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RESUMO 

A pesquisa em questão vai utilizar das edições impressas da Revista Bravo! como 

objeto para verificar se o convívio dos elementos técnicos - literários e jornalísticos - nas 

reportagens especiais da revista Bravo! constitui uma estrutura característica do veículo ao 

longo do tempo. Para isso, é feito um trabalho de análise exploratória e de conteúdo a partir 

de quatro passos: investigar de que forma o jornalismo literário se insere no texto da Bravo!; 

listar os recursos técnicos da literatura jornalística utilizados nas reportagens especiais da 

revista; associação das pautas da revista ao contexto histórico-social da época e, por último, 

identificar uma estrutura textual característica do periódico. Todos os passos terão como base 

os conceitos de Felipe Pena (2011), Daniel Piza (2004) e Nelson Traquina (2005). Foram 

analisadas cinco reportagens de diferentes formas de expressão dentro das artes: artes 

plásticas, literatura, música, cultura brasileira e por último teatro. Conclui-se que existe uma 

estrutura textual característica da revista evidenciada pelas quatro características que são mais 

fortes dentro do periódico: perenidade, visão ampla da realidade, potencializar os recursos do 

jornalismo e ir além das amarras do lead. 

 

PALAVRAS-CHAVE: 

Jornalismo literário; Jornalismo cultural; estrutura textual Revista Bravo!. 

 

ABSTRACT 

The research in question will use the printed editions of Bravo Magazine! as an object 

to verify if the interaction of the technical elements - literary and journalistic - in the special 

reports of the magazine Bravo! constitutes a characteristic textual structure of the vehicle over 

time. For this, a work of exploratory analysis and content is made from four steps: investigate 

how literary journalism fits into Bravo! list the technical resources of the journalistic literature 

used in the journal's special reports; association of the journal's guidelines with the historical-

social context of the period and, finally, to identify a textual structure characteristic of the 

journal. All steps will be based on the concepts of Felipe Pena (2011), Daniel Piza (2004) and 

Nelson Traquina (2005). Five reports of different forms of expression within the arts were 

analyzed: plastic arts, literature, music, Brazilian culture and theater. It is concluded that there 

is a textual structure characteristic of the journal evidenced by the four characteristics that are 



 

 

the strongest within the journal: perennial, broad view of reality, leverage the resources of 

journalism and go beyond the moorings of the lead. 
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Literaly journalism; Cultural journalism; text structure; Bravo! Magazine. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Faltam dedos nas mãos para contar quantas pessoas questionaram a escolha de uma 

menina entusiasta das letras, porém muito tímida, em estudar jornalismo. Contudo, sempre vi 

a profissão como uma grande forma de trazer informação e com isso conhecimento ao 

público, independente de qual fosse e de qual área pertencesse: política, economia, esportes, 

moda ou arte e assim por diante. Então, da minha vontade, uni o útil ao agradável afim de 

fazer do meu amor pelas letras algo que pudesse chegar às pessoas da forma que elas 

procurassem -  daí a reportagem, a matéria, a nota. O jornalismo. 

A pesquisa em questão vai tratar em analisar os elementos técnicos do jornalismo 

literário quando inseridos no texto da revista Bravo! que acabam identificando uma 

linguagem exemplar do periódico. Também vai se encaminhar à análise de princípios técnicos 

pertencentes ao jornalismo literário, considerando também que o objeto foi referência no 

jornalismo cultural brasileiro. A ideia, tanto de tema como objeto para pesquisa surgiu na aula 

de jornalismo cultural, no primeiro semestre de 2017. Na disciplina, a revista foi apresentada 

e comentada como uma das primeiras e principais revistas que tratavam puramente sobre 

cultura, beirando o literário. 

As análises dos conceitos dentro do jornalismo se fazem presentes no trabalho em 

questão com a intenção de fundamentar tanto a pesquisa como também o estudo posterior da 

análise de conteúdo. Para isso, é justo apresentar os princípios dos saberes de valor notícia, a 

partir dos critérios de noticiabilidade apontados por Traquina (2005); o jornalismo cultural, 

por Daniel Piza (2004) e o literário de Felipe Pena (2011), assim como abordagens sobre a 

reportagem jornalística, identificadas por Sodré e Ferrari (1986), além da base histórica do 

objeto de pesquisa: a revista Bravo!. Serão usadas suas edições impressas, que foram 

distribuídas de 1997 até 2013. 

Como problema de pesquisa, a pergunta principal é: O convívio dos elementos 

técnicos – literários e jornalísticos – nas reportagens especiais da revista Bravo! constituem 

uma estrutura característica de veículo ao longo do tempo?. Dito isto, a responsabilidade do 

objetivo geral apontar as particularidades de linguagem, destacando os critérios literários e 

jornalísticos, para então verificar a existência de uma estrutura padrão de texto da Bravo!. 

O tema foi definido não apenas pela importância do objeto, mas por toda a esfera do 

jornalismo cultural, tangenciando e convergindo com o literário. A Revista Bravo!, como 
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referência na indústria por trabalhar muito bem os dois campos, é usada como partida para o 

estudo. 

A pesquisa deve ir para além da Revista, e a associação das matérias ao cenário 

histórico da época faz parte do trabalho pois mostra o peso da cultura, sobretudo em uma 

revista, na população e seu (s) modo (s) de pensar. A singularidade da cultura é que ela está 

intrínseca às artes, interpretação, análise e opinião. E é dever do jornalista, através dos 

veículos de comunicação que abrem espaço a esse nicho, lapidar e organizar o todo o 

conteúdo produzido no mundo que diz respeito as sete artes e afora.
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 O JORNALISMO E VALOR NOTÍCIA 

 

No mundo das notícias, uma pauta pode ser agendada ou simplesmente aparecer na 

hora do plantão. Tudo isso se dá devido ao valor notícia do que se reporta. Isso significa que 

existem diversos critérios que transformam um fato em algo digno de ser noticiado, seja desde 

uma nota até uma reportagem especial. Pode haver notícia sobre absolutamente tudo, 

dependendo da abordagem que se dá; da forma que a notícia é construída. Todos esses moldes 

partem dos jornalistas, que apontam ideias em uma reunião de pauta e então partem para suas 

apurações e abordagens. E em todo esse contexto pauteiro e de pré-produção também se 

fazem presentes os valores ideológicos do veículo de comunicação que todo o cenário 

informacional pertence. 

Para Traquina (2005), os critérios de noticiabilidade são fundamentais para a 

possibilidade de pauta e esses devem se fazer presentes no coletivo da equipe de uma redação, 

independente das diferenças de editorias e hierarquia da redação. 

 

Podemos definir o conceito de noticiabilidade como o conjunto de critérios e 

operações que fornecem a aptidão de merecer um tratamento jornalístico, isto é, 

possuir valor como notícia. Assim, os critérios de noticiabilidade são o conjunto de 

valores-notícia que determinam se um acontecimento, ou assunto, é suscetível de se 

tornar notícia, isto é, de ser julgado como merecedor de ser transformado em matéria 

noticiável e, por isso, possuindo “valor –notícia. (TRAQUINA, 2005, p. 63) 
 

Os critérios de noticiabilidade definidos por Traquina (2005), se compactam em três 

grandes grupos: valores notícia de seleção - os critérios substantivos, valores notícia de 

seleção - os critérios contextuais e valores notícia de construção. 

O primeiro diz respeito a morte, notoriedade, proximidade, relevância, tempo, 

notabilidade, inesperado, conflito, infração e escândalo. O segundo grupo, dos valores notícia 

de seleção - os critérios contextuais, aborda a disponibilidade, equilíbrio, visualidade, 

concorrência e dia noticioso. Por último, os valores notícia de construção: nesse grupo conta a 

simplificação, amplificação, relevância e personalização. 

A partir de todos esses critérios postos em prática, o jornalista seleciona o material 

jornalístico que será produzido e publicado. Todo esse processo faz parte do procedimento de 

reportar a realidade, mostrar o que é novo, o que é digno de ser posto em pauta novamente, o 

que está acontecendo, o que deve ser lido, ouvido ou visto em diferentes tipos de mídia. Tudo 
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isso se transforma em conteúdo do dia a dia que pode, posteriormente, tomar conta dos 

debates em rodas de café de amigos até discussões acadêmicas e assim por diante. Muitas 

vezes o profissional na correria de produção nem se dá conta da influência que pode ter sobre 

as coisas, pois o jornalismo está intrínseco aos movimentos e as práticas do mundo. 

Pode-se tomar como exemplo tanto da morte como da notoriedade - critérios do grupo 

dos substantivos - a reportagem especial da edição 123 da Bravo!, de novembro de 2007. Essa 

reportagem trata sobre Paulo Autran, a qual ele dá uma entrevista à revista um pouco antes de 

sua morte. Essa é uma prova viva aplicada ao critério de morte, indicada por Traquina (2005). 

