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RESUMO 

 

Este trabalho aborda a notícia cultural. Trata-se de um estudo comparativo entre 

o jornal e a TV, enfocando como estes diferentes suportes veiculam notícias culturais. 

Pretendeu-se traçar o perfil do que atualmente é noticiado no âmbito cultural em dois 

produtos noticiosos voltados para a cobertura de eventos e produtos culturais � um 

impresso e outro televisionado. Para examinar esta questão comparamos o que foi 

publicado no caderno Ilustrada (Jornal Folha de S. Paulo) e editado no Programa 

Metrópolis (TV Cultura) no período de 10 a 15 de dezembro de 2001. A amostra incluiu 

sete edições do Metrópolis � 41 matérias analisadas �, e sete da Ilustrada � 86 

matérias. Ao analisar estes veículos percebemos que a TV e o jornal têm mostrado 

comportamentos diversos. Um exemplo desta diversidade se dá na escolha de eventos 

e fatos a serem noticiados � o jornal parece enfocar, prioritariamente, eventos que 

podem ser considerados como pertencentes à cultura massiva, enquanto a TV veicula, 

com grande incidência, eventos da chamada cultura erudita. Torna-se necessário 

enfatizar que nossas conclusões não podem ser generalizadas nem para outros 

períodos do Caderno Ilustrada e do Programa Metrópolis e muito menos para os 

jornais e as televisões como um todo. 

 

Palavras-chave: Jornalismo cultural, jornal e TV. 
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ABSTRACT 

 
 
 
 This work deals with cultural news.  It is a comparative study between the 

newspaper and the TV focusing on how these different ways transmit cultural news. It 

was intended to outline a profile of what actually is informed in cultural scope in two 

informative ways which deals with events coverage and cultural products, being one 

printed and the other televised. To analyse this matter we compared what was published 

in �Caderno Ilustrada� (Folha de S. Paulo newspaper) to what was edited in 

�Metropólis� program. (Cultura TV) from Dec 10, 2001 to Dec 15, 2001. The sample 

includes seven editions of Metropólis � have being 41 subjects analised �, and seven 

from Ilustrada � have being 86 subjects.  When analysing these ways we notice that 

the TV and the newspaper have presented different behaviours.  An example of this 

diversity happens in the choice of the events and facts to be reported � the newspaper 

seems to foccus, mainly, on events which can be considered as pertaining to mass 

media whereas the TV reports, in high incidence, events of the high culture. It is needed 

to emphasize that our conclusions do not cover either issues (Ilustrada) or editions 

(Metrópolis) other from the mentioned period and not even newspapers and TVs as a 

whole. 

 
 
 
 
 
Key words: Cultural jornalism, newspaper and TV. 
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INTRODUÇÃO 

 

 Esta dissertação tem por objeto central o jornalismo cultural brasileiro 

contemporâneo. Para examinar esta questão, comparamos um produto impresso � 

caderno Ilustrada (Jornal Folha de S. Paulo) e um produto televisivo � Programa 

Metrópolis (TV Cultura). 

A opinião que paira atualmente, quando se fala em jornalismo cultural, é um tanto 

pessimista. Acredita-se que este passou por um processo de empobrecimento que 

acabou por contaminar a maior parte dos cadernos de cultura do país.  

A justificativa para tal pessimismo é a expansão quantitativa dos produtos da 

indústria cultural, acarretando o aumento de modalidades, de produtos que podem ser 

considerados como cultura; a relação dos veículos com os departamentos de marketing 

das empresas de cultura e/ou promotoras de eventos; a tendência de um mesmo 

jornalista acumular funções de repórter e de crítico; o apego do jornalista ao press-

release; o aumento da heterogeneidade do público; o fato de as editorias de cultura 

passarem a disputar de igual para igual com outras editorias as maiores taxas de leitura 

dos jornais, entre outros. 

