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RESUMO 

 

Este estudo caracteriza-se por uma investigação sobre a modalidade de jornalismo cultural da 
revista Bravo! a partir da interrogação de suas prioridades de agendamento. O questionamento 
aqui formulado como problema, situa-se então, no perfil editorial e no objetivo de gerar 
discussões e reflexões com suas reportagens. A revista possui um comprometimento de 
veiculação de toda e qualquer manifestação cultural brasileira, mas por que as notícias 
presentes na revista são mais voltadas para Rio de Janeiro e São Paulo? E por que prioriza, no 
seu agendamento, as manifestações de grandes cidades, já que a cultura do Brasil oferece 
diversas possibilidades enriquecedoras de informação, fora do eixo central do país? Para 
tanto, parte-se do conceito de cultura, examinando também o de cultura brasileira, para em 
seguida refletir-se sobre o de jornalismo cultural, considerando que a revista em estudo é uma 
prática específica desse tipo de jornalismo. Para tal investigação, utiliza-se uma metodologia 
que reúne vários ângulos: a recuperação histórica, análise de documento e o estudo de 
conteúdo, propriamente dito, da revista. Assim, através das análises de conteúdo, apresentam-
se os resultados obtidos, de acordo com a busca de informações sobre a priorização do eixo 
Rio-São Paulo no seu agendamento. 
 
Palavras-chave 
Jornalismo; jornalismo cultural; revista Bravo! 

 

 

ABSTRACT 

 

This research is an investigation about the priorities of the agenda-setting presented in Bravo! 
magazine’s cultural journalism. The question formulated here, resides in the editorial profile 
of the magazine, and in its objective of creating debating subjects. The magazine has the 
commitment to cover all cultural manifestations of Brazil, but why are the news focused 
primarily on Rio de Janeiro and São Paulo? And why is there also much more focus on the big 
cities, rather than other places that can offer unordinary cultural possibilities? For the start of 
the study, the concept of culture is analyzed, as well as the Brazilian culture, and then the 
concept of cultural journalism is discussed. The methodology used has a multi-angle 
characteristic: historical research, document analysis, and the content analysis of the magazine 
itself. Therefore, through these analyses, the results are presented, according to the search of 
information about the priorities of the agenda-setting.  
 
Keywords 
Journalism; cultural journalism; Bravo! magazine 
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Introdução: 

 

 A monografia aqui apresentada, “ Estratégias de jornalismo cultural: os processos de 

agendamento da Revista Bravo!”, é fruto de um inquietação sobre as operações de 

agendamento e tematização empregados na revista. Considera-se como problema da pesquisa 

as razões que levam referida publicação a enfatizar conteúdos mais direcionados a um 

determinado local, ao mesmo tempo em que deixa claro em seus editorias a importância de 

uma cobertura jornalística de todas as manifestações brasileiras.  

  A partir desta questão, o presente trabalho – que é um estudo sobre uma modalidade 

de jornalismo cultural - dedica-se a uma investigação sobre as estratégias de agendamento e 

tematização aplicados na revista Bravo! Trata-se de uma pesquisa para descobrir os motivos 

que fazem com que Bravo! seja tão focada na cultura de grandes cidades como Rio de Janeiro 

e São Paulo. Como se sabe, a revista Bravo!  tem no seu perfil editorial o objetivo de gerar 

discussões e reflexões com suas reportagens e também o comprometimento da veiculação de 

toda e qualquer manifestação cultural brasileira, mas pergunta-se por que as notícias presentes 

na revista são mais voltadas para Rio de Janeiro e São Paulo? E por que prioriza no seu 

agendamento as manifestações de grandes cidades, já que a cultura do Brasil oferece diversas 

possibilidades enriquecedoras de informação, fora do eixo central do país.  

 Em função do que se expõe acima, visa-se pesquisar e analisar diferentes edições da 

revista, priorizando as análises estruturais e de conteúdo, para enfim, descobrirmos os 

processos de agendamento empregados na revista. Objetiva-se também, o levantamento de 

dados, que mostrem se realmente ocorre uma maior relevância em matérias voltadas a um 

determinado local, ou seja, se há ênfases geográficas, determinadas pela sua localidade.  

 A pesquisa se torna relevante para a comunidade acadêmica e para o público 

interessado em refletir a cultura produzida nos veículos especializados, pois possibilita uma 

contribuição para um maior conhecimento em relação à estrutura e os processos de 

agendamento de uma revista cultural, nacional e de grande circulação, com tiragem de 35 mil 

exemplares mensais. Ela adquire também, um importante papel para a reflexão. Ao apontar as 

diferenças entre o que é produzido em um país com uma grande diversificação cultural e 

temática, e as manifestações culturais apresentadas como um produto e priorizando, muitas 

vezes, os assuntos incluídos na agenda do mês, principalmente nas grandes cidades. 
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 É com base em reportagens e críticas das revistas publicadas pela Editora D’Avila e 

Editora Abril que analisarei como se dá o agendamento e se esse sofre alterações ao longo dos 

anos. Como teorias que fundamentem este estudo estão a agenda setting (ou agendamento), 

além de análises morfológicas, que permitam o estudo sobre diferentes aspectos da estrutura, 

ângulos editoriais e os focos das matérias.  

 O trabalho está dividido em quatro capítulos. No primeiro veremos alguns breves 

comentários sobre noções de cultura, onde partiremos do conceito mais geral, até alguns mais 

específicos para o desenvolvimento do trabalho. Examinando também o de cultura brasileira, 

para em seguida refletir sobre conceitos relacionados com jornalismo cultural, considerando 

que a nossa revista em estudo é uma prática específica desse tipo de jornalismo.  

 O capítulo 2, tem como temática algumas noções sobre o jornalismo cultural,  e um 

item que prioriza o jornalismo cultural no Brasil. Apresenta um breve registro sobre os 

aspectos históricos e conceituais do jornalismo cultural, apresentando datas que foram 

marcantes e que tiveram relevância na sua história. Nesta parte, também entram questões 

como a indústria cultural e os meios de comunicação de massa, determinantes para a atual 

situação dessa modalidade específica, no jornalismo. Em seguida, abordaremos a questão do 

jornalismo cultural no Brasil, suas particularidades  e uma tendência que é muito utilizada nos 

espaços culturais de jornais e revistas - a forma de tratamento das culturas como produto e 

mercadoria.  

 Já o terceiro capítulo, intitulado Revista Bravo! Estudo de Caso, mostra o histórico, a 

apresentação, juntamente com as características e funcionamentos da revista Bravo!, 

distribuídas em dois itens. Trataremos de um caso específico de jornalismo cultural no Brasil, 

que surge em outubro de 1997, com a Editora D’Avila e passa a ser administrada pela Editora 

Abril em 2004, e que continua com uma grande circulação até o momento atual com algumas 

modificações ao longo do tempo. O  objetivo do capítulo é analisar a história dessa revista 

para compreendermos melhor o fenômeno de agendamento e logo, a ênfase dada na cobertura 

dos assuntos, priorizando determinados lugares em detrimento de outros.   

 O quarto e último capítulo refere-se à análise de uma estratégia de jornalismo cultural. 

Aqui descreveremos as características específicas de cada edição, mas estruturando-as de 

forma mais geral, como as inovações e o itens que se repetem ao longo dos anos. Veremos 

também o universo e o tratamento editorial. Analisaremos a estrutura da revista, buscando 
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inovações e regularidades, para compreender o agendamento e a tematização da revista. A 

referência para as análises serão edições que vão desde sua criação até as mais atuais. Dezoito 

edições foram escolhidas para serem trabalhadas, que são: A primeira edição - outubro de 

1997 -, seguindo as de outubro de 1998, 1999, 2000 e 2001.  

 Analisaremos também a edição de novembro de 2001, pois foi o momento em que a 

revista passou por uma grande reforma gráfica. Depois a de março de 2002, em que o 

fundador da revista Luis Felipe D’Avila não faz mais parte da revista. Segue a de outubro de 

2002 e 2003. Já a edição de março de 2004 é também de grande relevância para análise, pois é 

o momento em que a Editora Abril compra a revista, e tem sua primeira edição publicada em 

seu nome. Seguimos, então, com as de outubro de 2004 e 2005. Outra data importante é 

janeiro de 2006, pois é o momento que a Editora Abril assume definitivamente a revista.  

 Passamos, enfim, para as de outubro de 2006, 2007, 2008 e a mais recente -  outubro 

de 2009. A explicação pela escolha das revistas do mês de outubro é por se tratarem de 

edições comemorativas (já que a revista surge em outubro), e que possibilitam uma maior 

variedade de assuntos e de número de páginas, para uma melhor análise estrutural.  

 A descrição das características da revista Bravo! terá como preocupação maior a 

visualização de peculiaridades, inovações e as regularidades, que aparecem ao longo dos anos, 

com ênfases nos processos de agendamento. No universo editorial faremos um levantamento 

de dados no que diz respeito à composição da revista. Veremos como a revista é estruturada e 

dividida em relação às reportagens, colunas, autores e os temas tratados.  

 Já o item tratamento editorial tem como objetivo a pesquisa da angulação das matérias 

e a ênfase de agenda dada a determinadas regiões, analisando em reportagens e críticas, os 

locais em que essa possível ênfase é dada, seja em títulos, nas legendas, nas fotografias ou em 

textos.  

 O trabalho a seguir busca a análise da Revista Bravo!, revista que se tornou um 

importante veículo para a indústria cultural. A busca aqui é por um melhor entendimento 

sobre os processos de agendamento e tematização no decorrer das edições. Veremos como 

Bravo! tem tratado das diferentes culturas, e como o jornalismo cultural tem mudado ao longo 

dos anos.  
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Capítulo 1 - Breves comentários sobre noções de cultura  
 

 Entendemos o jornalismo cultural como um determinado processo de criação e de 

produção que envolve práticas, linguagens e diversos tipos de profissionais como artistas, 

criadores. para estruturar suas rotinas, processos e produtos. Veremos ao longo deste trabalho 

que esta modalidade de jornalismo destaca-se de outras práticas culturais, razão pela qual 

implica que nós reflitamos sobre conceitos que podem iluminar nosso trajeto.  

 Para entender o jornalismo cultural como uma modalidade específica de jornalismo é 

preciso que nós passemos por algumas noções de cultura. Inicialmente, veremos como alguns 

autores definem o conceito de cultura, de cultura brasileira e de manifestações culturais. Para 

tanto, devemos considerar que a cultura e suas manifestações se apresentam de modo distintos 

como nas artes, na música, no teatro, na literatura, no cinema e também no jornalismo 

cultural.  

 Feitas estas observações, o objetivo deste capítulo é compreender os conceitos e a 

noção de cultura, juntamente com as manifestações dentro de várias práticas para assim, 

entender o porquê dessa modalidade de jornalismo e mais especificamente a revista Bravo! 

utilizarem na sua agenda, temas mais voltados para determinadas cidades e não englobar as 

manifestações que ocorrem em todo o país. 

 Começaremos então, com o conceito de cultura. O termo, até o século XVII, foi muito 

ligado às referências das artes, da música e da literatura. Atualmente, o termo cultura pode ser 

visto em tudo que se refere ou pode ser apreendido dentro de uma sociedade ou comunidade, 

como hábitos de alimentação, modos de se vestir, de beber, de falar, nas escrituras, na 

visualidade. Essa ampliação do conceito de cultura mostra que todos os povos estão 

constituídos por diferentes modalidades de expressões, hábitos e crenças que remetem a noção 

de cultura. 

 Mas, muitas vezes, o termo recebe interpretações diferentes do seu significado 

original. Muitos acreditam que uma pessoa é culta por ter feito uma faculdade, ou por ser um 

intelectual. Neste caso, o nível cultural de cada pessoa passa a ser verificado à medida que vai 

se adquirindo conhecimento e informação e é determinado pelo grau de instrução de cada um. 

Porém, a cultura vai além desse simples entendimento, ela engloba muitos outros significados: 

 

Cultura diz respeito a tudo aquilo que caracteriza a existência social de um povo ou 
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nação, ou então de grupos no interior de uma sociedade. Levando em conta as 
características, digam elas respeito às maneiras de conceber e organizar a vida social 
ou a seus aspectos materiais. São os conhecimentos, as idéias e crenças, assim como 
as maneiras como eles existem na vida social. Já que não se pode falar em 
conhecimento, idéias, crenças sem pensar na sociedade à qual se referem. A cultura 
diz respeito a uma esfera, a um domínio, da vida social (SANTOS, 1983, p.44). 
 

 A cultura é a dimensão da vida em sociedade, do processo social. Ela não é apenas um 

conjunto de práticas como a arte, ou a religião, como sendo uma parte da vida social. Segundo 

Santos (1983) “não se pode dizer que cultura seja algo independente da vida social, algo que 

não tenha a ver com a realidade onde existe. Cultura é uma construção histórica, seja como 

concepção, seja como dimensão do processo social. A cultura é um produto coletivo da vida 

humana.” 

 Dois sentidos diversos podem ser dados à cultura se formos pensar na época em que 

Morin (1972) escreveu o artigo Novas correntes nos estudos das comunicações de massas. Há 

um sentido que poderíamos chamar de etnológico ou sociológico: a cultura é o que se interpõe 

entre a natureza e o indivíduo, “o que alimenta em sonhos e em mitos, em normas e em regras, 

a vida pessoal dos membros de uma sociedade”. Assim, toda sociedade, até mesmo todo 

grupo humano, tem sua cultura própria. Por outro lado, há uma cultura no sentido clássico de 

humanidades. 

 Segundo Chauí (1986) para estudar o conceito de cultura é necessário partir de uma 

abordagem etimológica do termo. Dessa forma, cultura vem do verbo latino colere que 

originalmente era utilizado para o cultivo ou cuidado com a planta. Por analogia o termo foi 

empregado para outros tipos de cuidados, como o cuidado com a criança ou puericultura, o 

cuidado com, ou deuses, ou culto. Cultura era então o cuidado com tudo que dissesse respeito 

aos interesses do homem, quer fosse material ou simbólico. Para a manutenção desse cuidado 

era preciso a preservação da memória e a transmissão de como deveria se processar esse 

cuidado, daí o vínculo com a educação a ao cultivo do espírito. O homem culto teria então 

uma interioridade cultivada para a verdade e a beleza, inseparáveis da natureza e do sagrado.  

 No Dicionário Aurélio (1999), se formos procurar, a palavra cultura apresenta diversos 

sentidos. Vai desde o conceito original da palavra, em latim, que seria o ato, efeito ou modo 

de cultivar, a cultura de animais, até o sentido mais antropológico, como sendo a parte ou o 

aspecto da vida coletiva, relacionados à produção e transmissão de conhecimentos, à criação 

intelectual e artística. São códigos e padrões que regulam a ação humana individual e coletiva, 
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tal como se desenvolvem em uma sociedade ou grupo específico, e que se manifestam em 

praticamente todos os aspectos da vida: modos de sobrevivência, normas de comportamento, 

crenças, instituições, valores espirituais, criações materiais. 
 Vemos então que a cultura passa do significado puramente material, que tinha em 

relação à vida agrária, para um significado intelectual, moral, que significa conjunto de idéias, 

valores, regras, crenças, manifestações artísticas, tradições, ensinamentos e costumes 

produzidos e transmitidos dentro de uma sociedade. Após a busca e a compreensão do 

conceito, passamos então, a ver o funcionamento e as diferentes manifestações culturais 

dentro de um país. Isso diz respeito a uma realidade específica, pois a cultura, ao mesmo 

tempo que pode ser compreendida como fenômeno universal, ela tem suas particularidades e 

estão inseridas em contextos geográficos, econômicos, sociais e simbólicos. Nesses termos é 

que nós vamos agora examinar esse conceito aproximando-o de uma noção de cultura 

brasileira. 

 Poderíamos conceituar a cultura brasileira como uma totalidade nacional que 

significasse o encontro de realizações intelectuais, artísticas, científicas, produzidas dentro de 

um determinado espaço nacional, específico. Mas isso significa muito pouco quando se trata 

da cultura brasileira. Esse conceito é limitado demais e não envolve mudanças e aspectos 

dinâmicos. Segundo Alfredo Bosi (2002), surge um problema ao se pensar um conceito para a 

cultura brasileira, vendo-a como algo homogêneo e uniforme, quando se trata de compreender 

a cultura brasileira como um fenômeno total, homogêneo, sem levar em conta a diversidade 

dos seus imaginários, de suas práticas, lingüísticas, de seus fazeres materiais, etc.. 

  

Ocorre, porém, que não existe uma cultura brasileira homogênea, matriz dos nossos 
comportamentos e dos nossos discursos. Ao contrário: a admissão do seu caráter 
plural é um passo decisivo para compreendê-la como um “efeito de sentido”, 
resultado de um processo de múltiplas interações e oposições no tempo e no espaço 
(BOSI, 2002, p.7). 
 

  Segundo o autor o que chamamos de cultura brasileira nada tem de homogêneo e 

uniforme. Ele explica que a tão notável multiplicidade, às vezes, produz até uma aparência de 

caos. “A sua forma complexa e mutante resulta de interpenetrações da cultura erudita, da 

cultura popular e da cultura de massas”(Bosi, 2002). 

 Quando estudamos a noção de cultura brasileira percebemos a mesma como uma 
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diversidade, um fenômeno que trataria de evidenciar as diferentes culturas que se cruzam, se 

articulam. A cultura das classes populares está, em certas situações em meio a cultura de 

massa. A erudita, em meio à popular, e vice-versa. Os ritmos das músicas no Brasil são 

diversos. As comidas e as danças mudam visivelmente de um Estado para o outro e os 

costumes variam de cidade para cidade. Há ainda as culturas mais antigas como as ibéricas, 

indígenas e africanas. E as culturas migrantes como italiana, alemã, síria, judaica, japonesa. 

Sem contar as diferentes culturas internas como a gaúcha, a nordestina, a paulista.  

 Mas, em meio a tantas culturas distintas, colonizações e imigrantes de diferentes 

lugares, o que seria considerado uma manifestação de cultura brasileira? Aldo Vanucchi 

levanta algumas questões que geram a reflexão. 

 

O que pode ser considerado manifestação de cultura brasileira? Uma língua imposta 
por um colonizador há cinco séculos? Um hino (com a música oficializada em 1890 
e a letra só em 1922) que poucos sabem cantar e que foi decidido de cima? Um 
esporte chamado futebol, de origem inglesa? O livro Os Sertões, obra ligada a um 
específico contexto histórico e regional? E depois, há a questão da nacionalidade. 
Como defini-la? (VANUCCHI, 1988 , p.9). 
 

 A cultura brasileira, segundo Aldo Vanucchi é um modo de tipificar o homem 

brasileiro, como se fosse possível estabelecer um padrão abstrato do comportamento, válido 

na realidade das relações sociais. Vanucchi apresenta duas situações no enfoque valorativo da 

cultura brasileira, que são opostas e que ocorrem habitualmente: “ou se tende à recusa do 

significado que é produzido aqui, em função de um complexo de inferioridade ante as 

produções estrangeiras, ou se parte para a valorização simplista, acrítica, ufanista e 

ingênua”(Vanucchi, 1988, p.10). 

 Mas qual seria a produção cultural que realmente configura a cultura brasileira? A da 

elite, imposta como cultura da nação? Ou a de origem, a cultura popular? Vanucchi observa 

que se trata de uma cultura oposta à cultura das classes dominantes e que incorpora o folclore, 

mas não é sinônimo de folclore.  

 

 É preciso captar a cultura popular a partir da compreensão das condições de vida das 
classes inferiores. Diz o autor que é a cultura do “fazer” mais do que a do “saber”, 
distinção que seria perigosa, se não estivesse entre aspas, visto que, desse modo, 
torna-se claro que não há uma idéia de exclusão e que o conceito de “saber” é, neste 
ponto, o saber enquanto aquisição acadêmica e visão racionalizada e intelectualizada 
do mundo (VANUCCHI, 1988, p.9). 
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 Talvez se possa dizer que cultura brasileira é, antes de qualquer outra consideração, 

uma entidade complexa e fluida, uma tendência e uma busca, antes de algo pronto e acabado. 

E como nos mostra Luiz Roberto Lopez, “a cultura brasileira está procurando seu próprio 

conceito” (Lopez, 1988, p.7).  

 Como vimos, entendemos a noção de cultura brasileira de uma perspectiva da 

diversidade e que pressupõe a possibilidade de nomeá-la diversamente. Por exemplo, ela pode 

ser compreendida da perspectiva da cultura popular. 

 Popular, segundo o Dicionário Aurélio (1999), refere-se ao que é próprio do povo, ou 

então, o que é feito para o povo, entre outras descrições, ou seja, a cultura popular é a cultura 

do povo. É o resultado de uma interação contínua entre pessoas de determinadas regiões. 

Nasceu da adaptação do homem ao ambiente onde vive e abrange inúmeras áreas de 

conhecimento, como as crenças, artes, moral, linguagem, idéias, hábitos, tradições, usos e 

costumes, artesanato, folclore. Mas há uma grande discussão entre pesquisadores e folcloristas 

brasileiros, em torno do conceito de cultura popular. Segundo Câmara Cascudo:  

 

Ao contrário da lição dos mestres, creio na existência dual da cultura entre todos os 
povos. Em qualquer deles há uma cultura sagrada, oficial, reservada para iniciação, e 
a cultura popular, aberta apenas à transmissão oral, feita de estórias de caça e pesca, 
de episódios guerreiros e cômicos, a gesta dos heróis mais acessível à retentiva 
infantil e adolescente (CASCUDO,1971, p.58). 

 

 A proximidade do conceito de cultura popular com a questão da identidade nacional é 

abordada também por muitos estudiosos, como Renato Ortiz, em Cultura Brasileira e 

Identidade Nacional (2001), que relembra autores como Nelson Werneck Sodré e Gilberto 

Freire para explicar que na história essas temáticas estão sempre próximas, como nos anos 50 

e 60 quando os movimentos políticos e intelectuais “propõem redefinir a problemática 

brasileira em termos de oposição ao colonialismo”. 

 Ortiz (2001) mostra a relação entre popular e nacional, partindo também para 

observações quanto à memória coletiva e a memória nacional. E quanto à memória, Luis 

Camara Cascudo define a memória de um povo com a seguinte frase: 

 

A memória é a imaginação do povo, mantida comunicável pela tradição, 
movimentando as culturas, convergidas para o uso, através do Tempo. (...) O povo 
guarda e defende sua ciência tradicional, secular patrimônio onde há elementos de 
todas as idades e passagens do mundo". (CASCUDO, 1971, p. 9 e 29). 
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 Evidentemente que vários autores pensaram a cultura da perspectiva da tradição, de 

extensas populações que trazem seus hábitos e marcas dessa diversidade cultural que resgata 

nossas origens - africana, ibérica, indígena, sem falar das imigrações mais recentes. Isso nos 

leva a pensar que cada grupo humano, a partir de suas relações com o meio, em seus diversos 

níveis, contribui para a formação, manifestação, veiculação do seu modo de ser. 

