma ler?”, mostram que há poucas fontes utilizadas pela maior parte das pessoas. No 

campo reservado para o texto de resposta (esta era discursiva), mais de 80 % dos participantes 

na pesquisa citaram o “Segundo Caderno”, suplemento encartado no jornal O Globo. Em 

seguida, aparecem o “Caderno B”, do jornal do Brasil, e a “Ilustrada”, da Folha de São Paulo.   

Aproximadamente 30% das pessoas indicam guias de programação, tanto na internet como 

em jornais, como cadernos de cultura (exemplo: site guiadasemana.com; boletim UOL, 

programação da Rio Show, do Globo, entre outros.). Duas pessoas responderam “todos os 

suplementos ligados ao lazer”.  

Na terceira pergunta do questionário, “Com que freqüência você lê este tipo de 

produto”, a maior parte dos entrevistados respondeu que lê “uma ou duas vezes na semana” 

(42%) ou “praticamente todos os dias” (39%), embora muitos afirmem que costumam ler para 

acompanhar a programação cultural em geral ou apenas pequenos trechos dos cadernos.  
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Com que freqüência você lê este tipo de produto? 

 

A pergunta seguinte, “O que te motiva a procurar cadernos culturais (ou outras fontes 

de informação sobre o assunto)”, trouxe respostas interessantes para esta análise. Mais de 

80% das pessoas as programações culturais como motivação, mesmo que hajam outras. Cerca 

de 60% dos participantes apontam os eventos e estréias de produtos culturais na cidade como 

única motivação na procura pelo noticiário de cultura. Muitos utilizam a expressão “manter-se 

atualizado”, em relação a programação, lançamentos e dicas, especialmente de cinema. Há 

também menções a críticas, como “procuro matérias inovadoras sobre filmes, peças, 

entrevistas e críticas que me ajudam a decidir a programação do fim de semana” ou “procuro 

críticas que me dêem opções variadas de lazer”. 

 Na maior parte dos casos, os entrevistados buscam um panorama geral sobre a 

programação cultural da cidade. Nessa pergunta é possível perceber também que as pessoas 

que apontam motivações ligadas à cultura de uma forma mais geral costumam buscar 

diferentes fontes de informação, como jornais, revistas especializadas e sites.  Apenas cerca 

de 10% das pessoas responderam que buscam matérias mais aprofundadas e textos mais 

trabalhados sobre a cultura no país.  

Uma importante observação, em vista da análise desta pesquisa, vem com a quarta 

pergunta, “Qual das funções listadas abaixo você indicaria como melhor desempenhada por 

esses suplementos?”. O gráfico abaixo ilustra as respostas dadas: 
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Qual das funções listadas abaixo você indicaria como melhor desempenhada por esses 

suplementos? 

 

A partir do gráfico em pizza acima, é possível perceber que a grande maioria das 

pessoas confere a função de “Guia de produtos culturais” aos suplementos e revistas 

especializadas, além de sites. Nada menos do que 72% dos entrevistados escolheram esta 

opção, em detrimento das funções de veicular “Reportagens mais aprofundadas” (14%), 

“Críticas de obras artísticas” (9%) e “Representações de manifestações culturais do país” 

(escolhida por apenas 5% das pessoas.)    

Esta resposta vai ao encontro das motivações apontadas anteriormente, em relação a 

notícias sobre a programação geral dos filmes, espetáculos, exposições e etc. que estão em 

cartaz na cidade. 

É possível perceber, então, no conjunto de opiniões reveladas por este questionário, 

que os leitores classificam as publicações voltadas para a cultura como bons guias e 

almanaques da cultura. A maioria dos entrevistados não somente classificou os produtos que 

costuma acompanhar, mas também fez críticas pontuais à abordagem simplista e à falta de 

aprofundamento. Para alguns, no entanto, a função das publicações estão sendo cumpridas: 

informar o leitor da melhor programação e tirá-lo de verdadeiras furadas. Isso vai ao encontro 

do comentário do crítico Arthur Dapieve em relação à listagem de filmes de um caderno 

cultural. Ele afirma que, se o horário de uma seção estiver errado, ele quebra muito mais a 

credibilidade da publicação e gera mais reclamações do que uma informação equivocada no 

decorrer do texto. 

Não será exagerado dizer, porém, que existe ainda um nicho de mercado insatisfeito e 

desejoso de uma abordagem mais aprofundada na cobertura dos assuntos relativos à cultura. 
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As revistas especializadas não ocupam esse nicho, já que são feitas sob a mesma lógica dos 

suplementos. 

Uma tendência que se aponta e que pôde ser comprovada pelas respostas dadas a este 

questionário é o crescimento da internet como fonte alternativa de informação. Se 23% dos 

entrevistados procura informações sobre cultura na internet, a maioria sob a alegação de que o 

perfil dos suplementos não os agrada, é porque pode estar sendo delineado uma nova arena de 

debate cultural, hospedada no mundo virtual. 
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5. ESTUDO DE CASO: A REVISTA BRAVO! 
 
 

Criada pela Editora D’Ávila, de Luiz Felipe D’Ávila, sob direção de Wagner Carelli, 

em 1997, e atualmente administrada pela Editora Abril, a Bravo! se posiciona como uma 

opção frente aos cadernos de cultura já consagrados nos jornais. A promessa inicial da revista 

era falar sobre cultura, abandonando o formato meramente expositivo, informativo e a 

pretensão utilitária de agenda para assumir o posto de um ensaio geral sobre a cultura.  

A revista pretende também ser uma publicação dedicada à divulgação e à análise das 

mais diversas manifestações culturais do Brasil e do mundo e afirma que sua redação, 

composta por uma equipe de destacados profissionais do jornalismo brasileiro, leva ao leitor 

reportagens e serviços sobre todos os setores de interesse cultural. Essa afirmação seria 

relativa às seções da revista — cinema, literatura, música, teatro, dança, artes plásticas e 

televisão. A Bravo! é também conhecida pelo público em geral como uma publicação de bom 

padrão gráfico e editorial e também pelas análises aprofundadas dos assuntos por ela 

abordados e pela presença de um caderno de ensaios críticos, no qual já escreveram Sérgio 

Augusto, Olavo de Carvalho, Ariano Suassuna, Jorge Caldeira, Reinaldo Azevedo e outros 

articulistas. 

 

5.1 – A CRIAÇÃO DA REVISTA 

 

Segundo Wagner Carelli, um dos idealizadores da revista, a criação da Bravo!,  foi 

motivada pela possibilidade de preencher as brechas no mercado dos produtos especializados 

em cultura. A revista nasceu em meio a um momento em que leitores e especialistas 

reivindicavam uma leitura que não tivesse o foco na cultura de massa e no boom da televisão. 