Apesar de todo o descontentamento com o atual jornalismo cultural, as 

discussões têm sido feitas em maior proporção por quem atua na área � jornalistas e 

editores. As intervenções acadêmicas nacionais são escassas �, como o livro de Isabel 

TRAVANCAS �O livro no jornal� de 2001, as dissertações �Notas de Jornalismo 

Cultural� de Valdir PRIGOL, defendida em 1998 na Umesp, e �Cultura em pauta: um 

estudo sobre o jornalismo cultural�, de Wilsa C. Freire da SILVA, defendida na USP, em 

1997. Há também sobre o tema, um ou outro artigo apresentado em congresso ou 

publicado em revistas cientificas. 
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A idéia, ao realizar esta pesquisa, foi desvendar como o programa Metrópolis e 

o caderno Ilustrada divulgam matérias de âmbito cultural.  O interesse pelo jornalismo 

cultural deve-se ao fato de este ser um ramo forte do jornalismo nacional. Segundo 

STRECKER (1989, p. 95), �o jornalismo cultural se tornou uma instituição no Brasil. A 

medida é dada pelo espaço crescente que os grandes jornais dedicam ao tema 

diariamente, em cadernos próprios�. 

Mas isto não é característica apenas dos jornais, o jornalismo cultural também 

tem seu espaço na televisão. O que tem gerado discussão é a forma como ele é 

exercido. O que deve ou não ser notícia? Ele deve se sustentar apenas nos 

lançamentos da indústria cultural? 

Para responder a estas e a outras questões, foi analisado o conteúdo de uma 

semana do caderno Ilustrada e uma semana de edições do programa Metrópolis. 

Completando o trabalho através de entrevistas com editores e outros profissionais 

destes dois suportes midiáticos. 

 Assim, pode se dizer que este estudo teve por objeto central a notícia cultural no 

âmbito da comunicação massiva, abordando a notícia cultural no meio audiovisual e no 

meio impresso comparativamente. 

 A amostra incluiu sete edições do programa Metrópolis e sete do caderno 

Ilustrada. O objetivo geral do trabalho foi traçar o perfil do que é considerado noticiável 

no âmbito da cultura pelos meios impresso e televisivo, através de dois exemplos. 

Também buscamos verificar possíveis diferenças na concepção do que foi noticiado 

tanto na TV como no impresso e ainda, observar a presença no caderno Ilustrada e no 

programa Metrópolis de fatos/representações e notícias da cultura popular, cultura 

erudita e cultura de massa. 

Para a realização desta pesquisa, algumas hipóteses foram levantadas: 

 Há uma principal diferença do que é noticiável no âmbito da televisão e do 

impresso. 

 A notícia de cultura na TV privilegia fatos do âmbito da cultura de massa e a 

notícia de cultura no impresso privilegia fatos do âmbito da cultura popular e da 

cultura erudita. 
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 O jornal possui mais matérias opinativas do que a TV. 

 O jornalismo cultural praticado no jornal e na TV, assim como outros 

cadernos/telejornais, tem grande preocupação com o factual. 

 As coberturas feitas pelo jornal e a TV estão voltadas para o eixo Rio/São Paulo 

e/ou para os grandes centros hegemônicos. 

No primeiro capítulo, �Jornalismo cultural�, procuramos apresentar algumas 

definições desta modalidade jornalística e, através de uma revisão bibliográfica, as 

mudanças ocorridas ao longo dos anos no jornalismo cultural e suas conseqüências. 

Ainda neste capítulo, apresentamos cada um dos suportes analisados (Ilustrada e 

Metrópolis) e os respectivos veículos de que fazem parte (Folha de S. Paulo e TV 

Cultura).   

No segundo capítulo, �Análise de conteúdo�, através de uma abordagem 

quantitativa, descrevemos as especificidades das matérias publicadas no caderno 

Ilustrada e das matérias editadas no programa Metrópolis na semana enfocada, 

quanto a: sistemas de cultura (erudita, massiva e popular), temas, gêneros jornalísticos 

(informativo e opinativo) e seus respectivos formatos, origem geográfica dos temas, 

origem da produção e tempo do evento.  

�Análise comparativa� é o título do terceiro e último capítulo da dissertação. Nele, 

com uma abordagem qualitativa, buscamos traçar as diferenças e semelhanças deste 

dois suportes midiáticos, bem como das �matérias comuns� publicadas e editadas na 

semana analisada. 

Entender o jornalismo cultural do caderno Ilustrada (Folha de S. Paulo) e do 

programa Metrópolis (TV Cultura) contribuiu para compreendermos o conceito que 

estes dois suportes midiáticos fazem do jornalismo cultural e a própria visão que eles 

fazem de si mesmos enquanto prestadores de serviço. 