A reportagem é feita por André Nigri e trata sobre hábitos da vida de Autran, do teatro 

brasileiro e sua contribuição para a história do teatro no Brasil. Todo o conteúdo apurado 

acaba trazendo ao conhecimento do leitor uma reportagem rica em detalhes, além de conduzi-

lo à uma perspectiva geral da vida do artista. 

 

2.2 A REPORTAGEM JORNALÍSTICA 

 

Dentre os gêneros pertencentes ao jornalismo, está a reportagem. Ela nada mais é do 

que um texto, propriamente dito jornalístico, que traça um panorama vasto sobre um assunto. 

É a forma de organização e aprofundamento que diferencia a notícia da reportagem. Esta 

primeira, sendo uma informação mais rasa, que não traz ao leitor uma visão detalhada da 

pauta, como acontece na reportagem.  

Segundo Sodré e Ferrari (1986), a reportagem é um gênero jornalístico que tem 

privilégios, uma vez que tem a possibilidade de trazer em sua narrativa exposições que vão 

além de uma pauta rasa, mas que ainda assim imperam a noticiabilidade e objetividade e são 

exatamente esses pontos que separam a reportagem da literatura. Sendo assim, não há espaço 

para subjetivações: a informação é apresentada, de forma coesa e objetiva. Além disso, 

explora abordagens diversificadas, como curiosidades, histórico, referências e quaisquer 

outros pontos que o jornalista acredite que preencha de riqueza o seu texto de reportagem sem 

fugir da pauta e objetivo principal: o ato de informar. 

Devido aos inúmeros pontos de possível exploração que a reportagem abre espaço, ela 

acaba apresentando um grande panorama sobre um assunto e podendo, assim, se perpetuar no 

tempo. Uma reportagem jornalística não precisa ser expressivamente factual, posto que ela 

demanda tempo de produção em vista do seu detalhamento e isso não faz parte de um 

jornalismo imediato - que aparece cada vez mais na época atual, onde se vive em uma 

realidade midiatizada e a replicação de notícias se dá quase que simultânea ao seu 
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acontecimento. Por isso, hoje ganha quem é mais rápido, quem fura primeiro o concorrente e 

essa prática não pertence a reportagem. 

 

A reportagem oferece detalhamento e contextualização àquilo que já foi enunciado, 

mesmo que seu teor seja predominantemente informativo. Um fato recente (a morte 

de uma personalidade, um casamento célebre, etc.), um assunto polêmico (discos 

voadores, cura do câncer, homossexualismo) ou perfis de pessoas em destaque - 

todos poderão ser temas de reportagens, mas só no primeiro caso haverá exigências 

mais severas quanto à atualidade. Assim mesmo, um fato acontecido há cinco ou dez 

anos poderá ser “comemorado” por uma reportagem, que reproduza quase que da 

mesma forma a original. É claro que isso ocorre em casos que tenham despertado, na 

época, um interesse expressivo e mantenham ainda certas condições de curiosidade 

ou importância histórica, como por exemplo a morte do presidente Kennedy. 

(SODRÉ; FERRARI, 1986, p. 18). 
 

Como exemplo de reportagem e sua relação com a factualidade, pode-se falar sobre a 

reportagem especial da edição da Bravo! De julho de 2005. A reportagem tem como título “O 

Poder do Escritor” e foi produzida por José Castello1. Aqui, o jornalista teve como referência 

de atualidade o fato de que Clarice Lispector é a homenageada na Festa Literária 

Internacional de Parati, a Flip2. Com isso, ele costura em seu texto diferentes informações 

sobre a escritora. Ele traz na reportagem a relação de Clarice com o exterior; a forma como 

ela mesma definia o que fazia; seu método favorito de escrever e assim por diante. Na 

abertura do texto o profissional já mostra características de Clarice que vão além do ato de 

informar. Ele abre o texto com a seguinte frase: “a arrependida, a mulher misteriosa, a 

grande solitária”. Portanto, desde o começo, pode-se observar que a reportagem não traz 

apenas informações acerca da homenagem no Festival, mas também informações sobre a vida 

e carreira da escritora. 

Uma característica a se destacar quando se fala em reportagem, são as aberturas. 

Algumas mais objetivas e sem floreios, mas aqui, destaca-se a abertura criativa, pois esta 

aparece especialmente no gênero jornalístico em questão, onde é usada como técnica para 

prender a atenção do leitor. Isso faz com que o jornalismo busque, como afirma Sodré e 

Ferrari (1986, p. 68), um estilo literário de abertura do texto. Os autores também dividem as 

                                                           
1 José Castello, 67 anos, jornalista e escritor carioca. Mestre em Comunicação pela Universidade Federal do Rio 

de Janeiro (UFRJ). Hoje em dia é cronista e repórter literário do jornal O Estado de São Paulo. Fonte: Portal da 

Literatura: O portal de literatura em português. Disponível em: 

<https://www.portaldaliteratura.com/autores.php?autor=1327>. Acesso em: 14 nov. 2018. 
2 Com edições anuais, desde 2003 Paraty hospeda este manifesto cultural que tem como maior objetivo discutir a 

literatura. Isso se dá a partir de conversas que tratam de assuntos de diferentes áreas, desde teatro até ciência e 

também cumprir um programa de atividades relacionadas ao seu principal tema. Cada ano um autor brasileiro 

diferente é homenageado – essa é a forma que a Flip encontrou de preservar a língua portuguesa e a literatura do 

país. Fonte: Página digital da FLIP: Festa Literária Internacional de Paraty. Disponível em: <http://flip.org.br/>. 

Acesso em: 14 nov. 2018. 
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aberturas em quatro partes que serão exploradas e algumas exemplificadas ao longo dos 

próximos parágrafos. 

A primeira diz respeito à visão, ou seja, monta-se em narrativa uma cenografia. Busca 

o imaginário do leitor a partir de uma descrição de tempo e espaço. Sendo assim, pode-se 

descrever uma cena usando, por exemplo, horário, temperatura, tom de luz e diversas outras 

características que levam o leitor a uma contextualização completa do assunto. 

Por segundo, fala-se em audição. Nesse ponto destaca-se uma citação, podendo ela ser 

real ou ficcional. Se for de um entrevistado real, abre-se a possibilidade de inserir, por 

exemplo, uma declaração maior do que seria usada em uma notícia ou uma reportagem não 

explorada criativamente. 

A terceira parte realça a imaginação. A abertura se dá como comparativa ou 

imaginativa, fazendo, assim, referência a outra situação ou pessoa, onde, mais uma vez, 

busca-se a imaginação do leitor. Vemos um exemplo concreto desse tipo de abertura na 

reportagem especial da edição número 17 da Revista Bravo!, de fevereiro de 1999. A 

reportagem de André Luiz Barros tem como título “A marca de Carmen” e trata sobre os 90 

anos da consagrada Carmen Miranda e sua imagem latino-americana mais conhecida do 

século. Na abertura do texto, a comparação da artista com um mito, uma personagem colossal 

é explícita: “Como todo mito digno de nome, Carmen Miranda parece ser maior do que a 

história de seu tempo, ou melhor, pairar, absoluta, independentemente dela”. 

Em quarto lugar, aborda-se a pessoa. Aqui, a abertura pode-se dar colocando em cena 

o leitor com uso de uma pergunta, por exemplo. É quase como inserir o próprio leitor como 

parte do texto. 

Jogar as fórmulas é o quinto ponto em relevância. Nessa ocasião o destaque vai para as 

frases prontas, ditados populares, clichês. Pode-se tanto usá-los bem como são usados ou 

adaptando-os para dar mais sentido ao texto. 

A última parada é o “Jogar com as palavras”, ou seja, o uso de trocadilhos, anedotas, 

paradoxos. Parece uma técnica simples, mas se torna complexa no momento em que abre a 

possibilidade de criar um texto com concisão e retomar ao seu final a referência dita no 

começo da narrativa. 

Essas formas de aberturas de um texto podem ser aplicadas a diferentes pontos 

exploratórios e abordagens inseridas dentro de uma única pauta. Tais técnicas de texto 

juntam-se ao todo da produção de uma pauta, e então abre a possibilidade de tornar a 

reportagem atemporal, especialmente quando se trata da área cultural. 
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2.3 O JORNALISMO CULTURAL NO BRASIL 

 

O jornalismo possui diferentes vertentes e uma delas é o cultural. Essa área singular do 

jornalismo se configura em falar sobre as diversas manifestações culturais, como artes, 

cinema, música, teatro, cultura popular, entre outros. É nessa área onde mais se abrem as 

portas para o jornalismo interpretativo e crítico, o qual o jornalista tem a liberdade de analisar, 

comentar e se aprofundar no tema. 