 Neste caso, a noção de cultura estaria associada a noção de identidade. A identidade, 

como nos mostra Hall (2003) tem uma concepção sociológica, que preenche o espaço entre o 

interior e o exterior, entre o mundo pessoal e o mundo público, e vai se moldando conforme a 

estrutura em que vive, conforme os mundos culturais que habitam.  

 

O sujeito, previamente vivido como tendo uma identidade unificada e estável, está se 
tornando fragmentado; composto não de uma, mas de várias identidades, algumas 
vezes contraditórias ou não-resolvidas. O próprio processo de identificação, através 
do qual nos projetamos em nossas identidades culturais, tornou-se mais provisório, 
variável e problemático (HALL, 2003, p.12). 

  

 Essa problemática citada acima, segundo Hall (2003), diz respeito à não ter uma 

identidade fixa, essencial ou permanente. A identidade é formada e transformada 

continuamente em relação às formas pelas quais somos representados ou interpelados nos 

sistemas culturais que nos rodeiam. 

 Já as culturais nacionais, em que nascemos se constituem em uma das princiapis fontes 

de identidade cultural. Ao nos definirmos, algumas vezes dizemos brasileiros, ou ingleses, ou 

indianos. Obviamente, ao fazer isso estamos falando de forma metafórica, pois essas 

identidades não estão literalmente impressas em nossos genes, entretanto, efetivamente 

pensamos nelas como se fossem parte de nossa natureza essencial, como nos mostra Stull 

Hall: 

  

 Na verdade, as identidades nacionais não são coisas com as quais nós nascemos, mas 
são formadas e transformadas no interior da representação. Nós só sabemos o que 
significa ser “inglês” devido ao modo como a “inglesidade” veio a ser representada - 
como um conjunto de significados - pela cultura nacional inglesa. A formação de 
uma cultura nacional contribui para criar padrões de alfabetização universais, 
generalizou uma única língua vernacular como o meio dominante de comunicação 
em toda a nação, criou uma cultura homogênea e manteve instituições culturais 
nacionais (HALL, 2003, p.48). 

 

 Essas culturas nacionais exigem, mesmo que o indivíduo seja autônomo, faz com que 
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esses se identifiquem como algo mais amplo, como um membro de uma sociedade, de um 

grupo, de uma nação.  

 À medida em que as culturas nacionais tornam-se mais expostas a influências 

externas, é difícil conservar as identidades culturais intactas ou impedir que elas se tornem 

enfraquecidas através do bombardeamento e da infiltração cultural, como a globalização. 

 Mas, como fazer uma ligação entre essas noções mais amplas com a modalidade de 

jornalismo cultural? Nossas convicções, hipóteses, argumentam para algumas questões. Em 

primeiro lugar, o jornalismo não é apenas uma prática, uma técnica, ele envolve questões mais 

amplas, como os assuntos pautados por ele, ou seja, está diretamente ligado com a sociedade. 

Em segundo lugar, quando o jornalismo fala sobre uma sociedade, faz referência à sociedade 

mais imediata a ele, como aquela mais distante, mais universal.  

 Em terceiro lugar, apontamos a seguinte questão: falar das sociedades significa falar 

das suas culturas, dos seus imaginários, das suas práticas na forma de manifestações gráficas, 

visuais, auditivas, envolvendo linguagens e atividades que os homens utilizam para se 

comunicar, como a literatura, o cinema, as artes, a música. E um último aspecto: em tempos 

modernos só seria possível esse patrimônio cultural entres os homens pela vias dos meios de 

comunicação e não mais privilegiando a comunicação face a face, mas os meios de 

comunicação mais modernos, como o jornalismo como prática cultural.   

 A imprensa, e o jornalismo em si, possui um papel importante de informar, entreter e 

educar, mas algumas dessas funções são, muitas vezes, esquecidas no dia-a-dia de uma 

redação. A cultura, que deviria servir como enriquecedora no repertório cultural das pessoas, 

por ser de relevante importância na formação do homem, costuma bater de frente com 

questões comerciais e econômicas. Falar sobre jornalismo e cultura é um exercício repetitivo, 

quando se trata de dois assuntos que caminham lado a lado. O jornalismo se nutre de cultura 

diariamente. Em resumo, o fazer jornalístico é, em si mesmo, uma atividade cultural. Por 

outro lado, a cultura – sobretudo na sociedade pós-moderna – necessita de um veículo que 

registre as suas transformações e as divulgue para que um número maior de pessoas possa 

interagir com estas mudanças. 

 E dentro do jornalismo estudaremos uma modalidade específica do conhecimento - o 

jornalismo cultural. A seguir veremos um pouco de sua história e seus conceitos para 

compreendermos melhor a rotina e o funcionamento da revista Bravo!.  
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Capítulo 2 - Noções sobre o jornalismo cultural 

 

 No capítulo anterior, estabelecemos o conceito de cultura. No presente capítulo 

examinaremos a noção de jornalismo cultural, modalidade do jornalismo  que envolve a 

cultura produzida e transmitida dentro de uma sociedade, segundo disposições midiáticas. 

Essa revisão será necessária para analisar e compreender melhor o funcionamento da revista 

Bravo!. O capítulo pretende auxiliar na investigação sobre as rotinas produtivas e as 

estratégias de agendamento aplicados na revista, assim como os motivos que fazem com que a 

publicação seja focada na cultura das grandes cidades. 

 À princípio, podemos entender que o termo jornalismo cultural diz respeito às práticas 

da profissão jornalística que tratam das diversas manifestações culturais existentes em uma 

sociedade.  

 Nesse contexto, iremos abordar neste capítulo, num primeiro momento, um breve 

histórico do jornalismo cultural com um levantamento de datas que foram marcantes e que 

tiveram relevância na sua história.  

 Neste percurso, veremos como a indústria da cultura e o surgimento dos meios de 

comunicação de massa no século XX foram determinantes para a atual situação do jornalismo 

cultural. Em seguida, abordaremos a questão do jornalismo cultural no Brasil, sua situação 

contemporânea, suas particularidades e uma tendência que é muito utilizada nos espaços 

culturais de jornais e revistas - a forma de tratamento das culturas como produto e mercadoria. 

Também serão mostradas algumas breves questões sobre o jornalismo cultural versus o 

entretenimento.  

 É de conhecimento geral que o jornalismo cultural é uma especialização jornalística 

que dá conta das diferentes manifestações culturais dentro de uma sociedade. Seus textos 

procuram refletir sobre as práticas e as produções culturais. É uma ferramenta importante para 

difundir as diversas manifestações artísticas entre as pessoas e gerar uma maior reflexão no 

público. 

 A característica principal do jornalismo cultural é a análise dos temas, com o objetivo 

de gerara reflexão. Segundo José Marques de Mello: 

 

 Desde seu nascimento, jornalismo cultural caracteriza-se por sua análise crítica. É 
portanto, a reflexidade que distingue efetivamente o jornalismo cultural de outras 
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editorias, ou seja, enquanto os cadernos de economias, de cidade, de política 
noticiam as práticas, o jornalismo cultural faz uma reflexão sobre essas práticas em 
suas críticas e crônicas. O que fica claro quando observamos os gêneros textuais 
consagrados nessa editoria são a crítica, a resenha e a crônica, todos marcados pela 
opinião e pelo posicionamento reflexivo sobre as práticas (MELLO, 2006, p.8). 

 

 Já o jornalista e pesquisador Jorge Rivera (2003) entende o jornalismo cultural como 

um campo envoltório e excludente em que estão inseridos os sentidos de cultura 

antropológica1 e cultura das humanidades clássicas. Há quem amplie a discussão 

compreendendo também que todo o jornalismo é cultura, uma vez que a cultura está em tudo 

(Piza, 2003).   

 No livro El periodismo cultural, de Jorge Rivera vamos encontrar uma definição mais 

abrangente sobre o tema. O autor define jornalismo cultural como: 

  

uma zona muito complexa e heterogênea de meios, gêneros e produtos que abordam 
com propósitos criativos, críticos, reprodutivos ou divulgatórios os terrenos das 
‘belas artes’, as ‘belas letras’, as correntes do pensamento, as ciências sociais e 
humanas, a chamada cultura popular e muitos outros aspectos que têm a ver com a 
produção, circulação e consumo de bens simbólicos, sem importar sua imagem ou 
destinação (RIVERA, 2003, p.19). 
 

 É comum conceituar o jornalismo cultural como uma especialização, onde a 

necessidade maior é atender a um públicos mais segmentado e tratar os temas com  maior 

profundidade. Mas isso, também ocorre nas demais seções e editorias, como esporte, 

economia, política e outras. Mas a sua temática vai muito além disso. A editoria cultural não 

se restringe a, simplesmente, divulgar as produções e manifestações culturais de uma 

sociedade.  

 O que acontece é que, enquanto as demais editorias focalizam os aspectos informativo 

e descritivo sobre um determinado assunto, na editoria cultural e nos cadernos culturais a 

temática apresenta (ou deveria, como veremos mais adiante) outra forma de divulgar e 

1    No livro A Cultura de Massa no Século XX: necrose, de Edgar Morin, existem três sentidos principais para a 

palavra cultura: o antropológico - que de um lado se opõe à natureza e engloba, portanto, tudo o que não depende 

do comportamento inato e, por outro lado, tudo o que é dotado de sentido; o etnográfico - que reagrupa crenças, 

ritos, normas, valores, modelos de comportamento que se perpetuam de geração em geração; e o das 

humanidades - que se refere a um sentido residual ou restrito - classificado também como cultura ilustrada e que, 

historicamente, centra a cultura nas humanidades clássicas e no gosto literário-artístico (MORIN, 1999, p.75) 
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informar os assuntos. As matérias podem ter aqui, mais de uma interpretação, diferente do que 

ocorre nas editorias tradicionais, onde impera a objetividade dos fatos. Ela pode ser analítica, 

interpretativa, crítica e autoral, centrada, algumas vezes, na reflexão. 

 Para Rivera, o jornalismo cultural contém “uma bagagem de informação, um tom, um 

estilo e um enfoque adequado à matéria tratada e as características do público eleito” 

(RIVERA, 2003, p.11) 

 Segundo Debora Lopez e Marcelo Freire (2004) o objeto do jornalismo cultural são as 

artes e a produção intelectual. Já Ivan Tubau (apud VILLA, 2000, p.2) vê o jornalismo 

cultural como uma “forma de conhecer e difundir os produtos culturais de uma sociedade 

através dos meios de comunicação de massa”. Definição que se torna restrita do ponto de vista 

do questionamento do que seriam, de fato, os produtos culturais.  

 Sérgio Luiz Gadini se torna, neste trabalho, mais explicativo e abrangente em relação 

às formas em que os produtos culturais estão dispostos, utilizando categorias como a música, 

literatura, teatro, cinema, artes plásticas. Com a definição de Gadini pode-se visualizar e 

compreender melhor o processo de criação no jornalismo cultural. 

 

Compreende-se por Jornalismo Cultural os mais diversos produtos e discursos 
midiáticos orientados pelas características tradicionais do jornalismo (atualidade, 
universalidade, interesse, proximidade, difusão, objetividade, clareza, dinâmica, 
singularidade, etc) que ao pautar assuntos ligados ao campo cultural, instituem, 
refletem/projetam (outros) modos de pensar e viver dos receptores, efetuando assim 
uma forma de produção singular do conhecimento humano no meio social onde o 
mesmo é produzido, circula e é consumido. (GADINI, 2004, p. 1). 
 

 Percebemos então, que o jornalismo cultural é composto pelas características do fazer 

jornalístico e o objeto de interesse dessa categoria é pautado pela mesma hierarquia de escolha 

do jornalismo tradicional. Mas o diferencial aqui, é a forma em que são transmitidos esses 

objetos. Essa modalidade trata de ir além da informação. Trata de analisar e criticar as 

diferentes manifestações culturais e seus produtos e criar um espaço de reflexão no público e 

na sociedade.  

 A função do jornalismo cultural é revelar de forma clara e acessível, segundo Morin 

(2001) citado por Mello (2006, p.16) “que, em toda a grande obra, de literatura, de poesia, de 

música, de pintura, de escultura, há um pensamento profundo sobre a condição”.  

 Para Gadini, como vimos anteriormente, a transmissão da cultura é tratada com 



20 
 
 

 
 
 

características comuns ao do jornalismo tradicional, como a clareza e a objetividade dos fatos. 

Mas isso não significa que ao escrever sobre a literatura, a música, por exemplo, você não 

possa fazer uma análise mais aprofundada sobre o assunto, gerando a reflexão e a discussão 

no público, segundo nos mostra Morin, no parágrafo anterior.  

  Com o resgate de algumas definições e conceitos de jornalismo cultural partimos, 

então na busca por um breve resgate dos principais marcos históricos do jornalismo cultural 

através dos tempos. No entanto, deparamo-nos com o fato dessa modalidade de jornalismo 

não ter uma história precisa e delimitada. O ano de 1711 não se trata de uma data inicial do 

jornalismo cultural mas pode ser compreendida como o marco  do surgimento de um 

jornalismo cultural. Esse ano, em Londres, foi fundada a revista diária The Spectator pelos 

ensaístas ingleses Richard Steele e Joseph Addison.  

 
Figura 1 

Primeiro volume encadernado da revista The Spectator. Fonte: http:www.roteiroromanceado.com 
 

 

 A idealização da revista tinha como objetivo tornar o conhecimento e a cultura em 

algo democrático, onde os eventos, festivais, livros, valores e costumes seriam difundidos na 

sociedade londrina de uma forma atraente, reflexiva e criativa. As discussões em torno dos 

temas propostos nas revistas circulavam nas mesas dos clubes, bares e cafés, pois ela tratava 

de vários assuntos da sociedade. 
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A revista falava de tudo - livros, óperas, costumes, festivais de música e teatro, 
política - num tom de conversação espirituosa, culta sem ser formal, reflexiva sem 
ser inacessível, apostando num fraseado charmoso e irônico que faria o futuro grão-
mestre da crítica, Samuel Johnson, sentenciar: “Quem quiser atingir um estilo inglês 
deve dedicar seus dias e suas noites a ler esses volumes” (PIZA, 2003, p.12). 
 

 
Figura 2 

Poeta e ensaísta Joseph Addison. Fonte: http:www.roteiroromanceado.com 
 
 

 
Figura 3 

Edição de 7 de Junho de 1711 - Fonte: http:www.roteiroromanceado.com 

 

          A avaliação reflexiva dos fatos e a avaliação dos produtos culturais como o  teatro e as 

artes surge após o Renascimento. Influenciado pelo Humanismo, o jornalismo cultural, 

propiciou o movimento iluminista no século XVIII. 
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Iniciava-se então, graças ao poder multiplicador da imprensa, uma era de ouro do 
jornalismo europeu, tão influente na modernidade quanto as revoluções políticas, as 
descobertas científicas, a educação liberal ou o romance realista. Na Inglaterra, além 
de Addison e Stele, o ensaio reproduzido instantaneamente teve nomes influentes 
como o citado Samuel Johnson (1709-1784), o dr. Johnson, que escrevia em The 
Rambler, e William Hazlitt (1778-1830), em The Examiner, para não falar de 
Charles Lamb, na London Magazine, e muitos mais. (PIZA, 2003, p.13). 
 

 A London Magazine foi lançada em 1732. De subtítulo Gentleman's monthly 

intelligencer (O informante mensal do cavalheiro), durou até 1785, quando foi renomeada 

para The New London Magazine (A Nova Revista de Londres), permanecendo um sucesso de 

público por várias décadas. De dimensões reduzidas (21 cm x 13 cm), a London Magazine 

tinha 64 páginas de texto, trazendo ocasionalmente algum mapa dobrado ou uma xilogravura 

em seu interior. Destinada à elite britânica, tratava da vida social inglesa, de estatísticas 

relativas ao país e ao mundo, dos acontecimentos marcantes no Reino e no exterior, de 

Literatura, Economia e Finanças, além de ter uma seção com poemas ensaios e curiosidades.  

 Ensaios, romances, resenhas e estudos eram a base para a crítica sobre os assuntos 

ligados à sociedade, às artes e aos lançamentos de obras clássicas, além de alimentar os 

debates políticos. A Revolução Francesa influenciou o surgimento do jornalismo cultural na 

Europa. Segundo Piza (2003) foi nas expressões sobre a cultura estampadas nos panfletos e 

pasquins nas ruas das cidades que a Revolução Francesa ganhou um vigor e um rumo. 

 Mas foi no século XIX que o ofício do jornalismo cultural ganha status como uma 

atividade exclusiva, com o crítico Saint-Beuve. Nesta época uma numerosa geração de 

grandes críticos surgem no cenário de toda e Europa, influenciando outros continentes. Edgar 

Allan Poe foi o crítico e ensaísta que iniciou essa nova era nos Estados Unidos. 
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Figura 4 

London Magazine. Fonte: http:www.roteiroromanceado.com 
  

 Outro escritor que contribuiu com os romances-folhetins foi Honoré de Balzac2. Com 

dezenove anos convenceu sua família – de modestos recursos – a sustentá-lo em Paris na 

tentativa de tornar-se um grande escritor. Obcecado pela idéia da glória literária e da fortuna, 

foi para a capital francesa em busca de periódicos e editoras que se dispusessem a publicar 

suas histórias – num momento em que Paris se preparava para a época de ouro do romance-

folhetim, fervilhando em meio à proliferação de jornais e revistas.  

 Na segunda metade do século XIX, já havia um grande número de ensaístas, um dos 

motivos diz respeito ao desenvolvimento e a industrialização que começou a fazer parte das 

grandes cidades. Apenas no final do século XIX é que o jornalismo cultural, segundo Piza 

(2003) “atravessa o Atlântico”e se torna influente em países como o Brasil (veremos mais à 

frente um breve resgate do jornalismo cultural no Brasil). Essa modalidade se manifesta no 

2    Honoré de Balzac nasceu em Tours em 20 de maio de 1799. Tido como o inventor do romance moderno, 

Balzac deu tal dimensão aos seus personagens que já no século XIX mereceu do crítico literário e historiador 

francês Hippolyte Taine a seguinte observação: “Como William Shakespeare, Balzac é o maior repositório de 

documentos que possuímos sobre a natureza humana”. Aos 47 anos, massacrado pelo trabalho, pela péssima 

alimentação e pelo tormento das dívidas que não o abandonaram pela vida inteira, ainda que com projetos e 

esboços para pelo menos mais vinte romances, já não escrevia mais. Morreu em 18 de agosto de 1850, aos 51 

anos. Entre seus livros está Ilusões Perdidas. 
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escritor, crítico de teatro e polemista literário Machado de Assis. Diverso outros escritores 

brasileiros da época também passaram pelo jornalismo cultural, como José Veríssimo, editor 

da Revista Brasileira, Sílvio Romero e Araripe Jr., que se destacaram pela qualidade crítica, 

ensaísta e historiadora da literatura.  

 Porém, nesta época, segundo Piza (2003), o jornalismo cultural e o estilo da crítica 

cultural feita em periódicos começaram a mudar:  

 

 A presença social adquirida pela imprensa ficou evidente durante o famoso Caso 
Dreyfus, na França, em que um tenente judeu foi acusado de traição. Em 13 de 
janeiro de 1898, o popular romancista naturalista Émile Zola (1840-1902), também 
crítico de arte e literatura, saiu em defesa de Dreyfus numa carta aberta ao presidente 
da França sob o título “Eu acuso”. Esse momento de glória jornalística levou Zola à 
prisão e multa, mas também obrigou o caso a ser revisto, e a inocência do tenente foi 
provada (PIZA, 2003, p.17). 

 

 Enquanto isso na Inglaterra o irlandês George Bernard Shaw criava um novo estilo de 

jornalismo cultural. Após fracassar como romancista e antes do sucesso na dramaturgia, Shaw 

misturava em suas críticas de arte, teatro, música e literatura à polêmica política, observação 

social e análise estética. O escritor Piza (2003) explica que nesta nova fase: “o crítico cultural 

agora tinha de lidar com idéias e realidades, não apenas com formas e fantasias” 

 As mudanças nas críticas e no jornalismo cultural se estenderam à outras capitais 

como, por exemplo, Viena. Em 1899, o crítico Karl Kraus3 funda a revista Die Fackel (A 

Tocha) que unia sátiras políticas com comentários estéticos. Em 1936 é fechada por causa do 

sistema nazista. 

 

3    Karl Kraus (1874-1936) foi jornalista, crítico, poeta, filólogo e dramaturgo. É muito lembrado por seus 

aforismos - pequenas pílulas que concentravam idéias e provocações para a leitura rápida do cidadão urbano - e 

pelo drama Os últimos dias da humanidade. Temido, odiado ou venerado pelos seus contemporâneos, Karl Kraus 

foi editor, por 37 anos, da revista Die Fackel  



25 
 
 

 
 
 

 
Figura 5 

Edição da Revista Die Fackel  de 1912. Fonte: Fonte: http:www.roteiroromanceado.com 
 

 
Figura 6 

Retrato de Karl Kraus por Oskar Kokoschka (1925). Fonte: http://caferepublica.blog.com 

 
           

 Em Berlim, Walter Benjamin4, com seus ideais socialistas, participou, quando jovem, 

no Movimento da Juventude Livre Alemã, colaborando para a revista do movimento. Nesta 

época nota-se uma nítida influência de Nietzsche em suas leituras. No final a década de 20 

publica resenhas e traduções que lhe trariam reconhecimento como crítico literário, entre elas 

as séries sobre Charles Baudelaire. 

 As transformações nas técnicas, nos modos e estilos de se fazer jornalismo e mais 

4     Walter Benjamin (1892-1940) foi um ensaísta, crítico literário, tradutor, filósofo e sociólogo judeu alemão. 

No ensaio “A Obra de Arte na Época de suas Técnicas de Reprodução” Benjamin tem como ponto central desse 

estudo a análise das causas e conseqüências da destruição da “aura” que envolve as obras de arte, enquanto 

objetos individualizados e únicos. Em 1940, escreve a sua última obra, considerada por alguns o mais importante 

texto revolucionário desde Marx, por outros, um retrocesso no pensamento benjaminiano:, as Teses Sobre o 

Conceito de História.  
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especificamente o cultural percorrem o mundo todo e começam a se renovar: 

 

 Até a virada do século XX, o jornalismo era feito de escasso noticiário, muito 
articulismo político e o debate sobre livros e artes. Mas a modernização da sociedade 
transformou também a imprensa: o jornalismo moderno passou a chiar mais 
importância para a reportagem, para o relato de fatos, não raro sensacionalistas, e 
começou a se profissionalizar. Repórteres de política e polícia passaram a ser os mais 
importantes dentro das redações. O jornalismo cultural também “esquentou”: 
descobriu a reportagem e a entrevista, além de uma crítica de arte mais breve e 
participante. Das conversações sofisticadas de Addison e Stelle até as resenhas 
incisivas de Zola, Klaus e Shaw, o jornalismo cultural tomou sua forma moderna 
(PIZA, 2003, p.19).  