Acreditamos com isto estar contribuindo com pontos referenciais para um debate 

sobre o jornalismo cultural, não só no mundo acadêmico, mas nas próprias empresas 

jornalísticas. No entanto, torna-se necessário dizer que os resultados expressados 

neste trabalho não permitem fazer generalizações para o caderno Ilustrada e o 

programa Metrópolis como um todo. Eles refletem o comportamento dos veículos no 
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período analisado. Para um perfil mais abrangente sobre o jornalismo cultural praticado 

nestes veículos, exigiria uma vasta pesquisa, captando amostras de diferentes 

momentos históricos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 - JORNALISMO CULTURAL 
 
 

O que move o Jornalismo, o que lhe dá razão de ser, é a necessidade 

social da informação. Os indivíduos querem saber o que está 

acontecendo, o que se passa ao seu redor, o que ocorre no mundo, 

pela necessidade vital de estabelecer ligação com o meio ambiente, 

com a comunidade, a sociedade, enfim, estar sintonizado com seu 

grupo social. (MARQUES DE MELO, 1991, p.21) 
 
 

 Lendo a frase acima não é difícil supor que além das informações sobre política, 

economia, internacional, os indivíduos também tenham necessidade de se informar 

sobre o que se passa no mundo das artes e espetáculos.  

 Mesmo que os assuntos sobre cultura em muitos jornais desde a sua criação 

tenham sido considerados em suas edições, os cadernos diários de cultura demoraram 

a aparecer nos jornais. Só para citar como exemplo, o caderno Ilustrada foi criado 37 
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anos depois da criação do jornal do qual faz parte � Folha de S. Paulo �, e o Caderno 2 

começou a ser publicado 106 anos depois da criação do jornal O Estado de S. Paulo.   

 Mas pouca coisa foi escrita sobre o jornalismo cultural e sobre sua história, na 

bibliografia brasileira. Sabemos, pela literatura, que �antes desses suplementos 

aparecerem, era tradição na imprensa brasileira os chamados rodapés� (VENTURA, 

1989, p. 95). Mais à frente vamos ver que esses espaços, pelo menos no jornal Folha 

de S. Paulo, não eram pequenos. 

De acordo com MEDINA (1992), foi antes da década de 1970 que as mudanças 

no jornalismo cultural começaram, primeiro pelo surgimento de espaços em forma de 

editorias sobre música erudita, literatura e teatro; depois com a cobertura de temáticas 

populares como música popular, artesanato e folclore.   

É também a partir da década de 1970 que começamos a encontrar mais textos 

sobre o jornalismo cultural � quando esta modalidade do jornalismo começa a chamar a 

atenção de pesquisadores e principalmente jornalistas.   

Seis artigos sobre jornalismo cultural foram escritos em vários números do jornal 

Opinião durante o ano de 1977. O debate começou com o artigo �Entre os spots e as 

academias�, escrito por Ronaldo Brito
1, convidando à reflexão os interessados sobre o 

tema. Nestes artigos, os autores falaram sobre as formas de abordagem, os suportes e 

as características do jornalismo cultural praticado naquela época. 

 Há na literatura sobre jornalismo cultural, algumas tentativas de defini-lo. 

Entretanto encontramos �conflitos� na própria definição do jornalismo cultural. Para 

COELHO (1996, p.101), �O que se pode dizer desde logo, e isto deve dar a exata 

dimensão do fenômeno, é que a expressão �jornalismo cultural� revela-se 

consideravelmente tautológica � porque jornalismo é, em ampla medida, apenas um 

outro nome atual para cultura, o modo atual da cultura�. 

                                                 
1 Além de Ronaldo Britto, nesta mesma edição encontramos o artigo de Júlio César Montenegro, �O refresco da 

cultura� e �Acadêmico e mundano, embora crítico� de Gregório Álvares Guerra; �Cada coisa em seu lugar� de 

Uriano Mota de Santana, em 18 fevereiro; �Jornalismo cultural: de Bordieu a Cid Moreira� de Jean-Claude Bernadet, 
em fevereiro e �Jornalismo cultural e imprensa nanica� de Luiz Costa Lima, publicado em 25 de março. 
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 O jornalismo cultural também pode ser definido a partir dos lugares onde ele é 

veiculado, segundo José Geraldo COUTO (1996, p.122): 

 

 Chamamos de jornalismo cultural, grosso modo, os segundos cadernos 
dos jornais diários, dedicados à área de artes e espetáculos, e os suplementos 

semanais dos mesmos jornais. Há além, disso, as páginas de cultura das 

revistas semanais e as publicações especializadas em assuntos culturais � 
música, vídeo, artes plásticas.  