Em um texto sobre o início da publicação, Carelli ressalta os objetivos de seus criadores: 

 

O espírito da Bravo! foi o do ensaístico-crítico que não deixava de lado a 
agenda – só que a agenda era ensaístico-crítica também. Tudo feito com 
excepcional ousadia. (...) Eu dizia, ‘é isso: estamos brincando de fazer a 
revista que sempre quisemos fazer, a mais bonita, a mais gostosa, a mais 
inteligente.’15 
 

    
A Bravo! se propunha, então, a explorar um público formado pelos interessados no 

debate cultural de forma mais abrangente, publicado nas páginas de um periódico e ampliado 
                                                 
15 Disponível em: http://www.digestivocultural.com/ensaios/ensaio.asp?codigo=83 / Acesso em 
30/10/2008 
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na esfera da opinião pública. Uma proposta no mínimo ousada, dadas as condições em que se 

encontrava o jornalismo cultural já naquela época. 

Explica-se aí a escolha dessa revista como objeto de estudo. O fato de ter nascido 

como uma contrapartida à tendência geral da imprensa faz da Bravo!  um dos poucos produtos 

que prometem tratar a cultura “não como ‘entretenimento’ mas como sentido da vida”, ainda 

nas palavras de Wagner Carelli. A idéia inicial era publicar artigos e ensaios que resgatassem 

a arena de debate cultural nas revistas, escritos pelos intelectuais brasileiros que pensam a 

cultura, explorando o formato de matérias abrangentes e bastante aprofundadas (incluindo aí o 

privilégio de ser uma revista mensal, desobrigada de atuar no furor da notícia em tempo real). 

As circunstâncias em que o projeto foi montado foram essenciais para essa liberdade 

de formato. A revista nasceu em uma pequena editora de São Paulo, a D’Ávila (já extinta), 

sem muitas ambições. A idéia inicial era fazer um desdobramento da revista República, que já 

era publicada pela editora, ampliando a seção chamada “políticas do prazer”, que tratava de 

cultura em geral.   

De acordo com o depoimento de Wagner Carelli, a publicação foi montada com um 

patrocínio que tinha duração de um ano, mas a quantia disponível era pequena. O primeiro 

número da revista foi todo pensado e realizado por apenas seis pessoas. Todas as condições 

dificultavam a preparação do produto final, mas certamente havia uma boa dose de 

independência no projeto, o lhe conferiu a possibilidade de inovar sem grandes riscos. 

O grupo de idealizadores da Bravo! se vangloriava, nesse início, de apresentar um 

produto alternativo, frente aos outros existentes no mercado, já que o objetivo era não dar 

espaço à chamada cultura de massa, valorizando uma espécie de alta cultura. Em depoimento 

dado três anos após o lançamento da publicação, Luiz Felipe D’Ávila, que estava à frente da 

editora e foi o responsável pelo projeto da revista, explicou os desafios encontrados no início 

e definiu um posicionamento específico e (dentro do contexto da época) até radical da Bravo!:    

 
O primeiro grande desafio foi limitar o enfoque editorial nos temas 
genuinamente culturais. A revista foi dividida em cinco editorias: artes 
plásticas; cinema; música; teatro; literatura; teatro e dança que formavam uma 
única editoria. É verdade que alguns jornais e revistas tratam de outros temas, 
como novelas, nos seus cadernos de cultura. Para a Bravo!, novela é 
entretenimento, mas não é cultura. Este é, de fato, um dos diferenciais da 
Bravo!:16  

 
                                                 
16 Disponível em: 
http://www.bb.com.br/portalbb/page1,138,2517,0,0,1,6.bb?codigoMenu=5253&codigoNoticia=6734&codigoRet
=5257&bread=3 / Acesso em 23/10/2008 
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Para Luiz Felipe, a própria escolha editorial da revista era uma crítica aos suplementos 

e outras revistas especializadas em cultura, já que a Bravo! propunha uma separação entre o 

que eles consideravam cultura de fato e a chamada “cultura do entretenimento”: 
 

O desafio de uma revista cultural é separar o joio do trigo, a cultura do 
entretenimento e formar uma redação que fosse capaz de fazer uma revista 
mensal de cultura sem a fobia dos “furos” e a enxurrada de notícias 
pasteurizadas preparadas pelas assessorias de imprensa que inundam redações 
com seus “press-releases”. As pautas da Bravo! precisavam durar pelo menos 
40 dias numa revista mensal. 17 

 

Em princípio, a linha editorial objetivava um distanciamento dos jornalistas e 

colaboradores da Bravo! da pressão dos lançamentos e estréias que atormentam os editores 

dos cadernos culturais nos jornais e demais revistas existentes no segmento. Idealmente, as 

pautas da revistas discutiriam a cultura de forma mais profunda e analítica.  

Em uma edição publicada em outubro de 2000, em comemoração ao terceiro 

aniversário da revista, os mais renomados jornalistas que, naquele momento, faziam parte do 

projeto foram convidados a escrever artigos que propusessem uma reflexão sobre o próprio 

jornalismo cultural. Os resultados, publicados em um encarte especial, ilustravam o consenso 

saudosista e fatalista que imperava entre esses profissionais. No entanto, a todo momento, eles 

ainda situavam a Bravo! fora do patamar da média de publicações as quais criticavam. 

Um dos depoimentos que constava no encarte era o do jornalista Otávio Frias Filho. 

Ele denunciava como maior problema o crescimento da diversidade cultural, apontando uma 

falta de riqueza nas manifestações e, enfim, nos produtos culturais.  O jornalista explica que, 

em sua opinião, a dificuldade de cobertura do segmento de cultura está no fato de que “há 

simplesmente mais filmes, mais discos, mais livros e mais peças à disposição do público”. 18 

No decorrer do artigo, Otávio Frias aponta também outros problemas na cobertura do 

segmento, como a produção de matérias para um público cada vez mais heterogêneo e o 

tratamento dado à crítica cultural como serviço: 

 
Tornou-se abissal o fosso que separa um público “culto”, capaz de dominar 
repertórios tradicionais, e a grande massa de consumidores de 
entretenimento. O resultado é que, nos meios de informação não-
especializada, a prioridade passou a ser o que é capaz de atrair a atenção 
universal, como Madonna e Spielberg. (...) O trabalho dos críticos também 
perdeu parte de sua dimensão analítica e ganhou uma dimensão mais 

                                                 
17 Ibidem. 
18 Trecho de artigo intitulado “Foram-se os festivais”, publicado na edição de dezembro de 2000, na Bravo! 
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pragmática, de recomendação para consumo, no estilo “vá ver” ou “fuja!”. 
19 

 
 Na mesma edição, o crítico cultural Sérgio Augusto apontou o surgimento de uma 

uniformização das pautas de cultura, que se agravou na década de 90. Confessando um 

saudosismo explícito, ele ressalta “os tempos em que cada segundo caderno tinha uma boa 

margem de pautas exclusivas e os melhores da espécie sabiam manter a indústria cultural no 

seu devido lugar”.  