 

 Já no início do século XX, o crítico se torna mais “incisivo e informativo, menos 

moralista e meditativo. No entanto, continua a exercer uma influência determinante, a servir 

de referência não apenas para leitores, mas também para artista e intelectuais de outras áreas” 

(PIZA, 2003, p.20).  

 

1.1 Jornalismo cultural no Brasil: 
  

 Como vimos anteriormente o autor Daniel Piza aponta o final do século XIX como 

sendo o marco do jornalismo cultural no Brasil. Mas foi nos anos de 1930, como indica Sérgio 

Gardini (2003), que o crescimento foi efetivo.  

 

Como se sabe, esse processo só vai acontecer no Brasil – ainda que de forma lenta, 
devido ao alto índice de analfabetismo, baixa concentração urbana, dentre outros 
fatores – a partir do século XIX, tendo como marco a vinda da família real em 1808. 
Na prática, em termos urbanos e públicos, só vai ser possível falar em consumo e 
crítica cultural algumas décadas mais tarde. Ou, para ser mais exato, a partir das 
últimas décadas daquele século. E, de modo mais significativo, a partir dos anos 
1930 (GADINI, 2003, p. 217). 
 

 A história do jornalismo cultural no Brasil iniciou com as sessões de variedades e 

posteriormente os folhetins que representaram a expansão do espaço ocupado pelas sessões de 

variedades no jornal. Folhetim segundo Jesús Martín-Barbero “designava uma parte do jornal: 

o rodapé da primeira página, onde iam parar as ‘variedades’, as críticas literárias, as resenhas 

teatrais, junto com anúncios e receitas culinárias, e não raro com notícias que metiam a 

política em disfarce de literatura” (BARBERO, 2001, p. 183).  
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 Foi com o surgimento dos movimentos culturais e literários de vanguarda, que Rivera 

(2000) atribui o crescimento do jornalismo cultural nas primeiras décadas do século XX. O 

movimento de vanguarda é um dos mais significativos da arte do final do século XIX e 

começo do século XX, segundo o escritor Ferreira Gullar (1982). O movimento foi um reflexo 

das profundas transformações que a sociedade passou. A partir da Revolução Industrial, os 

movimentos de vanguarda expressam no campo das artes a crise de uma visão de mundo e a 

necessidade de renovação e progresso que o dinamismo social impõe. Esses movimentos 

repercutiriam no Brasil na segunda década do século e também aqui determinariam a 

renovação das formas artísticas.  

 A Semana de Arte Moderna, que se tornou o marco histórico dessa renovação, sofreu a 

influência da vanguarda européia, mas a refletiu da maneira possível a um meio cultural e 

social diverso do europeu. De 11  a 18 de fevereiro de 1922, no Teatro Municipal de São 

Paulo ocorreu a, também chamada, Semana de 22. Durante os sete dias de exposição, foram 

expostos quadros e apresentadas poesias, músicas e palestras sobre a modernidade.                           

 
Figura 7 

Um dos cartazes colocados no Teatro Municipal de São Paulo. Fonte: 
http://musicaarteemodernismo.blogspot.com 
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Figura 8 

Capa de Di Cavalcanti para o catálogo da exposição. Fonte: http://musicaarteemodernismo.blogspot.com 
                

 A Semana representou uma verdadeira renovação, tanto na linguagem, como na busca 

de experimentação e liberdade criadora. Também marcou época ao apresentar novas idéias e 

conceitos artísticos, como a poesia através da declamação; a música por meio de concertos, 

que antes só havia cantores sem acompanhamento de orquestras sinfônicas; e a arte plástica 

exibida em telas, esculturas e maquetes de arquitetura, com desenhos arrojados e modernos. O 

adjetivo "novo" passou a ser marcado em todas estas manifestações que propunha algo no 

mínimo curioso e de interesse. 

 Seu objetivo era renovar o ambiente artístico e cultural das cidades com "a perfeita 

demonstração do que há em nosso meio em escultura, arquitetura, música e literatura sob o 

ponto de vista rigorosamente atual", como informava o Correio Paulistano a 29 de janeiro de 

1922. 

 Participaram da Semana nomes consagrados do modernismo brasileiro, como Mário 

de Andrade, Oswald de Andrade, Víctor Brecheret, Anita Malfatti, Menotti Del Pichia, Sérgio 

Milliet, Heitor Villa-Lobos entre outros. 
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Figura 9 

Mário de Andrade. Fonte: http://geraldofreire.uol.com.br 
 

 
Figura 10 

Oswald de Andrade. Fonte: http://escritaesociedade.wordpress.com 
 

 
Figura 11 

Na charge, o espanto do novo. Fonte: http://musicaarteemodernismo.blogspot.com 
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 A partir daí, segundo Ferreira Gullar (1989) a pintura que tinha uma tendência abstrata 

do cubismo, do futurismo e do dadaísmo modificou-se com o surgimento da pintura 

figurativa, que se esgotou na década de 50, quando a Bienal de São Paulo pôs os jovens 

artistas brasileiros em contato com os desdobramentos que a vanguarda histórica européia 

sofrera na própria Europa. Os poetas concretistas paulistas assumiram o mesmo radicalismo 

dos pintores, dando preponderância, na construção dos poemas, aos elementos visuais. A arte 

chamada neoconcreta que aconteceu quase uma década antes das manifestações na arte 

européia. 

 

A diferença entre esses movimentos de vanguarda mais recentes e o Modernismo de 
22 é que eles já não são repercussões tardias do que ocorria nas metrópoles, mas 
expressões de uma mesma atualidade. Isso se deve, entre outros fatores, ao 
desenvolvimento dos meios de comunicação e transportes bem como ao surgimento 
de um mercado de arte em escala internacional, estimulador das Bienais e outros 
certames responsáveis pelo intenso intercâmbio estético entre os países. Talvez por 
isso, no âmbito literário, os movimentos de vanguarda, carentes do mesmo suporte 
comercial e promocional, não tenham atingido igual amplitude nem a mesma 
vertigem desagregadora que os caracterizou no âmbito das artes plásticas (GULLAR, 
1989, p.19). 

 

 Na época do movimentos de vanguarda surge a produção de diversas revistas como 

Klaxon, Leitura, Don Casmuro, Diretrizes, Espírito Novo e Hierarquia, com propostas 

ideológicas e estéticas.  

 A revista Klaxon era um mensário de arte moderna. Surge durante a Semana de 22 e é 

o primeiro veículo dedicado à propagação das idéias lançadas pelos modernistas paulistas. 

Guilherme de Almeida (1890 - 1969), Sérgio Milliet (1898 - 1966), Oswald de Andrade (1890 

- 1954), Mário de Andrade (1893 - 1945), Luís Aranha (1901 - 1987) e Rubens Borba de 

Moraes (1899 - 1986) participam das diversas etapas de produção da publicação, desde a 

redação dos textos até a concepção do projeto gráfico. A revista teve nove edições, sendo que 

a primeira continha um editorial-manifesto, que definia as tendências da revista , marcada pela 

contradição da necessidade de se abrir para as idéias estrangeiras, porém sem perder de vista o 

nacional.  

 



31 
 
 

 
 
 

 
Figura 12 

Capa da Revista Klaxon nº 1. Fonte: A Revista no Brasil, p.110 
 

 

 A revista publicava poemas de escritores brasileiros como Manuel Bandeira (1886 - 

1968), artigos do correspondente no Rio de Janeiro, o poeta e crítico literário Sérgio Buarque 

de Holanda (1902 - 1982). Klaxon é pioneira na publicação de crítica cinematográfica no país, 

em artigos assinados por Mário de Andrade comentando filmes como O Garoto, de Charles 

Chaplin, por exemplo. Além disso, publica artigos sobre cultura, crítica literária, poemas, 

piadas, anúncios satíricos e gravuras.  

 Após a publicação da Klaxon, surgiriam novas publicações, ao longo da década de 20, 

em diversos pontos do país, como Estética, A Revista, Terra Roxa e Outras Terras, Festa, 

Verde e Revista de Antropofagia.  

 Em 1925 é publicada a A Revista, responsável pela divulgação do movimento 

modernista em Minas Gerais. Circularam apenas três números, nos meses de julho e agosto de 

1925 e janeiro de 1926. Entre seus redatores estava Carlos Drummond de Andrade. Em seu 

primeiro número, o editorial afirmava: 

(...)Somos, finalmente, um órgão político. Esse qualificativo foi corrompido pela 
interpretação viciosa a que nos obrigou o exercício desenfreado da politicagem. 
Entretanto, não sabemos de palavra mais nobre que esta: política. Será preciso dizer 
que temos um ideal? Ele se apóia nos mais franco e decidido nacionalismo constituiu 
o maior orgulho da nossa geração, que não pratica a xenofobia nem o chauvisnismo, 
e que longe de repudiar as correntes civilizadoras da Europa, intenta submeter o 
Brasil cada vez mais ao seu influxo, sem quebra de nossa originalidade nacional 
(Site: http://www.gracilianoramos.hpg.com.br). 
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 A Revista de Antropofagia teve duas fases. A primeira contou com 10 números, 

publicados entre os meses de maio de 1928 e fevereiro de 1929, sob a direção de Antônio de 

Alcântara Machado e a gerência de Raul Bopp. A segunda apareceu nas páginas do jornal 

Diário de São Paulo. Foram 16 números publicados semanalmente, de março a agosto de 

1929, e seu secretário era Geraldo Ferraz. 

 
Figura 13 

Revista de Antropofagia. Fonte: A Revista no Brasil, p. 116 
 

 

 
Figura 14 

Revista de Antropofagia. Fonte: A Revista no Brasil, p.116 
 

  

 Em janeiro de 1928, Tarsila do Amaral pintou uma tela e deu de presente ao seu 
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marido Oswald de Andrade. A tela impressionou profundamente Oswald e Raul Bopp, que a 

batizaram com o nome de Abaporu (Aba, “homem”; poru, “que come”), daí nascendo a idéia 

e o nome do movimento. Iniciada com o polêmico Manifesto Antropofagio, assinado por 

Oswald de Andrade, a revista foi realmente um espelho da miscelânea ideológica em que o 

movimento modernista se transformara: ao lado de artigos de Oswald, Alcântara Machado, 

Mário de Andrade, Drummond, encontramos textos de Plínio Salgado (em defesa da língua 

tupi) e poesias de Guilherme de Almeida, ou seja, de típicos representantes da Escola da Anta 

(Manifesto do Verde-Amarelismo). 

 
Figura 15 

Abaporu, de Tarsila do Amaral. Fonte: http://www.portalsaofrancisco.com.br 

 
 Foi no período, desde a chegada, no final do século XIX, até o crescimento desta 

modalidade, em 1930, que o trabalho jornalístico, no Brasil, sofre grandes mudanças, e 

conseqüentemente no jornalismo cultural. O jornalismo se modifica e consequentemente, 

também o estilo de se fazer críticas culturais: 

 

 mostrando, por exemplo, que uma ópera de Mozart era composta de muito mais 
elementos que as belas melodias e o figurino pomposo. O crítico cultural agora tinha 
que lidar com idéias e realidades, não apenas com formas e fantasias (PIZA, 2003, 
p.17). 

 

 Segundo Piza (2003), depois da geração de Machado de Assis e José Veríssimo, os 

jornais e revistas criam um espaço maior aos críticos profissionais e informativos, que não só 

analisam as obras, mas refletem sobre a cena literária e cultural.  

 Percebe-se que nos primeiros anos, o jornalismo cultural no Brasil está diretamente 
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ligado aos autores literários. O motivo principal era a dificuldade que se tinha de viver de 

literatura no Brasil. Muitos escritores passaram primeiro pelo jornalismo e pela crítica. Um 

dos mais famosos foi Lima Barreto, que escreveu As recordações do escrivão Isaías Caminha 

para satirizar as blefes e as ignorâncias vigentes numa redação.  

 Os escritores tinham, também, a possibilidade de mostrar suas idéias em cadernos e 

colunas de crítica, sempre com um público grande e fiel. É o caso do escritor de Paulicéia 

Desvairada e Macunaíma, Mário de Andrade, que colaborou no jornal Diário de S. Paulo 

entre 1933 e 1935. Como crítico de arte, escrevia para a coluna “Música”, responsabilizando-

se pelo envio de resenhas escritas logo após os concertos, para serem publicadas no dia 

seguinte. Além dessa coluna quase diária como crítico de música, Andrade ainda colaborava 

nesse jornal com artigos e crônicas na coluna “Editoriais”, que contava com textos de 

conhecidos intelectuais. Nesse espaço, o autor tinha liberdade em publicar textos mais longos 

e elaborados que necessitassem de mais fôlego, sem se preocupar com o tamanho do texto ou 

com a urgência da entrega do trabalho. 

 Uma importante revista é apresentada aos brasileiros em 1928, por Assis 

Chateubriand. A capa era a ilustração de uma mulher ao estilo melindrosa com sombra nos 

olhos, unhas cintilantes, lábios pintados insinuando um beijo e cinco estrelas prateadas, 

simbolizando a constelação do Cruzeiro do Sul.  

 

 
Figura 16 

Revista Cruzeiro. Fonte: A Revista no Brasil, p. 24 
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Figura 17 

Revista Cruzeiro. Fonte: A Revista no Brasil, p. 25 

 

 A revista O Cruzeiro, marca a época ao lançar reportagens investigativas e contribuir 

com a cultura brasileira com textos. Nomes como José Lins do Rego, nos contos, Vinicius de 

Moraes e Manuel Bandeira com os artigos. Já as ilustrações eram por conta de Anita Malfatti 

e Di Cavalcanti, as colunas de José Cândido de Carvalho e Rachel de Queiroz, além do humor 

de Millôr Fernandes. “Nos anos 30 e 40, O Cruzeiro seria a revista mais importante do Brasil 

por sua capacidade de falar a todos os tipos de público” (PIZA, 2003, p. 33). 

 A crônica tem papel importante e fundamental na história do jornalismo cultural no 

Brasil. Com uma tradição pequena de um jornalismo literário, o uso da crônica se torna 

presente nos periódicos para transformar a literatura mais próxima do povo e do leitor. Isso 

acontecia porque havia uma grande dificuldade de os escritores se estabelecerem sem a 

imprensa.Segundo Daniel Piza: 

 

De Machado de Assis a Carlos Heitor Cony, passando por João do Rio, Carlos 
Drummond de Andrade, Rubem Braga, Paulo Mendes Campos, Otto Lara Resende, 
Ivan Lessa e outros, a crônica sempre teve espaço fixo nas seções culturais de jornais 
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e revistas brasileiros e, portanto, é uma modalidade inegável do jornalismo cultural 
brasileiro (PIZA, 2003, p.33). 

  

 Segundo Piza, a grande época da crítica em jornal no Brasil começaria nos anos 40 e 

se estenderia até o final dos anos 60. Surgem, a partir daí, dois grandes nomes: Álvaro Lins5 e 

Otto Maria Carpeaux6. “Dois críticos que combinam o jornalismo e o enciclopedismo, aliando 

ainda visões políticas sensatas e apurado estilo jornalístico. Ambos trabalharam no Correio da 

Manhã e ajudaram a dar ao jornal sua merecida fama de bem escrito e independente”(PIZA, 

2003, p.34). Ainda nos anos 40, marcaram presença, nomes como Sergio Buarque de 

Holanda, Augusto Meyer, Brito Broca e Franklin de Oliveira.  

 Nos anos 50, o Correio da Manhã cria o Quarto Caderno - um caderno dominical, por 

onde passam críticos de cinema como Moniz Viana e José Lino Grunewald. Paulo Francis foi 

o editor do Quarto Caderno no auge, em 1967 e 68 e Carlos Heitor Cony, Ruy Castro, Sergio 

Augusto e Nelson Rodrigues. 

 Segundo Piza, no final da década de 50, as publicações do Jornal do Brasil, Última 

Hora e Diário Carioca já tinham estabelecido outro padrão gráfico e editorial.  

 

O forte do Correio da Manhã era a opinião. No JB, que começara a modernização 
em 1956, deu-se mais valor à reportagem e ao visual; ali foi praticamente instituído o 
lide no jornalismo brasileiro, graças à direção de Jânio de Freitas. E logo em seguida 
o lendário Caderno B é criado, com edição de Reynaldo Jardim e diagramação de 
Amílcar de Castro, e se torna o precursor do moderno jornalismo cultural brasileiro, 
com crônicas de Clarice Lispector e Carlinhos de Oliveira, crítica de teatro de 
Bárbara Heliodora e outros trunfos; no Suplemento Dominical, Ferreira Gullar, 
Mario Faustino, Grunewald e os concretistas de São Paulo (Augusto e Haroldo de 
Campos e Décio Pignatari) faziam a cabeça da nova geração (PIZA, p.36, 2003). 

5    Álvaro Lins (1912-1970) foi  professor, embaixador e ativista político, além de dirigir revistas e suplementos 

literários. Foi redator-chefe do jornal Correio da Manhã entre 1940 e 1956. Escrevia a chamada crítica 

“impressionista”(onde o crítico descreve em primeira pessoa suas impressões sobre o livro) no seu Rodapé 

Literário. Foi um intelectual exemplar, não só pela qualidade de suas avaliações, mas também pela capacidade de 

envolver os leitores no mundo do pensamento com uma escrita ágil e direta.  
6    Otto Maria Carpeaux (1900-1978) nasceu na Áustria e imigrou para o Brasil em 1939, se naturalizando em 

1944. Autor de livros como Histórias da literatura ocidental e Uma nova história da música. Escrevia no 

Correio da Manhã, também nos Diários Associados de Assis Chateaubriand. Era um mestre do ensaio curto, da 

resenha ensaística, que ao mesmo tempo inicia o leitor no conhecimento daquela obra e discute com 

originalidade e profundidade. 
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 Em 1956 é criado, em São Paulo, o Suplemento Literário de O Estado de S. Paulo, 

com direção de Décio de Almeida Prado. O Suplemento criou um modelo que, mais tarde, 

seria seguido por todos os cadernos de livros, como Ideias, do JB, os extintos Folhetim e 

Letras, da Folha de S. Paulo, e muitos outros. Daniel Piza mostra no livro Jornalismo 

Cultural o resumo do que o diretor Décio de Almeida Prado criaria:  

 
Não exigiremos que ninguém desça até se pôr à altura do chamado leitor comum, 
eufemismo que esconde geralmente a pessoa sem interesse real pela arte e pelo 
pensamento. (...) Uma publicação que se intitula literária nunca poderia transigir com 
a preguiça mental, com a incapacidade de pensar, devendo partir, ao contrário, do 
princípio de que não há vida intelectual sem um mínimo de esforço e disciplina” - 
esforço esse, por sinal, que fez dos anos 60 a década mais memorável do jornalismo 
cultural brasileiro (PIZA, p.37, 2003). 
 

 Nesse período surge um grande nome, Paulo Francis7, que rompe com os eufemismos 

e clubismos da crítica. Sua carreira inicia em 1957, como crítico de teatro no Diário Carioca, 

mas é no Última Hora, com a coluna Paulo Francis Informa e Comenta que ele se torna 

estrela. “E assim permaneceu durante mais de três décadas, influenciando gerações sucessivas 

e atingindo uma visibilidade que, em seu último decênio de vida, chegou a duas páginas 

inteiras fixas por semana, mais comentário na TV Globo e mesa-redonda no canal GNT” 

(PIZA, p.38, 2003). 

 Na revista mensal Senhor, onde Paulo Francis trabalhou de 1959 até 1962, teve como 

editor de arte Carlos Scliar e autores como Graciliano Ramos, Guimarães Rosa, Clarice 

Lispector e Jorge Amado, que publicaram suas melhores novelas. Era comum também a 

inclusão de contos traduzidos da literatura internacional. Desse modo, mensalmente, o leitor 

da revista ia se familiarizando com produções de Ernest Hemingway, Leon Tolstoi, T.S. Eliot, 

F. Scott Fitzgerald, Franz Kafka, Aldous Huxley, Jean Paul Sartre, Jorge Luis Borges, George 

Orwell, Bertold Brecht entre outros.  

7    Paulo Francis (1930-1997). Após sete anos de crítica, se dedica ao jornalismo cultural em geral e no 

jornalismo político em particular. Escreveu para o Última Hora de 1962 a 1964. Nos anos 60 participou das 

revistas mensais: Senhor e Diners, com reportagens interpretativas, crítica cultural, inéditos literários, humor, 

roteiro e seções de moda e comportamento. Em 1969 participa de O Pasquim. 
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Figura 18 

Revista Senhor. Ano 1 -  Nº 1. Fonte: A Revista no Brasil, p.123 
 

 
Figura 19 

Revista Senhor. Dezembro de 1959 - Nº 10. Fonte: A Revista no Brasil, p.122 

 

 Pouco tempo depois de lançada (março de 1959), a revista Senhor tornou-se um 

símbolo de status social no meio que circulava, em particular na alta burguesia do Rio de 

Janeiro. Ela trazia diversas inovações, desde seu logotipo sintético de duas letras e um ponto 

(SR.) - que traduzia todo o dinamismo da época quando ganha, a cada edição, tamanhos e 
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direções diferentes - até o uso ousado de imagens fotográficas e ilustrações.  Já a revista 

Diners durou um pouco mais de um ano, 1967-68. Passaram nela os jornalistas Telmo 

Martino, Flavio Macedo Soares e Alfredo Grieco.  

 Em 1969, outro experimento jornalístico começa como tablóide semanário de humor, 

política e cultura e, com a força do deboche e do talento de sua equipe e entrevistas famosas 

com Leila Diniz, chega a duzentos mil exemplares em alguns meses, segundo Daniel Piza. 

Trata-se de O Pasquim. Nomes como Millôr Fernandes, Jaguar, Ziraldo, Sérgio Augusto e 

Paulo Francis inovaram na história do jornalismo brasileiro por modernizar a linguagem que 

passou a ser mais coloquial e personalista e encarnar uma resistência pluralista. Em meio a 

ditadura, a fase de ouro foi curta e o período de renascimento foi nos anos 70 com Ivan Lessa. 

 

 
Figura 20 

      Primeira edição de O Pasquim. Fonte: http://contextopolitico.blogspot.com 
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Figura 21 

      Edição de O Pasquim. Fonte: http://contextopolitico.blogspot.com 

 

 Nos anos 70 surge o Opinião, que fez sucesso com esquerda intelectualizada, editado 

em seu melhor período por Sérgio Augusto e com Paulo Francis como colaborador. Mas foi 

nos anos 80 que os dois principais jornais paulistas, a Folha de S. Paulo e O Estado de S. 

