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RESUMO:  

 
Esta monografia tem como objeto de pesquisa o fazer crítico do jornalista 

estadunidense Robert Christgau. Situa-se no âmbito do jornalismo cultural e busca 

responder como o estilo jornalístico de Christgau se consolidou no modo de se fazer a 

crítica musical. O objetivo geral deste trabalho monográfico é investigar a singularidade 

do jornalista em escrever crítica musical, influenciando o modo de se fazer a crítica no 

jornalismo cultural.  Pretende-se analisar o estilo adotado em suas resenhas, verificar a 

evolução de seu estilo em suas colunas e identificar os recursos utilizados na sua escrita. 

Para tanto, se utilizará a metodologia da análise de conteúdo (Bardin) e o embasamento 

teórico de autores como Piza (2011), Coutinho (1975), D’Onofrio (2005), entre outros. 
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Jornalismo cultural; crítica; Robert Christgau 
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 ABSTRACT: 

 This monograph has as an object of research the criticism of the American 

journalist Robert Christgau. It is located within the scope of cultural journalism and seeks 

to respond as the journalistic style of Christgau was consolidated in the way of making 

music criticism. The general objective of this monographic work is to investigate the 

singularity of the journalist in writing musical criticism, influencing the way to make 

criticism in cultural journalism. It is intended to analyze the style adopted in its reviews, 

to verify the evolution of its style in its columns and to identify the resources used in its 

writing. To do so, we will use the methodology of content analysis (Bardin) and the 

theoretical basis of authors such as Piza (2011), Coutinho (1975), D'Onofrio (2005), 

among others. 
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INTRODUÇÃO 

 

Muito mais do que uma mera ferramenta auditiva, a música é uma arte, acima de 

tudo. Uma arte que incorpora emoções, tão comuns e favoráveis ao ser humano. Tanto 

letra, quanto melodia, quanto o conjunto dos dois nos remete a boas e más lembranças, 

nos confortando, entretendo e deixando em êxtase, além de incorporar elementos sociais 

e universais da vida de todos nós, nos fazendo questionar e/ou identificar com o que está 

sendo cantado e abordado pelo compositor. O mesmo pode ser dito do jornalismo. Nós, 

humanos, buscamos ficar ‘’antenados’’ com os acontecimentos mundiais, sempre atentos 

aos conhecimentos. É o que nos move.  

Sendo um admirador de música, sempre procuro novos sons para aumentar minha 

bagagem musical e não ficar sempre com as mesmas referências. Busco ler sobre o 

assunto, desde críticas de discos, reportagens sobre gêneros e grupos musicais e 

informações variadas relacionadas à música.  

Nessas leituras, percebi que um jornalista musical chamado Robert Christgau 

sempre era citado em algum momento. Descobri que ele era uma referência, ao lado dos 

já habituais meios de informação musical, como as revistas Rolling Stone e NME e o site 

Pitchfork. E pesquisando mais a fundo sobre Christgau, constatei que ele era admirado 

no meio da crítica musical pelo seu estilo diferenciado de fazer crítica, e odiado pelo 

público, sem muita razão, geralmente sendo citado como o ‘’cara que odeia o meu disco 

favorito’’. 

 Em busca de mais informações, verifiquei que ele tem um site pessoal onde 

disponibiliza todos os seus textos já publicados. Passei, então, a ler mais suas resenhas, 

mais especificamente suas colunas para o jornal Village Voice, primeiro jornal 

independente dos Estados Unidos, publicado em Nova York, em especial as das décadas 

de 70 a 90, em que a produção dos discos musicais soa mais agradáveis ao meu gosto 

musical, e onde me detenho a pesquisar a história da produção musical. Esse período 

reúne os clássicos da música pop e, por puro gosto pessoal, comecei a me interessar pelo 

trabalho desse jornalista tão amado e odiado na mesma medida. A princípio, parecia muito 

esnobe pela forma como tratava certos discos considerados muito bons, mas, aos poucos, 

comecei a entender sua ironia, escrita e passei a admirar esse estilo específico de resenhar 

discos.  Tanto que seu estilo crítico me levou a investigar mais sobre ele e os modos de 

fazer crítica musical. 
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   Chamadas de ‘’Guia do Consumidor’’ (Consumer Guide), essas colunas são a sua 

herança cultural no jornalismo.   Nelas, que foram publicadas mensalmente no Village 

Voice entre 1969 e 2006, Christgau resenhava os lançamentos musicais da época, 

utilizando de uma linguagem bem característica, em oposição às resenhas mais elaboradas 

de veículos maiores como a Rolling Stone. Ao invés do formato padrão, o jornalista optou 

pelas resenhas pílula, textos curtos, geralmente de uma a cinco linhas, o que o permitia 

resumir o disco em poucas palavras. 

Este tipo de resenha caiu bem para Christgau, influenciado por meios literários, e 

em consequência, o novo jornalismo, lhe permitindo abordar os discos com um olhar bem 

pessoal, com maior liberdade para expressar suas opiniões. Em suas resenhas, tanto pode 

exercer o papel de um resumidor, avisando ao seu leitor o que ele irá encontrar no disco, 

mas também pode demonstrar um amor quase devoto pela obra do artista ou expressar 

sua opinião na forma da ironia mais cortante possível.  

À sua maneira, Christgau e sua utilização de um formato pouco tradicional e sua 

escrita livre de amarras criou uma nova forma de se escrever sobre música, mais 

especificamente pop e rock, e antecipou a escrita da internet, com suas características 

mais breves e pessoais.  

Baseado nesse contexto, o objetivo geral deste trabalho monográfico é investigar 

a singularidade do jornalista em escrever crítica musical, influenciando o modo de se 

fazer a crítica no jornalismo cultural.  Pretende-se também analisar o estilo adotado em 

suas resenhas, verificar a evolução de seu estilo em suas colunas e identificar os recursos 

utilizados na sua escrita, buscando responder a seguinte pergunta-problema: Como o 

estilo jornalístico de Christgau se consolidou no modo de se fazer a crítica musical?   

Sendo um dos pioneiros da escrita de criticismo de rock e apesar de influente, há 

muito pouco material sobre Robert Christgau e o seu legado. Ele é citado como uma 

referência entre os críticos, mas nunca é explicado o porquê ou como. Essa é a justificativa 

que foi levada em consideração na realização desta monografia que busca entender como 

foi construído o seu legado no modo de fazer crítica musical.  

Christgau também parece não ser muito conhecido no Brasil, e essa é uma 

oportunidade de compartilhar a sua obra, pois suas resenhas demonstram um nível único 

em lirismo, sinceridade e dinamismo na escrita.  

Este trabalho divide-se em duas partes: o referencial teórico, em que busquei 

estudar e identificar o conceito de crítica e resenha, a diferença entre as duas e a sua 

inserção no meio jornalístico, além de construir uma base teórica sobre jornalismo 
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opinativo e o formato coluna dentro do jornal, utilizado por Christgau na publicação de 

suas resenhas. E a metodologia, na qual a análise de conteúdo foi utilizada para a 

construção das análises das resenhas de Christgau, com a definição baseada livremente 

no método de Lasswell. Após, parto para uma pequena biografia de Christgau, descrição 

de seu site, e a análise de suas resenhas. Por fim, as consideração finais acerca do que foi 

analisado. 
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1. REFERENCIAL TEÓRICO 

1.1 Sobre a crítica 

 O ato de criticar está ligado ao modo como o ser humano enxerga o seu redor. 

Através de análises sobre um objeto específico é que chegamos a conclusões sobre a 

natureza deste objeto. Também é uma das muitas formas de nos expressar, ou demonstrar 

uma certa necessidade que o ser humano tem de julgar as coisas.   

A palavra “crítica’’ tem sua origem do grego kriticos, junção dos verbos krinein 

(julgar) e tekhne (técnica) e significa ‘’aptidão para julgamento’’. Essa ‘’aptidão’’ se 

relaciona com a emissão de opinião, e se faz do uso da análise de um objeto, geralmente 

uma obra, seja ela artística, cênica, literária, musical ou cinematográfica. Nessa análise 

são apontados os significados e valores contidos na obra, permitindo tanto ao crítico 

quanto ao leitor da crítica e apreciador da obra um maior entendimento sobre esta e seus 

temas estabelecidos. É a forma de comunicação entre o crítico e seu leitor que possibilita 

o status de uma obra.  

Barthes (1970) aponta que a função interpretativa da crítica tem ligação com o seu 

discurso, que permite a valorização de um sentido particular à obra, isto é, interpretar o 

trabalho de um artista de acordo com suas intenções e visões sobre o que o inspirou na 

criação de seu trabalho.  

De acordo com D’Onofrio (2005), a crítica surge junto com a filosofia e as artes, 

em um momento em que o homem passa a utilizar da razão dialética para entender melhor 

o mundo. O julgamento da utilidade, dos valores e beleza de uma obra de arte surge da 

tentação do homem em analisar os componentes dela.     

Khaled (1993) explica que para atingir a compreensão crítica, é necessário o 

julgamento e apreciação por parte do crítico. A autora aponta que a crítica é uma 

construção intelectual que pretende valorizar a realização, inspiração e investigação na 

finalidade de apreciação do valor estético da obra.  

 Uma crítica pode ser tanto positiva quanto negativa, geralmente sendo mal 

interpretada, ligada apenas ao lado negativo. A crítica jornalística não deve ser limitada 

apenas a se posicionar contra ou a favor, mas estar ao lado do objeto analisado. Nestrovki 

(2000) afirma que apesar da crítica expressar o gosto pessoal do crítico, deve superar a 

subjetividade. Para o autor, o crítico não busca apenas defender sua escolha, mas entender 
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a natureza desta. Em outras palavras, interpretar. Ao analisar um objeto, o crítico deve 

considerar, além de seu gosto pessoal, portar um conhecimento maior.   

‘’A palavra crítica guarda a dupla significação de 

negatividade e positividade. Dela, no entanto, tem-se 

ressaltado, ao longo dos anos, o sentido negativo, com o qual 

a empregamos comumente. Criticar passou a ser um ato de 

depreciação, que se limita a julgar negativamente, apontando 

erros ou lacunas. Essa atitude embora persistente não 

corresponde nem à etimologia, nem à origem histórica da 

palavra, tampouco ao desempenho da crítica’’. (SAMUEL, 

1985, p. 91). 

 

Ainda sobre isso, o crítico e pesquisador norte-americano Ronald Crane, citado 

por Coutinho (1975), defende a necessidade de dois fatores importantes na hora de 

exercer a crítica: nossa percepção concreta da obra, onde o crítico reúne sua sensibilidade 

e gosto pessoal com a compreensão do senso comum sobre a obra. O segundo é a própria 

teoria. Crane afirma que não pode haver crítica prática quando não estiverem presentes 

todos esses fatores de conhecimento pessoal, análise e definição por parte do crítico.     

  D’Onofrio (2005) diz que uma crítica consiste em duas etapas. A primeira é a 

análise dos elementos de uma obra e a relação entre ambos. Essa análise pode ser dividida 

entre interna, a análise do objeto em si, sem considerar os pensamentos do autor ou 

elementos da época retratados, ao contrário da externa, em que esses elementos 

ideológicos são estudados e relacionados com a construção da obra. A segunda etapa de 

uma crítica consiste, então, da interpretação baseada nessas análises, quando se chega ao 

julgamento e entendimento dos valores contidos no objeto.  

‘’Esta modalidade de abordagem do texto literário é 

centrípeta, no sentido em que a atividade crítica parte de fora 

para dentro: estuda-se a biografia do autor, as condições 

socioculturais que formaram sua personalidade, as escolas e 

movimentos literários que lhe forneceram os cânones estéticos 

e o complexo ideológico em que viveu. Munido destes 

conhecimentos, o crítico inicia a análise e a interpretação de 

um texto dado, visando especialmente verificar até que ponto 

o autor ‘’é filho de sua época’’, reproduzindo as formas 

estéticas e o conteúdo ideológico do grupo e do movimento 

literário’’. (D’ONOFRIO, 2005, pág. 87)           
 

Dentro dessa análise externa, D’Onofrio (id) considera dois tipos específicos em 

destaque: a crítica sociológica e crítica psicológica. Na sociológica a obra é considerada 

a expressão da cultura de um povo e seu desenvolvimento. A interação entre autor e 

público (leitor, ouvinte e espectador) se origina de fatores mais tradicionais de forma de 
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comunicação: o autor, chamado de emissor, repassa seu papel social (como entendedor 

de problemas humanos) através de sua obra, por meio de um código (linguagem), cuja 

relação é de comunicação inter-humana, que contém a mensagem (texto) recebida pelo 

seu público, denominado por este pesquisador de ‘’destinatário’’. O ‘’destinatário’’ 

participa da mesma realidade social do autor, formando um sentido para a obra escrita. 

Essa relação entre os dois baseadas em sua época, também pode ser passada para gerações 

posteriores. Considerando estes fatores, a crítica sociológica busca analisar a obra num 

contexto sociocultural.    

Na crítica psicológica a personalidade do autor é levada em consideração, baseada 

na concepção de que a obra é uma expressão pessoal dos sentimentos e pensamentos 

expressos na criação de sua obra. Esse método tem relação biográfica com o autor, sendo 

analisados os traços da vida. Segundo Pagnini (1975, pág. 134), há cinco pontos a serem 

considerados nesse tipo de análise: 1) reconstrução cronológica da experiência expressiva 

do autor em toda sua trajetória de vida; 2) o conhecimento do porquê e da finalidade de 

determinadas criações; 3) a reconstrução das ideias políticas, religiosas, filosóficas, etc. 

e, sobretudo, das orientações teóricas acerca da arte e de tudo quanto permita desvendar 

a origem do impulso expressivo; 4) a reconstrução das leituras e contatos com escritores 

que permitam identificar as influências recebidas na formação da personalidade criadora; 

5) a reconstituição da estrutura psíquica do autor com ajuda da psicologia.         

 De acordo com Piza (2003), o crítico apresenta uma imagem ruim, sempre taxado 

de frustrado por suas opiniões severas. O autor aponta que um bom crítico deve valorizar 

sua opinião com argumentos válidos, ignorando o uso banalizado de um ‘’gostei’’ ou 

‘’não gostei’’, muito comuns atualmente. Ao invés disso, deve situar as características da 

obra à percepção artística e histórica. Seu papel é fundamentar sua avaliação.   

Piza (id) diz que o crítico deve ter um domínio da escrita correta, evitando o banal   

e o exagero na sua forma de se expressar ou informar sobre o que está analisando. É 

fundamental apresentar uma formação cultural sólida, conhecendo não só o setor que 

cobre, mas outros setores. Um crítico de cinema, por exemplo, deve entender também de 

literatura, pois pode escrever sobre um filme baseado em um livro, ou estar a par de 

política e história para analisar uma determinada música de Bob Dylan. Além disso, o 

autor afirma que um bom crítico deve reconhecer o trabalho de outros críticos, lendo suas 

críticas e acompanhar a imprensa mundial. Outro detalhe importante que Piza cita é que 

o crítico deve evitar ataques pessoais. É necessário a ética na profissão. O que ele está 
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analisando é a obra, não o autor e criador dela. Também não deve recorrer ao 

sensacionalismo para impressionar o leitor. Piza (2003, pág. 70) afirma que esse último é 

comum nos periódicos, com opiniões baseadas apenas no ‘’eu não gostei e ponto final’’.  

  Entretanto, segundo o autor, o maior problema do exercício da crítica está no seu 

desconhecimento por falta do público, que não valoriza o papel do crítico na sua formação 

de opinião. Na concepção do público em geral, o crítico não exerce a função de juiz, de 

decidir se aquilo que criticou e analisou é ou não apto para o leitor. Piza afirma que a 

função básica da crítica é sim julgar, de guiar, qualificar o que o seu leitor consome. Resta 

ao público concordar ou não, de acordo com suas próprias opiniões a respeito. Cabe ao 

crítico compreender a obra, analisar e depois chegar a uma avaliação final. O leitor busca 

a resposta dessa avaliação. 