 Sérgio Augusto afirma não saber precisar o momento em que essa mudança se deu, 

mas atribui seu início ao lançamento de novos padrões de texto pela Folha de São Paulo. O 

manual da Folha disseminava a estrutura do lead e assumia uma estrutura baseada nos jornais 

norte-americanos, mais diretos e sintéticos. Para ele, o maior erro, contudo, foi atribuir às 

seções destinadas à cultura os mesmos padrões aplicados a outras editorias: 

    
Conferir à cultura o mesmo status jornalístico da política e da economia foi, 
sem dúvida, um avanço, mas algumas deformações ocorreram, ao longo do 
processo, nenhuma tão lamentável quanto o desatinado culto ao furo, à 
primeira mão, à exclusividade. (...) Os editores de cultura e amenidades não 
se preocupam mais em dar bem um assunto em seus cadernos; sua única e 
obsessiva preocupação é dar antes o que quer que seja e “furar o 
concorrente”. 20 

 
Dentre os artigos da mesma edição, o mais radical é o de Sérgio Augusto de Andrade. 

Logo no subtítulo, ele escancara a opinião que defende ao longo do artigo: “A cultura não é 

para muitos nem para amadores”. No decorrer do texto, ele aponta uma crise no jornalismo 

cultural, em função do público ao qual os diferentes periódicos se destinam.  

De forma bastante incisiva, Sérgio Augusto Andrade divide a cobertura do segmento 

como produzida para apenas dois tipos de público bem definidos, que ele classifica como 

“retardados ou acadêmicos”: 

 
Os que escrevem para retardados suspeitam que a cultura, como certas 
rampas, seja algo de acesso universal — e necessite, portanto, de 
esclarecimentos ininterruptos sobre o que deve soar óbvio para qualquer 
criança distraída que tenha conseguido o invejável triunfo de concluir a 
terceira série — os que escrevem para acadêmicos desconfiam que a cultura 
seja um diálogo fechado que deve assumir o estilo de um comentário 
ecoando, numa palestra vazia. 21 

 

                                                 
19 Ibidem 
20 Sérgio Augusto, “O frenesi do furo”, artigo publicado na edição de dezembro de 2000 na Bravo! 
21 Sérgio Augusto de Andrade, “A lição dos abacates” (Idem) 
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 A opinião do crítico deixa clara uma posição não apenas referente ao jornalismo 

cultural, como também ao próprio conceito de cultura. De acordo com suas definições, é 

possível perceber que, para ele, não devemos almejar a democracia na divulgação de 

informações acerca da cultura. Alguns seriam privilegiados, então, em detrimento da maioria, 

já que, nas palavras dele, “cultura não é para amadores”.  

 Sérgio Augusto ataca, ainda, a quantidade de espaço destinada à agenda de variedades 

e entretenimento nas páginas de cultura. Para ele, em uma opinião menos individual e mais 

consensual, existe uma confusão importante entre as definições de crítica e a descrição de 

eventos. Esse ponto toca na rotina e no ritmo de trabalho impresso ao jornalista anteriormente 

citados, e na enxurrada de assessorias de imprensa de eventos, produtos e manifestações 

culturais.   

O crítico faz questão de frisar, no entanto, que o caso de Bravo! seria muito específico 

e não poderia ser analisado no mesmo patamar que as demais publicações “pela natureza de 

sua singularidade”. 

Foi com este posicionamento, de difusão de uma cultura superior a que ocupava as 

páginas de outras revistas e suplementos culturais, que a Bravo! foi ganhando mercado. 

Voltada para uma fatia de mercado que corresponde às classes A e B, a revista defendeu o 

aprofundamento de reportagens, entrevistas e críticas, além de ensaios, que eram sua marca 

registrada nos primeiros anos de existência. 

Contudo, um ano após a circulação dessa edição comemorativa e o pronunciamento de 

Felipe D’Ávila, um número da revista traz à tona a primeira grande polêmica em relação a seu 

projeto editorial. Em julho de 2001, a Bravo! chega às bancas com a foto de uma televisão 

pegando fogo. Além de impactante, a capa ilustra um marco divisor da publicação. A despeito 

do projeto inicial, que propunha um distanciamento completo do tema “televisão”, o número 

inaugura uma nova seção permanente, destinada à análise, a notas e até dicas de programas na 

TV.  

De uma forma paradoxal em relação à posição inicial da revista, a então diretora de 

redação Vera de Sá apresenta a nova seção no editorial e chama a televisão de “o veículo do 

futuro”. A justificativa para a inclusão da televisão é ainda mais contraditória: “Principal 

fonte de entretenimento e informação da maior parte da população do país, a TV é 

potencialmente o mais democrático meio de difusão cultural”. Sem fazer menção às primeiras 

definições dadas à TV pelos idealizadores da Bravo, a jornalista continua a apresentação da 

seção: 
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(...) é preciso considerar que, neste meio século de implantação no Brasil, a 
TV desenvolveu uma linguagem e dramaturgia própria, capaz de 
contaminar o cinema ou a própria imprensa. E tem uma qualidade que 
historicamente está ligada a boa parte da cultura da era moderna: é 
popular.22 

 
 Na virada do ano de 2003 para 2004, a revista passou por sua mudança mais 

significativa desde o período de sua criação: o periódico cultural passou a ser administrado 

pela Editora Abril. Após o fechamento da edição de fevereiro pela Editora D’Ávila no dia 19 

de janeiro, a Abril passou a ser responsável pela Bravo, por meio de um regime de parceria 

entre ambas. O primeiro número sob gestão da Abril saiu em março de 2004, com capa sobre 

o filme Kill Bill, de Quentin Tarantino. O interesse em   

fechar esta parceria revelou a intenção da editora em manter um predomínio cultural em 

impressos. O projeto gráfico e editorial foi mantido de uma forma geral, porém, logo de 

início, houve uma supervalorização das agendas culturais, em detrimento da reflexão em 

torno da cultura.  

Naquele ano, Marília Scalzo, que já foi coordenadora do Curso Abril de Jornalismo, 

pronunciou-se a respeito da mudança no perfil da Bravo! da seguinte forma:  
A Bravo! quer hoje ser um pouco mais acessível do que já foi, sem perder a 
profundidade e a maneira séria como trata os assuntos. Para manter 
qualquer revista segmentada e de pequena circulação, é necessário ter um 
modelo de negócios que a torne rentável.23 
 

Depois que foi incorporada pela Abril, Bravo! passou por algumas reformulações 

gráficas e editoriais. A última delas ocorreu em junho de 2007 e foi anunciada no editorial 

daquele mês:  
Bravo! apresenta algumas mudanças nesta edição. A seção Ensaio, por 
exemplo, passará a ser publicada ao lado das reportagens que versam sobre 
o tema [...]. No encerramento da revista, a seção Saideira publicará sempre 
ficção inédita de autores consagrados [...]. As reportagens, elaboradas 
sempre a partir de eventos culturais do mês, vão se tornar mais informativas 
e provocativas, dando subsídios para melhor entender o significado cultural 
de cada lançamento. [...] A revista quer ser um guia cultural antes, e 
alimentar a discussão depois. Afinal, o fenômeno cultural não se esgota em 
shows, concertos, sessões de cinema, peças de teatro, exposições e livros. 
Ele continua depois, na medida em que esses eventos modificam a vida das 
pessoas – da mesma maneira que os debates gerados a partir deles 
modificam a vida das sociedades e dos países (LIMA, 2007, p. 8). 