Paulo consolidaram com seus cadernos culturais diários, a Ilustrada e o Caderno 2. Eles 

fizeram sucesso até o início dos anos 90. “A Ilustrada ficou famosa por seu gosto pela 

polêmica e por sua atenção à cultura jovem internacional, então em plena ebulição. No início, 

as reportagens tinham tom autoral; ou seja, o autor, misto de repórter e crítico, endossava 

opinativamente aquilo que anunciava” (PIZA, p. 40,2003). Nomes como Pepe Escobar, 

Matinas Suzuki Jr., Antonio Gonçalves Filho, Luís Antônio Giron, Bernardo Carvalho e 

Nelson Ascher. Mas a crítica perdeu força em meados dos anos 90, quando o formato agenda 

começou a se tornar dominante. 
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Figura 22 

      Ilustrada. Fonte: http://bandajoelhodeporco.com.br 

 
 

 
Figura 23 

Ilustrada. Fonte: http://www.flickr.com 

 

 Já o Caderno 2 teve seu auge no final dos anos 80. Com destaque para Ruy Castro8 e 

Telmo Martino. “Enquanto a Ilustrada dava mais atenção ao cinema americano e à música 

pop, o Caderno 2 fazia uma dosagem maior com literatura, arte e teatro - distinção que 

permanece mais ou menos até hoje, sem a mesma qualidade de texto e a mesma força de 

opinião. 

8    Ruy Castro publica, a partir de 1989, livros como Chega de Saudade, uma história da Bossa Nova, e O Anjo 

Pornográfico, biografia de Nelson Rodrigues.  
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Figura 24 

Caderno 2. Fonte: http://www.flickr.com 

 

        
Figura 25 

Caderno 2. Fonte: http://www.flickr.com 

 

 No Brasil, o jornalismo cultural se torna conhecido fundamentalmente através de dois 

gêneros: a crítica e a agenda. Crônica, perfil, notas e principalmente a reportagem acabam 

sendo colocados de lado no cotidiano da grande imprensa brasileira, restando às revistas 

especializadas e, na maior parte das vezes, menos conhecidas do público, essa função.  

 É nos anos 90 que se observa uma nova característica nos cadernos culturais. Nesse 

período os assuntos deixam de ser apenas as chamadas “sete artes” - música, escultura, 

literatura, arquitetura, pintura, cinema e teatro - e vê, cada vez mais temas voltados à 

gastronomia, design e moda. 

 As revistas de variedades se diversificaram e inspiraram, mais tarde, as revistas 

eletrônicas, ou programas televisivos de variedades. Por outro lado, a influência televisiva no 

jornalismo cultural impresso resultou no entrelaçamento cada vez mais evidente entre 

informação jornalística e entretenimento. Como resultado, a reflexão, o debate e a análise dos 

temas, marcas históricas do jornalismo cultural, perdeu espaço.  

 Com a proliferação dos cadernos segmentados a partir dos anos 1980, boa parte desses 

cadernos refere-se a áreas compatíveis com a abrangência temática das editorias de cultura, o 
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que indica que essa área vem se expandindo, desde dessa época. Essa segmentação de 

assuntos, que resultou na “cadernalização” dos  jornais e na alteração dos perfis temáticos de 

cada editoria, a partir dos anos 1980, foi gradativamente expandida até que, nos anos 1990, o 

jornalismo cultural se deparou com um leque muito amplo de assuntos. 

  

 Especialmente a partir dos anos 90, alguns assuntos que pertencem obviamente ao 
universo  cultural, embora não sejam exatamente linguagens artísticas ou intelectuais, 
ganharam mais e mais espaço nos cadernos culturais. (...) Tudo isso é, de certo 
modo, um ganho para o jornalismo cultural, pois abre suas fronteiras. Seu papel 
nunca foi apenas o de anunciar e comentar as obras lançadas nas sete artes, mas 
também refletir (sobre) o comportamento, os novos hábitos sociais, os contatos com 
a realidade político-econômica da qual a cultura é parte ao mesmo tempo integrante e 
autônoma (PIZA, 2003, p. 57). 

 
 Outra característica que se percebe no jornalismo cultural dos dias atuais é uma perda 

da crítica e análise dos fatos. O que se vê são cadernos cultuais recheados de cronogramas dos 

eventos, ou as agendas culturais. O que se encontra nesses espaços destinados à cultura é um 

grande volume de discos, filmes, livros e outros produtos no momento de sua chegada ao 

mercado – e, cada vez mais, antes mesmo de sua chegada, havendo casos em que a obra é 

anunciada (e, pois, qualificada) com diversos meses de antecedência. No entanto, raramente se 

vê esses produtos depois que eles tiveram um lançamento, mesmo pequeno, e assim deixa-se 

de refletir sobre o que significaram para o público de fato. 

 O que se vê é a cultura sendo apresentada como produto ou prestação de serviço. A 

cultura é o novo nome da propaganda, conforme o crítico português Fernando Alves. E isso 

pode ser comprovado ao ler os suplementos culturais presentes em alguns jornais. Esses 

cadernos funcionam, muitas vezes, como mediadores entre o produto e o consumidor. “Por 

isso, é considerado por muitos intelectuais um mero instrumento da indústria cultural, 

funcionando apenas como eficiente aparato da publicidade”(RABELLO, 2007, p.3).  

 A TV aberta brasileira dedica pouco tempo à cultura. Cabe às TV cultural e educativa 

preencher esse espaço e sempre com poucos recursos. Claro, que há a questão do avanço das 

tecnologias, onde o telespectador pode montar a sua grade de programação. Mas, aqui não é o 

caso, pois se fala em TV aberta, que atinge a maioria da população e que necessita de 

educação e cultura.  

 Em meio a diferentes culturas, num mundo cada vez mais globalizado, o que se 

percebe é a falta de preparo e formação dos jornalistas para analisar criticamente uma obra de 
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arte. A cultura também fica restrita a textos e comentários sobre a agenda de artes e 

espetáculos. Segundo o jornalista Antonio Hohlfeldt (2008, p.63) “normalmente, a cultura, 

embora seja mais presente no jornal diário, é quase ignorada, no caso da imprensa, ou tratado 

como assunto menor, no noticiário televisivo. A cultura serve para fechar edições, como uma 

espécie de informação de menor significado e mais leve”. 

 Concluímos, a partir do estudo histórico e conceitual do jornalismo cultural que essa 

modalidade, desde o seu surgimento, trata de lidar com as práticas e fenômenos culturais 

como algo muito valioso, gerando a reflexão e o debate na sociedade sobre os assuntos 

pautados pelos pequenos folhetins, até os grandes cadernos jornalísticos. Mas, no decorrer dos 

anos, percebe-se a cultura sendo tratada como mercadoria, como um meio de, não apenas 

informar, mas entreter e divulgar os produtos culturais que estão ocorrendo no dia-a-dia, seja 

em lançamento de livros, filmes ou na agenda de espetáculos. Com isso, veremos, no seguinte 

capítulo como essa dinâmica se dá na revista Bravo!. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



45 
 
 

 
 
 

Capítulo 3 - Revista Bravo! Estudo de caso 
 

 Vimos anteriormente que o jornalismo cultural iniciou com o objetivo de gerar a 

reflexão sobre os assuntos de informação, mas nos últimos tempos, sofreu modificações com 

o trabalho de agenda sobre temas relacionados às estréias, lançamentos.  

 Nesse capítulo, estudaremos um caso específico de jornalismo cultural. Faremos aqui 

um levantamento do histórico da revista, juntamente com suas características. O objetivo é 

analisar a história dessa revista para compreendermos melhor o fenômeno do agendamento e 

logo, a ênfase dada na cobertura dos assuntos, priorizando determinados lugares em 

detrimento de outros.   

 Criada em outubro de 1997, a Revista Bravo! tornou-se uma das maiores referências 

no cenário nacional de publicações do segmento cultural. É uma revista mensal da Editora 

Abril, caracterizada por ter como pauta as artes plásticas em geral (pintura, escultura, gravura, 

fotografia), cinema, música, teatro, dança, literatura, entre outras manifestações culturais. 

 Segundo o site da Editora Abril, desde o período de seu nascimento, a Revista Bravo! 

manteve suas principais características, como periodicidade mensal, distribuição nacional, 

esquema de divulgação no exterior, tiragem de 35 mil exemplares, além de um tratamento 

gráfico diferenciado, com qualidade e diagramação interna e externa consideradas verdadeiras 

obras de arte pela crítica. 

 

 3.1 Breve histórico da revista 
 

 A revista Bravo! surgiu há exatamente doze anos, em outubro de 1997 em São Paulo, 

com o objetivo de suprir uma lacuna no mercado editorial brasileiro. O criador foi o cientista 

político Luiz Felipe D’Ávila, nascido em São Paulo no ano de 1963. Luiz Felipe trabalhou 

como editor dos jornais Gazeta Mercantil e O Estado de S. Paulo e publicou seu primeiro 

livro Brasil, uma democracia em perigo em 1990. Em 1993, publicou As constituições 

brasileiras e, em 1995, O crepúsculo de uma era. Em 1996, criou então a editora que recebeu 

seu nome, D’Ávila, e ficou responsável pela publicação das revistas República e Bravo!, entre 

outras.  

 Segundo Luiz Felipe D’Ávila, em entrevista para o site Canal da Imprensa “o 
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mercado de revistas culturais era pequeno e pouco explorado e como havia regressado da 

Europa depois de anos de formação, sentindo a necessidade de preencher esta lacuna no 

mercado editorial, fundou a Revista Bravo! pela própria Editora D’Ávila” (D’Ávila apud 

Figueiredo, p.57, 2008) 

 O primeiro produto editorial da Editora D’Ávila foi a Revista República, que tinha 

como objetivos a discussão de temas políticos com qualidade reflexiva e trazia como subtítulo 

“o prazer da política e as políticas do prazer”. A idéia de gerar a reflexão e o debate foi a 

motivação para a criação de uma outra revista. Mas essa seria, então, de cultura, com caráter 

ensaístico-crítico, pois seus idealizadores não desejavam realizar apenas um jornalismo 

informativo, de agenda, mas também um ensaio cultural. Artes Plásticas, Literatura, Teatro e 

Dança, Cinema e Música eram as editorias originais, cada uma com Crítica e Agenda do mês, 

além das seções Bravograma, Ensaio! e De Camarote (cartoon). Nessa época, a revista tinha 

um formato diferenciado: 30cm x 23cm. 

 Foi assim que se criou a ideia da Revista Bravo!. O nome foi dado por Luis Carta, que 

já havia registrado Bravo! e seu filho Andrea foi quem autorizou a utilização para nomear o 

periódico. Luiz Felipe D’Ávila conseguiu arrecadar patrocínio para um ano de revista, sem ao 

menos apresentar aos interessados o projeto de Bravo!. Após fechado patrocínio com cinco 

empresas, cujo valor já era suficiente para iniciar o projeto, foi criada a revista, com a 

proposta de ser lançada em outubro. 

 Em 23 dias, todas as reportagens e material gráfico e editorial, havia sido fechado e a 

revista estava pronta para ir às bancas. Bravo!, apesar do tempo mínimo de produção de seu 

primeiro exemplar, tinha cinco seções detalhadas e sofisticadas, com diagramação altamente 

elaborada e uma grade editorial extensa; tudo isso organizado pela editora de arte Noris Lima. 

O projeto inicial da Bravo! continha 164 páginas em papel couché 90g, capa em couché 270g, 

quatro cores, abertura com uma seção intelectualizada escrita por diversos pensadores 

culturais do país, como Sérgio Augusto de Andrade, Olavo de Carvalho, Ariano Suassuna, 

Jorge Caldeira e Reinaldo Azevedo. Wagner Carelli foi o primeiro diretor da redação da 

revista, acumulando assim, suas atividades junto com a Revista República. 

 

 Fechamos às seis da manhã do 23º dia, depois de um pescoço que vinha das duas 
noites anteriores. Só eu estava na redação, a primeira ainda na rua Hungria. Todas as 
páginas da revista estavam montadas em uma das paredes. Eram magníficas. Eu 
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olhava embasbacado pra elas da minha cadeira quando me pareceu ouvir um 
concerto sair da parede, por trás daquelas páginas, algo beethoveniano; achei que 
estava doido, que era efeito do pescoção, mas não liguei: eu me levantei e comecei a 
reger a música daquela parede sonora e de um visual maravilhoso, em êxtase diante 
do resultado daquela construção amorosa, como nunca havia imaginado que um 
punhado de colegas pudesse erguer, como nunca pensei que o jornalismo brasileiro 
pudesse projetar. Jamais senti tanta satisfação por ser jornalista, tanto orgulho por 
minha profissão, tanta admiração pela capacidade dos meus companheiros, tanto 
carinho deles para com o trabalho que escolheram fazer em suas vidas, e tanta 
solidariedade entre eles. A música aumentava e deslocou-se, e entrou na redação o 
boy com um radião no ombro, ligado na rádio Cultura. Era de lá que vinha a música. 
E boy da Bravo! ouvia música de concerto. Ele me flagrou em meio à regência e eu 
congelei, envergonhado. Ele aumentou o volume e me disse: “Manda aí, mano. Tá 
cool” (CARELLI, 2004, In: www.digestivocultural.com). 

 

 Sem um esquema de distribuição inicial, a revista surpreendeu em sua primeira 

passagem pelas bancas.  

A revista foi pras bancas numa segunda-feira. Na terça-feira, as bancas da região dos 
Jardins ligavam pra pedir reposição de muitas centenas de exemplares, que eram 
exibidos à frente de todas as outras revistas. Os jornaleiros eram unânimes em dizer 
que aquela era a revista mais bonita já feita no Brasil. Não tínhamos esquema de 
assinaturas montado, mas ao cabo da primeira semana já se somavam quase 200 
pedidos - o pessoal procurava o número do PBX lá embaixo do expediente, 
pequenininho, e ligava reservando sua assinatura “pra quando tivesse”. Foi um 
sucesso instantâneo e totalmente espontâneo, sem que nenhuma publicidade fosse 
feita, sem que o mercado fosse avisado, sem nem sequer uma notinha aparecesse nos 
jornais, nada, nada. Em novembro, com apenas dois números, ganhamos dois 
prêmios muito importantes - não lembro quais - de melhor lançamento do ano. 
Recebemos mais de cem cartas nos dias que se seguiram ao lançamento, todas de 
elogios derramados, de pessoas preocupadas com o futuro da revista - tínhamos 
poucas páginas de anúncios, praticamente só as dos cotistas, na primeira edição. De 
ricas madames a pobres estudantes universitários, todo o mundo lia a revista, 
comentava, pautava-se por ela. O mais incrível: os jornais diários passaram a pautar 
suas seções culturais por aquela revista mensal (CARELLI, 2004, In: 
www.digestivocultural.com). 
 

 Em novembro de 2001, a revista fez a sua primeira grande reforma gráfica, ajustando 

os layouts a mudanças de papel e de formato - que passou para o atuais 27 x 22 cm, 

aproximadamente. 

 Quatro pessoas foram diretamente responsáveis pela concepção da Bravo!: Felipe 

D’Ávila, Noris Lima, Edu Simões e Wagner Carelli. Na virada do ano de 2003 para 2004, a 

revista passou por sua mudança mais significativa desde o período de sua criação: o periódico 

cultural passou a ser administrado pela Editora Abril. Após o fechamento da edição de 

fevereiro pela Editora D’Ávila no dia 19 de janeiro, a Abril passou a ser responsável pela 

Bravo!, por meio de um regime de parceria entre ambas. O primeiro número sob gestão da 
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Abril saiu em março de 2004, com capa sobre o filme Kill Bill, de Quentin Tarantino.  

 

  
Figura 26 

Capa de Março de 2004, primeira edição pela editora Abril 

 

 O interesse em fechar esta parceria revelou a intenção da editora em manter um 

predomínio cultural em impressos. 

 

A D’Ávila, fundada por Luiz Felipe D’Ávila, está encerrando suas atividades e como 
havia já uma opção de venda do título para a Abril (feita quando o próprio Luiz 
Felipe deixou o comando de sua empresa para ser diretor da Unidade de Negócios 
Estilo da Abril, no final de 2002), o negócio foi concretizado. Com a decisão de 
fechar as portas, a D’Ávila desfaz-se também de seus demais negócios, entre eles a 
edição da Revista Jovem Pan, que já em fevereiro deverá ser produzida por outra 
editora. Na nova estrutura, a redação de Bravo, cujo diretor de Redação é Almir de 
Freitas, responderá ao Diretor Secretário Editorial da Abril, Laurentino Gomes 
(RIBEIRO, 2006). 

 

 Wagner Carelli, lamentou a transição da revista para a Editora Abril, e deixa o 

sentimento claro ao publicar, em março de 2004, um artigo na coluna de Eduardo Ribeiro, no 

Portal Comunique-se, reproduzido posteriormente no site Digestivo Cultural.  

  

Mas a Bravo! não pode ser “apenas um rostinho bonito”. Foi seu conteúdo brilhante, 
seus textos longos e abundantes em total contrapartida à tendência geral da imprensa, 
toda presa ao dogma falacioso segundo o qual “ninguém lê nada”, que fez da revista 
um sucesso - editorial e comercial: a revista chegou a ter 52 páginas muito bem 
pagas de anúncios, e fez vários projetos especiais que rendiam muito bem, sem 
conceder sua opinião e orientação em uma única linha, que fosse. Todo investimento 
que se fizesse lá tinha retorno (CARELLI, 2004, In: www.digestivocultural.com). 
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 Almir de Freitas foi quem assumiu a direção da redação após a transição da revista 

para a nova editora, no lugar de Vera Sá. O historiador formado na USP ingressou no 

jornalismo no Diário do Grande ABC. Começou como editor de opinião e passou por 

editorias como Política e Economia, e tornou-se um dos editores-executivos. Entre outros 

trabalhos, tinha de fechar a edição do jornal. De lá, foi para a Folha de S. Paulo, em 1999. 

Dedicou-se ao cargo de coordenador de reportagem da Agência Folha. Tocou o noticiário das 

sucursais da Folha para as editorias Brasil e Ilustrada. Foram mais nove meses de experiência 

no jornalismo diário. Na Bravo!, em 2000, editou o conteúdo de várias áreas, até se dedicar, 

por um ano e meio, aos segmentos de Teatro e Livros.  

 A Revista Bravo! formou uma diretoria composta por Almir; o editor-chefe, Michel 

Laub, o editor Marco Frenette, o editor Mauro Trindade (Rio de Janeiro) e os subeditores 

Gisele Kato e Helio Ponciano, além dos colaboradores. Almir de Freitas fazia a edição de 

Livros e Teatro; Michel Laub editava Cinema e Televisão; Marco Frenette era editor de 

Música; Gisele Kato auxiliava em Artes Plásticas; e Hélio Ponciano, em Teatro e Televisão. 

Mauro Trindade escrevia para todas as editorias: crítica e reportagem de tevê, crítica de 

cinema, agenda de música. Gisele Kato, além de diretora-assistente, cuidava do conteúdo on-

line: www.bravonline.com.br. A responsável pela programação visual da revista, continuou 

sendo a diretora de arte, Noris Lima, secundada pela editora de arte, Beth Slamek, e pelo 

subeditor de arte, Elohim Barros. 

 Alguns dos editores, redatores, repórteres, e articulistas da Bravo! foram contratados e 

promovidos para cargos mais altos. O que ocorreu com a Editora Abril, é que não houve só o 

remanejamento de funcionários, mas também a sua tentativa de predomínio cultural em 

impressos. A iniciativa da Revista Bravo! refletiu uma nova tendência no desenvolvimento de 

impressos nacionais: a informação comentada. O espaço mais acessível desse tipo de 

informação pelo público, sem dúvida, é por meio das revistas. A percepção da Editora Abril 

neste segmento foi grande e talvez por isso se justifique o monopólio do mercado, que está 

quase inteiramente nas mãos da editora.  

 Em entrevista ao Portal Comunique-se, Almir de Freitas reafirmou o compromisso de 

manter a qualidade da revista, independente da transição pela qual havia passado, buscando 

análise crítica, provocação cultural. Também destacou alguns veículos e suas performances 

dentro do cenário do jornalismo cultural. 
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Almir também falou dos cadernos culturais dos jornais. Considera o Mais!, da Folha 
de S. Paulo, o melhor do País; dos diários, o Caderno 2, do Estadão. “A Ilustrada 
[Folha de S. Paulo] tem que se acertar, mas é uma questão de texto mesmo, o Estado 
dá mais espaço, investe mais”. O diretor de redação da Bravo! diz que todos os 
cadernos diários têm seus momentos bons e ruins. Caso do “Segundo Caderno” de O 
Globo, e do “Caderno B”, do Jornal do Brasil (“Esse sofre do mal do jornal, que 
está mal”). Revistas? “A Cult é uma boa referência”. Almir considera a  Bravo! e a 
Cult as duas melhores do País, considerando-se a abrangência das duas publicações. 
“Há outras pequenas, e as revistas semanais tem muito pouco espaço”(LANYI, 2004, 
In: www.comunique-se.com.br). 

 

 O tema “crise” no jornalismo cultural foi um dos destaques da entrevista de Almir 

Freitas, que considera que esta crise nos cadernos diários já data algum tempo, em relação a 

esse tipo de análise crítica, considerando a revista importante veículo que supre essa carência 

no mercado. 

 
 Houve um enxugamento de texto dos jornais, por questões econômicas, e acho que se 

aplicou uma lógica aos cadernos culturais, que não existia antes, que é a lógica do 
furo. Uma lógica que foi transplantada dos cadernos econômicos e políticos para os 
cadernos culturais. É a competição, com os outros veículos. [...] Eu até reproduzo um 
excelente artigo que o Sérgio Augusto escreveu pra gente. [...] Foi um ensaio de 
grande repercussão, em que ele apontava esse círculo vicioso em que a imprensa se 
meteu, querer dar o furo, o furo, o furo, o furo, e, num certo momento, perder de 
vista até o próprio leitor. Exatamente, nós não queremos ser diferentes porque é 
preciso ser diferente do que existe aí. Não estamos satisfeitos, o leitor não está 
satisfeito. Além de ser uma revista de análise, de crítica, o grande segredo é uma 
terceira coisa: tem que ser uma revista que estimule o debate cultural. Ela tem que 
dizer o que está acontecendo e tem que ser crítica, não pode ter medo de entrar em 
certas discussões. Os produtores culturais estão propondo discussões a todo 
momento (LANYI, 2004, In: www.comunique-se.com.br). 

 

 Em 2006, a revista passou definitivamente para a estrutura da Abril. Atualmente, 

Bravo! se divide em seções de música, artes plásticas, cinema, livros, teatro e dança, seções 

(apresenta várias sub-editorias, tais como a “Bravograma”, que consiste numa amostra rápida 

do que a revista irá informar. “Ensaio”, a arena livre para as idéias e os conceitos de quem tem 

o que dizer). Além disso, dispõe de versão on-line, que além de trazer as reportagens 

publicadas na revista, possui fórum de debates, grupos de discussão e um blog.  