1.2 Jornalismo cultural 

 A cultura sempre esteve ligada ao jornalismo. Na área da antropologia se entende 

como cultura tudo aquilo que é aprendido e desenvolvido pelo ser humano, sendo a forma 

de organização dos valores de um povo, transmitidos de geração a geração. Em outras 

palavras, é a identidade desse povo.  

 O jornalismo busca questionar sobre a nossa realidade. Meditsch (2002) diz que 

o jornalismo, sendo de natureza comunicativa, produz determinada perspectiva sobre a 

realidade e reproduz conhecimentos das outras instituições pelos meios das rotinas 

produtivas, relações pessoais e valores sociais e no campo profissional. Logo, o 

jornalismo é construído através de uma visão cultural (PIZA, 2003). No entanto, o que se 

denomina convencionalmente como jornalismo cultural está mais direcionado às artes e 

ideias. 

 De acordo com Piza (id), o jornalismo cultural não tem especificamente uma data 

de origem. Entretanto, teve como marco o ano de 1711, em Londres, quando os ensaístas 

Richard Steele e Joseph Addison fundaram a revista diária The Spectator. A intenção era 

tornar o conteúdo publicado mais acessível, fora de ambientes mais fechados e elitizados 

na época, como bibliotecas e faculdades. A revista se destacou por tratar tudo o que 

acontecia na área cultural e política na cidade numa linguagem mais espiritual, culta, não 

formal, reflexiva e de fácil assimilação, sendo dedicada ao homem moderno, preocupado 

com modas, com as novidades e mudanças no comportamento e política. 
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 Piza (ibid.) afirma que essas características permitiram ao homem comum 

questionar hábitos sociais e culturais através do conhecimento de obras e, assim, criou-se 

discussões em locais públicos, tornando o conhecimento algo mais divertido, ao contrário 

da visão científica e rígida dos doutores e acadêmicos.  Portanto, de acordo com Piza, o 

jornalismo cultural, simbolizado pela revista The Spectator, de certa forma nasceu na 

cidade e com a cidade. E após, sua evolução através dos séculos seguintes, passou a 

ganhar mais destaque nos jornais, quando houve uma renovação do jornalismo na virada 

do século XX, numa época em que os jornais eram recheados de noticiários e muito 

articulismo político.  

A modernização da sociedade impôs mudanças na produção dos periódicos. 

Reportagens passaram a ganhar mais relevância devido ao relato dos fatos, e repórteres 

políticos e policiais alcançaram o seu favoritismo nas páginas. Com isso, o jornalismo 

cultural também passou a ter importância, com a descoberta das reportagens e entrevistas 

como métodos mais utilizados na produção de conteúdo, e de críticas de arte mais breves 

e participantes. Foi aí que o jornalismo cultural se modernizou.  

 Ainda de acordo com Piza (ibid), o jornalismo cultural dedicado à avaliação de 

ideias, valores e artes, surgiu na Era pós o Renascentismo, depois que a imprensa foi 

criada por Gutemberg e o Humanismo se propagou por toda a Europa. O pensamento e o 

conhecimento passaram a ser uma preocupação constante, e a valorização de ideias 

influenciou no modo de se avaliar tudo.  

 Segundo Faro (2006), a função do jornalismo cultural é a de validar a análise da 

produção artística e garantir aos veículos jornalísticos a legitimidade de interpretação, 

constituindo-se naquilo que este pesquisador chamou de espaço público de produção 

intelectual, produzindo opiniões e interpretações sobre a cultura e pensamento de uma 

época. 

 Considerando sua ligação histórica com os movimentos humanistas e a defesa da 

valorização do saber, o jornalismo cultural contribui para a compreensão dos códigos 

artísticos, por meio da análise, crítica e interpretação:  

‘’O texto crítico nunca deixou de se colocar na posição de 

mediação, tornada necessária em razão de uma arte cujos 

códigos estão constantemente em ruptura com relação ao 

estado atual do gosto, isto é, às capacidades espontâneas de 

compreensão existentes normalmente nos públicos’’ 

(LEENHARDT, 2000, pág. 22) 
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Assim, é fundamental referir o papel do jornalista cultural por mostrar ao leitor o 

significado de uma obra, muitas vezes de difícil assimilação, assim como o guiar nas 

escolhas de seu consumo, não necessariamente o influenciando, mas formando reflexões 

sobre se aquele produto ou obra merecem ou não uma atenção devida.   

Portanto, de acordo com Orozco (2006), o jornalismo cultural é necessário como 

ferramenta de mediação cultural, compreendendo a transmissão de informações, 

produção de sentidos e construção de identidades, por meio de critérios de relevância, 

gosto e valor que influenciam no consumo social. Em outras palavras, o jornalismo 

cultural tem sua ligação com a comunicação de massa.  

Comunicação de massa, na visão de Thompson (2011), é geralmente confundida 

com veículos mais tradicionais devido à amplitude que o termo implica. O autor diz que 

esses meios de comunicação remetem a um público geral, afinal, sua circulação é 

massiva, mas acaba obscurecendo o público específico que consume esses meios. Um 

público, de acordo com o teórico, baseado em contextos sócio-culturais. Portanto, 

comunicação de massa é mais do que o nome sugere. Para Thompson, o termo massa não 

deve ser tomado como literal. Ao contrário do que se pensa, na comunicação de massa 

não deve ser levada em consideração a proporção de pessoas que recebe o produto, mas 

sim a disponibilidade desses produtos em relação ao número de receptores. Como dito 

antes, a cultura abrange um número variado de pessoas devido a sua temática mais leve e 

sua forma descontraída e breve de ser abordada, apesar das diferentes formas e públicos 

que consomem cultura.    

De acordo com Thompson (id), a comunicação de massa influenciou na natureza 

da interação social e como ela é difundida hoje, formando o conceito moderno de 

mediação cultural. Entende-se como mediação cultural tudo aquilo que é produzido ou 

representado de acordo com a interação social e seus meios. Sendo assim, a difusão em 

redes sociais de um evento por seus organizadores, participantes e público pode ser 

considerado como um meio de mediação cultural, por exemplo. Ou como pondera 

Castells, citado por Alzamora (2008), no cenário midiático contemporâneo surgiu uma 

forma que permite uma comunicação em massa mais emergente, recebido por meios 

tecnológico e sociais. Sua definição de mass self communication está ligada a este meio 

contemporâneo de mediação cultural.    
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No entanto, Alzamora (2008) afirma que esses processos mais contemporâneos 

são instáveis. Nesse âmbito, a autora salienta que esses meios tornam a mediação 

jornalística tradicional parcialmente dominante na atualidade, pois também se configura 

nos processos de mediação cultural atuais, isto é, das interações midiatizadas.      

Uma das formas mais atrativas para esse tipo de conteúdo é a linguagem 

diferenciada que jornalistas da área utilizam para elaborar suas críticas, se aproximando 

mais do literário ou simplicidade, deixando de lado a linguagem mais formal e tradicional 

acadêmica que predominava até o fim dos anos 60. Nessa época houve uma mudança na 

forma de linguagem adotada nas páginas e cadernos culturais quando jornalistas 

diplomados criticaram o hermetismo e lógica argumentativa, repleta de excessos técnicos 

acadêmicos. A intenção era a de produzir conteúdo de fácil assimilação, atendendo ao 

leitor médio, maioria do público consumidor de jornais (SUSSEKIND, 2003)  

Nesse cenário, o jornalista cultural procura estar atento aos principais 

acontecimentos culturais da época, baseado na estruturação de lançamentos e 

distribuição, isto é, produzir informação e crítica sobre o lançamento de discos, livros, 

filmes e eventos culturais. É assim também que o jornalista atua como o mediador 

cultural.  

Essa relação entre informação e lançamento de produtos remete ao fator 

mercadológico da notícia cultural. As notícias só existem se o produto existir, e o produto 

existindo, as notícias também servem como publicidade. Nesse sentido, Alzamora (2005) 

argumenta que o jornalismo cultural, ao mesmo tempo que informa, deve formar opinião 

ao leitor sobre os fatos culturais ou, pelo menos, baseado no que a editoria de cultura de 

um veículo acredita entender sobre o que é cultura.   

 Piza (2003) diz que o jornalismo cultural deve ser diferenciado do jornalismo 

mais convencional. E, segundo Tubau (1982), a legitimidade e singularidade do termo se 

dá através da tensão entre as funções do jornalista e do especialista cultural. Por tratar de 

temas específicos, nas publicações especializadas em cultura, e até nas páginas diárias 

dedicadas ao assunto, repórteres convivem com intelectuais e pensadores, muitos dos 

quais não exercem a função de jornalista.  

Essa separação resulta em uma função diferenciada do jornalismo mais 

convencional, e se tornou mais ampla após a evolução digital, com a profusão de novos 

formatos na internet, como blogs, sites e podcasts, produzidos de forma colaborativa e 
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exercitando as funções básicas do jornalismo na divulgação de conteúdos culturais, fora 

de veículos e formatos jornalísticos mais tradicionais (ALZAMORA, 2005).  

Segundo Alzamora (id), a internet é um espaço que alternou a função mediadora 

dos jornalistas culturais, já que qualquer um pode emitir suas opiniões livremente e postar 

textos informativos e opinativos sobre os mais diversos assuntos, sem a necessidade de 

expor formação jornalística. O leitor comum se torna parte da própria produção. A autora 

cita como exemplo o papel de um blogueiro ao demonstrar aptidão para mediar sobre 

conteúdos publicados.  

Além disso, o jornalismo cultural contemporâneo conta com a colaboração de 

amadores, como dito anteriormente, com a produção de informação cultural 

compartilhada em blogs e redes sociais. Esses novos formatos alteram na configuração 

das editorias de cultura nos periódicos, tornando a abordagem e linguagem características 

do jornalismo cultural relevantes nos novos formatos digitais.    

Segundo Thompson (2011), esses novos meios de comunicação tornam possível 

a interação social, criando novos focos e ações de ação e interação com todos que 

produzem conteúdo cultural nas novas ferramentas tecnológicas, difundindo o jornalismo 

cultural para além de seu papel. 

1.3 Crítica e resenha no jornalismo cultural 

 A crítica cultural teve sua origem no teatro grego e nos pensamentos de 

Aristóteles, caminhando lado-a-lado com a evolução das formas de expressão do ser 

humano. Hoje está relacionada a qualquer área cultural. Devido às suas características e 

sua ligação com o meio entre emissor e receptor, se estabeleceu como um dos principais 

meios do jornalismo cultural.  

 Segundo o crítico e ensaísta Albert Thibaudet, citado por Khaled (1993), uma 

crítica pode ser escrita pelo público, pelo profissional e pelo próprio artista. Refletindo 

com os autores, podemos chegar à conclusão de que a crítica feita pelo público é 

espontânea, não demonstrando muito conhecimento e valorizando os seus sentimentos 

expressos na hora em que consumiu determinada obra, ao contrário do artista, que reflete 

sobre seu próprio trabalho na intenção de se autoconhecer cada vez mais, valorizando 

suas falhas, acertos e evoluções. Já um profissional, que ao ler, reler e pesquisar sobre os 

temas e ligações presentes na obra, busca construir uma análise mais ampla. Khaled (id) 
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aponta sobre a importância do profissional na história da crítica, ao afirmar que desde o 

século XIX, o criticismo é exercido por professores e jornalistas.          

 Assim como em qualquer texto de criticismo, sugere-se que crítico cultural deva 

deixar de lado seus gostos pessoais e ter um conhecimento maior sobre aquilo que analisa, 

contribuindo não apenas com suas opiniões, mas levando ao seu leitor informações 

adicionais sobre o que ele está lendo. Dessa união entre subjetividade e informação 

forma-se então um elo entre autor e leitor.  

“A sensibilidade do crítico é muito importante, mas não é 

suficiente. É bom que o crítico conheça bem o meio em que 

está inserido para contribuir com informações suplementares, 

inéditas. A subjetividade da materialização da crítica não 

deverá ultrapassar a justa consideração dos valores do 

produto”. (MARTIN-LAGARDETTE, 1998, p. 63). 

 

Ainda recorrendo a Piza (2003), um bom texto crítico deve apresentar as mesmas 

características de um bom texto jornalístico: clareza, coerência e agilidade. O autor de 

uma crítica deve ser o mais plausível possível para o leitor, afinal, jornalismo é produzido 

para todos. Deve também apresentar a obra analisada, informando sobre sua origem, seu 

autor ou criador, resumindo sua história e evitando o uso de adjetivações. Este último 

item pode empobrecer o quesito crítico do texto, tornar tudo muito vago para o leitor. 

Khaled (1993) salienta que a crítica de jornal deve apresentar um diálogo de fácil 

acesso com o leitor, numa linguagem que possibilite a compreensão imediata deste com 

o discurso emitido pelo crítico. A autora teoriza sobre o papel do jornalista, citando 

Beltrão (1992), de que este deve estar sintonizado com a atualidade, levando-as para o 

seu leitor.   

A crítica jornalística tem sua ligação com o jornalismo literário, que permite ao 

jornalista fugir dos padrões de escrita do jornalismo mais formal. Lima (1960) teoriza que 

o jornalista deve apresentar uma linguagem duplamente estilística: ter o seu próprio estilo, 

adequando-se também ao estilo padrão jornalístico. O autor cita que, se os padrões 

jornalísticos requerem uma formalidade mais rigorosa, adotando seu próprio estilo o 

jornalista lhe permite maior liberdade estilística, contando que haja clareza e precisão em 

seu texto. 

 Em relação à clareza do texto jornalístico, Louis Veuillot, citado por Khaled (id) 

salienta que o maior talento do jornalista é a rapidez na forma de redigir seu texto, no 

estilo característico e na clareza com que adota tudo isso. Deve adotar a simplicidade e 
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evitar ostentação de linguagens. Seu leitor não deve ser menosprezado com o uso de 

palavras de difícil acesso.  

 O jornal é veiculado para todo o público. Portanto, Jobim (1992) aponta que há 

uma esquematização do conteúdo publicado nos periódicos, simplificados para facilitar 

na absorção do texto. Refletindo com os autores, podemos chegar no consenso de que o 

resenhista, ao escrever sua crítica veiculada no jornal, deve evitar o uso de expressões e 

terminologias que tornam inacessível o entendimento do leitor. Sua linguagem objetiva, 

característica do jornalismo tem como finalidade abrir diálogo com o público, e não o 

afastar devido ao uso de uma linguagem hermética. É devido a estes pontos que podemos 

afirmar que a crítica jornalística se relaciona com a teoria literária, se afastando da 

complexidade de técnicas e estilos imposta pela crítica acadêmica.    

Há também outro elemento importante na crítica, de acordo com Piza (2003): do 

autor exercer o seu lado mais interpretativo, se colocar na sua própria crítica, se permitir 

ser um interprete do mundo. Em outras palavras, o papel do crítico no jornalismo cultural 

tem base no gênero opinativo, ou seja, tornar mais acessível o conhecimento do leitor e 

permitindo a sua formação de opinião, o fazendo pensar em elementos que não havia 

percebido antes.  

1.3.1 Crítica versus resenha crítica 

A partir do século XX, a crítica cultural no jornal passou a incorporar a resenha, 

caracterizada por um texto mais breve e informativo. Khaled (1993) afirma que, em 

termos jornalísticos, a resenha busca orientar o leitor e consumidor ao opinar sobre obras 

e produtos culturais. Geralmente, resenhas tratam de elementos mais atuais, do momento, 

criando assim sua ligação com o jornalismo. 

Para Coutinho (1975) foi no final do século XVIII que o criticismo se dividiu em 

duas partes: de um lado o crítico, do outro o resenhista, ou como ele chama, reviewer, no 

idioma de origem do termo, em inglês. Cada um lidaria com tempos diferentes: o crítico 

com o passado, o resenhista com o presente. Essa diferença se acentuou ao longo do 

século XIX, com os críticos sendo cada vez mais renomados, enquanto que os resenhistas, 

em sua maioria anônimos, trabalhavam para em parte informar o público, criticar e 

anunciar um novo livro. O autor destaca que naquela época, livros era menos numerosos, 

portanto, escritores disputavam por espaço nos jornais, e assim, descobriram o valor de 

um resenhista na divulgação de seu trabalho. Logo perceberam a importância de um 
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resenhista na intuição do público de comprar ou não seus livros, e o resenhista passou a 

se destacar no meio, entre o público e o artista.      