 
 

                                                 
22 Editorial escrito por Vera de Sá na edição de julho de 2001 
23 Entrevista concedida a José Soares de Veras Júnior, em 22 de setembro de 2004. Disponível em: 

<http://www.bocc.ubi.pt/pag/soares-jose-dissertacao.pdf>. Acesso em: 23/ 09/ 2008. 
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5.2 – A BRAVO! ATUALMENTE 

 

Após onze anos desde o lançamento da revista, pode-se perceber uma série de 

mudanças, que fizeram da Bravo! um produto muito diferente daquele proposto no início. 

Hoje, apesar de circular num público intelectualizado e dispor, em tese, de condições 

favoráveis a uma imersão no assunto — por ser uma revista especializada nas discussões 

acerca da cultura e possuir profissionais altamente qualificados — não mostra um grande 

diferencial.  

Atualmente, Bravo! divide-se em seções de música, artes plásticas, cinema, livros, 

teatro e dança. Além disso, a publicação apresenta várias sub-editorias, tais como a 

“Bravograma”, que consiste numa amostra rápida do que a revista irá informar e “Ensaio!”, 

definida pela própria revista como “a arena livre para as idéias e os conceitos de quem tem o 

que dizer”. A Bravo!, dispõe também de uma versão online, que além de trazer as reportagens 

publicadas na revista, possui fórum de debates, grupos de discussão e um blog. O preço atual 

é de R$ 11,50, exceto as edições comemorativas, que custam R$ 14,90. A revista tem uma 

tiragem mensal de 40. 000 exemplares. 

De acordo com o diretor de Redação da Bravo!, João Gabriel de Lima, os últimos 

levantamentos sobre o perfil de leitor apontam para um público com alto poder aquisitivo. 

Conforme a pesquisa, a Bravo! é a revista com maior porcentagem de público nas classes A e 

B e tem uma boa distribuição, quase equitativa, entre as três faixas etárias pesquisadas: 21-30-

, 31-40 e 41-50 anos. O levantamento foi encomendado pela Bravo! e realizado pela empresa 

terceirizada Marplan. Ainda segundo João Gabriel, a “principal mudança (em relação aos 

levantamentos anteriores) foi um aumento do público jovem, na faixa 21-30.” Isso se daria, 

para ele, “pelo aumento do número de universitários que lêem a revista”. 24 

Como todos os outros suplementos, segundos cadernos e revistas sobre o assunto, 

preenche suas páginas com um considerável número de matérias que ratificam a concepção 

redutivista do jornalismo cultural, em seu formato contemporâneo, ou seja, relacionada a 

produtos culturais. Há, por um lado, muitas matérias mais aprofundadas — tomando como 

referencial o noticiário dos jornais —, mas, ainda assim, encontra-se fortemente atrelada à 

lógica da publicidade, da divulgação, da agenda de entretenimentos. Freqüentemente, 

apresenta também matérias que versam sobre as diferentes manifestações artísticas, 

enfatizando não o movimento em si — numa perspectiva de análise ampliada — mas apenas a 

                                                 
24 Trechos de entrevista realizada pela autora com o diretor de redação da Bravo!, João Gabriel de Lima, em 29 
de outubro de 2008 
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obra de arte como caso isolado, tal como um livro, um determinado espetáculo de teatro 

prestes a estrear ou um filme que atingiu números invejáveis de bilheteria.  

Nesse ponto, a resenha no formato jornalístico ocupa a maior parte do espaço, em 

detrimento da crítica cultural. Sendo assim, a obra é, de uma forma geral, analisada 

superficialmente, como se não tivesse conexão com as demais obras e com as diversas 

manifestações sócio-culturais existentes na sociedade.  

Segundo essa lógica, a revista — que é de fato um parâmetro para o público 

interessado na vida cultural do país e fora dele — passa a atribuir valor a determinadas obras. 

Aquilo que ocupa suas páginas faz parte do universo “cult”. Por outro lado, tudo aquilo que 

não é citado é muitas vezes descartado por aqueles que dão à Bravo! o status máximo de 

crítica de arte.  

Para o jornalista e crítico cultural Arthur Dapieve, é necessário, contudo, posicionar a 

Bravo! em um padrão diferente das demais publicações. Segundo Dapieve, há uma via de 

mão dupla que não pode ser ignorada. Há, em sua opinião, uma grande demanda do público 

em relação a certos grupos que já dominam o noticiário relativo às diferentes artes.  
 A Bravo! tem que ser colocada em um patamar diferente das publicações 

diárias referentes à cultura. O estilo que ela escolheu veio como inovação 
e a revista cresceu em cima de um público a que os jornais renunciaram 
no Brasil, um público mais interessado em informações aprofundadas, 
trabalhadas.25   

 
Se falarmos nos profissionais que atuam na revista, perceberemos um grupo que inclui 

especialistas em assuntos culturais e até mesmo professores de universidades brasileiras que 

pesquisam o tema. Vários deles são colunistas ou publicam ensaios referentes à esfera 

cultural, o que constitui um parâmetro esquecido nos jornais e na maioria das revistas. Porém, 

pode-se perceber que há, até na proposta inicial de inovar, uma aparente necessidade de citar 

estréias e lançamentos, especialmente aqueles que dizem respeito aos diretores, escritores e 

atores consagrados. A dificuldade de se desvencilhar do conceito de entretenimento aparece 

mais uma vez, inclusive nos artigos.  

Em contrapartida, há situações em que se percebe uma erudição um tanto exagerada, 

que aparece também em suplementos semanais, como o literário da Folha de São Paulo (o 

caderno Mais!) e em outras revistas especializadas, como a Cult, da Editora 17. Esses 

periódicos compõem-se excessivamente, de resenhas e artigos acadêmicos, trazendo, muitas 

vezes, uma linguagem tipicamente doutoral. Abre-se uma brecha para o academicismo puro, 

deixando de lado, novamente, a cultura do cotidiano.  
                                                 
25 Entrevista realizada pela autora com o crítico cultural Arthur Dapieve em 3 de novembro de 2008 
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A Bravo! mantém um público cativo, por trazer reflexões sobre as diversas produções 

culturais. Ela acaba, no entanto, fortalecendo uma análise fragmentada e a chamada “cultura 

de almanaque”.  

Para explicar este conceito, pode-se citar a revista número 100, de dezembro de 2005, 

a primeira edição comemorativa de muitas que viriam depois.  Nela, o time de críticos 

seleciona as 100 melhores obras de cada área da produção das artes em geral, divididas da 

seguinte forma: espetáculos de teatro e dança, concertos e shows, exposições, livros e filmes. 

Fica evidente a enumeração dos produtos culturais, representando, nesse caso, um apanhado 

geral das melhores obras dos oito anos anteriores.  A edição é inteiramente preenchida por 

descrições breves, simples e que fazem parte de um senso comum para os que fazem parte do 

universo cultural. Não há análise, apenas resumos, cada um de aproximadamente um ou dois 

parágrafos no máximo, acompanhados em raros exemplos de fotos ilustrativas.  