 

 Entretanto, algumas definições acabam por implicar na própria função do 

jornalismo cultural. José Ramos TINHORÃO, em artigo publicado no Anuário de 1999 

da Cásper Líbero escreveu: 

 

 Se o jornalismo existe para dar notícia de tudo o que pode interessar às 

pessoas, jornalismo cultural seria a parte da satisfação dessa curiosidade no 

campo das criações ou atividades ligadas à produção de valores artísticos, 

espirituais ou da inteligência humana em geral. O jornalismo cultural incluiria a 
divulgação das novidades no campo das produções da inteligência por todos os 

meios de transmissão: o cinema, a televisão, os computadores, os jornais, as 

revistas etc (p.47).  
 

Evaldo MOCARZEL, é mais crítico e exigente ao definir as funções do jornalismo 

cultural, em artigo para o jornal de debates do Observatório da Imprensa diz: 

 

O jornalismo precisa semear algo de positivo, fugindo das ironias 
destrutivas da razão cínica. Dando espaço às mais variadas tendências. 

Contextualizando as obras para os leitores. (...) precisa ser cada vez mais 
parceiro da produção artística, esclarecendo leis de incentivo, questionando o 

uso de verbas públicas, cobrando uma política cultural mais definida do governo. 
  

Mas a maior parte dos textos que encontramos sobre o assunto, muitas vezes se 

atém a descrever sobre o que se faz hoje em comparação com o que se fazia no 

passado. Foi através de comparações que STRECKER procurou analisar a questão do 

jornalismo cultural no final da década de 1980. Esta autora ao apontar as mudanças 
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ocorridas no caráter do jornalismo cultural, descreve não só o local que os assuntos 

ligados à cultura ocupavam, mas também sua disputa por espaço no jornal: 

Além do volume, houve uma mudança notável no caráter do jornalismo 
cultural. Antes, as informações relativas a artes e espetáculos apareciam nas 

chamadas seções de variedades, disputando espaço e sendo equiparadas aos 

passatempos, às palavras cruzadas que os jornais publicavam (...) Hoje os 

�segundos� cadernos não são literalmente �segundos�. Hoje as editorias de 

cultura disputam com as de política e economia as maiores taxas de leitura dos 

jornais (STRECKER ,1989, p.95). 

 

A questão levantada por STRECKER (1989) no que diz respeito à disputa por 

maiores taxas de leitura nos jornais, foi responsável por grandes mudanças nessa 

modalidade jornalística. E como não poderia deixar de acontecer, em que toda 

mudança gera discordâncias, com o jornalismo cultural não foi diferente. Não distante 

de embates e críticas, seja por mudanças ideológicas, assuntos tratados, surgimento de 

subeditorias, formas de tratamento da cultura e um certo saudosismo dos cadernos 

culturais de décadas atrás, a disputa dos cadernos culturais com outros cadernos dos 

jornais só fez aumentar o leque de discussões em torno do jornalismo cultural. 

  Na década de 1990, Cremilda MEDINA, ainda na linha comparativa, afirmou 

que os cadernos culturais já não mais se identificavam com a nossa cultura. �Estão 

alienados dela e repassando idéias oficiais de outras culturas. (...) No entanto, já 

tivemos momentos em que os cadernos de cultura tinham personalidade mais definida, 

mesmo que você não concordasse� (1992, p.13). A imposição de novas temáticas, para 

esta autora, foi responsável por mudanças significativas na prática do jornalismo 

cultural.  �À medida que vão surgindo temas, ou subeditorias, numa editoria de cultura, 

a parte mais consagrada começa a ser renegada a um segundo plano ou terceiro plano. 

Essas novas temáticas se impõem� (1992, p. 10). 