Coutinho (id) ainda aponta mais diferenças entre o crítico e o resenhista. A bem 

da compreensão geral do seu leitor, o resenhista deve abordar com maior detalhe suas 

reações e impressões, podendo abusar de uma subjetividade característica de uma coluna 

de opinião, por exemplo. Ou como o autor afirma, ser repórter, chamar a atenção do seu 

público, o convidar a ser parte do que está opinando. É essa pessoalidade em sua escrita 

que permite o sucesso das resenhas no meio popular. O resenhista é o jornalista que 

trabalho baseado no momento, o que não o impede se exercer a própria crítica em seu 

conceito mais literal. Já o crítico, por apresentar uma linguagem mais refinada, objetiva, 

impessoal e distanciada do grande público, é visto como um profissional especializado na 

análise e interpretação da obra literária, sempre atual e nunca pertencente a uma época.      

Entretanto, Bond (1962) aponta que o jornalista que for exercer papel de crítico 

ou comentarista, além do jornalismo, deve manter os padrões da tradição crítica 

estabelecida, ou seja, juntar a forma erudita de construção da crítica com a linguagem 

acessível e versátil do jornalismo. Essa união é que torna a resenha tão popular e 

característica dos meios jornalísticos.   

De acordo com Coutinho (id), uma resenha é limitada à análise da obra sem 

nenhum compromisso com a história e contexto em que ela surgiu, sendo diretamente 

relacionada ao autor e apresentando uma linguagem dentro do jornalismo. Já a crítica é o 

contrário, e permite uma análise que busca juntar a elaboração da obra com o próprio 

campo artístico, não tendo nenhuma relação com o exercício jornalístico. Ou seja, a crítica 

está mais ligada aos meios acadêmicos, enquanto que a resenha aos meios de consumo 

popular.  

Piza (2003) considera que a resenha valoriza mais o autor da obra, sua relevância, 

visões e métodos do que a análise da obra em si ou sua contribuição artística como um 

todo. De acordo com Piza, a resenha busca prezar pela recepção do autor/artista pela 

mídia e público, levantando questões sobre sua ascensão ou desconhecimento e o motivo 

disso. A resenha leva em consideração o que está em voga no momento, se ele tem 

significado e pode ou não ser relevante ou meramente apresentar qualidade. 

Deve se destacar que a resenha é caracterizada como um estilo curto, de acordo 

com Lima (1945). Sua elaboração, rápida e precisa, se encaixa perfeitamente nos jornais 
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e na dinâmica social em que o meio se encontra. A coluna é um formato adequado para 

esse tipo de texto breve, ao contrário de ensaios e críticas amplas mais direcionadas a 

livros e revistas.   

Bond (1962) classifica quatro tipos de resenha: 1) clássica, em que a obra é julgada 

de acordo com os padrões estabelecidos por especialistas; 2) relatorial, em que a obra é 

descrita pelo autor se limitando a opinar detalhes escolhidos por ele para a análise; 3) 

paronâmica, que exige percepção histórica; 4) impressionista, baseada no conceito de 

Anatole France, de que a crítica é a maior expressão de interpretação do ser humano.  

Hunt, citado por Melo (1985) salienta que o resenhista geralmente utiliza da 

combinação de pelo menos dois desses tipos de resenha na construção de sua crítica, para 

melhor julgar e juntar diversas informações, como a biografia, história e pesquisas 

textuais referentes ao seu trabalho na elaboração de sua resenha. O autor aponta que o 

padrão de resenha norte-americano é a combinação da impressionista com a histórica, 

geralmente constituídas na seguinte ordem: 1) breve análise dos precedentes da obra, para 

situar e contextualizar de acordo com a época de sua publicação; 2) apreciação, onde é 

destacada as qualidades e defeitos desta obra; 3) conclusão, em que o resenhista enfim 

utiliza do seu julgamento para guiar o leitor na valorização ou não da obra.    

Segundo Piza (2003), a resenha impressionista é bastante comum nos periódicos, 

em que o resenhista descreve suas reações e opiniões sobre a obra da forma mais imediata 

possível, incluindo o uso de adjetivos. O autor aponta que, apesar do termo ter se tornado 

pejorativo, não se deve julgar esse tipo de resenha como algo frio e superficial, e sim 

valorizar a sinceridade expressa pelo autor. Ou como Khaled (1993) salienta, esse tipo de 

crítica permite maior liberdade de estilo e interpretação, com um discurso breve, flexível 

e individual sobre as temáticas abordadas. 

Ainda de acordo com Piza (id), há outra resenha, mais estruturalista, que busca 

avaliar as características estruturais da obra e sua linguagem de acordo com suas 

transformações ao longo do tempo. Para o pesquisador, este tipo de resenha peca por 

vender uma objetividade inatingível ao leitor, geralmente não explicando a importância 

de tal obra. 

Finalizando, Piza (idibid) aponta que uma boa resenha, em pouco espaço, deve 

buscar a combinação da sinceridade do autor com a objetividade e preocupação com autor 
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e tema. Para o autor, a resenha deve ser considerada como uma peça cultural sobre a 

forma de um texto que informe e traga novidades e reflexão ao leitor.                

Contudo, Coutinho (1975) diz que a resenha não é necessariamente uma crítica e 

salienta que a diferença entre as duas partes parte de espírito, não de forma, ou 

simplificando, de sua verdadeira origem e finalidade. A crítica exige padrões complexos 

e técnicos incompatíveis com a rapidez tão recorrente no jornalismo e ao cotidiano do 

leitor de jornal. A resenha se adequa ao meio de comunicação imposto pelo jornal. O 

autor cita o poeta e crítico inglês Arthur Symons, que distinguiu o crítico como um 

filósofo, isto é, um teorizador sobre a criação artística, e o resenhista como um homem 

com uma balança nas mãos, ou seja, apto a julgar.  Nesse sentido, Coutinho (1987, pág. 

269), classifica a resenha como ‘’um tipo de crítica aplicada à informação jornalística’’, 

portanto, divulgada de forma legível e informativa. Ou seja, a crítica é para intelectuais, 

a resenha para o consumo de massa. Devido a isso, ocorreu uma transferência desse 

gênero. A forma mais tradicional de crítica passou a ser base em revistas especializadas, 

e a resenha continuou nos jornais.     

Sendo assim, Coutinho (1975) defende a ideia de que a resenha é elaborada apenas 

para a sua finalidade, a de informar. Mas também salienta que não deve se distanciar da 

crítica, e sim inspirar-se em padrões críticos para melhor teorizar seus propósitos. O autor 

cita o poeta T.S. Eliot, que afirmou que a crítica tem como causa o conhecimento da obra, 

ao contrário da resenha, que busca apenas a divulgação e informação desta. Dialogando 

com os autores, chegamos à conclusão de que resenha deve ser sim considerada um tipo 

de crítica, pois o resenhista está desempenhando o papel fundamental de qualquer crítico: 

julgar, estudar e guiar. No meio jornalístico, cuja função, como já citada antes, é a de 

atualizar, manter o leitor a par de sua realidade, o que torna o exercício de criticar, ou 

melhor, opinar, bastante adequado para o tanto de informação consumida e lançada para 

o público. A união de informação e opinião é o que move o jornalismo.    

1.3.2 A crise da crítica 

É interessante notar que em 1956, Coutinho, ao comentar sobre a crise da crítica 

nos periódicos mundiais da época, aponta para questões atuais, ao citar já naqueles tempos 

a modernização social e a agitada vida contemporânea. Coutinho explica que, em tempos 

breves, o leitor já não sente a necessidade de recorrer às palavras de um crítico, pois 

devido a adaptação do jornalismo, de longos textos analíticos para informação mais 
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apressadas, o público médio, também devido ao que o autor chamou de educação 

democrática, se julga apto a julgar por si próprio.  

‘’O rodapé da crítica desvirtuou-se, fugindo da finalidade que 

era a apreciação do livro em causa, para tornar-se um 

indigesto e massudo ensaio sobre o assunto do livro, à margem 

do mesmo, sem entrar no seu exame, ficando o leitor sem nada 

saber do livro, embora profundamente impressionado com a 

cultura do crítico.’’ (COUTINHO, 1975, pág. 59)  

 

Refletindo com Piza (2003), a crítica pode ser erroneamente misturada à 

publicidade, ou relações públicas, o que pode contribuir para esse declínio dentro do 

jornalismo. O autor cita um episódio ocorrido no Festival de Berlim em 2003, quando 

uma publicação inglesa, a Screen International, voltada à área de negócios 

cinematográficos, criou determinadas regras para a imprensa cultural, entre elas: tratar os 

filmes de forma positiva, basear-se no material de divulgação, dar exclusividade aos 

filmes de maior sucesso e aquilo que Piza não considera uma qualidade para o texto 

crítico, adjetivar os filmes. O autor cita, então, que esse método passou a ser muito 

utilizado por jornalistas. Tudo isso remete ao leitor um grande anúncio do que 

propriamente o exercício crítico de guiá-lo ou informá-lo das qualidades da obra. No 

entanto, Piza aponta que, junto com o público, o próprio artista sente uma necessidade de 

um olhar crítico sobre o seu trabalho. O artista busca o reconhecimento pelos seus 

méritos, e, criando desavenças ou não, procura a opinião de um crítico para ser levada em 

consideração. 

Atualmente notamos um empobrecimento na área cultural nos veículos midiáticos 

não especializados, talvez devido ao constante crescimento de revistas especializadas em 

temáticas variadas, desde música à cultura geek, e lugar comum para esse tipo de crítica 

mais enraizada. Também se nota um declínio na crítica em geral, pelo menos nos 

periódicos mais tradicionais. Não se vê textos e análises mais aprofundadas, em que o 

autor dedica suas concepções sobre a obra, aliado ao seu conhecimento e estudo. No lugar 

disso, apenas análises superficiais, beirando à publicidade, que não acrescentam nada ao 

leitor mais dedicado ao assunto.  

No entanto, com a chegada dos meios de comunicação de massa, a crítica não está 

mais sujeita a um pequeno grupo de apreciadores, jornalistas e entendedores de arte, mas 

a um público mais amplo. Especialistas deixaram de ser a única referência nessa 

atividade. A internet, por exemplo, possibilitou dar voz a qualquer pessoa na elaboração 

de críticas, análises e reflexões sobre determinado tema. 
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1.4 Jornalismo opinativo 

 Além de informar, o jornalista também tem a função de opinar. Em seu livro 

Jornalismo opinativo, Melo (2003, pág. 26) cita diversos pesquisadores para distinguir o 

jornalismo informativo do opinativo, entre eles, o jornalista cubano José Benítez, 

realçando que ‘’O jornalismo não é somente a transmissão ou comunicação de notícias e 

informação da atualidade. É também comunicação de ideias, opiniões, juízos críticos’’. 

Ou seja, o jornalismo tende a guiar e, de certa forma, influenciar, abordar conceitos, 

visões e formar opinião sobre os fatos ocorridos para o leitor. Para isso, Luiz Beltrão, 

também citado por Melo, afirma que os fatos expostos pelo jornalismo têm de ser 

devidamente interpretados. Assim, para se fazer o bom jornalismo, deve-se juntar as duas 

funções. 

 Melo (id) salienta que os meios de comunicação coletiva, através de mensagens 

jornalísticas, funcionam como uma indústria de consciência, ao influenciar pessoas, 

comover grupos e mobilizar sociedades. O autor conclui que esses meios são veículos 

que se movem de acordo com a direção lhes dada pelas forças sociais e culturais que de 

uma maneira ou outra controlam ou refletem na maneira de influenciar não só elas 

mesmas, mas o modo de se ver essas manifestações. Em outras palavras, podemos dizer 

que o jornalismo é uma atividade política ou, pelo menos, em partes. E nesse ponto é que 

chegamos ao poder do jornalismo, especialmente o cultural, em influenciar pensamentos, 

visões sociais e criar rótulos, ao batizar e até mesmo fundar manifestações e movimentos 

socioculturais e artísticos.  

Não fosse pela publicação em janeiro de 1976 da primeira edição da revista Punk, 

o termo punk rock talvez não teria sido popularizado, e assim, batizado o gênero musical 

furioso e adolescente de três acordes que se formou no ano seguinte. Criada em Nova 

Iorque pelo jornalista Legs McNeil, o editor Ged Dunn e o cartunista John Holstrom, a 

revista abordava de maneira descontraída e em linguagem adolescente as principais 

referências culturais nova-iorquinas da época, examinando a cena musical underground 

da cidade. Seu nome foi retirado de outro veículo musical importante, a revista Creem, 

que utilizou o termo punk rock para se referir ao rock and roll sujo das bandas de garagem. 

É interessante notar essa influência de meios de comunicação por outros meios de 

comunicação. Aqui no Brasil tivemos a Tropicália, movimento de vanguarda artístico, 

musical e estético capitaneado pelos músicos Caetano Veloso e Gilberto Gil, nomeado 

pelo jornalista Luís Carlos Barreto e baseado na obra de mesmo nome de Hélio Oiticica. 
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O nome foi utilizado pelo jornalista para definir o estado de inconformismo de Veloso e 

Gil com o tradicionalismo exacerbado da música brasileira na época. Os músicos queriam 

unir a música brasileira, vista como politizada e tradicional, com a música jovem, elétrica 

e moderna. Mais tarde o termo Tropicália foi adotado por outros jornalistas, como Nelson 

Motta, que escreveu seu artigo Cruzada Tropicalista, publicado pelo jornal Última Hora 

em fevereiro de 1968, onde celebrava o nascimento de um novo movimento efervescente 

na cultura brasileira, originando assim o movimento. Mas deixando a história de lado, é 

impossível não perceber o potencial que o jornalismo tem de formar movimentos 

históricos.  

 Entretanto, Melo (id) não concorda com a ideia de que a mensagem jornalística 

deva ser meramente politizante, como se fosse obrigatório demonstrar ideologias. O autor 

salienta que a essência do jornalismo se baseia na informação, para depois, após 

compreendido os fatos, chegar a sua apreciação, julgamento racional. A liberdade é 

também um ponto chave no espaço jornalístico. Isso quer dizer que nem todo jornalista 

que opina em um veículo segue a linha editorial deste, ou que todo veículo midiático deva 

apresentar uma linha editorial. É o que Melo (id) diz, que essa autonomia de liberdade 

permite a divergência entre as diferentes formas de relatar a realidade. O autor ainda 

expõe que o jornalismo, sendo uma atividade em sua maioria política, não deve excluir a 

reprodução autêntica dos acontecimentos, independente da orientação ideológica do 

veículo e seus profissionais.    

 A opinião é um ponto fundamental no jornalismo cultural. Sem o questionamento, 

não faria sentido nenhum uma página inteira dedicada à um acontecimento cultural 

apenas com informações e nenhuma interpretação. Particularmente, não acho que o leitor 

deve se permitir ser influenciado, ou ao menos inteiramente, por um veículo midiático ou 

jornalista. A opinião de segundos ou terceiros deve ser levada em conta sim, mas como 

um adendo, uma certa influência, um ponto a ser interpretado para a formação de sua 

própria visão sobre o que for. Mas em relação ao jornalismo, deve se levar em conta que, 

sendo um meio de mídia massiva, isso é, acessível a todos, é necessário cumprir com seu 

papel de formador de opinião, pois todo mundo apresenta uma opinião diferente, própria. 

Muitas pessoas apresentam a mesma linha de raciocínio ou visão de mundo, mas sempre 

com as peculiaridades que fazem cada um de nós únicos em nossa existência. Em muitos 

casos, nem opinião tem. Aí é que entra o jornalismo em nossa formação, pois opiniões e 

cidadãos se formam com leitura e conhecimento. E em relação aos acontecimentos 
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culturais, o jornalismo cultural, seja tradicional, independente, amador ou exercido por 

não profissionais, é o elemento chave para entender a cultura e suas várias manifestações, 

através da junção das duas funções básicas adotadas e proporcionadas pelo fazer 

jornalístico: informar e opinar.  