Os primeiros registros de jornalismo cultural são do século XVIII, na França, 

Inglaterra e depois Estados Unidos. As coberturas, na época, se destacaram ao meio musical e 

aos poucos foram se estendendo a outros tipos de arte. 

No jornalismo cultural, o profissional deve estar atento a tudo que se refere às artes, 

mas, geralmente, cada um discorre sobre uma arte que está mais atrelado: alguns falam mais 

profundamente sobre literatura, devido ao seu olhar crítico e apurado para essa arte, enquanto 

outros têm nome de peso na área das artes plásticas. O jornalismo cultural está muito ligado a 

paixão e a particularidade do jornalista, também. Isso é raro no jornalismo, mas acontece no 

âmbito da cultura. Isso resulta a um fenômeno de alargamento de um veículo de comunicação 

que não se limita a notícias sobre economia, política, saúde, as quais tem maior prestígio em 

um meio em que a informação serve de matéria prima. 

 

O jornalismo, que faz parte dessa história de ampliação do acesso a produtos 

culturais, desprovidos de utilidade prática imediata, precisa saber observar esse 

mercado sem preconceitos ideológicos, sem parcialidade política. Por outro lado, 

como a função jornalística é selecionar aquilo que reporta (editar, hierarquizar, 

comentar, analisar), influir sobre os critérios de escolha dos leitores, fornecer 

elementos e argumentos para sua opinião, a imprensa cultural tem o dever do senso 

crítico, da avaliação de cada obra cultural e das tendências que o mercado valoriza 

por seus interesses, e o dever de olhar para as induções simbólicas e morais que o 

cidadão recebe. (PIZA, 2004, p. 45) 

 

A cultura está entrelaçada as artes e, com isso, um profissional da informação pode 

usar da cultura como serviço, levando em conta que hoje em dia algumas escolas, por 

exemplo, já tratam de artes desde as séries iniciais. As produções jornalísticas da área podem 

servir como um informe tão importante e valorizado quanto as outras vertentes do jornalismo; 

seja fazendo uso da clássica agenda cultural da semana, onde abre a possibilidade de o 

cidadão tomar consciência do que está acontecendo culturalmente ao seu redor para então se 

conectar e ir ao encontro de um evento cultural que tenha curiosidade de conhecer, mas antes 

não tinha nem sequer o conhecimento. Tudo isso já abre portas para diversas pautas, 

transformadas em reportagens que tratem da cultura. Nem sempre uma pessoa sabe que há 
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mais de um museu na sua cidade, ou então tem a informação de que existe produção de 

cinema local onde ele vive há anos. São nessas situações que o jornalismo cultural se torna 

importante: no momento que abre os olhos da sociedade para o que está em sua frente, mas 

nem sempre se dá por conta de conhecer. 

Assim como em todas as outras áreas do jornalismo, no cultural também há 

factualidade. Várias formas textuais podem ser exploradas na área cultural. Ensaios, crônicas, 

resenhas, assim como o bom e velho texto jornalístico, também. Vai de o jornalista buscar 

ferramentas que agregue o texto para além do lead. A cultura está presente no nosso cotidiano 

e, por causa disso, as pautas que trazem para o leitor grandes panoramas de um tema são 

escolhidas criando ganchos com assuntos mais comentados no momento – daí, a factualidade. 

Um exemplo disso é a reportagem sobre Salvador Dalí, da sexta edição da Bravo!, de 1998 - 

primeiro ano da revista. Quem assina a reportagem é André Luiz Barros e a sua pauta é a 

chegada ao Rio de Janeiro uma das maiores mostras do artista, a Dalí Monumental. A partir 

disso, são feitas abordagens sobre a vida e biografia do autores e características de suas obras. 

Tudo isso é material informativo que enriquece a reportagem. 

 

2.3.1 O universo Bravo! 

 

Lançada em outubro de 1997, a Revista Bravo! distribuiu edições impressas até 2013, 

até quando a Editora D’Avila fechou e levou junto o periódico. Foi relançada em agosto de 

2016, com novos editores e em plataforma digital. A pesquisa, no entanto, vai trabalhar com 

as edições impressas da revista, devido ao resgate histórico e por, até hoje, ser um grande 

exemplo do jornalismo cultural. 

A revista tinha como objetivo a crítica apurada de assuntos de cunho cultural, feitas 

por intelectuais da época. Nos primeiros anos, a presença de ensaios jornalístico era bastante 

significativo, mas depois a revista foi se expandindo, trazendo entre suas seções apontamentos 

como agenda cultural e entrevistas com artistas de diversas áreas: escritores, músicos, pintores 

e assim por diante. Também fazia coberturas de eventos culturais, como Bienal de São Paulo 

e Festivais de Cinema no Brasil. Trata-se de uma revista cunhada como um guia cultural, 

desenvolvida com base a assuntos sérios e aprofundados divididos por seções, são eles: Carta 

da Redação, O Leitor, Internet, Depois da Cena, Artes Visuais, Cinema, Livros, Teatro e 

Música. 
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2.4 O JORNALISMO LITERÁRIO 

 

O jornalismo literário tem seus primeiros registros em relatos orais, na Idade Média, e, 

desde seu desenvolvimento, passando por todas as fases do mundo e chegando ao pós-

moderno, está sempre cruzando as fronteiras do jornalismo cultural devido a sua semelhança 

pela busca da arte, do que é lírico, da análise e da crítica. O literário, assim como o cultural, 

está intrínseco ao interpretativo. Buscam-se pautas que façam o leitor refletir, buscar além e 

ficar analisando o assunto depois do texto ter acabado. Todo tipo de jornalismo é capaz dessa 

façanha, mas o literário busca técnicas, por assim dizer, que façam da reportagem a obra de 

arte por si própria. 

“Dizem que o bom texto jornalístico segue padrões musicais. Tem ritmo, harmonia e 

sonoridade. Se você possui essas três qualidades, largue logo o livro e corra para o piano”, 

revela Felipe Pena (2011) como advertência antes mesmo do capítulo de introdução do seu 

livro. O jornalismo literário é, quem sabe, o mais apaixonante modo de fazer notícia. Nele, a 

notícia vira a própria arte e dela nasce crônicas, contos, atreladas a ficção e realidade: daí a 

verossimilhança. Isso tudo ligado às práticas jornalísticas tradicionais, como a apuração, 

busca de fontes, clareza e observação.  

 

[...], defino Jornalismo Literário como linguagem musical de transformação 

expressiva e informacional. Ao juntar os elementos presentes em dois gêneros 

diferentes, transformo-os permanentemente em seus domínios específicos, além de 

formar um terceiro gênero, que também segue pelo inevitável caminho da infinita 

metamorfose. Não se trata da dicotomia ficção ou verdade, mas sim de uma 

verossimilhança possível. Não se trata da oposição entre informar ou entreter, mas 

sim de uma atitude narrativa em que ambos estão misturados. Não se trata nem de 

Jornalismo, nem de Literatura, mas sim de melodia. (PENA, 2011, p. 21) 

 

O jornalismo literário é bastante fundamentado na Estrela de Sete Pontas, teoria 

desenvolvida por Felipe Pena. São sete grandes características que respaldam o jornalismo 

literário e aqui neste capítulo vamos ver cada uma delas. Potencialização dos recursos do 

jornalismo, ultrapassar dos limites do cotidiano, visão ampla da realidade, cidadania, ir além 

das amarras do lead, como também a clássica fórmula de entrevistados (três entrevistados + 

discurso de autoridade) e, por último, a perenidade. 

A primeira parada é na “potencialização dos recursos do jornalismo”, onde Pena 

(2008, p. 13), explica que o profissional desenvolve novas artimanhas para desenvolver o 

jornalismo, sem deixar de lado as técnicas já conhecidas. Ele traz as mesmas formas de fazer 

jornalismo tradicional, mas o constrói de uma forma diferenciada. 
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A segunda ponta é a que trata do ultrapasse das barreiras do lead, onde o jornalista não 

precisa necessariamente de um conteúdo imediato, mas sim de um conteúdo panorâmico e 

atemporal sobre um assunto. E isso leva tempo, não se pode fazer em um único expediente de 

redação, de fechamento de edição diária. Sendo assim, ele tem a liberdade de não possuir 

deadline, ou ter um tempo considerável para entregar a pauta, trazendo informações apuradas 

e amplas, tornando a reportagem rica e com uma narrativa construída com atenção para 

satisfazer o leitor. 

A terceira questão é a que aponta justamente a amplitude da reportagem, quando não 

apenas o texto se faz de informações pontuadas entre conectivos. É a contextualização, o 

histórico, o conhecimento e a interpretação da pauta. 