O número 28, por exemplo, relativo ao segmento entendido como “Teatro e dança”, 

refere-se a um balé chamado “Masurca Fogo”, de Pina Bausch. A linguagem e o formato 

utilizados mostram a falha na comunicação com os leitores, já que não há descrição ou sequer 

a apresentação de elementos relativos à obra. Evidencia-se apenas um juízo de valor, afastado 

inclusive de argumentos: 

 
Pina Bausch inventou com seu teatro-dança uma nova forma de espetáculo, 
saindo da tradição expressionista ao encontro do minimalismo. Apresentou 
o espetáculo Masurca Fogo no Teatro Alfa, com o grupo que dirige desde 
1974, o Tanztheater Wuppertal. Segundo os críticos, Pina Bausch se 
encontrava numa de suas fases mais jubilosas. Em cena, flores atiradas para 
o ar, sugerindo o contentamento que a visão de fogos de artifício causa.26 

 

Assim acaba a descrição, que é acompanhada de uma foto, indicando merecer 

tratamento especial. As expressões “tradição expressionista” e “encontro do minimalismo” 

ficam perdidas no brevíssimo resumo.  

 O balé indicado é, no entanto, um referencial até hoje para muitas companhias 

brasileiras, assim como a própria coreógrafa, Pina Bausch, precursora de um estilo 

contemporâneo específico. Como nos demais resumos sobre as obras, o contexto é descartado, 

num momento em que se faria essencial.  

O conceito de teatro-dança, por exemplo, está presente em outros balés também 

citados na mesma edição da revista, como os de Deborah Colker e do Grupo Corpo, mas 

                                                 
26 Transcrito de Revista Bravo!, edição de dezembro de 2005.     
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nenhum tipo de relação é estabelecido, privilegiando a simples citação, que mune o leitor de 

nomes e autorias importantes na hora de discutir sobre arte. 

 Após uma análise da abordagem desenvolvida pela revista, é possível perceber que a 

estratégia de posicionamento da Bravo! em relação às outras publicações do segmento não se 

confirma no próprio conteúdo. Em vez de apresentar um olhar diferenciado sobre a cultura, a 

publicação mantém o foco na agenda de variedades e até se apresenta como um bom guia de 

consumo de produtos culturais. 

É exatamente no debate que se instala sobre a questão da cultura como erudição e a 

cultura como mercantilização que se insere a Revista Bravo:  
Adorno & Horkheimer (1985), em “Dialética do Esclarecimento”, usaram 
o conceito “indústria cultural”, em lugar de “cultura de massas”, uma vez 
que esse último pode levar a uma idéia equivocada de uma cultura 
espontaneamente popular. Já o conceito de indústria cultural significa 
uma forma de mercantilização da cultura de forma vertical, autoritária, 
que procura adaptar as mercadorias culturais às massas e as massas a 
essas mercadorias. Cabe lembrar também que a categoria “massas” 
significa a homogeneização das classes sociais; o processo de 
massificação atinge todas as classes. Dessa forma, por exemplo, tanto 
indivíduos das classes mais altas quanto das classes mais baixas são 
seduzidos pela indústria cultural. Com a indústria cultural, essas classes, 
objetivamente, se mostram distantes, mas, subjetivamente, se apresentam 
muito próximas. (BARBOSA, 2006:2). 

 

É exatamente nos objetos em que a divisão entre o campo erudito e o campo massivo é 

tênue que se encontra a discussão sobre a mercantilização dos bens culturais, relativos à 

sociedade de consumo, como se abordou no capítulo anterior. 

De uma forma geral, os produtores da chamada cultura erudita são considerados parte 

de uma elite social, econômica e política. Além disso, como seus conhecimentos são 

adquiridos do pensamento científico, sua arte estaria sempre ligada às exposições, museus, 

críticos, música clássica, cinema. Em contrapartida, a cultura de massa é associada na maioria 

das vezes às classes dominadas, sendo seu conhecimento adquirido por meio do senso 

comum. 

Entretanto, a partir da análise do objeto escolhido para este trabalho, a Bravo!, fica 

claro o fato de que a cultura de massa pode ser considerada um ponto de intersecção entre a 

cultura erudita e a cultura popular. Essa definição pode ser feita não somente porque ela 

utiliza elementos que são consumidos tanto pelo setor da classe dominante, quanto pelas 

elites, mas também porque, em muitos casos, é difícil distinguir esses níveis tradicionais de 

cultura. O desenvolvimento da tecnologia propiciou a produção da arte em escala industrial o 
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que torna possível o acesso a bens culturais por todas as camadas da sociedade e, muitas 

vezes, produz um nivelamento geral das produções. 

 A partir dos elementos levantados, a Bravo! poderia se enquadrar em uma definição do 

teórico americano Dwight MacDonald. Segundo ele, entre a cultura de massa e a alta cultura 

há um nível médio, que apresenta como o mais problemático dos três.  

 MacDonald afirma que, em sua trivialidade, a cultura de massa pelo menos tem um 

motivo de existência ancorado na história, por meio do ideal de derrubar barreiras de classe na 

difusão de uma cultura homogênea. Sem questionar ou refletir sobre a alta cultura, a cultura 

de massa se apresentaria, na opinião do teórico, como a ausência das definições de gosto, em 

prol de um nivelamento assumido.  

 Já o nível médio — que ele define como midcult — seria o filho bastardo da alta 

cultura. Os produtos inseridos no midcult convidariam o leitor a desfrutar de uma experiência 

privilegiada, mas, na verdade, ofereceriam os mesmo padrões ditados pela cultura de massa, 

apenas com formatos diferenciados.  

  

5.3 – ANÁLISE DA BRAVO! EM NÚMEROS 

  

Para entender melhor a seleção de assuntos abordados pela revista, optou-se neste 

trabalho pela técnica de análise de conteúdo, por meio de um método quantitativo que tem por 

base categorias.  

Esta análise foi desenvolvida por meio da verificação completa de seis exemplares da 

revista, três deles ainda sob administração da Editora D’Ávila (ano de 2001), e três do 

presente ano (2008), já sob edição da Abril. 

No decorrer do trabalho, foram verificados mais de trinta exemplares da revista em 

diferentes períodos, mas optou-se pelo recorte com seis exemplares, para que todos os 

elementos da revista fossem verificados. A escolha do ano de 2001 para os três primeiros 

exemplares (edições de julho, agosto e setembro de 2001) se deu porque foi neste ano que a 

revista inaugurou a última seção dentre as existentes até hoje. Foi na edição de julho de 2001 

que a então editora Vera de Sá anunciou a criação da seção voltada para a televisão. Como já 

foi dito anteriormente, este foi um momento polêmico na revista e, portanto, interessante para 

a análise.  

Já os últimos três exemplares analisados são referentes às edições de três meses do ano 

de 2008 (maio, agosto e novembro), a fim de observar o padrão da revista atualmente. O 

objetivo desta análise quantitativa é exatamente observar mudanças ocorridas no perfil da 
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revista no decorrer dos sete anos transcorridos dos períodos de início e final da análise, além 

de perceber a seleção de assuntos e o tipo de abordagem dada para a cultura, dentro do projeto 

da publicação.  