 Segundo Melo (id), o jornalismo opinativo nos periódicos é dividido nos seguintes 

gêneros e formatos: editorial, comentário, artigo, crítica ou resenha, coluna, crônica, 

caricatura e carta, cada um com suas características peculiares. Sendo a crítica e resenha 

já estudadas e abordadas neste trabalho, e por se relacionar com o objeto de estudo e 

temática, o capítulo seguinte irá tratar da coluna no meio jornalístico e as características 

que a tornam um gênero opinativo. 

Mas antes, Melo (ibid) conclui que desde o instante em que a imprensa deixou de 

ser um empreendimento individual para se tornar uma instituição, a expressão opinativa 

se dividiu de acordo com tendências diversas e conflitantes. Segundo o autor, isso se deve 

ao avanço da produção industrial, influenciando na maneira como a realidade é captada e 

relatada baseada na observação de diferentes polos emissores. As empresas passaram a 

seguir uma linda editorial fixa, eliminando a possibilidade da pluralidade de opiniões 

dentro do veículo. Assim, de acordo com Melo, foi criada uma abertura que permitiu a 

valorização de diferentes pontos de vista na cobertura jornalística. Essa abertura se baseia 

através dos gêneros e formatos opinativos citados anteriormente através de quatro núcleos 

distintos: a empresa, o jornalista, o colaborador e o leitor. Esse método se tornou um 

padrão, seguindo até os dias atuais, com a empresa manifestando sua opinião através do 

editorial, o jornalista tendo seu espaço por meio do comentário, resenha, crítica, coluna, 

crônica, caricatura e artigo. Ao colaborador, representado por personalidades 

representativas da sociedade, é cedido o artigo, buscando assim participar das questões 

políticas e culturais. Já o leitor tem a chance de participar do seu próprio meio de consumo 

midiático através das cartas, sessão do jornal exclusiva aos leitores, que mandam suas 

opiniões não só sobre o assunto, mas também baseadas nas reportagens e artigos 

publicados no jornal. Isso permite um diálogo entre receptor e emissor através do próprio 

meio. 

1.5 O gênero e formato coluna no jornalismo 

 A coluna é um dos meios mais comuns no jornalismo cultural publicado em 

jornais, pois além de informação, abrange outros gêneros opinativos como comentário, 

crônica e resenha. Segundo Melo (2003) teve sua origem na antiga diagramação vertical, 
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com o texto disposto de cima para baixo. Atualmente, com a diagramação mudando para 

horizontal, a coluna passou a se alargar pela página, atingindo um espaço maior. Por isso, 

a coluna também é geralmente denominada de sessão. O autor cita Fraser Bond, que 

afirma que a coluna surgiu na imprensa norte-americana no século XIX, quando jornais 

deixaram a doutrina de lado e passaram a ser mais informativos por desejo do público, 

cansado do anonimato redatorial e sedento por personalidade. Com isso, surgiram textos 

assinados por jornalistas conhecidos, abrindo espaço para o valor informativo e pessoal 

contrários à frivolidade editorial dos jornais.  

 Rabaça e Barbosa, citados por Melo (id), afirmam que a coluna apresenta como 

peculiaridade o cruzamento de diversas formas de expressão noticiosa. De acordo com os 

autores, a coluna é publicada regularmente, assinada e redigida num estilo mais livre e 

pessoal do que o noticiário comum. É composta por notas e crônicas sobre 

acontecimentos diversos, apesar de ser geralmente utilizada pelo autor para informar e 

opinar sobre um assunto específico. Além disso, são fáceis de serem localizadas pelos 

leitores, pois são sempre diagramadas na mesma página. Tem como característica a 

agilidade e brevidade. Isso talvez torne a coluna o gênero e formato opinativo que mais 

se aproxima da essência do jornalismo. Outra característica da coluna, de acordo com 

Melo (id) é a oportunidade do jornalista em abordar furos jornalísticos, isto é, notas de 

última mão.  

 Portanto, como citado antes, a coluna corresponde a esse desejo do público por 

textos mais pessoais, apresentando uma intimidade vinculada à personalidade do redator, 

sendo impossível não se identificar ou até mesmo se divertir na leitura. Piza (2003) afirma 

que o tom mais pessoal adotado no colunismo permite, em especial no jornalismo cultural, 

uma relação mais próxima, ou como denomina o autor, amizade intelectual, com o leitor, 

que mesmo discordando das opiniões do colunista, continua sendo cativado pela maneira 

como este se expressa. Mas também adverte sobre os erros mais comuns dos colunistas: 

o uso impróprio de seu espaço para dizer o que todo mundo diz e não formar opinião, não 

acrescentando nada para o leitor. O colunista de um jornal é geralmente respeitado e 

considerado como a linha de frente, e não impor seu papel como tal pode implicar mau 

uso de sua função como jornalista. 

Segundo Fraser Bond, citado por Melo (2003), tendo sua origem norte-americana, 

a coluna pode ser separada em quatro tipos: 1) Padrão, dedicada aos assuntos de menor 

importância e considerada como superficial, ao impor tendências e padrões de 
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julgamento; 2) Miscelânea, que combina prosa e verso, se afastando do padrão 

convencional, sem se prender a um assunto específico e utilizando doses de humor e 

sarcasmo ao assunto; 3) Mexericos, relacionada à figuras e personalidade da alta 

sociedade, servindo como um espaço de fofocas, elogiando ou julgando comportamentos 

dessas personalidades; 4) Bastidores de política, demonstra a intimidade dos bastidores 

da política, se aproximando da coluna mexericos, mas em um tom mais sério devido ao 

tema. 

 As colunas são em sua essência uma junção de informações breves, tendo em sua 

prática o juízo de valores. Nada mais jornalístico que isso. Melo (id) salienta que os fatos 

são relatavas brevemente, com a coluna servindo como uma colcha de retalhos 

envolvendo notas, pílulas e dicas. Sua fisionomia é levemente persuasiva, não se 

limitando a apenas omitir opinião, e sim conduzir a formação de opinião ao veicular 

versões dos fatos. A interpretação do colunista dá o tom da coluna.   

Melo (id) salienta que o papel do colunista passou a ser o de um mero promotor 

social, ao promover acontecimentos culturais que movimentam o conteúdo jornalístico 

das informações que divulga. O autor ainda afirma que no caso da área cultural, o 

colunismo não deve ser confundido com a resenha. Enquanto a resenha analisa as obras 

em circulação, a coluna serve para movimentar a cultura, mantendo o interesse dos 

leitores ao divulgar programações, destacar lançamentos e projetar novos nomes. Enfim, 

o colunismo possibilita a comunicação mais aberta entre emissor e receptor. 
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2. METODOLOGIA   

2.1 Análise de conteúdo         

      Para este trabalho optou-se pela análise de conteúdo. Este tipo de análise parte do 

princípio de conhecer a mensagem do emissor através de seu conteúdo, desvendando seu 

estilo e métodos. Em outras palavras, entre as abordagens que essa análise permite, pode 

ser considerada a objetividade do autor na sua produção textual ou comunicativa, para 

chegar a uma compreensão além da leitura comum, e assim entender o processo de 

produção no meio em que esse autor se encontra.      

‘’(Análise de conteúdo é) um conjunto de técnicas de análise 

das comunicações visando obter, por procedimento sistemáticos e 

objetivos de descrição do conteúdo das mensagens, indicadores 

(quantitativos ou não) que permitam a inferência de conhecimentos 

relativos às condições de produção/recepção (variáveis inferidas) 

destas mensagens.’’ (BARDIN, 2004, pág. 37)  

 Ainda segundo Bardin (id), para se chegar a essa compreensão, é necessário o 

domínio dessas técnicas, com a finalidade de efetuar deduções lógicas referentes à origem 

das mensagens. O autor diz que o analista utiliza essas técnicas para validar os resultados 

encontrados e assim chegar a uma interpretação final. 

 Bardin (id) separa a análise de conteúdo em duas etapas. A primeira é a descrição, 

em que o analista enuncia as características do texto, descrevendo o conteúdo da leitura 

e explicando o que o autor quis dizer. A segunda é a interpretação, em que é buscado o 

significado através das características e conteúdo do texto. Além disso, há também um 

intermédio entre essas duas etapas, chamadas por Bardin de inferências, que buscam 

responder dois problemas básicas na compreensão de um texto: o que conduziu a 

determinado enunciado e quais as consequências que determinado enunciado vai 

provavelmente provocar? Esses problemas são referentes à causa e efeito da mensagem 

utilizada por determinado autor em seu texto.    

 Krippendorf (1990) salienta sobre os diferentes significados que um texto pode 

apresentar ao se referir às palavras e expressões utilizadas pelo autor para propagar uma 

mensagem. A análise de conteúdo tem ligação com isso, ao permitir a compreensão do 

texto através de suas conotações, denotações e diferentes interpretações impostas pela 

linguagem peculiar do autor. Muitos pesquisadores consideram o valor da linguagem 
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autoral de um autor, considerando um fator de influência em seus textos, ou seja, se um 

autor assina determinado texto, deve escrever de acordo com sua opinião sobre o tema a 

ser escrito. O autor se colocando no texto é a essência de uma escrita opinativa. Portanto, 

é um elemento fundamental durante a análise de conteúdo.      

   Moraes (1999) cita seis questões pertinentes para o processo de uma análise de 

conteúdo, baseados na definição de Lasswell:  

- Quem fala?  

Visando analisar o emissor da mensagem, por meio de suas características, como 

personalidade e o modo como ele expressa isso, para chegar na conclusão de que 

a mensagem serve como uma espécie de espelho do emissor. É daí que se inserem 

as inferências citadas por Bardin. 

- Para dizer o quê? 

Baseia-se nas características da mensagem, identificando o valor informacional, 

as palavras e ideias expressas. 

- A quem? 

Dedicada ao receptor da mensagem, a partir das características deste, ou seja, de 

seus gostos pessoais, como o que lê ou ouve.  

- De que modo? 

Busca a forma como a comunicação é processada, através de seus códigos, estilo 

e estrutura da linguagem dos meios em que a mensagem é transmitida. 

- Com que finalidade? 

São levantadas questões sobre o objetivo da dada comunicação.  

- Com que resultados? 

Por fim, são identificados o resultados efetivos da comunicação. 

 Outra abordagem essencial para a análise de conteúdo é o contexto. Moraes (id) 

salienta que, apesar do conteúdo estar explícito no texto, o analista deve reconstruir o 

contexto no qual foi escrito. Isso significa que não se deve incluir todos os elementos que 

consistiram na criação do texto. Para o autor, não há limite para delimitar o contexto numa 

análise. Além do conteúdo, o analista deve considerar o autor, destinatário e formas de 

transmissão e codificação da mensagem enunciados. 

 Baseado nisso, e nos autores estudados para o referencial teórico, a análise do 

objeto de estudo será dividida em duas partes, ambas abordadas de maneira qualitativa e 
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analítico-descritiva. Moraes (id) afirma que o objetivo na abordagem qualitativa de uma 

análise de conteúdo é construído e alcançado durante o processo analítico-descritivo do 

objeto. Já Bardin (2004) salienta que a análise qualitativa levanta problemas em um grau 

menor do objeto, visto que não pretende analisar o conteúdo integral, e sim partes 

escolhidas para a análise. Como já foi citado anteriormente pelo menos autor, a descrição 

e interpretação são pontos importante numa análise de conteúdo. A descrição dentro da 

abordagem qualitativa, segundo Moraes (1999), se produz através de uma síntese 

detalhada do que podemos encontrar no objeto. O autor salienta que geralmente se utiliza 

de citações diretas para a elaboração da descrição. Já na interpretação, o texto é 

compreendido não só pelo conteúdo nele presente, mas também o que foi ocultado pelo 

autor. Ou aquilo que não está presente. 

Partindo daí a primeira parte consiste em uma descrição e análise geral do trabalho 

de Robert Christgau, baseado nos autores estudados para o referencial teórico. São 

analisados e identificados os elementos destacados por esses autores, relacionados à 

crítica, resenha e coluna, além da linguagem, formato e peculiaridade do crítico. Sendo 

um colunista, a abordagem principal foca na subjetividade de Christgau, em como ele 

utilizou o seu espaço no jornal Village Voice. Para isso, a primeira coluna do seu Guia 

do Consumidor, publicada em 1969, é selecionada por definir um gênero jornalístico 

peculiar - a coluna. A coluna é descrita e analisada conforme as funções de um colunista 

em um jornal. Também é analisado o Guia do Consumidor, destacando-se os elementos 

que o compõe e variam ao longo do tempo. Também é analisado e descrito o sistema de 

cotação para se ter uma ideia da subjetividade de Christgau em relação aos discos. 

 A segunda parte envolve uma análise-descritiva das resenhas individuais de 

Christgau. O critério utilizado para a escolha dessas resenhas foi baseado na subjetividade 

e variedade demonstradas pelo resenhista. Também foi identificado se a resenha se 

encaixa como uma crítica boa ou ruim. Procedeu-se uma seleção aleatória das resenhas 

para a constituição do corpus de análise. E por se tratar de um período extenso – 1969 a 

2007 -, foram escolhidas as décadas de 70 a 90, período em que Christgau demonstrou 

seu auge como resenhista e, como já citado anteriormente, da evolução do Guia do 

Consumidor. Foram selecionadas 13 resenhas aleatórias para resumir a essência de seu 

extenso trabalho, sendo que todas foram contextualizadas para melhor compreensão das 

impressões de Christgau.    
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2.2 Robert Christgau, o deão dos críticos de rock 

Robert Thomas Christgau é um jornalista e crítico musical estadunidense, nascido 

na cidade de Nova York, em 18 de abril de 1942, no bairro de classe média Greenwich 

Village, notório pelo circuito artístico alternativo e boêmio de Nova York. Em contraste, 

cresceu no Queens, bairro mais pobre, negro, e berço do hip hop, movimento artístico de 

rua que teve suas origens no final dos anos 70 e só alcançou popularidade no início da 

década de 90.  

Sempre admirou música, muito por influência de seu pai, um bombeiro, e é fã do 

bom e velho rock and roll desde a adolescência. Deixou Nova York por quatro anos para 

cursar língua inglesa na Faculdade de Dartmouth, em Nova Hampshire, graduando-se em 

1962. Foi durante esse período que descobriu o jazz, largando o rock and roll logo em 

seguida. Só voltaria a abraçar seu antigo amor pelo rock and roll após voltar a Nova York, 

após uma desilusão com o jazz, que em suas palavras, estava se tornando o som de gaveta 

do típico leitor de Playboy, ou melhor, sofisticado demais para seu gosto.   

Começou a carreira escrevendo estórias curtas. Mais tarde largou a ficção e abriu 

os olhos para realidade, se tornando jornalista, mas sem deixar sua veia literária. Começou 

na área esportiva, depois migrou para policial, chegou a ser freelancer e passou pelos 

principais veículos da época. Sua principal influência foi o Novo Jornalismo de escritores 

como Gay Talese e Tom Wolfe.  

Mas foi em 1967 que Christgau encontrou seu derradeiro lugar no jornalismo, ao 

ser chamado para escrever nas colunas musicais da revista Esquire. Alguns anos mais 

tarde a revista resolveu descontinuar as colunas, mas Christgau não se deixou abalar. 