A quarta ponta da estrela indica ao “exercício da cidadania”. Aqui o autor fala do 

compromisso que o jornalista tem com a sociedade, por meio de suas pautas: “Quando 

escolher um tema, deve pensar em como sua abordagem pode contribuir para sua formação do 

cidadão, para o bem comum, para a solidariedade” (PENA, 2008, p. 14). Quando o 

profissional escolher uma abordagem, está fazendo um compromisso em trazer à tona toda a 

realidade que está disposta em volta do assunto tratado. 

Na ponta de número cinco, é o rompimento das amarras do lead que se faz de 

protagonista. É desviar a subjetividade de um assunto e buscar no texto uma narrativa criativa 

e envolvente, no uso das técnicas literárias. A costura das informações e a forma como elas 

são postas no texto são exploradas além da simples conexão de palavras, e são interpretadas 

de uma forma literária, que faz o leitor pensar para além da informação. 

A sexta ponta é a que evita os definidores primários, ou seja, fugir das fontes de 

primeira mão, as fontes oficiais, que estão em mais alta na imprensa e que sempre são 

entrevistados. É buscar o cidadão comum, aquele que nunca fala, mas que traz consigo outro 

tipo de informação, de visão. Isso é uma forma inclusive de humanizar a reportagem e deixá-

la ainda mais envolvente para o leitor. 

Finalmente, a sétima ponta: a perenidade. Pena afirma que “uma obra baseada nos 

preceitos do Jornalismo Literário não pode ser efêmera ou superficial” (2008, p. 15). Daí, 

junta-se um pouco de cada ponto tratado anteriormente: a busca de fontes anônimas, a 

apuração minuciosa, a construção da narrativa em busca de um conteúdo atemporal. São 

elementos que, quando juntos, perpetuam no tempo e espaço. O jornalismo literário tem o 

poder de exercer esse fenômeno. 
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2.5 ESTADO DA ARTE 

 

O estado da arte sobre o tema contém artigos científicos pesquisados nos últimos cinco 

anos. Os sites de busca foram o Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação 

(Intercom), Associação Nacional dos Programas de Pós-Graduação em Comunicação 

(Compós), Laboratório de Pesquisa em Comunicação da Universidade Franciscana 

(LapecJor), além do Google Acadêmico. As palavras chave utilizadas foram: jornalismo 

cultural, jornalismo literário e revista Bravo!. 

O estudo de Assis (2008), tem como objetivo discutir como o jornalismo cultural se 

aplica a revista Bravo!. A metodologia usada foi pesquisa bibliográfica e análise de conteúdo 

e o resultado alcançado foi de que o jornalismo cultural se destaca na revista no caráter 

opinativo e nas temáticas internacionais. 

No trabalho de Keller (2013), o objetivo foi identificar a relação entre as linguagens 

jornalísticas, a partir da análise de conteúdo. O resultado obtido foi que a literatura é uma 

forma de suavizar a linguagem padrão do jornalismo formal e factual. 

O trabalho de Tarapanoff (2010), objetivou identificar marcas de pensamento 

compreensivo na grande imprensa para com o Jornalismo Cultural, através da análise de 

conteúdo. No final, chegou à conclusão de que há espaço, sim, para jornalismo cultural na 

imprensa. 

O estudo de Corrêa (2012), teve como objetivo analisar a qualidade e credibilidade da 

revista Bravo!; teve como metodologia a avaliação de conteúdo a partir de critérios presentes 

na metodologia, como consistência de informações, confiabilidade, adequação, etc. Obteve-se 

como resultados alcançados que o periódico pode ser considerado fonte de informação de 

qualidade e credibilidade na área literária. 

O objetivo de Ferreira (2012), em seu trabalho, foi pesquisar sobre o discurso das duas 

revistas, além de comparar o tratamento do jornalismo cultural, permeando a área do cinema. 

Teve como metodologia o entendimento dos significados dos textos e busca de marcas 

discursivas e produção de sentido e chegou-se à conclusão de que a revista Bravo! ultrapassou 

a esfera de tratamento cinematográfico, dispondo a cultura de forma contextualizada. A Veja 

não se preocupou em abrir espaço para discussão dos temas propostos. 

O trabalho de Moreira (2006) teve como objetivo analisar as características 

substantivas das notícias aplicadas aos Jornais Folha de São Paulo, O Estado de São Paulo e 

O Globo. A análise foi executada a partir de um grupo de categorias construídas com base na 

literatura. Portanto, a pesquisa bibliográfica, além da análise de conteúdo foram utilizadas 
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além de um exame qualitativo. A autora chegou a conclusão de que os valores notícias mais 

postos em prática nos jornais são a importância, a atualidade, a excepcionalidade e a 

proximidade. 

O estudo de Rocha (2011), teve como objetivo analisar os valores-notícia no programa 

Profissão Repórter, além de exploração de temáticas. Teve então como conclusão a 

diversidade de temáticas do programa e como valores notícias predominantes o interesse e a 

relevância para o público. 
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3 METODOLOGIA 

 

O estudo vai trazer a análise de conteúdo, partindo do objeto, a Revista Bravo! e 

passando especificamente às reportagens especiais que foram feitas para as edições. A análise 

também será situada no tempo e no contexto social da época, que servirá de fundamento para 

o estudo a fim de relacionar e trazer à tona o peso da revista no cenário social, ligados ao 

valor-notícia. Devido a isso, a análise será feita nas edições impressas, produzidas de 1997 a 

2013 e que até hoje se faz presente nas salas de aula de jornalismo do país. 

Tendo como problema de pesquisa o convívio dos elementos técnicos - literários e 

jornalísticos - nas reportagens especiais da revista Bravo!. A análise será feita a fim de chegar 

ao conhecimento de se existe ou não uma estrutura característica de veículo ao longo do 

tempo. Para isso, será feito um trabalho de análise exploratória de conteúdo, de abordagem 

direta ao material disponível na revista. Os textos das reportagens especiais serão analisados, 

um por um, em busca de listar os meios literários que a revista utiliza em suas narrativas, para 

isso será feito o uso da Estrela de Sete Pontas, desenvolvida por Pena (2011). 

Para verificar a existência de uma linguagem padrão, vamos executar como primeiro 

passo analisar de que forma o jornalismo literário se insere no texto da Bravo! a partir das sete 

categorias apontadas na Estrela: 

 

Quadro 1 – categorização da Estrela de Sete Pontas 

Potencializar 

os recursos do 

jornalismo 

Ultrapassar 

os limites do 

cotidiano 

Visão 

ampla da 

realidade 

Exercício 

da 

cidadania 

Ir além 

das 

amarras 

do lead 

Evitar os 

definidores 

primários 

Pereni-

dade 

Fonte: O autor, 2018. 

 

Em um segundo momento será feita a justificativa dos apontamentos encontrados 

conforme listados pelas categorias, trazendo trechos da revista como fundamentação. Após 

isso, será feita a associação das pautas da revista ao contexto histórico-social a partir dos 

conceitos de valor notícia e, por último, identificar uma estrutura textual característica do 

periódico. No final, também vai existir um apontamento seguido de justificativas de quais os 

três critérios da Estrela que aparecem mais fortemente na revista. 
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As cinco reportagens que serão analisadas, além de rastrear uma linha crescente de 

tempo, também vêm com a intenção de uma busca exploratória de diferentes pontos de vista 

quanto às artes. Com base nisso, representando as artes plásticas, será usada a Edição nº 6, de 

março de 1998: “O pote do arco-íris”, que traz como tema Salvador Dalí. A segunda 

reportagem traz Vinícius de Moraes como “O Poeta da Chama Imortal” e representa a área da 

literatura, um dos pontos centrais dessa pesquisa. A edição é a nº 10, de julho de 1998. Em 

terceiro vamos analisar “A marca de Carmen” na Edição 17 de fevereiro de 1999, trazendo a 

área musical para a pesquisa. A quarta reportagem diz respeito a própria cultura brasileira na 

edição de julho de 2005, que traz Marília Pêra na capa seguida do título “O Brasil que 

ninguém vê”. Por último, representando a área do teatro, será trabalhada a Edição de 

novembro de 2007, com Paulo Autran como capa da revista. 

 

3.1 BRAVO! 

 

A revista teve seu lançamento em 1997 e distribuiu mensalmente edições impressas 

até 2013. Nesse ano, a Editora D’Avila fechou e consequentemente o periódico acabou. Foi 

relançada em agosto de 2016, com novos editores e em plataforma digital. 

Reunindo os destaques das artes visuais e se expandindo com o tempo, a revista 

Bravo! dividia seus editoriais em Artes Plásticas, Música, Livros, Teatro e Dança, Cinema e 

Produção Cultural. Para cada segmento da revista, havia Notas e Agenda própria, indicando 

Mostras, Festivais, Peças de Teatro e qualquer outro evento marcado que tratasse de algum 

tipo de arte. Já as seções se dividiam em Gritos de Bravo!, Bravo! na Internet3, Bravograma, 

Ensaio!, Atelier, Cds, Briefing de Hollywood e De Camarote. 