O que deve ou não ser publicado, o destaque que os jornais dão ou deixam de 

dar aos acontecimentos culturais, que tipo de sistema cultural tem sido deixado de lado, 

a origem dos produtos divulgados, o direcionamento das pautas, entre outros também 
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fazem parte das preocupações de alguns autores. MEDINA, já no início da década de 

1990, constatou duas famílias de preocupação no quadro intitulado jornalismo cultural, 

 

Por um lado, o produtor de sentidos artísticos não assume consciente e 

eticamente uma estratégia de compreensão e difusão da cultura de seu povo, 

por outro lado, ao definir a pauta dos eventos chamados culturais, não se 

posiciona quanto à identidade que define a comunidade em que atua. (...) Se 
encaramos o processo de consagração de pautas culturais locais, vemos o triste 
espetáculo de que elas só vigoram com o aval de fora, ou seja, o prestígio 

sacramentário nos centros hegemônicos (1990, p. 86 e 91). 
 

COUTO, em 1996, afirmou que o jornalismo cultural praticado nos cadernos 

culturais diários se encontrava em crise. O autor aponta dois fatores que acredita 

estarem essencialmente ligados. �A acelerada transformação do mercado de produtos 

culturais e a não menos rápida modernização dos grandes jornais. No novo contexto 

criado a partir desse conjunto de mudanças, o jornalismo cultural ainda não encontrou o 

seu espaço e a sua voz� (1996, p.129).   

Mas foi em 2000 que Otávio FRIAS FILHO, em artigo publicado na Revista Bravo 

enumerou alguns processos que, segundo ele, forçaram mudanças significativas no 

jornalismo cultural, � fenômenos muito amplos que afetaram a produção da cultura e 

exerceram efeitos sobre esta prática jornalística: 

 

Mais coisas passaram a fazer parte da �cultura�. Até poucas datas 

atrás, o jornalismo cultural se dedicava a cinco ou seis modalidades (literatura, 
cinema, teatro, etc.), cada uma dotada de um repertório mais ou menos limitado 

e conhecido. Houve uma explosão antes de mais nada quantitativa. (...) Os 

melhores esforços resvalam para um jornalismo balcanizado em guetos culturais. 
Desapareceu uma linguagem comum. Era norma, no passado ainda 

recente, que o jornalismo cultural estivesse impregnado de uma determinada 
concepção de valor. (...) Atualmente, a própria ausência de critérios impede que 

se adote uma posição programática nesta ou naquela direção. A �ideologia� do 

jornalismo cultural se tornou eclética e relativista, para não dizer errática. 
A heterogeneidade do público também aumentou. Tornou-se abissal o 

fosso que separa um público culto, capaz de dominar repertórios tradicionais, e a 

grande massa de consumidores de entretenimento. O resultado é que, nos meios 

de informação não-especializada, a prioridade passou a ser o que é capaz de 

atrair a atenção universal (Madona, Spielberg), enquanto nos meios 

especializados a especialização atingiu extremos nunca vistos. 
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A crítica passou a ser serviço. O trabalho dos críticos na imprensa 

perdeu parte de sua dimensão analítica e ganhou uma dimensão mais 

pragmática, de recomendação para consumo, no estilo �vá ver� ou �fuja!� (...) 

cresceu a distância entre a crítica midiática, de caráter utilitário, e a crítica 

intelectual, fechada no ambiente universitário.  
A cultura deixou de ser um processo seqüencial. Pelo menos até o 

Modernismo, os movimentos artísticos e culturais tinham uma pretensão 

histórica. (...) O que caracteriza a cultura contemporânea, nas mil combinações 

de hibridismo e paródia em que ela prospera, é existir num eterno presente. (...) 

Tudo isso perdeu sentido com a consolidação da mercadoria como forma 

essencial também da cultura. (...) O saldo é favorável quanto à diversidade, 

provavelmente desfavorável quanto à riqueza.  
 
 

Um outro ponto muito questionado no jornalismo cultural, e também bastante 

delicado, é a fronteira entre jornalismo e propaganda indireta.  VENTURA, ao discutir os 

problemas em relação à pauta, diz: �é o destaque que os jornais dão ou deixam de dar 

aos acontecimentos culturais. É uma briga diária e permanente entre os produtores 

culturais e os jornalistas � e isso porque há da parte da produção uma má informação 

do que deva ser um noticiário de cultura� (1989, p.105). 