Em 1969 passa a trabalhar no jornal independente Village Voice. E aí as coisas se 

estabelecem para ele. Foi durante seu período no Village Voice que Christgau passou a 

ter credibilidade e renome, com sua maior contribuição para a crítica musical: seu 

polêmico e notório Guia do Consumidor (Consumer Guide), colunas mensais em que o 

jornalista pode exercer suas influências literárias mais a fundo, e transbordar a ironia pelo 

qual ficou conhecido. Ao longo dos anos foi ganhando notoriedade pelo seu modo 

peculiar de fazer crítica, se auto intitulando, com todo o direito à pompa e circunstância 

de ‘’deão dos críticos de rock americanos’’ (dean of american rock critics).   
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 Christgau continuou trabalhando para o Village Voice até o início de 1972, 

quando aceitou colaborar fixamente para o jornal Newsday, continuando com suas 

colunas. Só voltaria ao Village Voice em 1974, dessa vez também como editor de música, 

permanecendo lá até 2006, quando foi demitido após a aquisição do jornal por uma nova 

companhia. Durante esse tempo, colaborou frequentemente em outras revistas, como 

Rolling Stone e Playboy. Após sua demissão, Christgau continuou seguindo com seu Guia 

do Consumidor, escrevendo para a sessão MSN Music do portal MSN. Em 2010 lançou 

um blog no portal, batizado de Expert Witness (Testemunha Especializada), e desde 2015, 

seu blog migrou para o site da Noisey, sessão musical da revista Vice, e suas colunas 

atualizadas semanalmente.   

 Além de suas colunas características, em 1971 criou o Pazz & Jop (um trocadilho 

com jazz e pop), uma enquete anual dos 10 melhores discos do ano, baseada em votações 

submetidas por Christgau e por outros críticos, elegendo os seus favoritos do ano. Nas 

publicações do Pazz & Jop, Christgau escrevia longos artigos falando desses discos e suas 

impressões sobre as votações e os resultados. Também escreveu e ainda escreve artigos 

sobre cultura pop, relacionada à artistas e bandas, onde disserta sobre estes e propicia uma 

visão mais ampla de suas impressões musicais.     

Christgau foi também o porta-voz do movimento punk nos anos 70, o hip hop nos 

80 e riot grrl, o punk rock feminista, nos 90, ao colaborar com a difusão desses gêneros 

para um público mais acessível na época em que eram marginalizados pela crítica mais 

profissional, como a própria Rolling Stone, e eram considerados cultura de nicho.  

Curiosamente, também foi citado negativamente em pelo menos dois discos, 

obviamente resenhados em seus lançamentos. Lou Reed, em seu terceiro disco ao vivo, 

Take No Prisoners, de 1978, onde mistura música com improvisações cômicas, em algum 

momento solta um monólogo revoltado contra Christgau, reclamando de como críticos só 

servem para desmerecer o trabalho sofrido de artistas que passam um ano inteiro 

concentrados para receber um B+ de algum cretino do Village Voice, além de soltar outras 

profanações contra Christgau, que cotou o disco com C+ e respondeu aos xingamentos 

de uma forma bastante carinhosa, agradecendo Lou Reed por pronunciar o seu nome 

corretamente. Mais tarde, em 1983, é a vez da influente banda nova-iorquina na cena 

independente e alternativa Sonic Youth, que respondeu a Christgau pela suas cotações 

baixas de seus primeiros discos em sua canção Kill Yr. Idols (Mate Seus Ídolos), que na 

época era também popularmente conhecida como I Killed Christgau with My Big Fucking 
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Dick (Eu Matei Christgau com Meu Grande Pau Destruidor). Na música, o vocalista 

Thurston Moore canta: ‘’I don’t know why/You wanna impress Christgau/Let that shit 

die/And find out the new goal’’ (Não sei porque/Você quer impressionar Christgau/Deixe 

essa merda pra lá/E procure por um novo caminho). Dessa vez Christgau respondeu se 

sentindo não muito lisonjeado pela pronúncia correta de seu nome numa sentença 

desrespeitosa, além de afirmar que críticos só querem um pouco de respeito. Depois 

desfila comentários críticos em relação a atitude anticomercial e elitista da banda na 

época, os chamando de mendigos impotentes. A relação com a banda melhoria quatro 

anos depois, quando a banda passou a compor e gravar canções mais acessíveis, deixando 

de lado a influência de música experimental dos primeiros discos. Christgau se tornou 

então um dos maiores fãs e defensores da banda, sempre cotando seus discos com A.   

Em 1999 foi lançado Rock and Roll Animal, um documentário de 30 minutos 

sobre a vida e trabalho de Christgau, contextualizando e captando a essência de suas 

resenhas e a importância delas para a cultura pop. Nele, Christgau conta sobre sua 

infância, as influências que o levaram a ser escritor, seus gostos musicais, seu cotidiano 

e sua paixão pelo seu trabalho e pela música. Há também opiniões de músicos e outros 

jornalistas sobre suas resenhas e o impacto causados por elas. O documentário pode ser 

encontrado no YouTube, separado em quatro partes.    

2.3 Site oficial de Robert Christgau 

 Por não ter acesso aos materiais originais, isso é, edições do Village Voice nas 

décadas de 70, 80 e 90, foi utilizado o site oficial de Robert Christgau, 

www.robertchristgau.com, como fonte para a busca das resenhas analisadas.  

O site foi criado em 2001, fruto de um projeto colaborativo entre Christgau e seu 

amigo Tom Hull, e serve mais como um arquivo online onde Christgau armazena seus 

textos do que um site propriamente dito.  

 A primeira coisa que chama a atenção no site é o seu design primário, basicamente 

um típico produto da internet 1.0, sem imagens, apenas textos e links para outros textos, 

tudo num fundo em diferentes tons de azul. Essa característica é bastante apropriada, pois 

sendo um arquivo online, o design permite ao visitante uma navegação simples e de fácil 

acesso ao conteúdo nele presente. Christgau disse que a ideia surgiu de Hull, e que 

representam a visão dele de como um bom site sobre música deveria ser.  
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 A página inicial é preenchida semanalmente com links que levam direto ao blog 

de Christgau no site da Noisey, contendo suas resenhas de sua atual coluna, a Expert 

Witness. Do lado direito, links que levam para o conteúdo do site, como informações 

sobre seus sete livros publicados, sobre o guia do consumidor e a parte mais importantes, 

seus textos publicado ao longo das décadas. É impossível contar exatamente quantos 

textos estão armazenados em seu site. Há links que levam para textos publicados em 

vários veículos, como Rolling Stone, Playboy, Blender e Billboard. Dentro dessas 

páginas, encontramos os textos em ordem alfabética. Há também as votações do Pazz & 

Jop, organizadas cronologicamente por meio das escolhas de Christgau e dos outros 

críticos. 

 Há duas páginas dedicadas ao Guia do Consumidor. A página Consumer Guide 

serve como um índice muito bem organizado que serve como um guia de pesquisa mais 

específico das resenhas. Há uma informação que diz que no site estão armazenados 16677 

álbuns cotados de 7329 artistas de 3175 gravadoras e 14619 resenhas. As buscas estão 

separadas por artistas, compilações e trilhas sonoras, gravadoras, todas separadas em 

ordem alfabética. Há também pesquisa por ano e cotações.  

 Já na página GC Columns, as colunas são separadas de uma maneira mais geral e 

de forma cronológica. É basicamente uma reprodução fiel das colunas originalmente 

publicadas nos jornais. As colunas são separadas por ano, desde 10 de julho de 1969 até 

janeiro de 2017. Há também algumas informações propícias para quem deseja pesquisar 

de forma mais fiel suas colunas, como a ausência de muitas resenhas, em especial do 

período em que Christgau passou a publicar fixamente no jornal Newsday, além de 

informações coerentes à resenhas revisadas que foram publicadas nos livros de Christgau, 

em que ele muda sua opinião sobre determinado disco.  

 Há também a básica caixa de pesquisa do nome do artista ou banda que torna a 

pesquisa ainda mais fácil. Basta pesquisar por Beatles, por exemplo, que somos 

redirecionadas a todas as resenhas relacionadas à banda, organizadas cronologicamente.         

2.4 A primeira coluna do Guia do Consumidor 

Publicada em 10 de julho de 1969 no jornal Village Voice, a primeira coluna do 

Guia do Consumidor1 já apresenta todas as características da escrita e resenha de Robert 

                                                           
1 https://www.robertchristgau.com/xg/cg/cg1.php 
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Christgau. Também podemos identificar e afirmar o uso da coluna como um espaço 

autoral dentro de um veículo midiático, com o autor se expressando e criando vínculos 

com seu leitor, devido ao modo peculiar e até íntimo com que escreve.  

Esta primeira coluna introduz o formato padrão que se seguiria na posterioridade: 

um breve texto de apresentação, seguido pelas resenhas de discos, terminando com um 

pequeno apanhado de notícias gerais sobre música. Tudo caracterizado, é claro, pela 

subjetividade. Christgau sempre se coloca em seu texto. 

O primeiro Guia do Consumidor, contudo, se diferencia de todo os outros por um 

único detalhe: nele, Christgau escreveu um longo texto de apresentação, já deixando sua 

marca e demonstrando que aquele será, a partir daquele momento, seu espaço particular 

no jornal. O crítico já deixa bem claro a sua linguagem textual, uma mistura entre o 

bonachão, arrogante e sarcástico, logo no início do texto, ao dizer que ‘‘Unless you are 

very rich and very freaky, your relationship to rock is nothing like mine.’’2.  

Após essa “simpática” introdução, Christgau expõe sua vida como crítico 

profissional de música. O que chama a atenção para o desenvolvimento desta análise é a 

finalização do primeiro parágrafo, em que Christgau, devido à sua rotina como crítico, e 

especialmente, ouvinte, afirma: ‘’On the other, I can afford to revel in marginal 

differentiation, delighting in odd and minor talents that might not be worth the money of 

someone who has to pay for his music. ’’3. Pronto, enfim é apresentado definitivamente o 

Christgau crítico, e assim, é formado um laço com seu leitor. A partir de então, Christgau 

servirá como uma espécie de guru ao seu público, o guiando na fabulosa arte do 

consumismo desenfreado por música. Não só o mostrando a luz de como gastar seu 

dinheiro positivamente, como também ampliar seus horizontes musicais. 

   Ao decorrer da apresentação, Christgau apresenta seus métodos de trabalho, ao 

relatar que, diferentemente de outros críticos da época, cansados da mediocridade e hype 

dos artistas, tenta ouvir tudo o que lhe é acessível sem preconceitos, mesmo que seu 

método seja, como o próprio descreve, de alguma forma mecânico. Sobre isso, ele explica 

                                                           
2 ‘’A não ser que você seja muito rico ou muito maluco, seu relacionamento com o rock não é como o 
meu.’’. (Tradução minha) 
 

3 ‘’Por outro lado, posso proporcionar a revelação de talentos menores ou ímpares que não merecem o 
dinheiro de alguém que supostamente deve pagar para adquirir sua música’’. (Tradução minha) 
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que, mesmo ouvindo música 16 horas por dia, não passa metade delas ouvindo cada artista 

de forma tão detalhada.  

‘’So I tend to make a lot of snap judgments, sometimes based 

on decidedly extramusical criteria (like what label it's on, or what the 

group looks like), and since I believe that rock is supposed to grab you, 

I demand that groups I haven't heard of--and most of those that I have-

-do just that.’’4  (CHRISTGAU, 1969) 

 Ou seja, desse modo Christgau explica o seu método de resenhar os discos, além 

de já declarar o seu gosto pessoal por música mais acessível, não necessariamente 

radiofônica e muito menos banal, mas que demonstre musicalidade.       

   No terceiro parágrafo Christgau continua descrevendo o seu trabalho e afirma 

que divide sua vida entre dois apartamentos, um equipado com um excelente sistema 

estéreo, o outro com um bom equipamento portátil. No primeiro apartamento ele 

armazena os discos que ele realmente gostou, ou como ele chama, sua coleção 

permanente. No segundo, ficam os discos que ele acha que gosta ou deveria dar uma 

chance, chamados por ele de coleção referencial.  Depois relata que, após voltar dos 

correios com os discos em mãos, rapidamente separa os discos em três categorias: 

(a)‘’Talvez’’, discos em que ele demonstra interesse; (b)‘’Esqueça’’, discos rotulados 

como trilhas sonoras, de artistas country de terceiro escalão ou de pop descartável; e 

(c)‘’Concebível’’, no meio termo.  

Christgau, então, explica que os discos rotulados como ‘’Talvez’’ são transferidos 

para o primeiro apartamento, enquanto que os ‘’Concebível’’ e ‘’Esqueça’’ terminam no 

segundo, colocados entre a pilha de discos para ouvir ou para vender. Christgau termina 

o parágrafo afirmando que escuta ao menos uma vez cada discos que recebe. É 

interessante notar toda essa dedicação e organização por parte dele, passando a sensação 

de que se preocupa com seu leitor na seleção dos discos, além de certa forma humanizar 

a figura do crítico. Isso de alguma forma valoriza o seu trabalho. 

                                                           
4 ''Então eu busco realizar muitos julgamentos breves, às vezes baseados em critérios extramusicais (como 

o selo que lançou o disco ou como características da banda), e como acredito que o rock deve 

supostamente te puxar, exijo que grupos que nunca ouvi, e até aqueles que conhece, façam isso.'' 

(Tradução minha) 
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  Christgau prossegue sua apresentação dizendo que, talvez pelo conhecimento 

adquirido após ouvir tantos discos, consegue identificar se um disco já é ruim logo após 

a execução de uma única faixa ou de um lado do LP. Isso é um hábito comum para quem 

entende bem ou consome diariamente música. A indústria fonográfica, em especial, tem 

o poder supremo de fazer um artista crescer no ramo ou simplesmente sabotá-lo da forma 

mais fria possível. Isso também envolve modismos, quando um determinado grupo ou 

artista entra em cena com um som diferente, faz sucesso e torna esse som padrão, surgindo 

daí boas crias dessa influência ou meras cópias banais e descartáveis. Essas cópias e 

modismo fazem um consumidor mais assíduo e entendido descartar determinados discos, 

meio que os julgando instantaneamente.   

  Finalizando a apresentação de sua primeira coluna, Christgau continua 

detalhando seus métodos, dessa vez de uma forma ainda mais íntima, ao dizer que, apesar 

da música ser o seu maior prazer, o prazer de ouvir música é casual, ao afirmar que não 

analisa um disco como um crítico mais tradicional, realçando não prestar atenção nas 

letras ou cada nota por nota em detalhes milimétricos para desconstruir a música do artista 

resenhado e chegar a um entendimento maior de seu trabalho. Seu papel é única e 

exclusivamente jornalístico, sob o manto do guia.  

Ele deixa isso bem claro ao opinar sobre os motivos dos consumidores ao comprar 

música, ao dizer que muitos fãs de rock compram discos porque gostam do nome das 

bandas ou admiram seu estilo. Christgau diz achar essa prática ruim. 

‘’ I can't think of three records in the permanent collection that 

didn't involve some sort of tip-off: news in the trades, other reviews, 

advice from friends, hype from one of the few industry people I trust, or 

familiarity with personnel.’’5 (CHRISTGAU, 1969)  

Essa opinião dá a entender que a popularidade dos discos só é alcançada pelo 

burburinho na mídia e no meio crítico, como se os artistas e gravadores dependessem 

disso para sobreviver. É meia verdade. A maioria dos discos hoje considerados clássicos 

imortais só ganharam esse status graças às boas críticas que receberam na época e nas 

                                                           
5 ‘’Não consigo pensar em três discos da minha coleção permanente que não envolveram algum tipo de 

dica: novidades nas paradas, outras resenhas, recomendações de amigos, o hype caudado pelas palavras 

de pessoas da própria indústria que eu confio ou de pessoas envolvidas no disco.’’. (Tradução minha) 
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décadas seguintes, sendo lembrados até atingirem o status de fundamental. Mesmo que 

seja difícil de admitir isso, não dá para fugir das palavras de um crítico. Eles sempre 

acabam influenciando o consumo musical. Sobre isso, Christgau resume a essência de seu 

trabalho e de seu Guia do Consumidor, ao dizer que inventou um sistema de cotação para 

um resultado mais satisfatório para o seu leitor. Ele chega a dizer que seus guias foram 

pensados especificamente apenas para os futuros consumidores, ou seja, para quem deseja 

buscar informações e opiniões sobre os discos. Christgau, então, finaliza sua apresentação 

explicando de forma breve cada cotação, representada pelas letras A, B, C, D e E. 