Como a revista mantém sempre o mesmo padrão em suas publicações mensais, 

inclusive em relação à divisão de suas páginas entre os temas abordados, através da análise 

desses exemplares é possível perceber o perfil geral da Bravo!. 

Foram criadas categorias de análise que permitirão definir se a distribuição das 

páginas da revista entre as formas de cobertura que ela propõe. O objetivo principal é verificar 

se a Revista Bravo! condiz com sua proposta inicial de jornalismo cultural, voltado para 

questões que não compreendam o único campo a ser discutido, mas que possam inserir 

debates políticos e sociais, além de fugir dos assuntos e da forma de abordagem escolhida 

pelos cadernos diários de jornais. 

 
 

5.4 CATEGORIAS DE ANÁLISE 
 

(1) Crítica: esta categoria se refere às páginas destinadas à opinião de determinado 

jornalista em relação a uma obra artística. Todas as críticas apresentadas pela revista 

nos exemplares analisados dizem respeito a produtos que estão estreando na cena 

cultural. 

(2) Reportagem: Todas as páginas destinadas ao desenvolvimento de um assunto em 

formato de matéria jornalística foram incluídas nessa categoria, independentemente de 

estarem ou não relacionadas com a agenda de variedades. 

(3) Notas: Essa seção existiu durante alguns anos de circulação da revista e se referia a 

pequenos textos dedicados a lançamentos das diferentes artes, além de pequenos 

comentários críticos, resenhas ou informações curtas sobre determinada obra. Nos 

últimos anos, esta seção foi substituída pela seção denominada “Primeira fila”, mas 

continua com o formato de textos curtos, apesar de agora apresentar um material 

fotográfico maior. Sendo assim, para a análise foi mantida a denominação “Notas” 

para a seção “Primeira fila”, a título de correspondência da função. 

(4) Agenda: Essa categoria se refere às seleções feitas desde os primeiros exemplares da 

revista em relação às artes por ela abordadas. (Ex: Os filmes de (mês) na seleção de 

Bravo!) Para cada “área cultural”, tal como artes plásticas, livros, filmes, espetáculos e 

até televisão, a revista propõe um quadro com 10 indicações para o leitor. Até hoje a 

seção se mantém, apresentando títulos, sinopses e brevíssimos argumentos para a 
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indicação de cada obra. Atualmente, a seção leva o título de “Os melhores (campo das 

artes, ex:espetáculos) do mês na seleção de Bravo!  

(5) Anúncios: Todas as páginas compradas por anunciantes.  

(6) Site: páginas dedicadas ao conteúdo multimídia da revista, abrindo espaço para 

blogueiros do site da publicação, por exemplo. 

(7) Lançamentos: Nesta categoria são incluídas apenas as páginas que a revista destina a 

uma lista de lançamentos , geralmente de CDs e DVDs, sem inclusões críticas de 

jornalistas, destinadas apenas ao resumo da obra. Trechos semelhantes a releases de 

assessorias de imprensa, apenas com exaltação da obra. 

(8) Ensaio: Artigos escritos pensadores da cultura em geral, tais como jornalistas e 

acadêmicos, onde eles discorrem sobre um assunto de forma mais livre e aprofundada. 

O nome da categoria é o mesmo atribuído pela revista à seção: Ensaio! 

(9) Conto: Refere-se a páginas destinadas a textos de ficção, curtos e sem necessidade de 

conexão com o tema geral abordado pela revista.  

(10) Outros: páginas ocupadas por carta do editor, dos leitores, e por trechos que não se 

enquadram nas categorias anteriores, como crônicas de colaboradores que não aparecem 

em todos os exemplares, por exemplo. 

 

5.5 RESULTADOS  

 

Por meio da análise dos exemplares, foi possível perceber que, em termos de 

distribuição de páginas por áreas de abordagem, o perfil da revista, de uma forma geral, não 

sofreu grandes modificações. No entanto, houve uma redução grande de seu número de 

páginas e do espaço destinado a discussões mais aprofundadas. Além disso, desde os 

exemplares datados de 2001, percebe-se uma incompatibilidade entre a proposta da revista e o 

produto final que chega às bancas.  

 O gráfico abaixo ilustra a distribuição das páginas dos três exemplares observados no 

ano de 2001 pelas categorias anteriormente definidas: 
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Por meio dele, é possível observar que as reportagens ocupam a maior parte do espaço 

da publicação. Das 406 páginas analisadas em 2001 (soma do número de páginas das três 

edições),.180 eram destinadas a reportagens. O valor representa 45% do total de páginas 

analisadas.  

Entretanto, em relação ao conteúdo, aproximadamente 90% do espaço das reportagens 

analisadas parte do chamado “gancho jornalístico”, que, nesse caso, dizem respeito a estréias 

de filmes, espetáculos, exposições, lançamentos de livros ou veiculação de programas na 

televisão. Em geral, uma reportagem por edição, em 2001, é destinada a uma discussão mais 

conceitual a respeito das áreas abordadas pela revista, tal como a função da televisão, a 

mudança de linha dos documentários, enfim, algo relativo a uma contextualização maior nas 

produções. 

Em segundo lugar em termos de espaço atribuído pela revista aparecem os anúncios, 

representando 20% das páginas dos três exemplares. A categoria Notas é representada por 

13% do total, seguida pelos Ensaios (8%), pela Agenda (7%), pela Crítica (5%) e pelos 

Lançamentos e Outros, que ocupam 1% cada do corpo das páginas da Bravo!, nos exemplares 

analisados em 2001. Naquele ano, não havia espaço destinado a conteúdo relativo ao site da 

revista ou a Contos. 

O gráfico a seguir mostra as porcentagens relativas aos exemplares analisados em 

2008: 
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Através do gráfico acima é possível perceber algumas modificações e permanências 

no perfil da revista. As reportagens continuam ocupando a maior parte do espaço. Das 306 

páginas analisadas em 2008 (soma das páginas dos três exemplares analisados), 144 eram 

relativas a elas, representando 49% do total.  

 Contudo, como já havia sido sinalizado em 2001, a maior parte delas é destinada à 

agenda de lançamentos e estréias. Pode-se perceber também que, diferentemente das edições 

do ano de 2001, não há matérias conceituais, desligadas dos ganchos jornalísticos nas edições 

de 2008. Todas elas, especialmente as reportagens de capa, são fortemente atreladas a um 

novo produto que chega no mercado. Nesse ponto, é importante enfatizar também que todos 

os autores abordados são conhecidos e já possuem uma boa aceitação no cenário cultural.  

 Assim como em 2001, o segundo lugar em relação ao espaço é ocupado por anúncios, 

que dizem respeito a 18% das páginas. Em seguida, aparecem as Notas, com a mesma 

porcentagem do gráfico anterior (13%); a Agenda (8%); a Crítica, com os mesmos 5% 

anteriores e a categoria Conto, com 3%. Uma grande mudança se processa na categoria 

Ensaio, que sai de 8% em 2001 para apenas 1% em 2008, dividindo lugar com Lançamentos, 

Outros e Site, que têm ocupado mais espaço nos últimos exemplares.  