A revista atrelava muito o espaço cultural ao literário e daí a ideia de pesquisa. As 

temáticas abordadas em Bravo! permeiam a literatura não somente no intrínseco do texto, mas 

também no tratamento das pautas. Ver a citação de um pensador filósofo relacionado ao 

teatro, por exemplo, é comum na revista. Impressões dos repórteres para com o entrevistado 

também fazem parte da reportagem. E isso enriquece qualquer entrevista, seja ela de perfil ou 

não. A agenda cultural é outro exemplo, pois não é feita de forma pontual, mas também há 

muita interpretação e ensaios, tanto de colaboradores como do público, também. 

                                                           
3 Neste momento, por meados do ano de 1999, já se percebe a relação de Bravo! com a internet. Segundo as 

Etapas de Evolução do Jornalismo na Web, desenvolvida por Luciana Mielniczuck (2001, p.2), aqui já se 

apontam características da Segunda Geração – a fase da metáfora –, onde os veículos de informação começam a 

entender e fazer a inserção da tecnologia em seu meio, aproveitando, assim as ferramentas oferecidas pela web. 
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Um exemplo de reportagem especial que mostra o quanto a abordagem da Bravo! é 

perene e busca a interpretação do leitor é a “O Brasil que o mundo vê”, escrita por Ruth de 

Aquino e Thais Rangel. Ela faz parte da edição número 93, de junho de 2005. A pauta trata do 

ano do Brasil na França e, então, a Bravo! também toma como abordagem a produção artística 

brasileira sem estereótipos; a discussão da força dos clichês e traz Marília Pêra, com alusão à 

Carmen Miranda na capa, que naquele mês apresentava em Paris o espetáculo Mademoiselle 

Chanel. 
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4 ANÁLISE 

 

As cinco capas que serão analisadas a seguir buscam a exploração do conteúdo das 

reportagens especiais baseada na categorização da Estrela de Sete Pontas desenvolvida por 

Pena (2011). Busca-se, com a finalidade de ampliar a pesquisa, utilizar de reportagens de 

diferentes áreas para poder referenciar de forma diversa como a revista Bravo! constrói suas 

reportagens. 

 

Tabela 1 – Tabela de análise geral 

 
Potencializar 

os recursos do 

jornalismo 

Ultrapassar 

os limites do 

cotidiano 

Visão 

ampla da 

realidade 

Exercí-

cio da 

cidada-

nia 

Ir além 

das 

amarras 

do lead 

Evitar os 

definido-

res 

primários 

Pere-

ni-

dade 

O pote do 

arco-íris 

(1998) 
  

X 
   

X 

O poeta 

da chama 

imortal 

(1998) 

X 
 

X 
   

X 

A marca 

de 

Carmen 

(1999) 

X X X 
 

X 
 

X 

O Brasil 

que 

ninguém 

vê (2005) 

  
X 

    

Paulo 

Autran 

(2007) 
  

X 
 

X 
 

X 

Fonte: O autor, 2018. 

 

4.1 O POTE DO ARCO-ÍRIS 

 

Começa-se na marca da terceira ponta da Estrela de Felipe Pena. A visão ampla da 

realidade se concretiza no seguinte trecho da reportagem: 
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Em que pese o nome da mostra, a verdade é que a monumentalidade nem sempre 

significa genialidade, no caso do catalão. Um visitante de Dalí Monumental deve 

atentar para o que é uma quase unanimidade crítica: sua melhor produção se 

concentra nos anos de 1929 a 1934. Antes disso (e há bons exemplos na mostra, 

como a tela O Caminho de Port Lligat, de 1922-23, ou Garotas com Cachos, de 

1926). E depois disso, nos anos 40, 50 e 60 (como A Madona de Port Lligat, de 

1949-50), Dalí, para alguns, peca pela monotonia da cor - que ele considerava o 

elemento menos importante de suas obras – e pela repetitividade de símbolos. 

(BRAVO!, 1998a, p. 26, grifo nosso) 

 

Figura 1 – “O pote do arco-íris”, primeiro exemplo 

 

Fonte: Revista Bravo! (1998a) 

 

Aqui, pode-se perceber uma breve análise do trabalho do artista que parte do repórter - 

que certamente tem conhecimento da área e por isso é permitido dar essa visão em seu texto. 

Isso, como bem diz no apontamento, amplia a realidade da reportagem e traz ao leitor 

informações concretas sobre a forma de criar de Dalí. 

A reportagem torna-se perene no momento em que ela traz, a partir da obra de Dalí, 

informações de história da arte, irregularidades nesse campo, processos criativos do autor e 
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relação dele com outros artistas e pensadores (como Freud). É possível observar nos seguintes 

trechos: 

 

Poucos anos depois estouraria o escândalo que o próprio diretor do Museu e 

Fundação Dalí, Reynolds Morse, qualificaria como de a maior fraude da história da 

arte. Uma litografia de Dalí custava, então, US$ 30 mil dólares nos Estados 

Unidos, em “edições limitadas” de 100 exemplares. Na realidade, as tiragens eram 

de milhares, e boa parte delas não era obra de Dalí. Pouco antes de sua morte, já se 

sabia que o pintor há longos anos assinava folhas em branco, alguma vezes ao 

ritmo de 1.800 por hora. (BRAVO!, 1998a, p. 30, grifo nosso) 

 

Figura 2 – “O pote do arco-íris”, segundo exemplo 

 
Fonte: Revista Bravo! (1998a) 

 

E também no que segue na reportagem:  

 

Como nenhum outro artista moderno, Dalí consegue juntar o mais irrefutável 

mérito mérito estético às piores suspeitas de filistinismo: é um gênio e um palhaço, 

um original que se repete, um rebelde que se vende. E o fato de que artistas e 

críticos “sérios” o tenham repudiado não anula a sua presença indelével na 

história moderna e uma popularidade tão incomum quanto autêntica. Entender o 

“caso” Dalí sem preconceitos não é uma tarefa fácil. (BRAVO!, 1998a, p. 30, grifo 

nosso) 
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Figura 3 – “O pote do arco-íris”, terceiro exemplo 

 
Fonte: Revista Bravo! (1998a) 

 

Os trechos afirmam que a profundidade da reportagem a transforma em um texto que 

relaciona diversos pontos da vida e arte de Dalí, então construindo um panorama da vida do 

artista. Ela, então, se torna complexa, multifacetada e atemporal, assim como o próprio 

Salvador Dalí. 

 

4.2 O POETA DA CHAMA IMORTAL 

 

A análise da reportagem sobre Vinícius de Moraes já começa, em sua primeira linha, 

batendo na porta da primeira ponta da Estrela. A potencialização dos recursos do jornalismo 

aparece quando o repórter em seu texto, anuncia o lançamento, disponibiliza a informação dos 
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trinta anos desde o lançamento da sua primeira Obra Completa e ainda faz uma introdução de 

análise da obra do autor. Exemplifica-se: “O lançamento da terceira edição da Obra 

Completa de Vinícius de Moraes, exatamente trinta anos depois da primeira, vem fazer 

justiça a um poeta que, apesar de sua inegável grandeza, é vítima ainda hoje de toda sorte de 

preconceitos” (BRAVO!, 1998b, p. 76, grifo nosso). 

 

Figura 4 – “O poeta da chama imortal”, primeiro exemplo 

 
Fonte: Revista Bravo! (1998b) 

 

Com isso, o leitor já pode ficar atento ao restante da reportagem com as informações 

objetivas que de cara já recebe e, busca informes complementares que serão certamente 

encontrados ao longo do texto. De peça em peça (ou informação por informação), a narrativa 

do texto constrói um panorama completo sobre a obra de Vinícius. 

Proporcionar uma visão ampla da realidade é comparar informações, relacionar a 

pauta com outros assuntos e até mesmo cutucar o imaginário do leitor. Observa-se o trecho: 
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A obra de Vinícius de Moraes poderia ser comparada a uma dessas bonecas russas 

que, conforme se abrem ao meio, saem umas de dentro das outras. Mas a 

comparação, que de início é tentadora, pois Vinícius foi um poeta que se 

multiplicava com impressionante rapidez, falha em dois aspectos. Primeiro, à 

diferença das bonequinhas russas, a obra guardada no bojo da anterior não é 

necessariamente menor que aquela que a precedeu. Depois, porque, também 

diferentemente das bonecas russas, ela não é sempre a mesma - na verdade, é 

sempre diferente e surpreendente. E é nessas surpresas - que golpeiam a confiança 

do leitor - que os preconceitos se instalam. (BRAVO!, 1998b, p. 76, grifo nosso) 

 

Figura 5 – “O poeta da chama imortal”, segundo exemplo 

 
Fonte: Revista Bravo! (1998b) 
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Isso, na reportagem em questão, é trabalhado sempre em apoio a uma informação que 

analisa e conta como a obra do autor é tratada. Traz inclusive suas falhas, o que faz a 

aproximação da realidade ficar ainda mais concreta no texto. 