 Outro ponto a ser destacado como parte da trajetória da Revista Bravo! é a 

participação de nomes de peso que compuseram os ensaios críticos da revista, como Sérgio 

Augusto de Andrade, Olavo de Carvalho, Ariano Suassuna, Jorge Caldeira, Reinaldo 

Azevedo, entre outros articulistas. 
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 Sérgio Augusto trabalhou durante oito anos na revista, e que sua saída foi marcada 

com o fim de uma fase da publicação. Para ele, a diminuição dos ensaios e a ausência de 

colaboradores fixos, culminaram sua decisão, que trabalhou desde o primeiro número, sempre 

na comissão de frente. 

 Há ainda o Prêmio Bravo! Prime de Cultura (criado em 2005) que é considerado pelos 

críticos de sites especializados, o principal prêmio do país na área artística, abrangendo oito 

categorias: disco do ano (em música popular e em música erudita), filme nacional, livro, 

exposição de artes, peça de teatro e show e espetáculo de dança. A eleição  dos melhores do 

ano é feita por sete comissões julgadoras, compostas cada uma por três profissionais de 

notório conhecimento em sua área. A iniciativa surgiu para homenagear os artistas brasileiros 

que mais se destacaram e também celebrar o aniversário da Bravo! que foi lançada em 

outubro de 1997. A revista tornou-se referência para o jornalismo cultural no país e vem se 

afirmando como um espaço fundamental de divulgação da produção artística nacional e 

internacional e também de reflexão sobre os rumos da cultura na contemporaneidade.  

 Já os leitores de Bravo, segundo Almir de Freitas, são exigentes, possuidores de um 

nível de informação alto, verdadeiro consumidor de cultura. Mas, ele afirma que esse público 

não se concentra só nas classes A e B, e afirma que existe uma idéia errônea de que o 

periódico está voltado somente para as classes mais favorecidas, para a elite cultural, “o nosso 

perfil editorial não faz, evidentemente, concessão a coisas que são comuns, que estão ali em 

outros veículos, coisas mais fácies. Mas, enfim, o público de classe média C e D está 

interessado em saber o que “Cidade de Deus” significa” (LANYI, 2004). 

 Para alcançar o público e atingir um número maior de classes, a Revista Bravo! adota 

mecanismos editoriais ou eletrônicos. Em bibliotecas e instituições é possível encontrar a 

revista, tornando-se acessível, desta maneira, a outras classes menos favorecidas. 

 

 É uma receita em processo, não existe uma receita pronta, a gente vai tentando. A 
primeira coisa importante é não fazer concessão ao populismo fácil, subestimar a 
inteligência do leitor. É achar que posso agregar leitores à minha revista que gostem 
das coisas de menor qualidade. Acho que é um erro que a gente tem que evitar. A 
revista deve ser acessível mesmo. Ela não pode ter uma linguagem cifrada. A Bravo! 
tem uma função de utilidade, que é orientar o público, mostrar o que está 
acontecendo no mundo da cultura, para que ele possa ter uma referência e consumir, 
visitar. (LANYI, 2004). 

 

 Outra preocupação do periódico é referente à linguagem: à Bravo! não interessa a 
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linguagem de nicho, que atinja público restrito. Também não interessa publicar uma revista de 

agenda, apesar da mesma estar incluída em seu projeto. Interessa explicar análises técnicas, 

apresentar mais críticas, enfim, combinar elementos jornalísticos como ensaio, entrevista, 

reportagem, produzindo algo diferenciado. 

  

 3.2 Apresentação , Característica e Funcionamento  
 

 A revista Bravo! é uma publicação voltada à divulgação e ao debate da cultura em 

âmbito nacional. Impressa em páginas coloridas de papel couché fosco (90 gramas o miolo e 

130 gramas a capa), no formato 23.3 por 27.5, tem periodicidade mensal, com tiragem de 35 

mil exemplares. Com cerca de 116 páginas por edição, possui seis editorias: Livros, Cinema, 

Teatro e Dança, Artes Plásticas, Televisão e Música, cada uma identificada por uma cor. 

Ainda comporta as seções Bravograma, nas quais o índice é disposto em um formato 

diferenciado, Gritos de Bravo!, Ensaio!, DVD´s, CD´s, Atelier e Saideira. 

 Suas mais de cem páginas fazem da Bravo! uma revista grande para os padrões 

nacionais. Voltada para as classes A (33%) B (61%) – a classe C conta com a leitura de 

apenas 6% deste contingente –, sendo 44% deste público formado por homens e 56% por 

mulheres, o periódico é hoje a maior, mais conhecida e uma das mais influentes do setor no 

País.  

 A faixa etária de quem aprecia a publicação se resume a pessoas de 30 a 39 anos, que 

representam 29% do total. Em segundo lugar, estão leitores entre 20 e 29 anos, com 27% e, 

em terceiro, homens e mulheres na faixa dos 40 a 49 anos (16%). A distribuição geográfica da 

revista gira em torno do Sudeste brasileiro (67%), em segundo lugar vem a região Sul (13%) e 

em terceiro o Nordeste (11%). A maior parte de sua receita vem da publicidade, com os 

anúncios que são colocados na revista.  

 Os conteúdos da revista são considerados menos acessíveis do que os da Aplauso, por 

exemplo. O texto é mais rebuscado e literário, e a capa é sempre uma surpresa para o leitor. 

Tanto pode vir uma matéria sobre um filme nacional, como uma exposição em Londres. Os 

critérios de avaliação poderiam ser mais certos, para que não ficasse abrangente demais, 

causando uma certa confusão para o leitor e valorizando menos a cultura do entretenimento.  

 A produção da revista Bravo!, a exemplo de outras publicações estrangeiras, se propôs 
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a abrir na época um espaço para a discussão das tendências da cultura no país e no mundo, 

sempre tendo em vista o serviço e a informação objetiva ao leitor. O editor da revista Almir 

Freitas coloca que, em 2000, a direção de redação passou ao comando de Vera de Sá, tendo 

Josiane Lopes como editora-chefe. Em 2002, assumiu Freitas e, como editor-chefe, Michel 

Laub. Apesar da preocupação em apresentar o que há de melhor nas áreas que a revista cobre, 

Freitas ressalta que não existe uma exigência de apenas elogiar. Muitas vezes, afirma, a 

discussão dos rumos da cultura do país exige que a revista tome uma posição sobre produções 

que não são boas e isso acontece com freqüência, espalhado em várias seções. No entanto, 

raramente a matéria de capa é dedicada para uma coisa que não agrade a maioria. 

 O editor afirma que há crítica – e muita – sobre o que a redação considera equivocado 

na cultura brasileira. Mesmo que os critérios sejam baseados na opinião dos jornalistas, eles 

apostam na relevância jornalística dos fatos em primeiro lugar. “A Bravo! é, apesar de seus 

diferenciais, um veículo de comunicação e, portanto, deve estar preocupada com o que afeta 

direta e cotidianamente o leitor”. A equipe entende que a análise crítica não dispensa o serviço 

e a melhor matéria é aquela que conjuga as duas coisas. E garante que não há nenhuma 

interferência externa na escolha do material que receberá destaque, pois ela é guiada pelos 

princípios editorias da revista. Como toda empresa de comunicação, ela busca o maior número 

de leitores possível, que se enquadre nos seus objetivos editorias, mesmo que não faça 

maiores concessões para ampliar seu mercado. E esses objetivos são, em síntese, atender tanto 

o interesse dos iniciantes quanto dos iniciados. 

 Freitas faz questão de salientar que para ampliar o público não é preciso vulgarizar o 

tratamento dos temas culturais, pois o bom jornalismo cultural tem de conciliar o que é útil 

para o leitor – a agenda – com a análise crítica. Não basta dizer que determinado espetáculo 

está em cartaz, que certo filme estreou, que um livro foi lançado. É preciso usar esse “fato” 

como gancho para uma discussão maior, que sempre colocará no centro do debate, no fim de 

tudo, os rumos da cultura brasileira.  

 A mudança maior foi o aperfeiçoamento de algumas fórmulas e a correção de algumas 

falhas que se revelaram nesse período. O editor complementa que do ponto de vista 

econômico-social, o público da revista – que atende mais àquele das classes A e B, como foi 

dito anteriormente, está longe de ter as mesmas expectativas. Por mais que seja segmentada, a 

revista conta com um leitor heterogêneo, que, contudo, espera o melhor texto, na melhor 
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apresentação gráfica, sobre assuntos culturais. 

 Já a questão da concorrência, vista como saudável pela revista, é quase nula. Na visão 

de Freitas, infelizmente, há poucos concorrentes no país. A Cult, por exemplo, é considerada 

por ele como uma ótima revista, apesar do perfil editorial diferente. A receita da Bravo! revela 

em combinar agenda, serviço e análise e é, de certa forma, única no mercado editorial 

brasileiro. 

 Segundo o site www.revistabravo.com.br, ela é apresentada como “A revista que 

coloca o leitor no mundo da cultura”. O site também mostra a revista como “a única revista do 

mundo que trata de música, cinema, livros, artes plásticas, teatro e dança na mesma 

publicação, somando crítica, ensaio e debate à apresentação da agenda cultural. Fala de arte, 

cultura e entretenimento para quem ama e consome bens culturais. Mais do que indicar o 

melhor, ela mexe, instiga e faz com que o leitor se sinta estimulado a ir, ver, aproveitar e se 

divertir. Esse ambiente editorial instigante é a base para que o leitor aumente a percepção de 

produtos e serviços anunciados”  

 Segundo o site a revista apresenta as seguintes características: vibrante, abrangente, 

acessível, autoral, inovadora, polêmica e quente e atual. 

 

 Vibrante, pois expressa suas idéias por meio de cores, imagens e fotos, de forma 
envolvente, inovadora e exuberante. Ilustrações belíssimas e uma edição de foto 
impecável levam ao leitor a força e vida da revista. Abrangente porque é a única que 
fala sobre os mais importantes temas da cultura. Um passeio consistente pelo teatro, 
cinema, música, dança e artes plásticas com a seleção do que há de melhor e mais 
relevante em cada uma das áreas. Acessível, pelo diálogo com a comunidade que é 
apaixonada por cultura e com todos aqueles que desejam conhecimento. É opinativa 
e aberta. Estimula a discussão e mostra o que há de novo nesse segmento para todos 
os públicos. Autoral, pois apresenta seções assinadas tanto por artistas consagrados e 
reconhecidos no meio artístico quanto amadores e iniciantes. Uma maneira de 
estreitar sua relação  com o público ao aproximá-lo a estes artistas. Inovadora porque 
quebra paradigmas do jornalismo cultural por meio de matérias revolucionárias, 
entrevistas e ensaios inéditos que fortalecem seu caráter surpreendente e 
emocionante. Polêmica, pelo questionamento dos fatos passados frente à atualidade e  
tendências. Gera discussões e reflexões que vão além do óbvio. E por fim, quente e 
atual, porque apresenta sempre temas atuais. Aborda pautas que estão em questão 
naquele mês na agenda cultural do país e no mundo. Revela e divulga novos talentos: 
As apostas de Bravo! (Site: http:www.revistabravo.com.br Acesso em junho de 
2009). 

        

 Como é o leitor de Bravo! (segundo o site da Abril, visitado em agosto de 2009) - 

Jovem, qualificado e consumidor de cultura e espera que a revista o oriente e posicione em 

suas escolhas. 
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Figura 27 

 Fonte: Site Abril 

 

 

 
 Figura 28 

Fonte: Estudos MARPLAN Consolidados 2009 
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Capítulo 4 - Análise de uma estratégia de jornalismo cultural 

 

 Neste capítulo examinaremos o ângulo da revista sobre quatro aspectos: características 

gerais, universo editorial, tratamento editorial e por fim a recuperação e análise de textos. O 

objetivo deste capítulo é analisar a estrutura da revista, buscando inovações e regularidades, 

para compreender o funcionamento de agendamento e tematização da revista, já que ela tem 

por finalidade a cobertura das manifestações brasileiras, mas prioriza no seu agendamento 

assuntos mais voltados ao eixo Rio-São Paulo. 

 Teremos como referência para as análises edições que vão desde sua criação até as 

mais atuais. Dezoito edições foram escolhidas para serem trabalhadas, que são: A primeira 

edição - outubro de 1997, seguindo as de outubro de 1998, 1999, 2000 e 2001. Analisaremos a 

edição de novembro de 2001, pois foi o momento em que a revista passou por uma grande 

reforma gráfica. Depois a de março de 2002, em que o fundador da revista Luis Felipe 

D’Avila não faz mais parte da revista. Segue a de outubro de 2002 e 2003. Já a edição de 

março de 2004 é também de grande relevância para análise, pois é o momento em que a 

Editora Abril compra a revista, e tem sua primeira edição publicada em seu nome. Seguimos, 

então, com as de outubro de 2004 e 2005.  

 Outra data importante é janeiro de 2006, pois é o momento que a Editora Abril assume 

definitivamente a revista. A edição de março de 2008, também é relevante para a pesquisa, 

pois foi a que originou este trabalho, com uma diferenciação visível no tratamento do 

conteúdo, onde trata da Fundação Iberê Camargo, em Porto Alegre e remete muito mais ao 

criador da arquitetura do prédio e pouco sobre o artista plástico que leva o nome dessa 

instituição. Passamos, enfim, para as de outubro de 2006, 2007, 2008 e a mais recente outubro 

de 2009.  

 O critério de escolha das edições do mês de outubro é, pelo fato, da revista apresentar, 

neste mês um maior número de páginas, e conseqüentemente um maior conteúdo, pois se 

refere à uma data comemorativa, já que a criação desta foi em outubro de 1997, possibilitando 

uma gama maior de temas e assuntos a serem analisados. 

 As análises serão feitas por itens separados, mas mantendo o critério das escolhas, ou 

seja, os quatro itens analisados serão realizados tendo como referência as revistas escolhidas.  

 A descrição das características gerais da revista Bravo! terá como preocupação maior a 
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de mostrar regularidades, itens que se mantém ao longo das edições, aquilo que se repete, e 

também chamar atenção para as inovações, modificações que serão observadas no decorrer 

dos anos. 

 Já o segundo item, é uma análise das revistas em relação ao universo editorial. Aqui 

faremos um levantamento de dados no que diz respeito à composição da revista. Veremos 

como a revista é estruturada e dividida em relação às reportagens, colunas, autores e os temas 

tratados.    

 O terceiro aspecto a ser trabalhado é o de tratamento editorial. Nesse item 

analisaremos a angulação das matérias e a ênfase de agenda dada a determinadas regiões, 

como a região sudeste, mais especificamente Rio de Janeiro e São Paulo, verso o resto do 

Brasil. O objetivo desse item é observar e analisar os locais que essa possível ênfase é dada, 

seja em títulos, nas reportagens, nos textos ou charges.  

 Já no quarto aspecto trabalharei com a recuperação e análise dos textos, buscando 

diferenças significantes entre a Editora D’Avila e a Editora Abril. Nesse item utilizarei o 

critério comparativo do tratamento editorial que cada editora desenvolve nos seus períodos, 

com o objetivo de mostrar se o fenômeno do agendamento, com  a ênfase dada para 

determinadas lugares ocorre com as duas editoras, é constante, ou não.  

 É com base nas reportagens das revistas publicadas pela Editora D’Avila e as 

reportagens no período da Editora Abril que analisarei se o fenômeno do agendamento sofre 

alterações ao longo dos anos.  

 Com isso, utilizaremos fundamentalmente neste capítulo, alguns conceitos de 

tematização, agendamento, além de aspectos morfológicos, aspectos da estrutura, ângulos 

editoriais e as angulações das matérias.  

 A corrente de investigação que estuda sobre o quê e como os assuntos devem ser 

pensados e as origens do conceito de agendamento está no pensamento de Walter Lippmann. 

Jornalista norte-americano de grande atuação em pesquisas de opinião nos Estados Unidos da 

primeira metade do século passado, Lippmann constituiu uma das mais respeitadas obras de 

estudos da cultura de massa e opinião pública da época, com ressonância até hoje. Para ele, "a 

notícia não é um espelho das condições sociais, mas o relato de um aspecto que se impôs". É 

seguindo esta linha de pensamento, que o autor aproxima os conceitos de notícia e opinião 

pública (STEINBERG, 1966, p.176): "A notícia que não oferece ao leitor a oportunidade de 
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entrar na luta que ela descreve não pode interessar a um grande público. É preciso que o 

público participe da notícia, como participa do drama, pela identificação pessoal.” 

 Entretanto, com origem americana, o primeiro estudo foi desenvolvido pelos 

pesquisadores Maxwell McCombs e Donald Shaw em 1972, embora sua elaboração tenha 

sido feita em 1922 por Walter Lippmann em sua obra clássica Public Opinion. Por conta 

destes estudos, Lippmann é também considerado um dos primeiros formuladores dos estudos 

do que hoje conhecemos como a agenda-setting. No entanto, a formulação clássica do 

conceito surge com Maxwell E. McCombs e Donald L. Shaw. O conceito vai inspirar 

numerosos estudos a partir dos anos 70. O amadurecimento dos estudos leva os a autores a 

observar que (Traquina, 2001) novas investigações, explorando as conseqüências do 

agendamento do enquadramento dos mídia, sugerem que esses não só nos dizem em que 

pensar, mas também como pensar nisso e, conseqüentemente, o que pensar. 

 O conceito de agendamento foi exposto, pela primeira vez, em 1972. O estudo 

abordou a questão da influência da mídia no eleitorado americano a partir de pesquisa de 

campo realizada durante as eleições presidenciais norte-americanas de 1968.  

 A pesquisa, que teve como base uma amostra de 100 eleitores indecisos, buscou 

respostas às seguintes perguntas: O que é que mais o preocupa no momento? Isto é, 

independente do que dizem os políticos? Quais são os principais problemas onde o governo 

deveria atuar? A hipótese básica era a de que havia uma relação causal entre a agenda 

midiática e a agenda pública. Naquele momento, os autores concluíram que a mídia exerce um 

importante papel na figuração da realidade social, isto é, de um pseudo-ambiente fabricado e 

montado completamente a partir da mídia. 

 McCombs e Shaw verificaram a existência de uma consonância positiva entre os 

assuntos que os entrevistados haviam selecionado, como sendo os principais da campanha e 

os que haviam obtido maior destaque por parte dos media, concluindo que, ao divulgarem 

aquilo que os candidatos vão afirmando durante uma campanha, os media podem muito bem 

determinar quais são as questões importantes, ou seja, podem estabelecer a "agenda" da 

campanha. (McCombs, Maxwell E.; Shaw, Donald L.apud Traquina, 2001). 

 Uma das premissas básicas de Maxwell E. McCombs e Donald L. Shaw é a de que os 

media podem estabelecer a ‘Agenda’ e determinar quais são as questões mais importantes 

(apud Traquina, 2001). Esse agendamento, segundo os estudos iniciais, ocorre pela seleção de 
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objetos para atrair a atenção e a seleção de enquadramentos para pensar sobre estes objetos. 

 A primeira vertente das pesquisas para a construção de uma teoria do jornalismo é a 

hipótese do agenda-setting, que chamamos de agendamento na imprensa. O conceito foi 

exposto quando o paradigma vigente (início dos anos 70) pregava que o poder da mídia era 

limitado e seu espaço de autonomia reduzido dentro dos processos de produção das notícias, 

visto que ela tinha o poder de “cristalizar e reforçar opiniões existentes e não alterá-las” 

(TRAQUINA, 2001, p.16). O conceito se estende hoje para os diversos campos e áreas do 

jornalismo para demonstrar a capacidade de influenciar a opinião pública. As primeiras 

pesquisas sobre os efeitos da mídia surgiram com os meios de comunicação capazes de atingir 

grande número de pessoas. Até então, os estudos em comunicação apontavam que o propósito 

da mídia era informar mais que persuadir ou modificar opiniões e comportamentos. 

 A expressão agenda-setting vem do inglês agenda (pauta, ordem do dia) e set (regular, 

estabelecer, determinar). Desenvolvida por pesquisadores como W. Lippmann, K. Lang e 

Noelle Neumann, a hipótese do agenda-setting trata das conseqüências na opinião pública, da 

ação dos jornais, rádio, televisão e de outros meios de comunicação. Teoriza que o público 

sabe ou ignora, presta atenção ou abandona, realça ou negligencia os cenários públicos, de 

acordo com o que é exposto pela imprensa. “As pessoas têm tendência para incluir ou excluir 

dos seus próprios conhecimentos aquilo que os mass media incluem ou excluem do seu 

próprio conteúdo” (SHAW apud WOLF, 2002, p. 144).   

 Assim, se a mídia dá ênfase a algum evento, problema ou pessoa, o público também o 

faz. Wolf (2002, p. 145) destaca, em síntese, que o agenda-setting não defende que a imprensa 

pretenda persuadir, mas, ao descrever uma realidade exterior, apresenta ao público uma “lista 

daquilo sobre o que é necessário ter uma opinião e discutir”. Nesse sentido, o pressuposto 

dessa hipótese é que a mídia fornece “por empréstimo” a compreensão da realidade social, na 

medida em que ilumina um ou outro assunto. A persuasão é marginal, pois mais importante 

que esse efeito é o de ditar a discussão pública. 

 A pesquisa sobre a Teoria da Agenda-Setting se desdobrou após 25 anos em quatro 

fases, expandindo-se do seu domínio teórico original à busca de uma inter-relação entre a 

agenda da mídia e a agenda do público. A fase inicial diz respeito ao lançamento da hipótese 

básica de agendamento, no seu estudo efetuado em 1972. A segunda etapa consistiu, por um 

lado, em repetir e comprovar os resultados alcançados na primeira investigação e, por outro, 
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em investigar as variáveis da intensidade do agendamento, com relevância para o fator - 

necessidade de orientação.  

 Na terceira fase, o conceito de agendamento foi aplicado a dois novos domínios; a 

agenda das características do candidato noticiadas pelos media e apreendidas pelos eleitores e 

a agenda das preocupações pessoais (McCombs, Maxwell E.; Shaw, Donald L. apud 

Traquina). Já num quarto momento, na década de 1980, é que os autores situam os trabalhos 

de investigação com foco e atenção nas fontes que determinam a agenda dos media. 

 Segundo Wolf (2002, p. 152), a hipótese do agendamento aponta ainda que a mídia é 

eficaz na “construção da imagem da realidade” que uma pessoa  estrutura. Essa imagem 

representa a totalidade da informação sobre o mundo que cada indivíduo organizou e 

acumulou. Nesse sentido, o público vai formando sua opinião ou conhecimento dependendo 

do que a mídia inclui e expõe em sua agenda.  A função do agenda-setting, descreve Wolf 

(2002, p.163), é selecionar “os grandes temas sobre os quais há que se concentrar a atenção do 

público” e mobilizá-lo para a tomada de decisão.  

 No pressuposto do agenda-setting, a freqüência com que um assunto aparece é uma 

indicação utilizada pelos destinatários para avaliar a sua importância. Mas não é só isso. 