 Na próxima representação gráfica, é possível visualizar a comparação das análises 

feitas em 2001 e 2008, em termos percentuais:  
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 Enquanto o espaço percentual destinado a Reportagens, Anúncios, Notas, Críticas, 

Agenda, Lançamentos e Outros permaneceu quase inalterado, as páginas destinadas a Ensaios 

foram muito reduzidas. Em relação a isso, é importante lembrar que, esta seção existe desde o 

surgimento da publicação e foi apontada como um grande diferencial da Bravo! em relação a 

outras publicações existentes no segmento.  

 Por fim, o último gráfico estabelece uma comparação entre o número de páginas, 

analisadas por edição (que representa o número, em média, por mês, já que a revista é mensal) 

e entre o número de páginas analisadas em cada ano: 
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Nos três meses analisados em 2001, a média de páginas por edição correspondia a 135 

por mês. Já em 2008, essa média cai para 100. A soma das três edições em 2001 mostra um 

resultado de 406 páginas. Já em 2008, são 306 páginas. Sendo assim, mesmo que as 

porcentagens permaneçam parecidas em relação a algumas categorias, o espaço destinado a 

elas por edição teve uma grande redução.   

Além da perda do número de páginas verificado, é visível também a redução do 

espaço destinado aos textos da revista. Analisando a diagramação, é possível perceber que, 

mesmo nas longas reportagens isso ocorre. Na maioria dos casos, as duas primeiras páginas 

são destinadas apenas a uma grande foto, com título e subtítulo da matéria e, em seguida, as 

caixas de texto são dispostas de forma a ocupar um espaço bem menor do que originalmente 

ocupavam.   

Entretanto, apesar da redução do texto, é importante frisar que a Bravo! é uma das 

revistas que apresenta um conteúdo mais aprofundado em relação à cultura. Tomando como 

padrão os suplementos de jornais, ela conta com um espaço significativo e o aproveita para 

desenvolver assuntos. Em matérias onde os jornais ouvem cerca de três fontes no máximo, a 

Bravo! estende as reflexões para até sete ou oito fontes por matéria, especialmente as de capa.  

Ainda dentro dos objetivos desta pesquisa, verificou-se que a revista em questão 

transitou de uma abordagem da cultura entendida como processo para a cultura entendida 

como produto da indústria cultural, com fins comerciais e uma abordagem muito menos 
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ampla do que a contida na proposta inicial de 1997, que se referia a um jornalismo cultural 

diferenciado. 

As reportagens de uma forma geral têm como gancho lançamentos, estréias, 

programações ou reedições, indicando, muitas vezes, onde e quanto haverá a apresentação do 

lançamento e quanto custa. As críticas referem-se a opiniões emitidas sobre uma obra de arte 

nova no mercado. Aqui, vale ressaltar que um dos objetivos dessa análise quantitativa era 

estabelecer o número de reportagens, críticas e etc. são feitas em cima de lançamentos. No 

entanto, essa contagem foi impossível, visto que a maior parte das páginas da revista segue 

esse gancho com novos produtos culturais no mercado. Seria quase impossível separar o 

“gancho” do resto do conteúdo. 

A seção relativa às seleções do mês aponta as melhores obras do momento na opinião 

dos editores, incluindo dados de “Por que ver” ou “Por que ler”, Por que ir e etc., além de 

breves dicas de “Preste atenção” (relativa a um trecho do livro, espetáculo, por exemplo) e um 

quadro para os preços. Em relação a exposições, por exemplo, há, em alguns casos, até 

indicações de em que restaurante comer no local.  

Ainda nas páginas destinadas aos quadros de seleção mensal da Bravo!, há uma 

contextualização da obra. No entanto, os textos são tão curtos que não dão embasamento ao 

leitor. Na edição de julho de 2001, isso já era verificado. No quadro referente ao relançamento 

do filme italiano “A Comilança”, a revista indica no quadro intitulado “Por que ver”: 

 O filme é símbolo de um cinema que, literalmente, não se faz mais — 
cinema-de-choque europeu, típico dos anos 70 —, mas cujos elementos 
vivem até hoje em obras tão diversas quanto as de Michael Haneke, 
Wayne Wang e Quentin Tarantino.27   

 

 A contextualização, incluída acima na íntegra, não intera o leitor sobre o gênero de 

cinema ou algo parecido. Vê-se, então, a utilização prática da cultura de almanaque. Ou seja, 

se o leitor tem em seu repertório pessoal alguma informação sobre o cinema-de-choque 

europeu dos anos 1970, ele terá acrescentado uma informação sobre a obra em questão. No 

entanto, se ele não sabe de que se trata, continuará sem saber.  

 Outra importante observação a ser feita sobre a abordagem da revista diz respeito ao 

perfil das pessoas e grupos que são assunto na publicação. Em geral, são os mesmos que 

ocupam as páginas de jornais, com a diferença de que os perfis, entrevistas e reportagens são 

mais bem elaboradas, têm o texto mais trabalhado. No entanto, apesar de ser uma revista 

                                                 
27 Trecho parte da edição da Bravo! de julho de 2001 
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especializada, a Bravo! não costuma apresentar grupos ou manifestações culturais muito 

diferentes das que ganham espaço nos suplementos diários.  

 Em relação às críticas levantadas no decorrer desta análise, o diretor de redação da 

Bravo!, João Gabriel de Lima, faz algumas considerações. A primeira é em relação à 

repetição de personalidades que ocupam o mainstream da cultura, raramente abrindo espaço 

para novidades na produção artística brasileira: 

 A crítica é procedente. A imprensa brasileira fica muito presa ao 
mainstream. Nós também fazemos uma autocrítica neste sentido. E 
tentamos melhorar. Temos uma seção fixa, Nossa Aposta, logo no início 
da revista, dedicada a artistas que estão aparecendo no cenário. E temos 
como prioridade investir em matérias sobre novidades na cena cultural. 
Na capa Marcel Duchamp há uma enorme matéria sobre os destaques da 
nova MPB. Demos também o maior perfil de Mallu Magalhães publicado 
na imprensa brasileira, acompanhado de um conteúdo extra no site. Mas 
concordo, precisamos fazer ainda mais.28 

 

Outra consideração do diretor é em relação ao espaço destinado às matérias. Para ele, 

não houve redução no tamanho das reportagens e dos ensaios: 

Desde que estou aqui, há quase dois anos, a revista aumentou o tamanho 
das reportagens e ensaios. Investimos basicamente em duas coisas:    
formatos jornalísticos; reportagens aprofundadas, perfis, entrevistas e 
ensaios que propõem idéias são mais importantes do que resenhas, porque 
uma revista de resenhas seria um mero guia cultural. Em Segundo lugar, 
uma diagramação “inteligente”, que ajude a traduzir, em imagens, as 
idéias da matéria. Talvez esteja correta sua análise quando fala em 
“despojamento”. Preferimos um estilo clean do que um estilo 
sobrecarregado.29 