Essa primeira coluna se diferencia das demais por soar mais como uma 

apresentação propriamente dita do colunista. Tanto que após essa apresentação, Christgau 

entrega suas resenhas, ou como o próprio já citou, impressões, sobre 16 lançamentos da 

época. É aí que podemos identificar outra peculiaridade desta coluna. É sua única edição 

a apresentar integralmente o formato padrão da chamada ‘’resenha pílula’’, com cada 

álbum sendo resumido em uma ou duas linhas.  

A partir da segunda coluna, publicada em 31 de julho de 1969, os textos de 

apresentação passam a diminuir de tamanho a cada nova publicação, e um novo padrão é 

estabelecido até os dias atuais, em suas colunas para a Vice. Os textos de introdução se 

tornam um mero aditivo, ou seja, alguma observação de Christgau sobre seu trabalho, 

continuando sua interação com o público, e a ênfase, é claro, passam a ser suas resenhas, 

cujo formato de uma linha é em boa parte abandonado pelo colunista.  

2.5 O sistema de cotação 

 Em sua primeira coluna, Christgau descreve suas cinco cotações: ‘’As are Certain, 

Bs are Maybe, Cs are Conceivable, Ds are Have Some Minimal Merit But Who Cares. 

Es are shit.’’6. O autor explica que essa cotação foi baseada numa única questão: ‘’If I 

was going away and could only take 100 records along, what are the chances this would 

be one of them?’’7. Em sua segunda coluna, Christgau volta a explicar sobre suas 

impressões baseadas em sua cotação: ‘’A means I like it a lot, B means I like it some or 

                                                           
 
6 ‘’As são Certeiros, Bs são Talvez, Cs são Concebíveis, Ds são Tem Algum Mérito Mas Quem Liga?, Es são 

lixo.’’. (Tradução minha) 

 
7  ‘’Se eu me mudar, e puder levar apenas 100 discos comigo, quais seriam as chances deste disco ser 

escolhido?’’. (Tradução minha) 
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admire it a lot, C means I like it a little or admire it some, D means I don’t like it or 

admire it a little and E means shit.’’8. Para esse tipo de resenha breve em jornais e revistas, 

cotações servem como um guia para o leitor, apesar desse tipo de recurso se encaixar mais 

em casos em que nem crítica de algum produto há. O que obviamente não é o caso de 

Christgau, que parece ter optado por uma cotação para simplificar ainda mais suas 

impressões sobre determinado disco.  

 Seu sistema de cotação, num primeiro olhar, pode parecer um pouco complexo, 

pois além das cinco letras base, ao cotar os discos, muitas vezes adiciona um + ou – ao 

lado das letras. Em seu livro Christgau’s Record Guide: Rock Albums of the 70’s9, 

publicado em 1980 e que reúne algumas de suas resenhas publicadas nos anos 70, 

Christgau explica melhor seu longo sistema de cotação:  

‘’Um disco A+ é uma obra-prima organicamente concebida que exige uma 

prolongada audição com um novo frescor de êxtase e conhecimento. É  improvável que 

seja marcado apenas por uma única boa faixa. 

 Um A é um grande disco cujo dois lados apresentam um duradouro nível de prazer 

e surpresa. Você deveria compra-lo.  

 Um A- é um disco muito bom. Se um de seus lados não apresentar intensa e 

consistente satisfação, então ambos os lados incluírão diversas faixas que o farão. 

 Um B+ é um bom disco, em que pelo menos um de seus lados pode ser apreciado 

com maior interesse e o outro apresenta ao menos uma faixa agradável. 

 Um B é um esforço admirável que aficionados por um gênero musical ou artista 

vão provavelmente achar bastante agradável de ouvir. 

 Um B- é um disco competente ou levemente interessante que ao menos apresenta 

três faixas que valem a pena. 

                                                           
8 ‘’A significa que eu gostei muito, B significa que eu gostei numa escala média  ou admiro muito, C significa 

que eu gostei numa escala menor ou que admiro de alguma maneira, D significa que eu não gostei ou 

admiro em uma escala menor, e E é lixo.’’. (Tradução minha)  

 
9 https://www.robertchristgau.com/xg/bk-cg70/grades.php 

 

https://www.robertchristgau.com/xg/bk-cg70/grades.php
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 Um C+ é uma performance não necessariamente ruim, servindo mais como uma 

tentativa falha ou um agradável trabalho descartável. 

 Um C é um disco que apresenta um claro profissionalismo ou uma má inspiração 

discernível, mas não ambos.  

 Um C- é um experimento lamentavelmente bem sucedido ou um trabalho honesto 

mas claramente incompetente em mostrar algo a mais. 

 Um D+ é um terrível trabalho forçado ou um mero símbolo maluco de sinceridade. 

 É impossível de entender porque alguém compraria um disco D. 

 É impossível de entender porque alguém publicaria um disco D-. 

 É impossível de entender porque alguém editaria um disco E+.  

 Discos E são geralmente citados como a prova de que Deus não existe. 

 Um disco E- é uma obra-prima organicamente concebida que requer várias 

audições com uma expressão de horror na cara do vácuo. É improvável que apresente 

uma única faixa agradável que valha a pena.’’ (Tradução minha) 

 É notável perceber, além do eventual sarcasmo que marca seu trabalho, a total 

subjetividade de Christgau ao explicar suas cotações, muito bem organizadas, mesmo que 

em suas resenhas ele não deixe isso tudo que foi explicado tão claro. Mas ele trata os 

discos resenhados de acordo com a cotação utilizada para tal. Se um disco é horrível, lá 

está Robert Christgau nos dizendo que aquele disco é o ato mais violento contra a 

natureza, seja de uma maneira elegante ou totalmente descarada de se pronunciar.  

   Christgau, para tornar tudo ainda mais confuso e complexo, a partir da década 

de 90, adicionou mais itens em suas cotações. Em alguns casos não chegava nem a 

resenhar os discos, os marcando apenas com as novas cotações. Ele explica essas novas 

cotações, além de repaginar as habituais letras e seus prefixos, em seu livro Christgau’s 

Consumer Guide: Albums of the 90’s10, publicado em 2000, dessa vez reunindo suas 

resenhas nos anos 90: 

                                                           
10 https://www.robertchristgau.com/xg/bk-cg90/grades-90s.php  

 

https://www.robertchristgau.com/xg/bk-cg90/grades-90s.php
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‘’Um A+ é um disco de uma grandiosa beleza, poder, conhecimento e balanço que 

te convida e reembolsa repetidas audições na vida cotidiana de quem outros mais 500 

CDs para ouvir. 

 Um A é um disco que raramente se destaca por apenas duas ou três faixas. Nem 

todo ouvinte vai sentir o que o artista está tentando passar, mas todo mundo com ouvidos 

vai concordar que ele está fazendo algo.  

 Um A- é o tipo de bom disco variado que é a grande luxúria do micromarketing 

musical e da superprodução. Qualquer um aberto à estética vai apreciar mais do que 

metade de suas faixas. 

 Um B+ é notável de uma maneira ou outra, apesar de flertar com o monótono ou 

o meia-boca. 

 Uma menção honrosa de três estrelas (***) é uma tentativa esforçada que 

consumidores sintonizados com sua estética ou visão individual talvez possam amar. 

 Uma menção honrosa de duas estrelas (**) é uma tentativa esforçada que 

consumidores sintonizados com sua estética ou visão individual talvez possam apreciar. 

 Uma menção honrosa de uma estrela (*) é uma tentativa esforçada que 

consumidores sintonizados com sua estética ou visão individual talvez possam gostar. 

 Uma Carinha triste talvez impressione uma ou duas vezes por sua consistência 

ou conter uma ou duas faixas boas. Depois nem tanto.  

 Uma Tesoura é uma boa canção num disco que não merece o seu tempo ou 

dinheiro. Às vezes uma faixa é tão maravilhosa que você será tentado a comprar o disco. 

Mas é mais comum que muitas delas se encaixem melhor numa coletânea em que você 

pode torcer para que a incluam. 

 Uma Bomba é um disco ruim cujos detalhes não merecem mérito de serem 

abordados. Num nível maior de conhecimento, pode se encaixar em algo superestimado, 

desapontador ou estúpido. Num nível abaixo pode ser desprezível. 

 Um Turkey é um disco ruim com alguma importância histórica. O que distingue 

um Turkey de uma bomba é que este é resenhado e cotado.’’ (Tradução minha) 
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 Além das cotações, em sua coluna de 17 de março de 1975, Christgau introduziu 

duas novas marcações: Pick Hit (Acerto), representado por uma estrela azul, para marcar 

o disco ou os discos pessoalmente favoritos de todos os resenhados por Christgau em tal 

edição, e o Must To Avoid (Deve Ser Ignorado), representado por uma placa vermelha, 

para marcar o disco que Christgau considerou como o pior da seleção resenhada. Essas 

marcações continuariam até a edição de 16 de novembro de 2004, e servem apenas como 

um aditivo a mais para o papel de guia do crítico para seu leitor, ajudando-o a facilitar em 

suas escolhas de consumidor.    

2.6 Descrição e análise das resenhas de Robert Christgau 

Em suas colunas, Christgau resenhou os lançamentos da época, adotando o  

formato de pílula, textos curtos, de no máximo 10 linhas, bastante apropriado para a sua 

rotina musical, que diz seguir até hoje. Suas resenhas são identificadas com o nome do 

disco, da banda ou artista, e da gravadora entre parênteses, seguido pelo texto.  

Esse formato permitiu Christgau em suas críticas, transbordando de uma 

subjetividade única, em oposição ao padrão crítico na época, seguido pela revista Rolling 

Stone, fundada em 1967 pelo jornalista Jann Wenner. Os textos eram maiores, mais 

aprofundados, por vezes, técnicos e frios. Wenner afirmou que a Rolling Stone não tratava 

especificamente da música em si, mas como movimento cultural, comportamental e até 

político. Já para Christgau, a música era apenas música, nada mais nada menos.  

Ele utiliza um formato que parecia menosprezado na sua época, mas que de certa 

forma acabou antecipando o conceito e produção textual na internet, as resenhas “pílula”. 

É interessante notar que esse formato, que parecia ser utilizado apenas como 

entretenimento, mesmo sendo informação, hoje, com o excesso de informação, passou a 

ser o modelo padrão de produção textual na internet. Em outras palavras, passou de mero 

entretenimento a pura informação e o modo como consumimos esta informação 

popularmente. 

 Christgau utilizou esse formato numa época em que o conceito de crítica cultural, 

de preferência popular, estava evoluindo. Com a influência do jornalismo literário em 

suas veias, os jornalistas e críticos passaram a escrever de uma forma mais passional, livre 

dos padrões mais tradicionais de se fazer jornalismo. Mesmo assim, muito em razão dos 

editores, esses jornalistas ainda dependiam de certo número de caracteres, geralmente 

para preencher uma página inteira. Menos Christgau, que parecia ter mais liberdade 
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quanto a isso em razão de suas resenhas, que iam de apenas uma linha, passando para 

cinco e chegando até a 20. Essa despreocupação com número de caracteres influenciou 

no conceito de texto virtual, com a dinâmica dos sites e a chegada do Twitter, por 

exemplo.  

 As colunas eram divididas num formato padrão, resenha abaixo de resenha. Essa 

organização antecipou a forma como podemos ler um texto virtual, que, a não ser que 

seja uma reprodução direta de um material impresso, permite começar a ler por onde o 

leitor quiser. Geralmente abrindo com lead, com o resto sendo informações adicionais, o 

texto não vai deixar de fazer sentido se o leitor começar pelo último parágrafo, por 

exemplo, exceto quando segue uma determinada ordem. Nas colunas de Christgau, seu 

olho pode ser basicamente seletivo, assim como geralmente se faz em jornais e revistas, 

passando páginas e páginas até encontrar algo que lhe interesse.  

 Analisando sua escrita, identifiquei o uso de dois dos quatro tipos de resenha 

citados por Bond (1962): relatorial e impressionista. Como o próprio Christgau cita em 

sua primeira coluna, ao ouvir um disco, ele escreve suas primeiras impressões sobre o 

mesmo, permitindo se expressar mais abertamente sobre o conteúdo, como bem se baseia 

a resenha impressionista: a crítica é a maior expressão de interpretação do ser humano, 

ou seja, o resenhista se coloca em sua crítica, como se estivesse escrevendo para ele 

mesmo. Ali Christgau expressa suas emoções instantâneas sobre o disco, após uma ou 

várias audições. Já a resenha relatorial se encontra no modo como Christgau organiza 

suas impressões. Ele não escreve sobre um ponto fixo dos discos, mas sobre aquilo que 

lhe chamou devida atenção. Às vezes podemos encontrar resenhas que falam do trabalho 

como um todo, e outras em que ele se preocupa apenas com a performance do artista ou 

da banda, por exemplo. Em alguns casos ele não chega nem a falar sobre o disco, citando 

outro trabalho para remeter ao disco supostamente resenha. O interessante disso tudo é 

que Christgau, pelo menos ao meu ver, em apenas uma ou cinco linhas, parece captar e 

resumir toda a essência do disco e até do artista. Ele diz muito falando pouco.     

Christgau escreve sobre a cultura pop, ou seja, de massa. Piza (2003) salienta que 

há uma característica própria na crítica de cultura pop, especialmente musical, de que a 

linguagem utilizada pelos críticos é fechada demais para um público mais amplo. 

Christgau não foge dessa regra. Suas referências ao trabalho de outros artistas e do mesmo 

artista podem passar despercebida por leigos no assunto, sendo entendidas apenas por 

aficionados musicais ou por quem está por dentro da cena musical de sua época. Contudo, 
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o crítico Douglas Wolk cita que as resenhas de Christgau soam perfeitamente agradáveis 

quando lidas lentamente, além de interessar a todos aqueles que não se interessam por 

música pop, e encantar aqueles que se interessam por música pop. Isso deixa a entender 

que Christgau escreve sobre música pop como se não estivesse pensando exatamente em 

música, e sim em confissões e impressões de um mero admirador de música. 

O jornalista Jody Rosen salienta que a linguagem utilizada por Christgau em suas 

resenhas apresenta um alto teor intelectual, devido ao uso de suas alusões, confissões 

inventivas em primeira pessoa e gírias. Apesar disso, suas resenhas são bastante 

acessíveis a todos. Este lado intelectual citado por Rosen não predomina em sua escrita. 

Suas resenhas críticas são bem organizadas e acessíveis, apesar deste elementos 

intelectuais. Ele demonstra conhecimento e controle sobre o que está escrevendo. Não 

exagera na forma de se expressar, demonstrando sinceridade e objetividade em suas 

impressões, características citadas por Piza (2003) para identificar uma boa resenha.      

 Outro ponto interessante sobre Christgau é que ele parece incorporar todos os 

lados de um crítico. Em suas resenhas é possível encontrar tanto sua linguagem mais 

pessoal - geralmente com um toque, leve ou bastante pesado, de ironia, mais passional 

como os seus colegas de profissão Lester Bangs e Greil Marcus -, como criativo, que é o 

que esse formato pílula mais permite como forma de linguagem, e técnico, 

contextualizando a obra e chamando atenção para a gravação em si e a sua produção. 

  Um último detalhe a ser analisado na evolução de suas colunas é que entre a 

década de 70 e 80, Christgau resenhava discos de uma forma geral, tanto considerados 

bons quanto ruins pelo resenhista. A partir da década de 90, com a atualização de suas 

cotações, suas colunas passaram a ser editadas de uma maneira mais pessoal, focando 

apenas em discos que o colunista considerava necessários ou agradáveis ao público. As 

resenhas mais negativas passaram a ser publicadas em uma coluna independente chamada 

de Turkey Shot, dedicada às cotações baixas de C até E. Hoje, com o Expert Witness, ele 

só se preocupa em resenhar discos que convém com seu gosto pessoal. 