A perenidade se caracteriza na reportagem quando não engessa a pauta. Aqui, 

podemos observar a relação de Vinícius de Moraes com a literatura, com a música, com a 

arquitetura, com outras personalidades do mundo todo e, claramente com o trecho que será 

exemplificado, sua relação de amor com o Rio de Janeiro: 

 

Desde o dramático A Minha Rua, poema publicado em seu primeiro livro, O 

Caminho para a Distância, até a célebre Garota de Ipanema, sua música mais 

famosa, ele não cansou de cantar, decantar e exaltar a cidade em que nasceu. 

Durante mais de trinta anos, escreveu o Roteiro Lírico e Sentimental do Rio de 

Janeiro, livro que deixou inédito e perdido e, o mais importante, incompleto - como 

se o seu amor pelo Rio jamais pudesse tomar uma forma definitiva. (BRAVO!, 

1998b, p. 78, grifo nosso) 

 

Figura 6 – “O poeta da chama imortal”, terceiro exemplo 

 
Fonte: Revista Bravo! (1998b) 
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Esse é apenas um exemplo de como o texto traz uma leveza singular em tratar a vida e 

obra do autor. Traz à tona a sua relação com a bossa nova e como era um “incorrigível 

otimista”. 

São reportagens como essas, em que a informação se mistura tanto com a imaginação 

e com a recordação que faz do jornalista e seus informes, ser um pouco de Vinícius 

apaixonado pelo Rio e “enxergar festa e cor onde havia apenas monotonia e desesperança”, 

como diz em mais um trecho da reportagem. 

 

4.3 A MARCA DE CARMEN 

 

A potencialização dos recursos do jornalismo se justifica pelos detalhes da vida de 

Carmen Miranda, trazendo datas e dados de recordes alcançados pela artista. São informações 

que surgem desde o nascimento de Carmen, sua vinda de Portugal para o Brasil, sua carreira e 

morte; tudo isso tem a finalidade de situar o leitor, criando uma linha do tempo durante a 

reportagem. 

A ultrapassagem dos limites do cotidiano foi marcada nesta reportagem por dar abater 

com o consumo imediato das notícias. Isso já pode ser visto desde o título: A marca de 

Carmen. Marca, já é algo que se perpetua e perdura no tempo, logo, vai de encontro a ideia de 

imediatismo. 

A visão ampla da realidade foi marcada não apenas pelo tanto de informação que o 

repórter traz, mas especificamente como ele trata disso: relacionando os informes entre si e 

desenvolvendo um texto fluído e costurado. Podemos notar um grande exemplo disso na 

página 50, no seguinte trecho: 

 

A principal comemoração do ano no exterior, porém, é a exposição Os 90 anos de 

Carmen Miranda, que se inaugura no amplo e influente Brooklyn Museum, em Nova 

York, no segundo semestre, e parte para mais sete cidades americanas, com peças 

de colecionadores americanos, brasileiros e do Museu Carmen Miranda no Rio de 

Janeiro. Em setembro passado, foi inaugurada uma praça em Hollywood, em Los 

Angeles, batizada com o nome dela, com presença da delegação diplomática 

brasileira. No fluxo dessa nova voga Carmen Miranda, a família decidiu 

profissionalizar a exploração de sua imagem. “Estamos fazendo o licenciamento da 

marca Carmen Miranda, tornando possível o surgimento de produtos com o nome 

dela, de um perfume a uma linha de roupas. Se uma geração de americanos com 

cerca de 50 anos nunca se esquece de Carmen, é sempre necessário reavivar a 

memória dos mais jovens”, diz Silvia Gandelman, advogada e representante da 

família Miranda e responsável pela cobrança dos direitos de imagem de Carmen, 

entre outras coisas. (BRAVO!, 1999, p. 50, grifo nosso) 
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Figura 7 – “A marca de Carmen”, primeiro exemplo 

 
Fonte: Revista Bravo! (1999) 

 

É possível, então, observar a ligação entre as informações sobre as exposições com as 

peças de Carmen passando por várias cidades e disseminando a imagem da artista. A partir 

disso, o repórter conclui o trecho do texto com a informação de que uma advogada da família 

está providenciando o licenciamento da marca Carmen Miranda. 

Ir além das amarras do lead é uma característica que fica bastante clara na reportagem. 

Começando pelo fato de que se trata de uma reportagem de sete páginas, onde a diagramação 

do texto oscila entre duas e três colunas, incluindo boxes de informações e pequenas imagens 

além das principais. Diversas vezes o onde e quando foi utilizado: tanto no texto como em um 

box, com o serviço de informar estreias de livro, série, exposição e mostra sobre a artista. 

Inclusive informações da relação do povo com Carmen no período da 2ª Guerra Mundial 

revelam esse traço da reportagem ir além do lead que Felipe Pena teoriza na Estrela de Sete 

Pontas. A seguir, o trecho: 
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Outras das explicações preferidas do mito Carmen se ligam à 2ª Guerra Mundial, já 

que o período de exploração e auge de Carmen nos Estados Unidos vai exatamente 

de 1939 a 1945. A conclusão é de que o público americano precisava de fantasia, 

ilusão, escapismo, numa época de agudas incertezas mundiais. (BRAVO!, 1999, p. 

53, grifo nosso) 

 

Figura 8 – “A marca de Carmen”, segundo exemplo 

 
Fonte: Revista Bravo! (1999) 

 

A perenidade. Esse critério foi marcado devido ao resultado final da reportagem de 

Carmen Miranda. Uma reportagem que trata da vida pessoal, das origens, do legado e de 

diversos frutos que Carmen trouxe para o mundo não tem como não ser perene. A reportagem 

traz referências características da artista, desde suas roupas até fotos de arquivo de família e 

aspas com algumas falas que Carmen disse à outras pessoas que trouxeram à tona seus relatos 

e foram reproduzidas na reportagem. Até mesmo a descrição de fotos que não foram inseridas 

na revista, mas que trazem ao imaginário do leitor o jeito e a faceirice da artista, além do riso 

gostoso em botequins na Lapa, como bem diz em trecho da reportagem. É um compilado de 

informações valiosas para quem – como a autora dessa pesquisa, diga-se de passagem, não 

viveu na mesma época que a artista e mesmo assim sempre conheceu a marca de Carmen. 
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4.4 O BRASIL QUE NINGUÉM VÊ 

 

A reportagem começa a ter traços de jornalismo literário por meados de sua quarta 

página. Até então, o conteúdo é puramente jornalístico e informativo. Mas, então, depara-se 

com características da terceira ponta da Estrela: Visão ampla da realidade, quando o jornalista 

reporta informações em forma de análise sobre Marília Pêra e o modo como franceses 

admiram a arte. Também relaciona outros nomes do teatro, ampliando o leque de informações 

no texto além do ato de reportar sobre a atração. Segue o trecho de exemplo: 

 

Marília Pêra, que neste mês está em Paris no papel-título da peça Mademoiselle 

Chanel, tem todas as condições de brilhar porque é bela, talentosa e tem uma noção 

moderna da sua arte. Os franceses respeitam grandes intérpretes, 

independentemente da origem. Uma das damas do seu teatro foi Maria Casares 

(1922-96), filha de anarquistas refugiados da Guerra Civil Espanhola. (BRAVO!, 

2005, p. 28, grifo nosso) 

 

Figura 9 – “O Brasil que ninguém vê”, primeiro exemplo 

 
Fonte: Revista Bravo! (2005) 

 

Quer dizer, a reportagem trata da peça de Marília na França, atuando como 

Mademoiselle Chanel, mas o texto traz informações e referências de outros artistas e até 

mesmo de seus pais. São detalhes que aumentam o poder informativo da reportagem, bem 

como Pena caracteriza em sua teoria da Visão ampla da realidade. 
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4.5 PAULO AUTRAN 

 

Quando a reportagem sobre Paulo Autran amplia a visão da realidade, significa que, 

no texto, com uma fluidez singular, relaciona o teatro com diferentes formas, além de 

comentar e trazer informes que vão além do ato de saber, mas refletir a analisar; tudo de uma 

forma bastante simples e trazendo grandes referências. Isso faz com que até mesmo o leitor 

que não é entendedor das artes e suas manifestações, tem total capacidade de entender. 