 Por fim, João Gabriel de Lima explica o posicionamento e os objetivos da revista em 

relação à cobertura de cultura. Na opinião do diretor de redação da publicação analisada, há 

uma série de questões relativas ao processo de produção que devem ser levadas em conta. Ele 

ressalta que as mudanças na cobertura são lentas e a revista tenta se adequar à demanda dos 

assinantes e leitores assíduos: 

A idéia é que a pauta da revista tenha como ponto de partida o que 
acontece no mundo da cultura – filmes que entram em cartaz, livros que 
são lançados, peças que estréiam etc. Afinal, somos uma revista 
jornalística, e jornalismo pressupõe temperatura. Acho, no entanto, que a 
expressão “guia” é redutora. Como eu disse anteriormente, mais 
importante do que informar sobre o que acontece no mundo cultural é, a 
nosso ver, aprofundar os assuntos, provocar questionamentos, abrir 
discussões. Estaria o cinema brasileiro de ficção sendo pautado pelo 

                                                 
28 Entrevista feita com o diretor de redação da Bravo!, João Gabriel de Lima, em 29 de outubro de 2008 
29 Idem 
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documentário? A Bienal acerta em apostar em formatos interativos? O 
que leva um ator consagrado a arriscar sua carreira interpretando Hamlet? 
O que um maestro tem que fazer, além de reger bem, para que sua 
orquestra tenha sucesso? Estas foram algumas das capas de Bravo! neste 
ano. Que vão claramente muito além de noticiar fatos da agenda, a meu 
ver.30 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

                                                 
30 Idem 
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6. CONCLUSÃO 

  

 Com base nos dados levantados no decorrer desta pesquisa, é possível afirmar que, na 

sociedade brasileira contemporânea, o jornalismo cultural tem como principal função para os 

leitores desse segmento ser guia de produtos culturais.  

 Como se pôde perceber neste trabalho, o conceito de cultura acompanha a estrutura 

social que se encontra em cada momento histórico. Atualmente, a acepção mais difundida 

deste conceito, que nunca tem uma determinação correta e fixa, está relacionada à cultura do 

consumo. O jornalismo cultural entra nesse debate como grande instrumento de 

hierarquização e status social, já que cada produto cultural consumido gera um valor agregado 

naturalmente. É importante ressaltar que, como produto não se entende apenas objetos, mas 

também situações, como espetáculos, concertos, idas ao cinema e etc. 

Dentro dessa lógica da sociedade atual, a notícia não escapa do valor de troca, do rótulo 

colorido e prazeroso, da divulgação em públicos gerais ou específicos, do dever de ser interes-

sante, atual e de fácil entendimento, do baixo custo de produção, da facilidade de acesso e, 

por fim, de sua função de gerar lucros à estrutura industrial que a produz, seja ela pequena, 

média ou grande.  

A partir da análise da revista Bravo! pode-se dizer que, em termos de demanda, o 

jornalismo cultural se refere a um determinado público que, quanto mais especializado for o 

veículo, maior o poder aquisitivo, que está bem acima da média nacional. Esse público está 

interessado, no entanto, em consumir, em relativa quantidade, produtos com alto valor simbó-

lico agregado. O objetivo é que tal consumo gire em torno também de uma imagem vinculada 

a ele. Em outras palavras, há sentidos em termos de status do consumo em determinados bens 

culturais, donde o alto valor simbólico desse bem, muito diferente do que acontece em outras 

áreas ou do que acontecia em décadas atrás.  

Em relação aos suplementos culturais de jornais, as revistas especializadas, nesse caso a 

Bravo! , ainda são o canal mais aprofundado de debate cultural. No entanto, a lógica do 

mercado se faz presente em qualquer que seja a publicação. Em termos de assuntos, 

priorizam-se lançamentos e estréias, por exemplo, em detrimento de pautas mais elaboradas e 

que reflitam uma contextualização das obras artísticas e das manifestações culturais.  

Mesmo nos casos particulares, como o da revista Bravo!, que vende uma abordagem 

diferente relacionada ao gênero jornalístico predominante, entre a resenha e o ensaio, a função 

primordial se tornou a orientar o público na escolha dos produtos culturais em circulação no 

mercado. 
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No imaginário coletivo, as manifestações críticas foram minimizadas aos comentários 

feitos sobre um livro ou uma peça, com citações superficiais e simplificadas, a fim de atender 

uma massa heterogênea. A partir do levantamento amostral feito com as 80 pessoas que 

responderam ao questionário aplicado durante a pesquisa, é possível verificar que a crítica na 

sua acepção atual é relacionada àquela de cinema, que indica um filme, atribui a ele um 

número de estrelinhas, aplaude ou ajuda a economizar tempo quando avisa que você pode 

querer sair, ou até mesmo dormir, no meio da sessão.  

Nesse contexto, a crítica vem, paulatinamente, perdendo sua função social. Se, nas 

suas primeiras manifestações na imprensa, datadas dos fins do século XVII, ela surgiu como 

elemento responsável pela expansão do debate cultural, partindo do intercâmbio público de 

opiniões, hoje o modelo é outro. Desde o fim do século XX, faz parte do ramo de relações 

públicas da indústria cultural, ou é uma questão interna das academias. As tentativas de 

mesclar essas duas estruturas, como constatamos no caso da Bravo!, ainda não foram bem-

sucedidas. 

Em decorrência da fragmentação ocorrida no jornalismo de uma forma geral e as 

subdivisão dos assuntos em várias editorias, o suplemento de cultura ficou relegado à 

cobertura dos produtos culturais. Questões culturais relacionadas a comportamento, política, 

moda, gastronomia, entre outros, foram distribuídas por outros cadernos dos jornais. No 

entanto, em vez de aprofundar e contextualizar as obras artísticas, a produção cultural do país 

tem sido tratada como fragmento isolado da sociedade. Os produtos da cultura não são 

observados como frutos de práticas culturais, mas apenas como objetos finais que devem ser 

analisados e criticados. 

 Por meio da análise direta da opinião de leitores do segmento de cultura e dos assuntos 

abordados nas publicações, é possível afirmar também que o jornalismo cultural praticado no 

Brasil não tem representado e, na verdade, tem sido até nocivo à diversidade cultural do país. 

Apesar de ter em seu território uma centena de movimentos ligados à manifestação cultural, 

apenas os produtos culturais ligados ao “maintream” da cultura ganham espaço nas páginas 

desses periódicos.  

Sendo assim, multiplicam-se unanimidades em torno de alguns grupos ou personalidades, 

fato que reduz a difusão de práticas culturais a alguns poucos produtos. Com isso, os artistas e 

estudiosos do assunto argumentam que não há espaço para a formação de um público que 

entenda os movimentos ocorridos nas diferentes artes. Acostumado a sempre ver opiniões 

breves e pouco contextualizadas de um grupo definido de pessoas que lidam com o teatro, 
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com a dança, as artes plásticas, a música e etc., o público não está pronto para assistir e 

compreender certos espetáculos mais densos, menos mastigados. Isso faz com que haja uma 

concentração em torno de alguns espetáculos, especialmente os resenhados nos jornais ou 

revistas, e dificulta a manutenção da diversidade cultural, já que alguns grupos simplesmente 

não sobrevivem a essa lógica do mercado. 
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