2.6.1 – Resenha 1 

Prince: Dirty Mind [Warner Bros, 1980] 

‘’After going gold in 1979 as an utterly uncrossedover falsetto 

love man, he takes care of the songwriting, transmutes the persona, revs 

up the guitar, muscles into the vocals, leans down hard on a rock-
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steady, funk-tinged four-four, and conceptualizes--about sex, mostly. 

Thus he becomes the first commercially viable artist in a decade to 

claim the visionary high ground of Lennon and Dylan and Hendrix (and 

Jim Morrison), whose rebel turf has been ceded to such marginal 

heroes-by-fiat as Patti Smith and John Rotten-Lydon. Brashly 

lubricious where the typical love man plays the lead in "He's So Shy," 

he specializes here in full-fledged fuckbook fantasies--the kid sleeps 

with his sister and digs it, sleeps with his girlfriend's boyfriend and 

doesn't, stops a wedding by gamahuching the bride on her way to 

church. Mick Jagger should fold up his penis and go home. A’’  

‘’Após atingir o sucesso em 1979 como um autêntico homem do amor do falsete, ele toma 

conta da composição, muda sua persona, aumenta o som de sua guitarra, fortifica seus 

vocais, inclina-se em um som mais direto, um básico funk 4/4, e conceitualiza, sobre sexo, 

na maioria das vezes. Além disso, se torna o primeiro artista comercialmente viável em 

uma década a herdar o terreno visionário de Lennon, Dylan e Hendrix (e Jim Morrison), 

cuja rebeldia foi referenciada por tantos heróis marginais como Patti Smith e Johnny 

Rotten-Lydon. Exalando de uma sexualidade brutal onde o típico homem do amor tem 

um papel principal em ‘’He’s So Shy’’, aqui ele se especializa em completas fantasias de 

um diário de confissões sexuais – O Kid dorme com sua irmã e gosta disso, dorme com 

o amigo da namorada e não gosta disso, sabota um casamento após seduzir a noiva no 

caminho para a igreja. Mick Jagger deveria guardar seu pênis dentro da calça e voltar para 

casa. A’’ (Tradução minha) 

 Esta é uma das resenhas mais reverenciadas de Christgau. Nela podemos 

identificar todos os traços característicos de sua escrita. A maneira como inicia a resenha, 

descrevendo de forma objetiva a evolução musical de Prince em seu terceiro disco se 

aproxima do método mais tradicional de se fazer crítica. Christgau não exibe nenhuma de 

suas impressões pessoais, deixando seu leitor atento apenas às mudanças pelas quais 

passava o artista.  

Depois compara o talento de Prince com o de outras influentes figuras musicais, 

de décadas anteriores. Ao fazer isso, Christgau já demonstra seu total apoio a Prince, que 

naquela época estava começando a se destacar na cena musical. Um dos papéis da crítica 

é mostrar boas referências para o consumidor, demonstrar uma sincronia com o trabalho 

de determinado artista, servindo como um porta-voz. Igualando Prince a John Lennon e 
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Bob Dylan, por exemplo, Christgau induz seu leitor ao impacto revolucionário que Prince 

teria durante a década de 80.  

Christgau também cita o lado polêmico, e principal expoente de seu trabalho na 

época, de Prince, sua tendência a abordar temas sexuais e tabus, também comparando 

com esses mesmos artistas citados, como o ativismo político de John Lennon e a poesia 

subversiva e obscenidades de Jim Morrison, por exemplo. Essa sexualidade exalada no 

trabalho de Prince é salientada por Christgau ao citar e deixar suas impressões sobre o 

conteúdo lírico e ousado do disco, fazendo uma referência a ‘’He’s So Shy’’, sucesso das 

Pointer Sisters no mesmo ano, como uma contrapartida à figura masculina tímida da letra, 

totalmente o oposto do eu-lírico de Prince em suas letras, um autêntico predador sexual.  

Christgau termina a resenha resumindo toda a essência de Prince, tanto 

musicalmente e esteticamente, o apresentando à cena como o novo substituto de Mick 

Jagger, na época um símbolo sexual e sinônimo máximo desse autêntico predador sexual: 

‘’Mick Jagger deveria guardar seu pênis dentro da calça e voltar pra casa’’. Esse modo 

peculiar de expressão, apresentando uma linguagem informal e bem pessoa é que tornou 

Christgau conhecido no meio.  

Em sua totalidade, de acordo com Piza, essa pode ser considerada uma boa 

resenha. Completa, bem acessível e agradável de se ler. Há informação, contextualização 

e impressões do resenhista sobre o produto. Christgau não exagera em suas palavras e 

escreve com sua naturalidade e sinceridade características.  

2.6.2 – Resenha 2 

Ramones: Ramones [Sire, 1976] 

‘’I love this record--love it--even though I know these boys flirt 

with images of brutality (Nazi especially) in much the same way 

"Midnight Rambler" flirts with rape. You couldn't say they condone any 

nasties, natch--they merely suggest that the power of their music has 

some fairly ominous sources and tap those sources even as they offer 

the suggestion. This makes me uneasy. But my theory has always been 

that good rock and roll should damn well make you uneasy, and the 

sheer pleasure of this stuff--which of course elicits howls of pain from 

the good old rock and roll crowd--is undeniable. For me, it blows 

everything else off the radio: it's clean the way the Dolls never were, 

sprightly the way the Velvets never were, and just plain listenable the 
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way Black Sabbath never was. And I hear it cost $6400 to put on plastic. 

A’’  

‘’Eu amo esse disco – amo – mesmo tendo conhecimento de que esses garotos flertam 

com imagens de brutalidade (especialmente nazista) do mesmo modo que ‘’Midnight 

Rambler’’ trata de estupro. Você não pode dizer que eles perdoam qualquer tipo de sujeira 

– eles apenas sugerem que o poder de sua música apresenta fontes bastante sinistras e que 

só tocam nesses assuntos mesmo quando apenas oferecem uma sugestão relacionada ao 

tema. Isso me deixa desconfortável. Mas minha teoria sempre foi a de que o bom rock 

and roll deve te deixar desconfortável, e o êxtase alegre desse trabalho – que claro, 

provoca uivos de dor por parte do público do bom e velho rock and roll é inegável. Para 

mim, deixa no chinelo qualquer coisa na rádio: é limpo do jeito que os Dolls nunca foram, 

tão vivaz do jeito que os Velvets nunca foram, e apenas mais audível do jeito que o Black 

Sabbath nunca foi. E ouvi dizer que custou $6400 para ser colocado no vinil. A’’ 

(Tradução minha) 

 Nesta resenha foi identificado mais uma vez um padrão básico de crítica, com 

algumas peculiaridades próprias do resenhista: Christgau se coloca em sua resenha. Ao 

afirmar logo no início que ama esse disco, o crítico demonstra suas preferências pessoais 

e abre um caminho de reverência aos Ramones que permearia o resto da carreira da banda. 

Christgau afirmou em diversas entrevistas que os críticas musicais na década de 70 

estavam cansados do som típico que os jovens naquela ouviam: rock progressivo e rock 

pesado de FM, ou seja, nem tão pesado assim. Bandas como New York Dolls e Ramones 

foram como um sopro de frescor e nostalgia ao mesmo tempo por lembrar de tempos mais 

inocentes em que as músicas eram diretas e instintivas.  

A outra peculiaridade de Christgau está no modo descontraído que ele fala do 

disco, mesmo seguindo um padrão mais comum de texto crítico, ao analisar o conteúdo 

do disco, sem prender à fórmulas. As referências e comparações continuam, ao citar 

Midnight Rambler, dos Rolling Stones, um blues sobre assassinato e estupro composto 

sem nenhuma mensagem em especial, quase que de forma gratuita, para chocar mesmo. 

Sua comparação sugere que a violência expressa nas letras dos Ramones não é um ponto 

a ser levado a sério em seu som, e sim é usado como um aditivo ao som enérgico, poderoso 

e econômico da banda. Ou como o próprio afirma, esse é o melhor do rock and roll, 

divertir.  
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A resenha termina com mais referências: New York Dolls e Velvet Underground, 

dois grupos nova-iorquinos precursores do punk rock e de influência fundamental no som 

dos Ramones, e Black Sabbath, a banda britânica que deu origem ao heavy metal, e que 

Christgau detestava. Ao dizer que os Ramones soam diferentes dessas bandas, Christgau 

acaba salientando o impacto revolucionário que a banda exerceria um ano depois na 

indústria musical. Na resenha do álbum seguinte dos Ramones, Leave Home, de 1977, 

Christgau chama atenção para isso, ao dizer que quem considerava a banda uma piada, 

mudará de opinião após a audição deste segundo disco, e resume em três palavras o som 

e impacto dos Ramones na posterioridade: poder, sagacidade e economia.  

Mais uma vez, de acordo com Piza, essas duas resenhas podem ser consideradas 

boas e agradáveis de se ler. Christgau resume a revolução que é o som dos Ramones, 

induzindo ao leitor uma boa impressão sobre o disco. 

2.6.3 – Resenhas 3 e 4 

John Mayall: Jazz/Blues Fusion [Polydor, 1972] 

‘’Old blues guys plus old jazz guys? I always thought a fusion was something new. C-‘’ 

‘’Blueseiros velhos + jazzistas velhos? Eu sempre achei que fusão fosse algo novo. C-‘’ 

(Tradução minha) 

John Mayall: New Year, New Band, New Company [Blue Thumb, 1975] 

‘’And a brand new batch of clichés. C-‘’          

‘’E um punhado de novos clichês. C-‘’ (Tradução minha) 

 Aqui há dois exemplos de resenhas pílula em seu formato mais tradicional: uma 

linha. Esse tipo de resenha permite um uso melhor de uma linguagem irônica expressa 

pelo resenhista. Nas duas resenhas Christgau chama atenção pela sonoridade antiquada e 

conservadora do som de John Mayall, pioneiro do blues na Inglaterra. Blues é um gênero 

que não envolveu muitas mudanças drásticas durante todos esses anos. Desde o som 

acústico composto e tocado nos campos de algodão no sul dos Estados Unidos até a 

eletrificação urbana, o gênero não passou por muitas evoluções em sua forma de compor 

e tocar, e na visão de Christgau, esses discos não acrescentam em nada. Não que seja 

preciso, um bom blues não precisa de mais nada a não ser soar sincero e visceral. Mas o 

interessante aqui é que Christgau utiliza de uma linguagem irônica como resposta ao título 
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desses discos, que de fato pode atrair ouvintes incautos para um outro tipo diferente de 

som imposto por estes títulos.  

No primeiro disco, Jazz/Blues Fusion (Jazz/Blues Fusão), o título parece entregar 

mais um disco de jazz fusion, um gênero que surgiu na década de 70, que fundia o jazz 

com estilos mais populares, como rock and roll, funk e soul, no intuito de chamar a 

atenção de um público mais jovem, além de sintonizar com aquela geração. Unir o novo 

ao velho. Mas quando colocamos o disco para tocar, não há nenhum elemento que 

caracterize esse gênero. Essa é reposta irônica de Christgau. 

 No segundo disco, New Year, New Band, New Company (Novo Ano, Nova Banda, 

Nova Companhia), a ironia de Christgau torna-se mais evidente, já que o título mais uma 

vez induz a algo novo, e mais uma vez, ao colocarmos para tocar, mais do mesmo. 

Nenhuma novidade, apenas um punhado inédito de clichês.  

Pelo dinamismo de uma linha, essas duas resenhas soam mais como diversão do 

que críticas propriamente ditas, mas há de se destacar a presença dos dois fatores 

importantes que caracterizam uma crítica: informação e opinião, essa segunda em forma 

de advertência. E nada mais apropriado para um crítico que guiar seu leitor para o que 

este vai gastar seu dinheiro.  

2.6.4 – Resenha 5 

Jeff Buckley: Grace [Columbia, 1994] 

‘’Although Tim's vocal traces are in his genes as surely as 

John's are in Julian's, it's wrong to peg him as the unwelcome ghost of 

his overwrought dad. Young Jeff is a syncretic asshole, beholden to 

Zeppelin and Nina Simone and Chris Whitley and the Cocteau Twins 

and his mama--your mama too if you don't watch out. "Sensitivity isn't 

being wimpy," he avers. "It's about being so painfully aware that a flea 

landing on a dog is like a sonic boom." So let us pray the force of hype 

blows him all the way to Uranus. C’’   

‘’Apesar dos traços vocais de Tim estarem em seus genes assim como certamente os de 

John se encontram no DNA de Julian, é errado chama-lo de fantasma indesejável de seu 

sobrecarregado pai. O jovem Jeff é um babaca sincrético, contemplando Led Zeppelin, 

Nina Simone, Chris Whitley e os Cocteau Twins e a mãe dele – sua mãe também se você 

não prestar atenção. ‘’Sensibilidade não é algo ruim’’, ele diz. ‘’É sobre ser tão 
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dolorosamente cuidadoso que uma pulga pousando num cachorro soa como se fosse um 

foguete decolando.’’ Então vamos rezar para que o poder do hype o lance de volta até 

Urano. C’’ (Tradução minha) 

 Aqui temos um claro exemplo de resenha que fez Christgau ser tão odiado por 

muitos consumidores e admiradores de música. Podemos identificar mais uma 

característica marcante do resenhista: o Christgau maldoso. Como dito antes, Christgau 

quando resolve ser crítico em relação a algo que não lhe agrada, tende a ser quase 

destrutivo. Mas é uma característica comum da crítica, desmistificar o hype que 

gravadoras e até a própria mídia induz ao público, e aqui, Christgau vai na contramão da 

recepção que Buckley recebeu por parte da mídia na época.  

Grace, seu único álbum lançado em vida (Buckley morreria três anos depois, em 

1997, afogado sob circunstâncias misteriosas), foi muito bem recebido por público e 

crítica, inclusive sendo elogiado por Jimmy Page, guitarrista do Led Zeppelin, uma das 

influências de Buckley citadas na resenha.  

Mas o que chama a atenção nessa resenha é que Christgau apenas exibe suas 

impressões sobre o artista, ignorando quase que por completo o disco. A única citação ao 

trabalho em si que identifiquei está nas influências citadas por Christgau e no modo a 

como ele se refere a Buckley, ‘’babaca sincrético’’, como se estivesse dizendo que o disco 

soa mais como um apanhado aleatório de reverência e homenagem escancarada a esses 

artistas.  

De resto, Christgau difama o artista ao seu modo informal e característico, como 

se existisse uma rixa pessoal entre os dois. As referências comparativas continuam. Jeff 

Buckley chamou atenção da mídia pela sua maior herança, o timbre e alcance vocal de 

seu pai, Tim Buckley, compositor folk da década de 60 e 70 conhecido justamente por 

essa marca. Como comparação a essa troca de DNA entre pais e filhos, Christgau cita 

Julian Lennon, primogênito de John Lennon, que no final dos anos 80 se lança em carreira 

musical e sua voz recebe comparações com a do pai.  

No mais, a resenha como um todo não seria considerada um bom pedaço de crítica. 

Segundo Piza, um bom crítico ou resenhista devem manter o caráter e não insultar 

gratuitamente o artista resenhado, nunca levar para o lado do gosto pessoal. Mas 

pessoalmente não consigo enxergar o uso do gosto pessoal por parte de Christgau nessa 

resenha. Continuo identificando sua sinceridade em suas impressões. Além de que, como 
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dito antes, a coluna é o espaço mais pessoal de um jornal, logo, o colunista tem o direito 

de se expressar como bem entender.  