Percebe-se tudo isso no trecho a seguir: 

 

Paulo Autran sabia, como um solista de orquestra, que poucas coisas exigem tanta 

criatividade e ousadia quanto recriar, linha por linha, ou nota por nota, um texto 

original. A Sonata Apassionada de Beethoven interpretada pelo pianista Cláudio 

Arrau é completamente diferente da mesma música tocada por Glenn Gould. Num 

caso ela é romântica e solene; no outro, dramática e cheia de contrastes - e ambos 

tocam exatamente as mesmas notas. O mesmo vale para os textos de teatro. Se há 

algo que chamava a atenção em Paulo Autran era sua maneira de descobrir 

significados insuspeitos nas linhas de uma peça. Ele brincava com o próprio 

virtuosismo quando interpretava poemas. (BRAVO!, 2007, p. 34, grifo nosso) 

 

Figura 10 – “Paulo Autran”, primeiro exemplo 

 
Fonte: Revista Bravo! (2007) 
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O rompimento das amarras do lead é aparente já no início da reportagem, no seguinte 

trecho: “A maior glória de um ator é ser aplaudido em cena aberta. Na noite de 1º de 

outubro, palmas consagradoras emocionaram Paulo Autran no palco da Sala São Paulo, o 

magnífico auditório de música clássica inspirado na sede da Filarmônica de Viena” 

(BRAVO!, 2007, p. 34, grifo nosso). 

 

Figura 11 – “Paulo Autran”, segundo exemplo 

 
Fonte: Revista Bravo! (2007) 

 

Desde a adjetivação - palmas consagradoras, já remete à uma interpretação do leitor 

que, pode até mesmo se sentir no auditório, imaginando Paulo Autran emocionado ao som das 

palmas consagradoras. Também há mais um trecho importante de ser mencionado: “A fala de 

Paulo Autran foi interrompida pela platéia, igualmente emocionada, aplaudindo de pé. Foi a 

última vez em que nosso ator número um esteve num palco” (BRAVO!, 2007, p. 34, grifo 

nosso). 
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Figura 12 – “Paulo Autran”, terceiro exemplo 

 
Fonte: Revista Bravo! (2007) 

 

Falar que a plateia estava igualmente emocionada e que “nosso” autor estava pela 

última vez um palco também tem o mesmo efeito de levar o leitor à imaginação e 

interpretação, além de simplesmente ser informado. 

Uma reportagem rica de informações peculiares, onde foi colocado o primeiro 

pronome do plural, tem muito forte a marca da perenidade. O texto se forma como uma teia, 

que relaciona música e poesia com teatro. Além de falar do legado de Paulo Autran e passar 

informações sobre todo o seu legado de uma forma que referencia diversas obras e as 

contextualiza. Foi pego o link tanto da morte do autor como o prêmio que ele ganhou um 

pouco antes de sua morte para trazer toda sua bagagem artística para a revista Bravo!. 

 

4.6 A FILTRAGEM QUE MOSTRA OS PONTOS MAIS MARCANTES 

 

Em prosseguimento da análise, vamos à uma filtragem dos Pontos da Estrela quanto as 

cinco reportagens em questão. Além da pesquisa já ter mostrado quais características existem 

na revista, aqui será visto quais dentre elas tem marcas mais fortes, criando assim a estrutura 

textual dentro da Revista Bravo!. 

 

4.6.1 O primeiro ato 

 

A terceira ponta da estrela, caracterizada como “Visão ampla da realidade”, coloca-se 

nessa pesquisa como a única - dentre os sete apontamentos - que aparece em todas as 

reportagens. 
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Assim, ela se torna a ponta que tem a característica mais forte na Revista Bravo!. Isso 

acontece porque todas as reportagens têm como objetivo - e se não, no final acabam virando - 

tornarem-se atemporais. São grandes panoramas, com informações exploradas e relacionadas 

a outros fatos com a finalidade de buscar diferentes abordagens de um mesmo assunto. Isso 

acaba deixando a reportagem dinâmica, rica em informações e ainda dona de uma narrativa 

fluída. Por isso a Bravo!, mesmo após seu fechamento é, até hoje, assunto nas salas de aula de 

comunicação. 

Como trata-se de uma revista de arte, pessoas que são envolvidas com a área artística 

podem procurar no periódico uma visão diferente e diversificada sobre os temas e 

personalidades tratados. O fato de os textos reunirem boa apuração a uma redação rica de 

recursos literários não faz a reportagem se tornar arte, mas trata sobre ela de uma forma 

textualmente elegante e criativa. 

 

4.6.2 O segundo ato 

 

A última ponta da Estrela é que trata da Perenidade. Aqui, na verdade, não há 

nenhuma surpresa, pois, uma revista do porte da Bravo! já era de se esperar. 

Reportagens com seis ou sete páginas com duas a três colunas de texto no mínimo têm 

se firmado como um certo padrão no segmento de Bravo!. A superficialidade não é algo que 

faz parte das páginas da Revista e, por isso, a segunda característica mais marcante em Bravo! 

é a perenidade.  

Aqui, na perenidade, há uma linha tênue com a visão ampla da realidade. A grande 

diferença está na costura de informações: na perenidade fala-se de estrutura textual - a 

construção da narrativa e como as informações são articuladas dentro de uma reportagem. Os 

links de uma informação para outra são sutis, o que deixa a reportagem seguindo um fluxo 

natural de leitura, sem haver quebras bruscas de linhas de pensamento durante o texto. Devido 

a essa sutileza, que já provém do fluxo constante de uma narrativa bem construída, é como se 

não houvesse cortes e as informações seguem em uma linear constante. Isso é ligado 

justamente à visão ampla da realidade, pois as informações que são colocadas devem trazer 

diferentes abordagens e complexidade junto a sua construção narrativa. O número de 

informações distintas não é forçado, mas sim montado para que toda a narrativa faça sentido e 

siga uma linear. Os conectores entre uma abordagem e outra na reportagem não aparece sem 

pretextos e isso se dá a partir de pequenos conectores inseridos na teia de informações. Aqui 



44 

 

nesse caso pode-se tomar como exemplo a reportagem que tem Carmen Miranda como tema. 

Segue o trecho: 

 

Carmen não tinha muita voz, não era afinada, dava trabalho aos maestros nos 

estúdios, nem sempre respeitando deixas e tons. Mas tinha carisma. Ou como se 

dizia na época, tinha it. Foi esse it que seduziu os americanos. O it e todo aquele 

visual diferente que ela levara na bagagem: a fantasia extravagante, o gestual 

próprio. Não há como explicar a dimensão de seu sucesso senão como os de Garbo4 

e Valentino5. Carmen Miranda tem admiradores delirantes até hoje, quase 45 anos 

depois de sua morte. E até nós, que reconhecemos que poucos de seus filmes 

continuam assistíveis, que seu jeito de brazilian bombshell já não conquista novos 

fãs, que sua arte ficou datada, que seus discos americanos são ainda inferiores aos 

brasileiros, não conseguimos deixar de admirá-la. O final do filme, todos sabem. E 

pode ser bacaninha mesmo sem fugir da realidade. Ou mesmo considerando que 

Carmen não foi feliz, que viveu amores frustrados, que teve um marido que a 

explorou até a morte, que viveu os últimos dias dividida entre estimulantes e 

antidepressivos, que foi, enfim, mais mulher sofrida que pequena notável. E é bom 

que o filme não tente explica-la, nem mesmo pelo it. Fenômeno de popularidade, 

imensos e perenes, como os dela, não se explicam: saboreiam-se. (BRAVO!, 1999, 

p. 55 grifo nosso) 

 

Figura 13 – “A marca de Carmen”, tomada como mais um exemplo 

 
Fonte: Revista Bravo! (1999) 

 

A contextualização do trecho trata dos filmes acerca da vida e carreira de Carmen. 

Visto assim, avançamos para a observação de que no texto são passadas informações de como 

                                                           
4 Greta Garbo. Atriz sueca radicada nos Estados Unidos. Foi um grande sucesso de Hollywood nos anos 30. 

Fonte: Garbo: a dama misteriosa. Disponível em: <http://lounge.obviousmag.org/vitor_dirami/2012/03/garbo-a-

dama-misteriosa.html>. Acesso em: 14 nov. 2018. 
5 Rudolph Valentino. Ator de origem italiana enraizado nos Estados Unidos. Teve sua ascensão após participar 

do filme mudo Os Quatro Cavaleiros do Apocalipse, de 1921. Fonte: Encyclopædia Britannica. Disponível em: 

<https://www.britannica.com/biography/Rudolph-Valentino>. Acesso em: 14 nov. 2018. 
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era a voz da cantora, depois aborda a forma como os americanos viam a artista, passando pela 

dimensão do sucesso que ela fazia e admiração artística que carregava consigo e por final 

ainda dá pinceladas da vida pessoal de Carmen, como era infeliz no seu casamento e afins. 