Segundo Wolf (2002, p. 166), para ser capaz de tratar a informação contida na matéria 

jornalística, ou seja, para interpretar e compreender uma notícia, “o destinatário deve 

combinar a informação nova com a informação já acumulada na memória”. Isto quer dizer 

que o destinatário ou indivíduo vai juntando partes de informação, preenchendo espaços em 

branco na memória, introduzindo novas cenas, trocando-as por outras ou sobrepondo outras 

para interpretar e construir, pouco a pouco, um mundo possível a partir de cenas e 

informações anteriores já construídas em sua mente. Assim, as pesquisas do agenda-setting 

apontam que os efeitos da comunicação não são imediatos, mas cumulativos, formados em 

médio e longo prazos. 

 No entanto, a hipótese do agenda-setting também sofre críticas e demonstra 

deficiências, para Sousa (2002). Ele cita que há uma dissonância entre a agenda midiática e a 

agenda pública, “uma vez que a primeira raramente agendaria temas importantes para a vida 

das pessoas”. Segundo essa crítica, a imprensa centra sua atenção sobre peculiaridades do dia-

a-dia. O poder de agenda depende dos temas e dos públicos, ou ainda do que a imprensa quer 

‘iluminar’. Via de regra, o agendamento acontece sem que haja um mecanismo que assegure 
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as reais necessidades do público.  

 Sousa (2002) faz uma distinção entre o que chama de teoria do agenda-setting e de 

teoria da tematização. Para ele, a tematização é o processo de definição, estabelecimento e 

reconhecimento público de grandes temas, estabelecendo a mídia não como protagonista, mas 

como mediadora da discussão pública. Eles surgem das necessidades da própria sociedade e 

tanto a mídia como os políticos o colocam em sua agenda, alargando a discussão pública. 

 Desde o estudo inicial de McCombs e Shaw, em 1972, o conceito de agendamento tem 

constituído objeto de estudo de uma multiplicidade crescente de investigações que, 

progressivamente, têm vindo a aumentar a sua amplitude e complexidade. Se por um lado, a 

teoria do agendamento veio redescobrir o poder do jornalismo, por outro, o reconhecimento 

desse poder tem que exigir da parte dos media uma maior atenção e o cumprimento de um 

pressuposto que, esse sim, sempre lhe esteve cometido; o dever de responsabilidade para com 

a sociedade. E retomando as questões colocadas por Maxwell E. McCombs e Donald Shaw e 

citadas por Traquina (2004, p. 23): “são os próprios media a estabelecer a agenda ou estes 

apenas refletem uma agenda estabelecida pelas suas fontes de informação?”.  

 

4.1 Características gerais das edições  
 
 Nesse primeiro item irei analisar as características gerais das dezoito edições da 

Revista Bravo!. Nesse momento verei como a revista se comporta ao longo dos anos, 

analisando características, como o número de páginas, as páginas publicitárias, as fotografias, 

seções, colunas, cores e a produção gráfica. 

 A preocupação maior nesse item é fazer um levantamento das regularidades e 

inovações, ou seja, mostrar aquilo que se manteve ao longo dos anos e também chamando 

atenção para as principais modificações. Começaremos então com as características da 

primeira edição, intercalando, quando necessário, novidades ou mudanças significativas das 

outras edições analisadas.  

 A revista está estruturada em cinco editorias que são: Artes Plásticas, Cinema, Livros, 

Música e a Teatro e Dança. Essa divisão se mantém desde a primeira edição até as edições 

atuais. O diferencial apresentado aqui é na edição de outubro de 2001, em que a editoria 

Televisão é incluída nas suas páginas e que não aparece mais na edição de outubro de 2004. 
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Outra editoria que não ficou por muito tempo foi a de Arquitetura, que aparece apenas na 

edição de março de 2008. 

 Não há uma ordem na distribuição dessas editorias, mas segundo o fundador e editor 

da revista, Luis Felipe D’Avila, os temas são apresentados seguindo a ordem de importância 

dos eventos constantes de cada editoria no mês em curso. 

 As editorias são identificadas por seus nomes no alto das páginas pares e por cores 

distintas: junto aos nomes, a reportagem de abertura de cada editoria é indicada graficamente 

por uma tarja na cor específica, e as páginas seqüenciais por uma “unha”, vinheta à maneira 

dos livros-guia, na mesma cor. Essa característica se mantém em todas as edições analisadas.  

 As mudanças notadas em relação a isso são as cores empregadas em cada editoria. As 

cores aplicadas são as seguintes: Amarela (Artes Plásticas), vermelha (Cinema), azul (Livros), 

marrom (música) e verde (Teatro e Dança). Mas é a partir de outubro de 2004 que as cores, 

até então, mais fortes e vibrantes são trocadas por cores mais claras. As cores retornam mais 

vibrantes em outubro de 2005, mas elas clareiam novamente em 2006 e a editoria Artes 

Plásticas passam a ser identificada com a cor rosa, a música com a cor vermelha, os livros 

com o marrom, o cinema com o azul e tetro e dança com o laranja, as quais permanecem nas 

edições atuais. É a partir de 2006 também, que as seções fixas passam a ser identificadas por 

uma única cor - o cinza, e passam a ter a mesma produção gráfica das editorias. 

 Internamente, as editorias obedecem a uma estrutura comum. Há duas, três e muitas 

vezes quatro reportagens em cada editoria. Encontramos também entrevistas e  artigos. As 

páginas de crítica citadas na estrutura das editorias são permanentes. Outras páginas de crítica 

eventuais podem aparecer acopladas a qualquer reportagem-artigo-entrevista que dê ocasião. 

 Em todas as editorias nos deparamos com um departamento de Notas, uma página de 

Crítica e uma Agenda do Mês, esta sempre com dez sugestões de leitura, de música, de 

mostras, de espetáculos avaliados em itens obrigatórios como onde, quanto custa, ingressos e 

outras como: o que ver nos arredores, a que prestar atenção, por que ver, ler ou assistir. 

 Na primeira edição de Bravo! a editoria de Artes Plásticas era dividida em reportagem 

e as vezes entrevistas, Notas e Agenda, que corresponde As Mostras de Outubro na Seleção de 

Bravo!, com indicações de Mostra, Onde está, Trata-se, Números, Importância, Preste 

Atenção, Catálogo, Para desfrutar. Nessa seleção da Bravo! Eram apresentados dez 

indicações, distribuídas em São Paulo, Rio e Exterior. Mas nas edições mais atuais os itens 



63 
 
 

 
 
 

estão estruturados com: Trata-se, Importância, Preste atenção, Onde e Veja também. 

 Já na editoria de Cinema, além das reportagens, da Crítica (fixa), das notas e da 

agenda era incluído a seção Briefing de Hollywood, coluna fixa de Ana Maria Bahiana, que 

deixa de existir na edição de outubro de 2003.  

 A Agenda de Cinema tinha os seguintes itens: Os filmes de Outubro na Seleção de 

Bravo!. O quadro de indicações (com duas páginas inteiras) era dividido, na horizontal, com 

os critérios: Título, Diretor, Elenco, Enredo, Por que ver, Preste atenção, O que já se disse. Na 

parte vertical do quadro era distribuídos os seguintes critérios: No Brasil e No Exterior. Mais 

recentemente a Bravo utiliza como itens: Direção e roteiro, Enredo, Por que ver, Preste 

atenção e O que já se disse. 

 Na editoria Livros, os lançamentos selecionados pela revista, ou seja a Agenda, mostra 

itens como: Título, Autor, Referências, Tema, Por que ler, Preste atenção, Trecho e Capa, 

ordenados por Ficção e Não Ficção. Nas edições atuais os itens são distribuídos em Autor, 

Tema, Por que ler, Preste atenção e Trecho.  

 Já na Música, além da Crítica fixa, acrescenta aí a seção CDs, com indicações de 

Bravo!. Já a Agenda mostrava: Intérprete, Programa, Onde, Quando, Por que ir, Preste 

atenção, Para desfrutar, distribuídas em: Concerto, Ópera e Pop e Rock. Nas edições atuais os 

itens aparecem como: Programa, Por que ir, Preste atenção, Onde e Ouça e tem como título 

Os Melhores concertos e shows na seleção de Bravo! 

 No Teatro e Dança, a seção Agenda é dividida em: Em cena, Espetáculo, Onde, 

Quando, Por que ir, Preste atenção e Para desfrutar, distribuídas em Dança e Teatro. Edições 

mais recentes apresentam os seguintes itens: O espetáculo, Por que ir, Preste atenção, Onde e 

Veja também. 

 A seção Ensaio, que tinha como subtítulo: “A cultura e o momento segundo as idéias, 

conceitos e iluminação de quem tem o que dizer”, abre a revista. Pode ser definida como de 

crítica, mas nessa seção a preocupação maior no texto é em relação à crítica cultural no geral, 

e não específico em alguma obra, filme ou livro. A preocupação aqui é a discussão com a 

cultura em sociedade no geral e não com o lançamento, com a estréia. É um espaço voltado 

para a reflexão, daquilo que se conversa por aí, dos “burburinhos da cidade” de temas 

culturais.  

 Nas primeiras edições cinco nomes permanentes atuam nessa seção. Jornalistas e 
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pensadores da cultura, como Olavo de Carvalho, Sérgio Augusto, Sérgio Augusto de Andrade, 

Jorge caldeira e Fernando de Barros e Silva assinam os artigos da seção. A cada mês, um 

deles se reveza com um sexto nome. Passaram nas edições nomes como: Bruno Tolentino, 

Wagner Carelli, Otavio Frias Filho, Sergio Bianchi, Lenine, Antônio Araújo, Milton Hatoum, 

Teixeira Coelho, Eduardo Peñuela Canizal, Aimar Labaki, Hugo Estenssoro, Suzana Amaral, 

Jorge Coli, Luciana Villas-Boas, Tom Zé, Reinaldo Azevedo, José Padilha, Eliane Caffé. Na 

edição de outubro de 2005 essa seção não faz mais parte da revista.  

 As seções Atelier, sempre nas Artes Plásticas, e Retrato do Artista, sempre na página 

de encerramento, são imagens de autor, ambiente de trabalho e trabalho em andamento. As 

seções Ingresso e Equívoco são eventuais e móveis: podem aparecer ou não em qualquer 

editoria. Ingresso trata de artistas, grupos ou tendências emergentes, que acabam de surgir em 

cena e ainda darão o que falar. Já os Equívocos, o nome já diz, são furos, erros, enganos em 

algum momento cultural. (A música da cerimônia fúnebre da princesa Diana.) 

 O balanço da edição vai no começo da revista: o gráfico Bravograma faz a curva de 

todas as estréias e lançamentos indicados no mês em três graus: Não Perca, Invista e Fique de 

Olho. Segundo o editor Luis Felipe D’Avila (1997) nada do que se indique em Bravo! está em 

categoria inferior, e sempre fará jus ao nome da revista - seja obra, atitude ou consideração.   

 

 
Figura 29 

Os primeiros Bravogramas de Bravo!, Julho de 1999, p.8 e 9 

 

 Como subtítulo de Bravograma está a seguinte frase: “A pulsação do melhor da cultura 
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no mês referente: os espetáculos, os livros, a música, as exposições e os filmes em destaque”. 

Como itens, encontramos: Não perca, Invista e Fique de Olho. 

 O que antes era apresentado como um gráfico, é transformado em pequenos textos 

com as escolhas dos editores de Bravo, em outubro de 2005. Cada nota remetia a uma imagem 

(capa de um livro, um CD). Mas é em outubro de 2007 que essa seção desaparece das edições.  

 

 
Figura 30 

Em outubro de 2005, p. 12 e 13, Bravograma sofre alterações e em 2007 deixa de existir 

 

 Em todas as legendas são empregadas cores, artifício utilizado para dar destaque à 

informação, aos textos centrais e as fotografias. Matrix é o nome dado à tipologia da revista. 

A revista também utiliza um número riquíssimo de fotografia, gráficos e ilustrações, além de 

charges.  

 Paulo Francis ajudou a discutir o projeto de Bravo!. E a diretora de arte Noris Lima foi 

a autora do projeto gráfico. Já na reforma gráfica em novembro de 2001, Noris Lima esteve 

mais uma vez à frente de uma equipe integrada por Flávia Castanheira e Beth Slamek. A 

mudança mais visível nas novas edições é a capa, com uma distribuição das chamadas de 

reportagens muito diferente das anteriores. Antes os temas secundários eram apresentados no 

lado esquerdo da capa, na vertical. A partir da reforma, as chamadas passam a ocupar a parte 

inferior, na horizontal, dando uma maior ênfase para a reportagem principal.  

 As diversas cores vibrantes, como o verde, o roxo, o vermelho, amarelo, e outras, que 

em muitas páginas, ocupavam o fundo das páginas, agora tem maior ênfase no colorido das 
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fotografias e ilustrações. As páginas se tornam mais limpas, ou seja, com mais espaços e 

fundos em branco, que tem como objetivo uma maior clareza e facilidade na leitura.  

 Outra mudança visível no decorrer dos anos da revista Bravo! é a preocupação com 

um espaço virtual diferenciado ao conteúdo da revista. Já no seu primeiro ano, é criado o 

endereço eletrônico na internet: www.revbravo.com.br. Em outubro de 2000, ele é modificado 

para www.bravonline.com.br. Mas em março de 2008 o site sofre mais alterações e passa a ter 

um novo endereço: www.revistabravo.com.br. 

 As seções de Bravo se modificaram ao longo dos anos, algumas entraram, outras 

permanecem até os dias atuais. Na sua primeira edição, outubro de 1997, a revista apresentava 

a seguinte seção: Ensaio, Ingresso, Atelier, Briefing de Hollywood, Equívoco e Bravograma. 

Já em outubro de 2008 entram para o time das seções itens como: Gritos de Bravo!, que em 

outubro de 2005 passa a ser chamado apenas de Cartas,  Bravo! na internet, CDs, De 

camarote, permanecendo os anteriores. 

 Em outubro de 2000 estréia uma nova: Primeiro movimento. Mas é em outubro de 

2001 que a revista inova ao trazer para as suas seções a categoria Cartoon, assinadas por Caco 

Galhardo, que tinha como pseudônimo, Umberto Ego & Gilberto Gideleuze. Em outubro de 

2004 passa a ser feita por Luis Fernando, que logo, em 2005 deixa de ter cartunista fixo. Surge 

também mais uma editoria, a de Televisão que é extinguida em outubro de 2004.  

 

 
Figura 31 

Cartoon de Caco Galhardo - Outubro de 2002, p. 130 
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 É apenas em outubro de 2002 que a seção DVDs começa a fazer parte da revista. E 

continua até às edições atuais. Em outubro de 2003 inicia a seção Inéditos e  a seção Saideira, 

que passa a ser assinada por Xico Sá em outubro de 2004 e no ano seguinte deixa de ter 

escritor fixo. 

 

 
Figura 32 

Coluna de Xico Sá - Outubro de 2003, p. 114  

 

 A edição de março de 2004, se torna importante, pois é a primeira edição publicada 

pela Editora Abril, que compra a revista. Na carta ao leitor (2004), intitulada “Um encontro 

marcado com a cultura”, assinada pelo Diretor de Redação de Bravo!, Almir de Freitas e pelo 

Diretor Secretário Editorial da Editora Abril, Laurentino Gomes, aparece o seguinte 

afirmação: “A Editora Abril assume a gestão da revista, responsabilizando-se pela produção 

do conteúdo editorial, venda de assinaturas e publicidade, impressão e distribuição, além do 

relacionamento com leitores, anunciantes e todos os demais parceiros de Bravo!. A Abril 

pretende oferecer aos leitores uma soma cada vez mais significativa de benefícios, em 

retribuição à fidelidade e à confiança que sempre depositaram na sua publicação preferida”. 

 Em outubro de 2004 as editorias deixam de ter apenas seções como Crítica, Notas e 
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Agenda (como era até aqui, em todas as edições e editorias) e passam a ter alguns itens a mais 

como na Música, que é acrescentado os CDs. Em outubro de 2005 é inaugurada nova seção: 

Primeira Fila e em 2006 inicia a seção Contemporâneo. Já as editorias de Música e Livros 

inauguram suas novas seções: Por que ouvir e Por que ler, respectivamente. Mas em outubro 

do ano seguinte esses itens desaparecem.  

 Outra inovação na revista, mas que não vingou, foi a editoria Arquitetura, que aparece 

apenas em março de 2008. E uma das últimas mudanças, foi a entrada da seção Ficção Inédita, 

em outubro de 2008 

 Quanto ao número de páginas, inicialmente a revista não seguia uma média de 

páginas. Começou com 160, variando para 120, às vezes 140, mas já chegou a ter 190 

páginas, como, por exemplo, na edição de outubro de 1999. Apenas em outubro de 2003 que 

ela inicia e mantém um número fixo de 115 páginas por edição. Na última edição analisada, a 

de outubro de 2009, a revista teve o menor número de páginas desde a sua criação: 98 no 

total, tendo um número alto de páginas de publicidade em relação às outras edições: 25 

páginas. 

 Outra mudança notável são as capas das revistas, que ao longo das edições vão 

ganhando uma nova estrutura. O tema principal sempre esteve em maior destaque, com uma 

foto inteira de capa. Já as reportagens secundárias foram mudando de lugar e adquiriram 

pequenas fotografias, nas últimas edições.  

 

 
Figura 33 

Capa da edição de Julho de 1999 
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Figura 34   

Capa de Janeiro de 2003  

 

 
Figura 35 

Capa da edição de Outubro de 2008 

 

 Quanto à publicidade, segundo o fundador da revista, Luis Felipe D’Avila (1997): uma 

idéia como Bravo! não vingaria se não fosse o apoio do Ministério da Cultura e o incentivo de 

instituições como o BBA, o Banco Real, o Grupo La Fonte e o Grupo Pão de Açúcar. 

Anúncios do BBA, Banco Real e Grupo Pão de Açúcar seguem até hoje com suas páginas 

publicitárias garantidas na revista. Muitos anúncios se misturam em meio ao conteúdo da 

revista, por apresentar uma preocupação com a estética, seja nas imagens ou nos textos 

publicitários. 

 O que nota-se ao longo dos anos, em relação à publicidade, é grande número de 

anunciantes que se mantiveram em todas as edições. Bancos, fundações e instituições que 
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apresentam um espaço cultural, tem lugar garantido nas páginas publicitárias. Como o caso do 

Itaú Cultural, CPFL Energia - Espaço Cultural, Fundação OSESP - Organização Social da 

Cultura, Bradesco PrimeArts, Concurso Banco BBA Creditanstalt de Fotografias, Prêmio Visa 

MPB Compositores e muitos outros.  

 

4.2 Universo Editorial  

 

 Conforme já vimos, a revista tem a seguinte estrutura: apresenta um conjunto de 

páginas, que são de reportagens e notícias, outro número de páginas que são seções fixas, um 

conjunto de páginas que são de críticas, notas e agenda. Entretanto, percebemos que a partir 

de um certo momento, há uma variação mais forte em termos de reportagens e imagens 

fotográficas. 

 Em relação à estrutura editorial vemos que ela se mantém ao longos dos anos, 

variando em pequenos aspectos, como a entrada de uma seção ou a extinção de outra. A 

transformação mais visível é em relação às páginas de conteúdo, que nas primeiras edições, 

eram em números bem maiores, proporcionais ao grande número de páginas que a revista 

apresentava, por exemplo em 1999, ela contou com cerca de 190 páginas. Já em 2009, o 

número foi bastante reduzido, apresentando apenas, 98 páginas, sendo que 25 páginas foram 

destinadas à publicidade. Na edição maior, de 1999, apenas 38 páginas eram voltadas às 

páginas publicitárias.  

 A enorme diferença em relação às páginas da estrutura editorial, apenas tomando 

como referência essas duas edições, mostra que em 1999, a edição contava com um número 

bem maior de conteúdo textual. Na edição, as editorias Cinema, Música e Artes Plásticas 

apresentavam três matérias. E as editorias Livros e Teatro e dança com duas matérias. 

 Numa média de dezesseis páginas de conteúdo textual, apenas quatro páginas 

ocupavam as páginas inteiras com fotografias, em alguns momentos, aparecem pequenas 

imagens, como detalhes e em alguns casos os textos estão sobrepostos às fotografias. 

 Já em 2009, a editoria Música, apresenta uma única matéria, de oito páginas, sendo 5 

páginas de fotografias e três de texto e entrevista. Na editoria Livros, aparece apenas uma 

matéria com três páginas e meia, sendo uma e meia voltadas à fotografia. Outro espaço 

destinado aos Livros é um Ensaio, com quatro páginas. Na editoria Cinema, não muito 
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diferente, apenas uma matéria, com seis páginas e meia, contando com quatro para as 

fotografias. Em Artes Plásticas, duas matérias. A primeira com quatro páginas e duas páginas 

com imagens. Já a outra, conta com duas páginas, sendo uma destinada ao texto e a outra à 

imagem. Novidade não se vê, também na editoria de Teatro e Dança. Apenas uma matéria, 

com duas páginas e meia destinadas à fotografia e somente uma página e meia para conteúdo 

textual, totalizando quatro páginas.   

 Outro destaque, tomando ainda, como base essas duas edições é a editoria Teatro e 

Dança, que em 1999, contava com uma reportagem para teatro e outra para dança. Já em 

2009, a revista beneficia apenas uma categoria, já que a editoria apresenta uma única matéria.  

 Como vimos a revista é uma composição de vários tipos de matérias, dentro disso 

veremos o universo editorial, a partir das colunas - quais são e quais se destacam, os autores - 

mostrando quem são esses personagens, e os temas tratados em colunas, reportagens e seções, 

para mostrar se há, realmente uma ênfase sudeste contra o resto do país. O objetivo desse 

capítulo é analisar esses itens para mostrar a ênfase geográfica nos temas e assuntos da revista. 

 As colunas da revista estão divididas, como já vimos anteriormente em editorias fixas, 

como Cinema, Livros, Artes Plásticas, Teatro e Dança e Música, em seções, algumas que se 

mantiveram ao longo das edições, outras que apenas trocaram de nome, como o caso de Gritos 

de Bravo! que se transforma em Cartas (dos leitores), ou Bravograma que não aparece mais 

nas edições de 2007 e passa a ter apenas A lista de Bravo!, com a mesma idéia de apresentar o 

que deve ser visto/ouvido/lido, mas agora mais reduzida, com apenas três indicações.  

 Algumas seções foram extintas e outras que se transformaram em fixas, pois entraram 

para o universo editorial com o intuito de se adequaram às novas tecnologias, como é o caso 

de Bravo! na internet e que depois passa a ser chamada de Site, onde os conteúdos 

apresentados são pequenas chamadas para o grande conteúdo virtual, destacando itens como, 

veja os vídeos da artista, ou ouça os trechos da entrevista, e ainda, leia trechos do livro, ou 

ouça algumas músicas do novo CD.  

 Outra modificação visível nas edições analisadas é a extinção da seção Ensaio. Em 

2005 entra no seu espaço físico a seção Primeira Fila. A seção Ensaio passa então para as 

últimas páginas da revista, num número mais reduzido de textos e em 2007 ela desaparece 

com o aumento de páginas da seção Saideira.  