2.6.5 – Resenha 6 

Pretenders: Pretenders [Sire, 1980] 

‘’Tough gals, tough gals--suddenly the world is teeming with 

tough gals. And Chrissie Hynde is a good one. Maybe not all of her 

songs are championship singles, but she's got more to offer emotionally 

and musically (and sexually) than any of the competition, unless Patti 

counts. She's out for herself but she gives of herself as well; when she 

alternates between rapacity and tenderness you don't feel she's acting 

coy or fucked up, although she may be. And she conveys these changes 

with her voice as well as with her terse, slangy, suggestive lyrics. James 

Honeyman Scott's terse, slangy, suggestive guitar steals don't hurt 

either. A-‘’  

‘’Garotas duronas, garotas duronas – de repente o mundo se encontra repleto de garotas 

duronas. E Chrissie Hynde é um bom exemplo. Talvez nem todas suas canções sejam 

singles perfeitos, mas ela tem mais a oferecer emocionalmente (e sexualmente) do que 

qualquer outro na competição, a não ser que Patti esteja envolvida. Ela está fora de si mas 

também dá tudo de si: quando ela alterna entre malícia e ternura você não sente ela 

atuando com recalque ou como se estivesse cansada, apesar de que talvez ela esteja. E ela 

transmite essas mudanças tanto com sua voz como também com suas letras diretas, 

radiantes e sugestivas. Os toques da guitarra direta, radiante e sugestiva de James 

Honeyman Scott também não machucam nada. A-‘’ (Tradução minha) 

Nessa resenha as impressões de Christgau não apresentam sua subjetividade 

característica, se aproximando de uma linguagem mais objetiva e formal. Em outras 

palavras, esse é um exemplo de resenha mais padronizada, focada mais na análise direta 

do disco do que na opinião propriamente pessoal do resenhista. Interessante notar que, 

lendo do início ao fim, essa resenha soa como se fosse parte de uma crítica mais elaborada 

do disco.  

No caso, Christgau se refere à performance vocal e letras da vocalista dos 

Pretenders, Chrissie Hynde. O grupo surgiu numa época em que as mulheres começaram 

a se destacar como figuras influentes na cena musical, por meio da expressão e não como 

mero objeto, ou pelo menos de um modo mais sincero, longe da visão caricata de 
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empresários e gravadoras, por isso a referência de Christgau às ‘’garotas duronas’’ 

dominando o mundo. Chrissie Hynde é um exemplo dessas autênticas garotas, com sua 

pose rebelde, forte e independente.  

O primeiro disco dos Pretenders se destacou não só pela variação entre a força e 

entusiasmo do punk e o melodismo terno das canções pop, mas também pelas letras de 

Chrissie. Suas abordagens francas sobre sexo, não necessariamente do ponto de vista 

feminino, são uma marca dessa autenticidade feminina na época. Uma mulher compondo 

e cantando sobre violência sexual de maneira terna e um semi-estupro por gangue de 

motoqueiros deve ter causado desconforto numa sociedade machista, em que apenas 

homens podiam cantar sobre essa temática, geralmente da forma mais sexista possível.  

Essa resenha, pela objetividade e formalidade, pode ser considerada um bom 

documento de como se fazer crítica, apesar de parecer incompleto, parte de algo maior. 

Mas há informação, descrição e opinião por parte do resenhista, logo é pertinente ao 

conhecimento do leitor.  

2.6.6 – Resenha 7 

Pavement: Crooked Rain, Crooked Rain [Matador, 1994] 

‘’Whether the tunes come out and smack you in the kisser or 

rise from the clatter like a forgotten promise, this is a tour de force 

melodywise, which is not to get dewy-eyed about its market potential. 

They'll never truly sell out until they take voice lessons--as 

alternarockers from Stipe to Cobain know full well, soulful strength is 

the pop audience's bottom line. Me, I find their eternally pubescent 

croaks and whinnies exceedingly apt, and though in theory I always 

prefer songs that aren't about music, any bunch of obscurantist jokers 

who can inject the words "Stone Temple Pilots they're elegant 

bachelors" into my hum matrix have got a right to sing the rocks. A’’  

‘’Se as canções tocam e te atingem na boca ou crescem através do barulho como uma 

promessa esquecida, essa é uma obra-prima em termos melódicos, no qual não deve ser 

vista com olhos tortos sobre o seu potencial comercial. Eles nunca vão se vender a não 

ser que tomem aulas de canto – e como roqueiros alternativos como Stipe e Cobain sabem 

muito bem, força de espírito é a maior fraqueza da audiência pop. Eu, acho seus eternos 

lamentos e deboches púberes excepcionalmente apropriados, e apesar de em teoria eu 

sempre preferir canções que não falem da cena musical, qualquer punhado de piadistas 
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obscuros que injetam as palavras ‘’Stone Temple Pilots, eles são solteiros elegantes’’ na 

minha mente tem todo o direito de merecerem seu lugar ao sol. A’’ (Tradução minha) 

 Aqui temos um exemplo clássico de uma resenha totalmente autoral de Christgau 

em que ele se permite divagar mais a fundo em suas impressões, casando sua linguagem 

coloquial com uma descrição informal, soando mais próximo do literário do que o 

jornalístico. Há o uso de gírias como ‘’kisser’’, que se aproximam da linguagem 

metafórica e estranha utilizada pelo vocalista do Pavement, Stephen Malkmus. Christgau 

buscou resumir a essência do Pavement através de suas observações, que segundo Piza 

(2003), é o ponto elemental de uma resenha bem escrita. O resenhista deve deixar claro 

suas opiniões a respeito, não apenas informar. Ele não chega nem a resenhar o disco, 

preocupando-se mais em teorizar sobre a banda em si e no seu som em geral.  

Christgau defendeu a banda desde o momento em que ela apareceu na cena, a 

chamando de ‘’a melhor banda dos anos 90’’, pelo seu estilo e características musicais 

peculiares: a mistura de guitarras distorcidas berrando com belas melodias suaves e as 

letras debochadas e coloquiais. Tudo muito esganiçado e desajeitado, citado 

indiretamente por Christgau, ao defender sua autenticidade, dizendo que banda nunca se 

venderia ao mercado comercial, a não ser que fizessem aulas de canto.  

Dessa vez, as típicas referências de Christgau são todas relativas à cena musical 

alternativa, citando o vocalista do R.E.M., Michael Stipe, uma influência para o Pavement 

e mais um milhão de bandas e artistas independentes e alternativos, e Kurt Cobain, o 

carismático líder do Nirvana. A citação sobre o Stone Temple Pilots, outra banda famosa 

na época, foi tirada da canção Range Life, incluída no disco. Christgau abençoa a banda 

por uma cutucada dessas. 

 Esse pode ser considerado um ótimo documento crítico. Além do ponto de vista 

que beira ao entusiasmo do resenhista, não contendo nenhum traço de banalidade, no 

achismo e na pagação de pau, também serve como uma apresentação a um público novo 

que nunca ouviu falar na banda.  

2.6.7 – Resenha 8 

Whitesnake: Slip of the Tongue (Geffen, 1989)  

‘’They got lucky, and they don't intend to let go. With fast-gun-

for-hire Steve Vai operating all guitars and who knows what other 
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geegaws, they've consolidated their sound into essence of arena: all 

pomp, flash, male posturing, and sentimentality, this is now the Worst 

Band in the World. So you just move over, Journey. (Hey--where is 

Journey?) D’’   

‘’Eles tiveram sorte, e não pretendem largá-la. Com a rápida-arma-para-locação Steve 

Vai operando todas as guitarras e vai saber mais o que outras engenhocas, eles 

consolidaram seu som na essência do rock de arena: tudo pomposo, genérico, com postura 

máscula e sentimentalismo barato, essa é agora a Pior Banda do Mundo. Então você já 

pode apenas seguir o baile, Journey. (Hey, cadê o Journey?) D’’ (Tradução minha) 

 Esta resenha foi escolhida para ilustrar que críticos musicais também podem julgar 

baseado em seus gostos pessoais. E em suas colunas e entrevistas, Christgau deixa claro 

seu gosto para o leitor. Ele afirmou sempre ter sido um admirador de um rock and roll 

mais básico, sujo e dinâmico, e sempre detestou a evolução mais elaborada que se seguiu 

nas décadas seguintes, com o surgimento do rock progressivo, hard rock (especialmente 

o de FM, aquele som meio capenga) e heavy metal. O rock de arena, resumido por ele de 

uma forma bem sucinta e verdadeira, não foi uma exceção. 

 Nessa resenha, tece seus comentários depreciativos ao Whitesnake, talvez a maior 

banda-símbolo de rock de arena descrito negativamente por ele, pelo menos na época do 

lançamento desse disco em particular. No mais, mais um caso em que ele descreve o som 

da banda pra resumir o disco, de um modo instantâneo e formal.  

Os únicos resquícios da escrita de Christgau se encontram na suas típicas 

observações debochadas, como por exemplo, chamar o Whitesnake de a ‘’Pior Banda do 

Mundo’’, com destaque para o uso de iniciais maiúsculas, realçando a sua opinião de que 

é isso mesmo e tá falado.  

As citações ficam por conta de Steve Vai, guitarrista que se destacou na época 

pela sua habilidade e virtuosismo nas mãos, e o Journey, outra banda símbolo do rock de 

arena, que resumindo ainda mais o resumo eficaz de Christgau, se refere aquele som que 

lota estádios, feito exclusivamente para empolgar o público nos shows.  

No final, a observação irônica de Christgau, entre parênteses, mais uma vez, 

realçando a pergunta, faz toda a resenha valer a pena pelo tom extremamente pessimista 

imposto por Christgau. Naquela época, após atingir vários sucessos, o Journey 

desapareceu sem deixar vestígios da cena.  
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Mais um caso de boa resenha, baseado nas observações de Piza (2003). A resenha 

deixa claro ao leitor o que ele vai encontrar no produto, resume um sub-gênero musical 

que pode agradar fãs e desagradar desafetos, não exagera em suas opiniões pessoais, ou 

pelo menos não demonstra banalidade e deixa claro seus gostos pessoais sem 

necessariamente soar impotente ou arrogante em seus pontos. 

2.6.8 – Resenhas 9, 10, 11, 12 e 13 

The Stooges: The Stooges (Elektra, 1969)  

‘’Stupid-rock at its best--the side of the Velvet Underground that never developed (John 

Cale produced). B+’’ 

‘’Rock estúpido no seu melhor – o lado que o Velvet Underground nunca desenvolveu 

(John Cale produziu). B+’’ (Tradução minha) 

Santana: Santana (Columbia, 1969) 

‘’Just want to register my unreconstructed opposition to the methedrine school of 

American music. A lot of noise. C –‘’ 

‘’Só quero registrar minha oposição permanente à escola de metadrina de música 

americana. Muito barulho. C-‘’ (Tradução minha) 

Frummox: Here to There (Probe, 1970)  

‘’Pretentious cowboy music? Yes, pretentious cowboy music. C –‘’ 

‘’Música pretensiosa de cowboy? Sim, música pretensiosa de cowboy. C-‘’ (Tradução 

minha) 

Paul Anka: Anka (United Artists, 1974)  

‘’Sure "You're Having My Baby" is a cute little single. But the rest of the album is the 

usual abortion. C –‘’ 

‘’Claro que ‘’You’re Having My Baby’’ (Você Terá um Filho Meu) é uma pequena 

canção bonitinha. Mas o resto do álbum é o aborto usual. C-‘’ (Tradução minha) 

Stephen Sinclair: A+ (United Artists, 1977)  

‘’Wrong. D+’’ 
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‘’Errado. D+’’ (Tradução minha) 

 Não há muito o que analisar nessas cinco resenhas-pílulas. Foram 

selecionadas para ilustrar a apropriação desse formato por Christgau em suas colunas. 

Como dito antes, esse formato permite ao resenhista um uso mais sintético de suas 

opiniões. Nessas cinco resenhas, Christgau buscou resumir em uma linha sua opinião 

sobre o disco, e soam como se fosse uma afirmação instantânea do conteúdo presente 

neles.  Nas três últimas, Christgau abusa de sua ironia escrachada. Essas resenhas-pílula 

não resumem necessariamente o estilo de Christgau, mas fazem parte da evolução e 

formação de sua fama como crítico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



60 
 

 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  Após estudos e análises das resenhas, chegou-se à conclusão de que a marca que 

Christgau deixou na crítica, em especial dentro do jornalismo, foi justamente a sua 

maneira descontraída de resenhar os discos, em especial se colocando em seu próprio 

texto, isto é, deixando bem claro que o que estamos lendo é sua opinião sobre aquilo, 

literalmente autoral em suas palavras.  

Ele tornou o criticismo um exercício agradável de se ler, e até de se fazer. Não há 

nada maçante ali. Suas impressões, livres, práticas e longe das amarras tradicionais e até 

mesmo burocráticas da crítica abriram portas a um novo olhar para esse tipo de exercício 

jornalístico. Não há banalidade, puxa-saquismo e concepções vazias, tão atuais nos dias 

de hoje, em suas resenhas. Não estou querendo puxar tapete nem nada, mas passar horas 

lendo as resenhas em seu site é uma atividade imensamente prazerosa.  

Apesar de se encaixar como prática jornalística, por conter a base que caracteriza 

o jornalismo como ele é: informação e opinião, sua crítica se torna ainda melhor se vista 

pelos seus padrões criativos e líricos. Sem mostrar muito conhecimento teoricamente 

musical, mas sempre antenado com a cena de sua época, Christgau consegue resumir a 

essência de tal disco e artista. Não em seu espaço e tempo, naquele determinado período 

em que o artista se encontrava em eu auge criativo, mas na visão geral desse artista em 

relação à sua obra.     

Como foi dito anteriormente na análise de suas resenhas, de certa forma, com seu 

Guia do Consumidor, Christgau, sabendo ou não, foi um pioneiro na escrita e o formato 

utilizado na internet. Não foi o pioneiro no formato pílula, mas certamente o popularizou 

numa época em que críticas musicais soavam ao mesmo tempo pretenciosas e caretas 

demais. E isso também acabou antecipando a própria escrita na internet. Hoje, em 

comunidades virtuais como a Rate Your Music, onde os usuários, em sua maior parte, 

admiradores de música, podem demonstrar suas opiniões sobre os discos que consomem 

diariamente, da forma mais livre e espontânea possível. O jornalista Jody Rosen disse que 

há traços de Christgau nessas leituras dinâmicas por parte tanto da crítica quanto do 

público, além do interesse do jornalismo em não seguir o modelo ‘’relações públicas’’, 

comum entre ‘’amiguinhos’’ na indústria. 

 Seus textos curtos e nada complexos abriram a possibilidade de qualquer um 

perceber que pode escrever alguma coisa. Pessoalmente, me identifico com elas, e o que 
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me chama a atenção em sua escrita é justamente essa maneira pessoal, irônica e direta de 

resenhar um disco. Talvez por ter crescido junto com a internet, e vivendo numa era 

influenciada por ela, acabei me acostumando com textos mais curtos e mais acessíveis de 

se ler. Mas principalmente sempre me interessei por uma linguagem mais irônica, que 

abre as portas para uma visão mais debochada e cínica do que se passa ao nosso redor. 

 É notável também que Christgau entra no debate sobre o que é ser um bom crítico. 

É considerado um crítico respeitável aquele que faz o leitor questionar a obra com sua 

análise. Amando ou odiando, o público, influenciado pelo crítica, passa a pensar por si 

próprio e decidir se o disco vale ou não, o seu tempo e dinheiro. Já Christgau é tão direto 

ao ponto, leva seu lado pessoal, e se introduz na sua própria crítica induzindo o leitor a 

terminar a leitura já decidido. É como se fosse uma ordem, a sua ordem. Se Christgau não 

gosta, seu leitor também não gosta.   

Em relação à música ou, especificamente, a resenha de discos, atualmente não se 

nota muitos colunistas que utilizam desse meio. O que é uma pena, pois considero música 

e cinema no mesmo nível de importância que política e até o sensacionalismo e fofocas 

que continuam dominando a mídia, ou pelo menos nesse tipo de formato jornalístico. Ao 

ver que colunistas não utilizam seu espaço em periódicos para tratar a música, seja na 

resenha de discos ou opiniões variadas sobre artistas e bandas, de uma forma tão 

apaixonante, cativante e sincera como Robert Christgau, percebo que este é tão 

importante quanto os maiores críticos da história, ou no mesmo patamar que Lester Bangs 

e Greil Marcus, por exemplo. Música continua sendo abordado em revistas 

especializadas, em críticas e reportagens, o que permite maior aprofundamento, e isso é 

ótimo. Mas faz falta no colunismo, o gênero e formato que mais se aproxima do que 

entendemos como jornalismo. 
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