Todas essas informações são colocadas sem quebra de texto entre si, formando então a teia e o 

fluxo de leitura citados anteriormente. 

 

4.6.3 O(s) terceiro(s) ato(s) 

 

Seguindo a filtragem para a terceira característica mais marcante na Revista, há um 

empate entre Potencializar os recursos do jornalismo e Ir além das amarras do lead. 

A primeira diz respeito a apuração severa das informações ali colocadas, além de 

explorar abordagens que além de éticas também tenham propósitos claros e congruentes para 

estarem presentes na reportagem. A Bravo! trabalha essa técnica quando se dispõe a trazer 

informações tanto da carreira como também da vida de seu personagem. Isso acontece porque 

a revista tem como público alvo grandes admiradores da arte nos seus diferentes tipos de 

manifesto. A pessoa que busca saber do legado que Paulo Autran deixou, acaba também tendo 

conhecimento de referências quanto às suas obras, por exemplo. Tudo isso atrelado ao gancho 

da factualidade, que foi o Prêmio que o artista ganhou e daí surgiu a reportagem. Na Bravo! 

factualidade é o princípio básico que sempre acaba se potencializando e abrindo espaço para 

diferentes abordagens de uma pauta. 

Tudo isso se equilibra na revista com o ir além das amarras do lead. Isso porque há 

uma linha tênue entre as duas características. Esse segundo apontamento trata da aplicação de 

técnicas literárias na narrativa da reportagem. Aqui trata-se muito da linear que se cria dentro 

da reportagem e como o texto é construído juntando fragmentos de informações com a 

finalidade de formar um panorama vasto sobre um tema. Além disso, aqui fala-se da forma 

como o texto imerge o leitor no contexto do que se está lendo, prendendo então sua atenção e 

buscando a partir de pequenos fatos grandes contextualizações. 
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4.6.4 A quarta parede 

 

A Ponta que diz respeito ao exercício da cidadania fala sobre a solidariedade, do bem 

comum, da criação do cidadão de bem. Isso não aparece na revista Bravo! porque a revista é 

voltada para tratar de arte, da crítica artística; ela traz informações sobre o legado deixado por 

grandes nomes de diversas áreas da cultura e da arte. É um nicho que busca retratar pessoas 

que já fizeram ou estão fazendo sua história e tendo destaque nisso. Essa característica da 

Estrela pode aparecer em outros veículos de comunicação que tratem outras vertentes e 

abordagens. Por exemplo, que tragam à tona falas de pessoas que geralmente são invisíveis 

para a sociedade ou então relatos humanizados de pessoas que vivem questões mais 

específicas e em realidades que retratam questões sociais do país. E isso vai exatamente ao 

encontro da outra Ponta que não foi demarcada nas análises: Evitar os definidores primários. 

Aqui o profissional deve buscar para além dos discursos de autoridades e ouvir aquele que 

não tem voz. As pessoas que servem de case na Bravo! são personalidades que já possuem 

uma grande bagagem e já tem sua voz no mundo. É uma diferente abordagem daquela 

reportagem que busca a fonte anônima e até mesmo a investigação. 

Todo material e toda reportagem podem ser atrelados ao jornalismo literário, depende 

da forma que se busca, cria e escreve. A reportagem pode abrir oportunidades de dar voz 

àquele que não tem como também abrir espaço para uma figura lendária servir de protagonista 

em um informe. Há admiração em ambas as formas de fazer, que possuem diferentes 

objetivos e buscam diferentes públicos, mas também têm em comum alcançar diferentes 

modos de fazer a reportagem uma ponte entre entrevistado e leitor, quebrar barreiras e 

atravessas fronteiras. 

 

  



47 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Aqui vemos o resultado final de uma trajetória, que ultrapassou os objetivos da 

pesquisa e assim ampliou seus horizontes. A seguir, mostra-se como elas se organizam: 

primeiramente se responde os objetivos previamente implantados nessa monografia. Após, 

vem uma reflexão que mostra pensamentos acerca da temática tratada e que acabaram indo 

além do que foi programado para essa pesquisa. 

 

5.1 CONCLUSÃO COM BASE NOS OBJETIVOS POSTOS NA PESQUISA 

Nesta pesquisa, procurou-se entender o principal problema: como o convívio dos 

elementos técnicos - literários e jornalísticos - nas reportagens especiais da revista Bravo!, 

formam ou não uma estrutura característica de veículo ao longo do tempo. Chegamos ao sim, 

a revista tem uma estrutura textual que pode-se dizer: isso é Bravo!. A busca pela listagem 

dos recursos literários que a revista utiliza em suas narrativas foi construído a partir dos 

conceitos da Estrela de Sete Pontas, teorizado por Pena (2011). Além disso a construção da 

narrativa é contextualizada com base no jornalismo cultural, o qual é explicado por Piza 

(2004).  

A estrutura textual se dá no momento em que a perenidade, a visão ampla da 

realidade, o potencializar os recursos do jornalismo e o ir além das amarras do lead são as 

particularidades que estavam sendo procuradas para então firmar uma estrutura textual do 

veículo. Essas características estiveram constantemente presentes nas reportagens do 

periódico. As reportagens analisadas nesse trabalho mostraram que, independente da área que 

pertence – seja música, teatro, literatura e afins – a Bravo! traz um mundo de informações que 

se ligam entre si em um fluxo linear de narrativa. Também foi visto que a Bravo!, a cada 

reportagem, server de um gancho factual para montar as pautas e explorar assuntos. Com isso, 

busca trazer diferentes panoramas sobre um mesmo tópico e os relaciona em sua própria 

narrativa. Uma coisa leva a outra e a teia de informações cria-se ao longo do texto. 

Os detalhes que relacionam, contam, relatam e referenciam informações fazem da 

Bravo! um veículo que se perpetuou ao longo do tempo com essa característica de trazer ao 

público muitas informações e grandes panoramas de um assunto e, no produto final, sempre 

deixando claro em suas entrelinhas que aquilo é ser Bravo!. 
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5.2 REFLEXÕES QUE EXTRAPOLAM OS OBJETIVOS 

Com todo o estudo baseado nas análises, surgiram observações para além dos 

objetivos alcançados, como os limites e as características técnicas de cada uma das sete pontas 

da estrela de Pena (2011). 

 A teoria de Pena reúne as sete características que norteiam o jornalismo literário. Mas, 

o limite entre uma ponta e outra, diversas vezes trouxe dificuldade ao longo das análises. 

Romper as amarras do lead e proporcionar uma visão ampla da realidade podem facilmente 

não se confundirem, mas se sobrepor uma à outra. Um pesquisador pode começar a falar na 

primeira e acabar, sem perceber, estar falando sobre a segunda. Trazer informações que 

extrapolam o “O que”, “Quem, “Quando”, “Onde”, “Como” e “Por quê” pode muitas vezes 

instantaneamente ampliar a visão ampla da realidade. Essa realidade ampliada, não tem limite. 

Justamente por isso as duas podem invadir o espaço uma da outra. E se pararmos para pensar, 

isso ao mesmo tempo também é potencializar os recursos do jornalismo – outra ponta da 

estrela - no momento em que a realidade é ampliada e se busca diferentes formas e 

abordagens de fazer uma reportagem. É uma questão de maior caracterização e 

aprofundamento do que é cada ponta e como cada uma se limita especificamente. 

 Apontar o limite de cada ponta só tem a contribuir com o jornalismo literário. Isso 

pode fazer a teoria de Pena servir quase como guia de como fazer o informar dessa forma. As 

sete pontas são apontamentos técnicos que guiam o jornalista literário. Porque 

independentemente de estar se falando em uma forma livre de informar, ainda precisamos da 

técnica. Um livro precisa de técnica. Uma poesia tem várias formas de ser caracterizada. As 

figuras de linguagem tem apontamentos que buscam a técnica no mundo das letras. Uma vez 

que é feito o detalhamento da Estrela de Sete Pontas, pode-se trazer ainda mais bagagem 

técnica e teórica para o jornalismo para depois disso, ser aplicado na prática.  

 O jornalismo literário é uma forma diferente de qualquer outra de fazer jornalismo. É 

trazer para o leitor uma história, como vemos desde criança dizerem nos filmes: baseada em 

fatos reais. É claro, estamos falando de jornalismo. Aqui no literário podemos trazer a 

imaginação, a referência e a criatividade. Uma abertura criativa aqui, outra ali. Um panorama 

de fatos que constrói a narrativa a partir de elementos técnicos em sua estrutura que, nesse 
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caso, só quem é jornalista sabe o sentimento que é ver suas ideias finalmente transformadas 

em produto final.  
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ANEXOS 

 

A marca de Carmen 
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O Brasil que o mundo vê 
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O Poeta da Chama Imortal 
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O pote do arco-íris 
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