 No lugar em que antes era a seção Ensaio passa a ter a seção Primeira Fila, a qual se 



72 
 
 

 
 
 

mantém até a última edição analisada. Ensaio, foi um importante espaço para a reflexão de 

assuntos culturais do cotidiano. Espaço esse que era destinado à artigos de diferentes autores e 

personalidades no meio cultural, que veremos mais sobre eles no próximo item, e que 

geravam a discussão e a reflexão de temas da sociedade, num modo mais cultural. Para 

exemplificar, cito alguns assuntos abordados, como soluções, impasses e tendências no 

cinema contemporâneo.  

 Primeira Fila é um espaço útil e agradável, pois apresenta últimas notícias, 

curiosidades, inovações, pequenos artigos e notas sobre as manifestações culturais, de um 

modo geral. Nas edições mais atuais, esse espaço se transforma em uma seção que tem como 

ênfase maior a fotografia, muitas vezes dos bastidores de espetáculos, sempre priorizando a 

imagem, como valor estético.  

 Já na questão autoral dos textos entram personagens do mundo midiático, profissionais 

do campo jornalístico, personalidades e artistas das áreas culturais, intelectuais renomados e 

escritores literários.  

 Nas primeiras edições a revista contava com diversos autores fixos e outros diversos 

colaboradores que variavam de acordo com os temas. Na seção Ensaio, por exemplo, cinco 

nomes permanentes, de alguns jornalistas e pensadores da cultura - Olavo de Carvalho, Sérgio 

Augusto, Sérgio Augusto de Andrade, Jorge Caldeira e Fernando de Barros -, assinaram 

artigos na seção. A cada mês, um deles se revezava com um sexto nome. É aí que entram 

nomes como: os jornalistas Otavio Frias Filho,Reinaldo Azevedo, os cineastas Suzana 

Amaral, José Padilha, Eliane Caffé e Sergio Bianchi, os cantores Lenine e Tom Zé, o diretor 

de redação Wagner Carelli, os escritores e poetas Milton Hatoum, Bruno Tolentino, Eduardo 

Peñuela Canizal e Jorge Coli, a arquiteta Luciana Villas-Boas e os críticos Teixeira Coelho e 

Aimar Labaki. 

 Alguns nomes se tornam personagens fixos nas páginas mensais de Bravo! e outros, 

apenas colaborando com seus textos analíticos e reflexivos.  A seção que se manteve por 

muito tempo, até 2003, foi a seção Briefing de Hollywood, coluna fixa, escrita pela jornalista 

e escritora Ana Maria Bahiana.  

 Nas seções Crítica alguns nomes vão sendo intercalados, conforme a temática. Na 

Crítica da editoria Artes Plásticas, nomes como: Luiza Interlenghi, Georgia Lobacheff, Ângela 

Âncora, Beatriz Furtado, Paulo Reis, Leonor Amarante, Rodrigo Andrade, Martin Grossman, 
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Juliana Monachesi e Abílio Guerra.  

 Editoria Cinema aparecem nomes como Francisco Marx, José Onofre, Michel Laub, 

Helio Ponciano, Mauro Trindade, Antonio Prata, Pedro Butcher, Marcelo Rezende. Já em 

Livros, as críticas ganham forma com poetas e escritores como Carlos Heitor Cony, Moacyr 

Scliar, Aurora Bernardini, Miguel Sanches Neto, Antônio Siúves e Luís Antônio Giron. 

 E claro que bons nomes da música não poderiam faltar nas críticas musicais. Pedro Só, 

Luís S. Krausz, João Marcos Coelho, Mauro Muszkat, Dante Pignatari, Guga Stroeter, Marco 

Frente, Luciano Pires, Patrícia Palumbo, Yara Caznok, José Flávio Júnior.    

 Na editoria Teatro e Dança, as críticas são assinadas por: Izaías Almada, Jefferson Del 

Rios, Márcio Marciano, Mairici Salomão, Fátima Saadi, Helio Ponciano, Marco Antonio 

Rodrigues, Alexandre Mate, Kil Abreu.  

 Nas edições em que há a existência da editoria Televisão, André Barcinski, Marta 

Góes, Luís Antônio Giron, Nirlando Beirão, assinam suas críticas sobre novelas, filmes, 

seriados, entre outros. 

 Muitos desses nomes se repetem em várias edições intercaladas. Um nome  importante 

do jornalismo cultural e que é visto nas críticas tanto de cinema como de artes plásticas ou 

televisão é Daniel Piza, autor muito utilizado nos capítulos anteriores.  

 A seção Saideira, é assinada até 2004 por Xico Sá, mas nas próximas edições deixa de 

ter autor fixo e passa a contemplar textos de Luiz Ruffato, Beatriz Bracher e Carlos Eduardo 

de Magalhães. 

 Nomes como o poeta Ferreira Gullar, o professor de filosofia Roberto Romano, o 

doutor em filosofia e escritor Charles Feitosa e o jornalista Marcos Augusto Gonçalves 

completam e integram o vasto número de autores e colaboradores da revista Bravo!. 

  

 4.2.1 Temas tratados e suas ênfases geográficas: 

 

 Veremos os temos tratados em reportagens e críticas, para mostrar se há, realmente 

uma ênfase voltada ao sudeste, mais especificamente Rio de Janeiro e São Paulo contra o 

resto do país. O objetivo ao fazer essas análises é mostrar suas ênfases geográficas nos temas 

e assuntos pautados pela revista. Para isso, utilizaremos as mesmas edições já citadas 

anteriormente, mas tomando como análise apenas as matérias e as críticas. 
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 Dezoito edições e um número total de 292 matérias e críticas. Desse total, foram 

contabilizados 106 matérias voltadas à São Paulo e 42 ao Rio de Janeiro. 36% equivale à São 

Paulo e 14% de matérias sobre Rio de Janeiro, o que totaliza, mais ou menos, 50% dos temas 

tratados nas edições. 

 Outro grande número de matérias tem como ênfase geográfica o exterior.  80 matérias 

retratam temas internacionais, o que significa 27,39% do total dos textos. Nessa categoria 

estão inseridos, filmes de outros países, escritores estrangeiros, assim como a literatura 

específica de um lugar, como de Portugal ou a da literatura da Hungria, como mostra a edição 

de outubro de 2003 e a japonesa, na edição de outubro de 2006. Também geram conteúdo os 

músicos e bandas de fora, muitas vezes, com lançamentos de CDs, ou escritores com 

lançamento de seus livros.  

  

 
Figura: 36 

Gráfico com os dados percentuais 

 

 Há ainda, algumas matérias com exposições de artes plásticas e festivais e espetáculos 

de teatro e dança que estão acontecendo fora do país. Esses, mantém as informações básica, 

como: o quê, onde, quando e quanto, como se o público leitor incluísse essas atrações na 

agenda do mês. Como por exemplo: a edição de novembro de 2001, em que a matéria convida 

o leitor à visitar a exposição de um fotógrafo em São Francisco, na Califórnia. Ou da feira de 

música que está acontecendo em Berlim, como mostra a edição de outubro de 2000. Na edição 

de outubro de 1998, há um destaque para uma coreógrafa alemã que está com espetáculo 

agendado na Alemanha, entre outros. 

 Das 80 matérias com conteúdo internacional, há destaque maior para os EUA, com 20 
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produções textuais. Depois vem França (12), Alemanha (9), Inglaterra (7), Portugal (6), Itália 

(5), Espanha (3), Argentina, Hungria, Egito e Japão, todos esses últimos com duas matérias 

distribuídas nas edições analisadas. Lugares como Áustria, Canadá, Irlanda, Coréia, Rússia, 

Chile e Peru também aparecem com suas produções.  

 Os últimos 22% estão destinados à manifestações culturais pautadas em outras regiões 

do país, as quais somam 64 matérias. A temática envolve, em maior quantidade, os 

lançamentos de CDs e livros, as estréias de filmes ou produções que estão sendo feitas, os 

espetáculos de teatro e dança em cartaz e as exposições com estréias nas cidades. O tema que 

mais aparece no âmbito nacional é o da literatura, com 24 textos. Mais especificamente, que 

tratam de poetas e escritores gaúchos, somam-se mais quatro textos, sendo três sobre 

lançamentos de escritores de Porto Alegre e um sobre atividade realizada por um escritor 

específico, como na edição de outubro de 2008, que retrata a vida e obra de Luis Antônio de 

Assis Brasil.  

 Em seguida, vem os músicos e bandas nacionais, com 17 produções, distribuídas ao 

longo das edições. O cinema brasileiro fica bem perto, com 16 matérias, sendo essas, 

específicas de um filme, de um diretor, quase sempre voltadas a pautar aqueles que estão em 

cartaz ou com previsão de lançamentos. Aqui vale ressaltar alguns textos que aparecem muito 

mais do que uma simples agenda, mas como uma reflexão da cena cinematográfica no país. 

Como é o caso da primeira edição da revista, outubro de 1997, em que o crítico Francisco 

Marx  comenta o momento atual do cinema brasileiro.  

 Algumas manifestações ganham um menor espaço, mas que merecem ser destacadas, 

como uma exposição que ocorre em Belo Horizonte, na edição de outubro de 2002, a Bienal 

de Curitiba, também em 2002 e a Bienal de Porto Alegre, com dois textos em diferentes 

edições, em outubro de 2001 e 2003. Há também um texto na edição de outubro de 2003, 

sobre uma exposição no Ceará, de uma artista plástica gaúcha. Já em março de 2004, a revista 

trata de uma exposição de uma paraibano em Curitiba, e em março de 2008 a Fundação Iberê 

Camargo, em Porto Alegre e  um centro cultural em Minas Gerais que leva como título: “a 

capital brasileira da arte contemporânea”. Outubro de 2007 também merece destaque por 

apresentar três artistas plásticos: um cearense, um mineiro e um baiano.  

 Nesse item, os números comprovam o problema que originou a pesquisa. As análises 

mostram o grande número de matérias voltadas ao eixo Rio-São Paulo, com 50% do conteúdo 
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total das dezoito edições analisadas. A seguir veremos como se dá o tratamento de alguns 

textos produzidos na revista Bravo!. Das dezoito revistas analisadas, vimos que a quantidade 

maior de temas está voltado à São Paulo e Rio de Janeiro, em seguida vem os assuntos 

pautados pelas manifestações que ocorrem no exterior. A produção de outras cidades 

brasileiras aparecem apenas em 22% do total.  

 

4.3 Tratamento editorial 

 

 Nesse item examinaremos a questão da diferenciação no tratamento dado a assuntos de 

um determinado lugar contra o resto do país. Analisaremos a questão da ênfase de agenda em 

temas do eixo Rio-São Paulo versus o resto do Brasil, com o objetivo de levantar dados que 

mostrem ou não uma diferenciação no tratamento dado a determinados lugares.  

 Mostraremos onde essas ênfases aparecem mais, se é, por exemplo, em títulos, nas 

reportagens, em fotos, em legendas, nos textos ou se o tratamento editorial se assemelha nas 

edições, tanto em matérias com conteúdo paulista/carioca, quanto, por exemplo, com 

produções textuais sobre o Rio Grande do Sul. 

 Partimos então, das mesmas revistas escolhidas anteriormente, mas nesse momento, 

analisaremos algumas matérias e algumas críticas. Dezoito edições inicialmente, e quase 300 

textos. Em meio a tantas produções, com editorias fixas, pensamos então numa forma em que 

contemplasse um pouco da análise da cada uma. Pois bem, de cada revista uma análise 

textual, em que explicaremos os porquês da escolha de cada uma. 

 Dezoito revistas e dezoito textos. Com a análise anteriormente das ênfases geográficas, 

onde os números revelam que as matérias são mais voltadas, realmente, para o eixo Rio-São 

Paulo, escolhemos então, aquelas matérias que, de alguma forma e mesmo em pequenas 

quantidades, retratam diferentes cidades. Desde a primeira edição nos preocupamos em 

analisar textos que estão relacionados com o foco geográfico. Escolhemos os textos por 

questões geográficas, ou seja, um conteúdo que abranja diferentes cidades/capitais brasileiras, 

como os textos que dizem respeito à produção, tanto de Porto Alegre, quanto os de São Paulo, 

para analisar se há um tratamento diferenciado na produção textual. 

 Dos dezoito textos, nove se referem à Crítica e o restante, os outros nove textos, dizem 

respeito às matérias/reportagens. Sobre a editoria Cinema, há duas críticas e na de Artes 
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Plásticas,  uma crítica e quatro matérias. Na editoria Livros, analisaremos três matérias e três 

críticas. Sobre Música, duas críticas. Em relação à editoria Teatro e Dança, uma matéria e 

uma crítica. E na editoria Arquitetura (em todas as edições analisadas, é a única que apresenta 

essa editoria), analisaremos uma matéria.  

 Os textos escolhidos dizem respeito a diferentes lugares do país, seja um escritor, um 

festival ou exposição. Tratam-se de temas como, um filme brasileiro com seu diretor paulista, 

uma exposição de um paulista no Rio de Janeiro, um escritor pernambucano, outro paranaense 

e três gaúchos. Há também textos sobre um músico e um festival de teatro de Curitiba.  

 Sobre a produção em Porto Alegre, há três que envolvem as artes plásticas. Uma 

cantora baiana, uma artista plástica carioca, um dramaturgo pernambucano. Na literatura, 

aparece também, um texto sobre um livro com 13 escritores brasileiros e nas artes, obras de 

um cearense, um mineiro, um carioca e um baiano. E para finalizar um filme brasileiro que se 

passa em São Paulo. 

 Veremos então, o que há de particularidades, de características comuns nesses textos, 

resgatando trechos dos textos para exemplificar o tratamento editorial. Mostraremos também 

algumas particularidades, novidades que vão aparecendo no decorrer do trabalho analítico.  

 

 4.3.1 Análises de reportagens e críticas de Bravo! 1997 - 2009 

 

 A edição de outubro de 1997 trata-se de uma crítica na editoria Cinema, mais 

especificamente sobre o diretor paulista Rodrigo Sganzerla e o filme O Bandido da Luz 

Vermelha. Outubro de 1998, uma crítica sobre o artista plástico José Resende (carioca). Em 

outubro de 1999, veremos o novo livro do pernambucano Alberto da Cunha Melo. A edição 

de outubro de 2000 trata do escritor paranaense Miguel Sanches Neto. Outubro de 2001 e 

outubro de 2003 veremos a Bienal do Mercosul em Porto Alegre. 

 Já a edição de novembro de 2001, uma crítica sobre músico curitibano Chico Mello e 

seu novo CD. O festival de teatro em Curitiba aparece em março de 2002. A produção da 

artista plástica carioca beatriz Milhazes é o assunto analisado em outubro de 2002. Em março 

de 2004, veremos a cantora baiana Daúde e o lançamento do seu terceiro álbum. Outubro de 

2004 é destacada a crítica sobre novo livro do gaúcho Juremir Machado da Silva.  

 O teatro, em outubro de 2005, gira em torno do trabalho do dramaturgo Newton 
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Moreno, baseado na obra de Gilberto Freire, também pernambucano. A crítica de livros da 

edição de janeiro de 2006 é sobre a coletânea A Visita e seus 13 contos e 13 escritores 

brasileiros. Outubro de 2006 é retratada a novela do escritor gaúcho Michel Laub, que tem 

como tema o Gre-nal, num texto crítico. A matéria sobre os artistas plásticos que fazem 

sucesso no exterior, retrata a obra de um cearense, um baiano, um mineiro e um carioca, na 

edição de outubro de 2007. Já em março de 2008, veremos a arquitetura do português Álvaro 

Siza e a Fundação Iberê Camargo, em uma matéria. Vida e obra do escritor gaúcho Luis 

Antonio de Assis Brasil é mostrada em outubro de 2008. E por fim, em outubro de 2009, uma 

crítica sobre o filme brasileiro Salve Geral, de Sérgio Rezende, que tem como cenário: São 

Paulo.  

 Após descrever as reportagens e críticas analisadas, veremos algumas particularidades 

e diferenças maiores no tratamento editorial que ocorre ao decorrer das edições. Ao analisar, 

título, texto, fotografia e legendas, percebemos, inicialmente que o tratamento dado é mais 

visível no conteúdo textual. As imagens e suas respectivas legendas se tornam, ao longo das 

análises, um objeto comum entre todas. 

 Alguns títulos apresentam certas críticas negativas, mas que na leitura do texto não se 

comprovam, e são utilizados apenas gerando uma reflexão sobre o tema, como é o caso das 

duas matérias que tratam da Bienal do Mercosul em Porto Alegre. As duas levantam questões 

já no título, o que parece, em primeira vista que a crítica negativa será predominante no texto. 

Na de outubro de 2003, o seguinte título é apresentado: “A pergunta incômoda - A 4ª Bienal 

do Mercosul consolida-se como mais um bem-sucedido espetáculo, embora não ajude a 

esclarecer se existe, de fato, um público para a arte contemporânea”.  

 Mas a hipótese de um texto mais negativo, não se confirma, já na seguinte frase: “A 

realização da 4ª Bienal do Mercosul, em Porto Alegre, oferece uma ótima ocasião para avaliar 

o estado da arte contemporânea hoje, não somente no Brasil como em boa parte da América 

Latina. (....) Trata-se, com toda certeza, de um grande espetáculo da arte contemporânea 

nacional e internacional, o qual irá atrair um merecido destaque na mídia e uma boa afluência 

de público, espera-se, ainda mais pelo fato louvável de ser realizado fora do eixo Rio-São 

Paulo”. 

 Dos dezoito textos analisados, onze deles apresentam boas críticas e elogios às 

diversas produções citadas. Os sete restantes mostram críticas negativas e algumas dessas 
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apenas informativas, não mostrando explicitamente a opinião do autor.  

 As críticas e reportagens que tratam das temáticas de forma negativas aparecem de 

forma muito clara nas edições de outubro de 2000 (matéria Livros) e outubro de 2009 (crítica 

Cinema). Veremos abaixo, alguns exemplos extraídos dos dois textos. 

 Na edição de outubro de 2000, já na primeira frase, o autor do texto mostra um certo 

repúdio pelo autor: “A epígrafe, de Helder Macedo, faz uma promessa que não se cumpre: 

“Este livro não é sobre mim, mas a partir de mim”. Ainda assim, ela aponta a encruzilhada em 

que se desenrola esse Chove sobre Minha Infância, primeiro romance do crítico literário 

paranaense Miguel Sanches Neto. Se for um romance - mas não parece ser um romance -, o 

livro de Sanches não é bom. Talvez seja melhor lê-lo, ainda que contra a vontade do autor, 

como o livro de memórias que parece ser”. “Se for um livro de memórias, ainda sim, Chove 

sobre Minha Infância não chega a ser um bom livro, embora tenha momentos delicados, 

alternando com outros, muitos outros, que rondam o banal. Clichês politicamente corretos, 

lições de vida que nos fazem corar, segredos de polichinelo. Mas, mesmo não sendo um bom 

livro de memórias (...)”. 

 E segue as críticas negativas: “O problema do livro, se o lemos como as memórias que 

parecem ser, é que Sanches retrata, sim, os horrores da vida comum, mas sem conseguir tocar 

o extraordinário que sob ela se esconde (...) Por que, para fazer sua estréia na ficção, um 

crítico literário (escreve em Bravo! ) foi se esconder sob a memória? É difícil crer que o 

crítico sofisticado tenha cedido a tal confusão entre literatura e experiência. Talvez ainda, vale 

cogitar, esse retorno ao passado, faça parte de uma estratégia meio suicida de Sanches. Mas 

não será atribuir razões fantasiosas ao que talvez não passa de um caderno de notas?” E 

finaliza com a seguinte frase: “Melhor aguardar que Sanches, enfim, se esqueça do que viveu 

e, liberto, se ponha a escrever”. 

 A crítica negativa sobre cinema, na edição de outubro de 2009, também fica muito 

clara, já no título do texto: “O fim do tiroteio. Ainda bem - Com problemas de roteiro, Salve 

Geral é um indício de que o ciclo dos filmes de violência se esgotou”.  

 E a negatividade se confirma, no decorrer do texto, nas seguintes frases: “Ninguém 

agüenta mais filmes de favela e violência. O ciclo, no cinema brasileiro, viveu seu auge 

quando diretores importantes o visitaram - a começar por Fernando Meirelles em Cidade de 

Deus, seguido, entre outros, por José Padilha (Tropa de Elite), Bruno Barreto (Última Parada 
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174) e Breno Silveira (Era uma vez...). Tais filmes, juntos, formaram um subgênero na nossa 

cinematografia, mas que recentemente tem dado claros sinais de fadiga. (...)  O diretor Sérgio 

Rezende teve a valentia de visitar o gênero mesmo com esse panorama. (...) Sai-se da sala 

escura, no entanto, com a sensação de que a história não fica de pé por tropeços no roteiro”. E 

finaliza: “Os roteiristas brasileiros vêm melhorando consideravelmente, como atestam as 

narrativas sofisticadas dos recentes Não por Acaso e Saneamento Básico. Salve Geral mostra, 

no entanto, que ainda existe um caminho a percorrer”. 

 Nada de muito relevante é percebido em dois textos: na crítica sobre teatro, da edição 

de outubro de 2005, podem ser destacados apenas a  irrelevância dada à obra do 

pernambucano Gilberto Freire, já que o escritor é a base da peça teatral de Newton Moreno, 

também pernambucano. Uma crítica mais negativa aparece ao citar os atores que formam o 

grupo Os Fofos Encenam:“Se os desempenhos não se nivelam no mesmo ponto alcançado por 

alguns intérpretes em particular, o grupo, visto no conjunto, garante a vitalidade da 

comunicação com o público”.  

 Outra edição, a de janeiro de 2006, também não foge muito do que foi mostrado 

anteriormente. A crítica sobre o livro A Visita, coletânea que reúne contos de 13 escritores 

brasileiros, merece destaque para a legenda da capa do livro, que chama de “bizarro“, a nova 

tendência literária no Brasil de hoje. E finaliza com uma crítica à leitura brasileira: “A 

propensão para o nefasto, o sinistro, o agourento afasta desses autores o dilema sofrido pela 

maioria dos artistas: produzir para as massas ou para a elite? Num país como o Brasil, em que 

dois terços da população não conseguem ler e entender uma simples notícia de jornal, e o 

restante só se interessa pelo misticismo barato encharcado de sentimentos nobres e 

edificantes, o pendor para o bizarro é um avanço”. 

 A crítica sobre as Artes Plásticas, de outubro de 2007, apresenta alguns pontos 

negativos, mas evidencia a produção dos artistas: “o Panorama 2007 mistura nomes que 

acabam de despontar no sistema, como a cearense Waléria Américo e o mineiro Pablo Lobato, 

com uma maioria já consagrada, caso do coletivo carioca Chelpa Ferro, da mineira Rivane 

Neuenschwander, do baiano Marepe, do cearense Efrain Almeida e do pernambucano Gil 

Vicente. (...) Idade, projeção e procedência ficaram de fora dos critérios de escolha da mostra. 

A idéia é que os espectadores reflitam sobre o mal-estar que costura as peças, mesmo que seja 

para discordar. 
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 Já a edição de outubro de 2004, apresenta os dois lados da produção, ou seja, do novo 

livro, do escritor gaúcho Juremir Machado da Silva. Esses pontos são explícitos, já no título: 

“Gigante solitário - Com méritos e defeitos, romance de Juremir Machado da Silva mostra as 

várias dimensões do mito Getúlio Vargas”. No texto, algumas frases exaltam o livro e autor, 

mas há, também, algumas com um tom mais depreciativo: “muitos dos fatos sobre sua vida e 

morte (Getúlio Vargas) são hipotéticos, especulados, não confirmados por uma historiografia 

isenta”. (...) “Juremir Machado da Silva, por sua vez, conseguiu fazer uma narrativa em que os 

diversos pontos de vista sobre a figura de Getúlio são contemplados - e, mais difícil ainda, 

esses diversos pontos de vista ganham realidade como personagens de uma trama, não apenas 

como argumentos analíticos”. (...) “Os defeitos do livro são certo didatismo em alguns 

diálogos (um velho problema de romances históricos, que precisam transmitir informação ao 

leitor sem quebrar o make believe da ficção), a convergência da narrativa para suposições 

históricas pontuais e, principalmente, a dificuldade de ir muito além das visões vigentes sobre 

Getúlio”. (...) “Mas o livro é, como romance, um feito superior aos antecessores, porque 

projeta essa ambivalência da figura histórica sobre a própria figura pessoal”.   

 Em março de 2008, surge uma problemática maior. A matéria apresenta a futura 

inauguração da Fundação Iberê Camargo, em Porto Alegre. Mas o problema surge ao nos 

depararmos com um texto que reverencia apenas o fundador, o autor do prédio. O arquiteto 

Álvaro Siza. A obra e a vida de Iberê Camargo, que leva o nome da fundação, aparece apenas 

uma vez no texto, e apenas duas imagens pequenas de suas obras, contra duas fotos inteiras de 

página de Siza e do prédio. 

 Os textos de outubro de 1997, de outubro de 1998, novembro de 2001, março de 2004 

e outubro de 2006 apresentam críticas positivas em relação às produções culturais. Como 

mostram alguns exemplos de frases extraídas dos textos de crítica: “a genialidade de 

Sganzerla. (...) a estética marginal deram fama precoce ao cineasta” (out.1997, Cinema). 

Também em: “a ousadia (e o caráter atual, ou contemporâneo) da produção de Resende é a de 

roçar a precária unidade da obra de arte e, com esse ato, jogar no mundo algum prazer” (out. 

1998, Artes Plásticas).  

 Nas frases na seção Música, da edição de novembro de 2001, continuam as críticas 

positivas: “Estranho e familiar. Delicado e contundente. Som, silêncio, respiração. Canto e 

ruído. Tradição e experimentalismo. Tributo e subversão. Banquinho, violão e sampler. 
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Popular e erudito. Ouvir Do Lado da Voz, novo disco de Chico Mello, é uma experiência no 

plural. São, na verdade, todos os lados de todas as vozes reais e interiores, passadas, presentes 

e futuras, humanas e instrumentais, audíveis e inaudíveis que se fazem presente”. 

“Compositor experiente e há 13 anos entre Brasil e Alemanha”. “Mello inventou seus próprios 

recursos: montagem e remontagem, colagem e bricolagem, aproximação e distanciamento”. 

(...) “em que referências, memórias e afetos são deslocados com grande sensibilidade”. “O 

resultado é de uma beleza ímpar” “A chave para a compreensão da obra, e coragem de Chico 

Mello está na originalidade e seriedade de sua formação (...) e por isso desafia velas 

categorias: por desautomatizar a escuta”. 

 Há uma repetição quanto ao texto qualitativo nas críticas de música de março de 2004 

e de livros em outubro de 2006, este que trata o escritor gaúcho Michel Laub como: “Laub 

vem se destacando na literatura brasileira pela forma com que revira eventos aparentemente 

banais - uma partida de futebol, uma separação, o amor fraternal -, deitando-lhes novos e mais 

adensados sentidos. O Segundo Tempo é outro passo nesse excelente caminho”. 

 Já as matérias que apresentam um texto positivo e que retratam de forma elucidativa as 

manifestações culturais estão distribuídas nas edições de outubro de 2009, março e outubro de 

2002 e  outubro de 2008. Veremos alguns exemplos com frases extraídas dos textos. 

 Sobre o livro do escritor Alberto da Cunha Melo (out.1999), as ênfase dadas, em 

relação à qualidade da obra podem ser vistas em: O autor do texto cita nomes importantes da 

literatura como, Bandeira, Drummond, Cecília Meireles, João Cabral, Vinicius de Moraes, 

Ferreira Gullar e Adélia Prado e fala: “Aos quais há que se somar, já agora inescapavelmente, 

um terceiro grande nome pernambucano. Alberto da Cunha Melo. Seu novo livro, Yacala, tão 

logo chegou-nos, esgotou-se, mas boas novas para todos: a Record planeja relançar o livro 

(....) chumbo grosso e ouro fino”. E prossegue: “Será ler para crer, mas adianto-o: em 140 

líricas de rara qualidade até numa obra excepcional, aguçada em 35 anos de aprendizagem e 

magistério, o “caipira profilático” de Jaboatão acaba de dar-nos nosso mais belo drama-em-

versos desde Morte e Vida Severina”. 

 O Festival de Teatro de Curitiba é muito bem retratado nas seguintes frases: “O 

Festival de Teatro de Curitiba completa neste mês dez anos de existência, período no qual se 

tornou uma das principais referências da cena teatral brasileira. (...) Sempre de olho na 

renovação. (...) “É justo, democrático, às vezes um tanto apertado (faz parte do “clima”). 
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Hoje, o festival é ponto de encontro de artistas, programadores, críticos, olheiros de tevê e de 

festivais estrangeiros. (...) Curitiba cultiva desde o início a saudável prática dos debates, 

mesas-redondas e palestras, que oferecem uma espécie de universidade livre anual à cidade. É 

inteligente e civilizado, e está longe do mercado aberto em que eventos semelhantes se 

transformaram. Funciona também como um ponto de integração em um país imenso, reunindo 

festivaleiros históricos“. (Março de 2002). 

 Há repetições no tratamento do texto em outubro de 2002, com exposição e obra da 

artista plástica Beatriz Milhazes: “sua pintura delicada. (...) A obra de Milhazes chegou a esse 

tipo de reconhecimento por uma conjunção de fatores, mas o primeiro e último é seu talento. 

(...) O que ela conseguiu foi criar uma linguagem pictórica muito interessante e intransferível. 

(...) Muito mais que decoração ou citação, as pinturas de Milhazes falam sobre a natureza, 

que, por ela mesma ser expressiva e engenhosa, inclui a própria natureza humana. É como se 

fosse o diário de uma naturalista, tão impressionada com a exuberância de formas e cores da 

natureza quanto com as sutis e simples estruturas que as regem”.   

 E em outubro de 2008, com a matéria sobre o escritor gaúcho Luis Antonio de Assis 

Brasil, que mostra em grande quantidade e qualidade  a oficina ministrada por ele, as aulas, as 

técnicas, os objetivos, os ex-alunos e escritores, além da obra literária e da vida de Assis 

Brasis. Isso fica evidente, quando o autor do texto escreve as seguintes frases: “Ele tem ainda 

o hábito de colecionar livros de novos - e muito especiais - autores. Na sua estante já 

contabiliza mais de 120 obras de revelações da literatura brasileira recente (...) Em comum, 

todos freqüentaram a oficina literária de Assis Brasil”. 

 Ao longo desse capítulo, vimos os ângulos da revista, tomando como base os quatro 

aspectos mostrados: características gerais, universo editorial e suas ênfases geográficas e o 

tratamento editorial, com a recuperação e análise de textos.  

 Com as dezoito edições em mãos, analisamos, mas nunca sem esquecer dos objetivos 

principais, ou seja, uma melhor compreensão do agendamento e da tematização tratados na 

revista, principalmente para as ênfase geográficas dadas à assuntos mais voltados ao eixo Rio-

São Paulo. 

 Observamos que, ao longo desse período se destacam-se algumas modificações e 

mudanças e outras que se mantiveram ao longo dos anos, percebemos as inovações e as 

regularidades da revista Bravo!. Nas características gerais das revistas, analisamos as 
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fotografias, o número de páginas, as seções, colunas, as cores, as páginas publicitárias e a 

produção gráfica. Tudo isso num âmbito geral, com um levantamento das regularidades e 

modificações. Percebemos que ao longo das edições o número de páginas foi diminuindo, (em 

1999, ela contou com cerca de 190 páginas, e em 2009, apenas 98), assim como as de páginas 

publicitárias, que sempre tiveram anúncios que se misturavam em meio ao conteúdo da 

revista, por apresentar uma preocupação com a estética, seja nas imagens ou nos textos 

publicitários. Muitos dos anunciantes se mantiveram ao longo das edições. Novos entram, 

mas muitos permaneceram.  

 Outra peculiaridade vista aqui, é a estrutura das editorias que se mantiveram no 

decorrer dos anos, variando em pequenos aspectos, como a entrada de uma seção ou a 

extinção de outra. O diferencial apresentado é a partir da edição de outubro de 2001, em que a 

editoria Televisão é incluída nas suas páginas e que não aparece mais na edição de outubro de 

2004. Outra editoria que não ficou por muito tempo foi a de Arquitetura, que aparece apenas 

na edição de março de 2008. 

 Já no universo editorial da revista, analisamos as edições, tomando como base quatro 

aspectos: a estrutura editorial (com a composição geral das matérias, e vendo aquilo que se 

torna constante ou não), as colunas fixas e móveis, os autores e colaboradores e os temas 

tratados, com ênfase dada à questões geográficas.  

 Outra modificação visível nas edições analisadas é a extinção da seção Ensaio. Em 

2005 entra no seu espaço físico a seção Primeira Fila. A seção Ensaio passa então para as 

últimas páginas da revista, num número mais reduzido de textos e em 2007 ela desaparece 

com o aumento de páginas da seção Saideira.  

 Ensaio, foi um importante espaço para a reflexão de assuntos culturais do cotidiano. 

Espaço esse que era destinado à artigos de diferentes autores e personalidades no meio 

cultural. O que percebemos, com a análise, como por exemplo, na extinção dessa seção é uma 

preocupação maior com a fotografia, com a imagem. Apesar de o espaço se destinado muito 

mais ao conteúdo visual, do que textual, e de reconhecer que são, realmente fotos com altos 

valores estéticos, é triste ver uma coluna, tão importante, e que gera a reflexão e o pensamento 

dos leitores, seja extinta, ou seja, mais uma vez, isso comprova a crise que o jornalismo 

cultural brasileiro tem passado nos últimos tempo. Maior preocupação com as questões 

mercadológicas, de venda de produtos culturais, do que a análise, o discurso e a reflexão de 
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temas culturais.  

 A questão autoral dos textos é composta por personagens do mundo midiático, 

profissionais do campo jornalístico, personalidades e artistas das áreas culturais, intelectuais 

renomados e escritores literários, como Milton Hatoum, Tom Zé, Ferreira Gullar, José Padilha 

e Moacyr Scliar. 

 Já nos temas tratados e suas ênfases geográficas, percebemos uma grande quantidade 

de conteúdos produzidos em torno do eixo Rio-São Paulo. Um número, mais ou menos, de 

36% para São Paulo e 14% para Rio de Janeiro. O que totalizam 50% das temáticas das 

edições, o que comprova a hipótese inicial da ênfase no agendamento, priorizando temas 

voltados ao eixo Rio-São Paulo. Outro grande número de matérias tem como ênfase 

geográfica o exterior. 27,39% do total dos textos, o que significa 80 matérias retratando temas 

internacionais. 

 Em relação ao tratamento dado nas produções textuais, é importante ressaltar alguns 

itens.As dezoito revistas analisadas apresentam, em alguns momentos, repetições quanto à 

ênfase dada a certos tipos de lugares, em outros momentos diversifica no foco geográfico, mas 

mantém o seu tratamento editorial, e como podemos ver, em dado momento, quando há uma 

crítica mais negativa sobre a obra, filme, ou livro de algum artista, ela existe porque, 

realmente não é algo muito bom de ser apreciado e não por vir de determinado lugar e não de 

outro. Por exemplo, as matérias que tratam de Curitiba, recebem um tratamento igual ou 

melhor quanto as de São Paulo e Rio de Janeiro.  

 O que se percebe aqui é o tratamento do texto em relação à qualidade da manifestação 

cultural em foco e não em relação ao lugar de onde vem. Nota-se também, nas manifestações 

culturais produzidas no Rio Grande do Sul e pautadas na revista, uma certa reflexão sobre o 

tema. Por exemplo, nas duas matérias de Artes Plásticas, mais que um texto informativo sobre 

o que está acontecendo, há uma reflexão sobre a produção e da arte, mesmo, de forma mais 

geral.  

 

 

 

 

 



86 
 
 

 
 
 

Considerações finais: 

 

 Ao final deste trabalho é possível considerar que houve uma aproximação dos 

objetivos iniciais, com a pesquisa e organização das informações que agora podem 

proporcionar uma contribuição à compreensão do jornalismo cultural e, mais especificamente, 

a modalidade praticada pela Revista Bravo!. 

 Também foram analisados os mecanismos de tematização e agendamento da revista,  

que permitiram a comprovação dos nossos objetivos. A prioridade dada ao eixo Rio-São 

Paulo comprova-se nos dados quantitativos levantados. O que antes era apenas uma hipótese, 

torna-se claro, ao final da pesquisa, com o percentual de 50% das reportagens e críticas 

analisadas, serem voltadas para São Paulo e Rio de Janeiro. 

 As quatro etapas da pesquisa ganharam forte pertinência para a obtenção deste 

resultado e o eixo proporcionado pelo referencial teórico foi essencial para a coesão nas 

análises dos dados obtidos, através das pesquisas conceituais, históricas e análises estruturais 

e de conteúdo das edições de Bravo!. 

 No primeiro capítulo tivemos o contato com a pesquisa teórica sobre cultura. Vimos 

que ela é a dimensão da vida em sociedade, do processo social. Ela não é apenas um conjunto 

de práticas como a arte, ou a religião, como sendo uma parte da vida social, mas um todo e 

segundo Santos (1983, p.44) “já que não se pode falar em conhecimento, idéias, crenças sem 

pensar na sociedade à qual se referem. A cultura diz respeito a uma esfera, a um domínio, da 

vida social.” 

 Mas mostramos também, neste capítulo, o importante papel que a imprensa e o 

jornalismo em si, tem em relação à sociedade, mas a problemática surge quando a cultura, que 

deveria servir como enriquecedora no repertório cultural das pessoas, por ser de relevante 

importância na formação do homem, costuma enfrentar as questões comerciais e econômicas.  

 Com isso visto, entramos então, para a pesquisa no campo do jornalismo cultural. 

Utilizamos neste capítulo um levantamento do seu histórico e alguns conceitos. Mas como 

não há um histórico preciso e bem delimitado, tratamos de datas, que seriam mais relevantes 

para o trabalho.  

 Nos conceitos vimos que  essa modalidade é composta pelas mesmas características do 

fazer jornalístico e o objeto de interesse dessa categoria, é pautado pela mesma hierarquia de 



87 
 
 

 
 
 

escolha do jornalismo tradicional. Mas o diferencial aqui, é a forma em que são transmitidos 

esses objetos. Essa modalidade trata de ir além da informação. Trata de analisar e criticar as 

diferentes manifestações culturais e seus produtos e criar um espaço de reflexão no público e 

na sociedade.  

 A função do jornalismo cultural é revelar de forma clara e acessível, segundo Morin 

(2001) citado por Mello (2006, p.16) “que, em toda a grande obra, de literatura, de poesia, de 

música, de pintura, de escultura, há um pensamento profundo sobre a condição”.  

 Outro dado importante retirado deste capítulo é a perda das características originais do 

jornalismo cultural, ao qual se transformou muito mais em cadernos recheados de 

cronogramas dos eventos, ou as agendas culturais, o que antes era muito mais voltado à 

análise dos fatos, às críticas, gerando uma reflexão.   

 O que se vê é a cultura sendo apresentada como produto ou prestação de serviço. A 

cultura é o novo nome da propaganda, conforme o crítico português Fernando Alves. E isso 

pode ser comprovado ao ler os suplementos culturais presentes em alguns jornais. Esses 

cadernos funcionam, muitas vezes, como mediadores entre o produto e o consumidor. “Por 

isso, é considerado por muitos intelectuais um mero instrumento da indústria cultural, 

funcionando apenas como eficiente aparato da publicidade”(RABELLO, 2007, p.3).  

 No terceiro capítulo trabalhamos com um caso específico de jornalismo cultural, 

mostrando o histórico da revista e suas características gerais. A revista Bravo! é uma 

publicação voltada à divulgação e ao debate da cultura em âmbito nacional, tem periodicidade 

mensal, com tiragem de 35 mil exemplares e possui seis editorias: Livros, Cinema, Teatro e 

Dança, Artes Plásticas, Televisão e Música, cada uma identificada por uma cor. A revista 

ainda comporta as seções Bravograma, nas quais o índice é disposto em um formato 

diferenciado, Gritos de Bravo!, Ensaio!, DVD´s, CD´s, Atelier e Saideira. Alguns desses itens 

modificaram-se ao longo das edições, mas na maior parte se manteve em todas elas. 

 Segundo o editor da revista, Almir Freitas, “A Bravo! é, apesar de seus diferenciais, 

um veículo de comunicação e, portanto, deve estar preocupada com o que afeta direta e 

cotidianamente o leitor”. A equipe entende que a análise crítica não dispensa o serviço e a 

melhor matéria é aquela que conjuga as duas coisas. E garante que não há nenhuma 

interferência externa na escolha do material que receberá destaque, ela é guiada pelos 

princípios editorias da revista.  
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 A mudança que houve em Bravo!, segundo ele, foi o aperfeiçoamento de algumas 

fórmulas e correção de algumas falhas que se revelaram nesse período. O editor complementa 

que do ponto de vista econômico-social, o público da revista – que atende mais um público 

das classes A e B, como foi dito anteriormente, está longe de ter as mesmas expectativas. Por 

mais que seja segmentada, a revista conta com um leitor heterogêneo, que, contudo, espera o 

melhor texto, na melhor apresentação gráficas, sobre assuntos culturais. 

 E por fim, o último capítulo tratou de mostrar as inovações, as mudanças e os itens que 

permaneceram na revista, no decorrer das edições. Como por exemplo, o tamanho da revista e 

a paginação das edições que foram reduzidos. Em 1999, a edição contou com 190 páginas, já 

as atuais não passam de cem. Quase todas as editorias se mantiveram na sua estrutura, com 

destaque para a entrada e saída da editoria Televisão e Arquitetura, e mudança de alguns 

nomes, como de Literatura, passou a ser chamada de Livros. 

 Já a questão autoral dos textos é formada por personagens do mundo midiático, 

profissionais do campo jornalístico, personalidades e artistas das áreas culturais, intelectuais 

renomados e escritores literários, como Milton Hatoum, Tom Zé, Ferreira Gullar, José Padilha 

e Moacyr Scliar. 

 Nos temas tratados, percebemos uma grande quantidade de conteúdos produzidos, 

tendo como ênfases geográficas o eixo Rio-São Paulo. Um número, mais ou menos, de 36% 

para São Paulo e 14% para Rio de Janeiro. O que totalizam 50% das temáticas das edições. Já 

os temas internacionais aparecem em terceiro lugar, com  28% (80 matérias) do total dos 

textos. As manifestações culturais de outras cidades brasileiras aparecem em 22%, com 64 

matérias.  

 Em relação ao tratamento dado nas produções textuais, as dezoito revistas analisadas 

apresentam repetições, como a forma de lidar com os temas. Os textos que tratam de alguma 

manifestação cultural em Porto Alegre, apresentam o mesmo tratamento de uma reportagem 

com uma produção de São Paulo, por exemplo. 

 Sobre o aspecto formação profissional, foi enriquecedor devido à prática da pesquisa 

proporcionada. Indubitavelmente a maior constituição deste trabalho foi o conhecimento 

científico e teórico adquirido sobre jornalismo cultural, especialmente, o maior 

aprofundamento sobre a Revista Bravo!, o que difere muito à prática simples da leitura, pois 

esmiúça as suas características, juntamente com a estrutura e os conteúdos gerados. Assim, 
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sendo, de acordo com os objetivos propostos, pode-se afirmar que os mesmos foram 

cumpridos satisfatoriamente.  

 Atualmente a Revista Bravo pode ser vista como um modelo do jornalismo cultural 

brasileiro a ser seguido. Apesar da revista ter em alguns aspectos, um exemplo do jornalismo 

praticado no Brasil, como a função de agenda, ela ainda gera, em alguns aspectos a reflexão, 

item muito esquecido nos veículos que praticam (ou dizem praticar) o jornalismo cultural.  

 Deste modo, a contribuição deste estudo junto ao Curso de Comunicação Social pode 

ser de estimular o aprofundamento do estudo e pesquisa do jornalismo cultural e muitos 

outros diferentes aspectos da revista Bravo! por parte dos corpos discentes e docentes. Este 

trabalho poderá ser então utilizado como auxílio e material de consulta para futuros projetos 

envolvendo a revista Bravo! e o seu jornalismo cultural. 

 E finalizando, parece ficar clara a hipótese levantada nesta pesquisa. A revista, sim, 

prioriza no seu agendamento assuntos de grandes cidades, mas não mostra uma diferenciação 

no tratamento dado aos textos. O que percebemos com as análises, são críticas mais negativas 

quando se trata de algo que não agradou o autor do texto e que não é recomendável, por tais 

motivos, sempre exemplificados, do que pela cidade ou pelo espaço geográfico de origem 

dessa manifestação cultural. 

  As causas dessas maiores disparidades entre os temas pautados dizem respeito à 

indústria cultural concentrada nessa região - sudeste - e onde estão instalados grandes centros 

de arte, e um número grande de anunciantes e consumidores, onde se concentra um grande 

núcleo de consumo, de valores e onde se agenda esses valores como dominantes. Tudo faz 

crer que o mercado consumidor está no centro do país. Outra causa para esse problema da 

pesquisa, diz respeito ao suporte técnico e de núcleos próprios que façam as coberturas de 

cada região. 

 Em suma os objetivos iniciais quanto ao problema de pesquisa e as hipóteses foram 

confirmados. A revista possui dados muito significativos, em números, quanto à produção do 

eixo Rio-São Paulo em discordância em relação ao resto do país. Essa hipótese inicial foi 

confirmada com a pesquisa, mas em relação ao tratamento dado às reportagens e críticas não 

há diferenciação. A linguagem, muitas vezes, literária e ao mesmo tempo informativa geram a 

reflexão sobre os diversos assuntos pautados. Os textos são bem formulados, mas não 

possuem muita formalidade na escrita.  
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