Mas nem sempre artistas e assessores precisam brigar para ter o espaço que 

desejam nas páginas dos jornais, � principalmente na mais almejada capa. No dia 5 de 

maio de 2001, foi publicada na coluna do ombudsman do jornal Folha de S. Paulo, uma 

matéria com o título �Jogralismo�, assinada por Bernardo AZENBERG. Nesta matéria, 

AZENBERG mostra que grandes artistas e seus assessores, para conseguirem espaço 

na mídia, promovem conferências ou encontros em locais determinados pelo próprio 

artista ou assessores, para isso até pagam as despesas dos jornalistas, como 

passagens aéreas. E toda a imprensa comparece.  

Se a imprensa comparece, acontece o almejado, � matérias e mais matérias 

aparecem em todas as mídias. O que se ganha? Muito, pois se o espaço ocupado por 

essas matérias fosse feito em forma de propaganda muito mais se teria gastado, e 

depois, a repercussão não seria a mesma. Isto acontece, segundo AZENBERG, porque 
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Há uma lógica nos meios de comunicação, no mundo todo, 
estupendamente explorada pelos mercados. É a lógica do espetáculo, a roda de 

fogo da corrida para ver quem chega primeiro. Na realidade, a corrida louca de 
todos contra todos para que todos cheguem juntos ao evento e possam, cada 
um, levar a �indispensável� informação a seus consumidores (2001, p. A6). 

 

E, segundo ainda AZENBERG, isto acontece por causa do impasse que há no 

jornalismo cultural gerado pela mercantilização generalizada das artes e pelas 

dificuldades que os meios de comunicação enfrentam para encará-la.  

Outro autor, COUTO, em artigo publicado no site Observatório da Imprensa 

intitulado �Jornalismo Cultural e Propaganda�, afirma que, no jornalismo cultural, a 

fronteira entre jornalismo e publicidade é muitas vezes nebulosa, acarretando 

problemas na atuação do jornalista.  

Obrigados a acompanhar de perto as novidades da produção cultural 

(livros, filmes, peças de teatro, discos, shows, exposições) e orientar o leitor 

nessa selva de produtos, ofertas e apelos, os jornalistas da área freqüentemente 

se vêem numa situação vulnerável às pressões de divulgadores e assessores de 

imprensa � quando não dos próprios artistas e produtores culturais. 
 

Neste mesmo artigo COUTO coloca alguns fatores que contribuem para 

limitar a autonomia crítica do jornalista cultural: 

 

1. A obsessão pelo �furo� � A idéia de �dar a notícia primeiro�, que faz sentido 

(embora nem sempre) para outros setores do jornal � política, economia, cidades 

�, pode ser nefasta para a cobertura do que ocorre na área da cultura. 

Contaminado pela síndrome do furo, o jornalista muitas vezes sacrifica a 

qualidade da cobertura e a idoneidade de seu julgamento para dar primeiro ou 
sozinho uma matéria. (...) Mas o prejuízo não termina aí. O jornal concorrente, 

tendo tomado o furo, não quer acusar o golpe e para isso prefere ignorar o livro 
em questão.  
2. A chantagem das assessorias � Como decorrência da obsessão pelo furo, o 

jornalista da área cultural fica à mercê do poder de pressão dos divulgadores e 

assessores de imprensa. Uma situação muito comum é a do assessor que 

negocia a informação ou o acesso a determinado artista em troca de matérias de 

destaque na imprensa. 
3. Promiscuidade entre jornalistas e produtores culturais � Freqüentemente 

o repórter-crítico vê-se na situação delicada de entrevistar, com toda a 
cordialidade, determinado cineasta, e em seguida fazer a crítica de seu filme. 
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Outro ponto abordado é a mania de release que se implantou nas editorias de 

cultura. STRECKER (1989, p. 97 e 100) afirma que é muito comum que as notícias de 

cultura de jornal sejam redigidas em estilo publicitário. 

 

 O texto publicitário tem objetivo muito claro: vender um produto. O texto 

jornalístico, ao contrário, não precisa vender produto nenhum a não ser o próprio 

jornal. Isto permite uma liberdade enorme no tratamento de outros produtos, na 
exata medida da independência econômica e política da empresa que edita o 

jornal. Nem sempre os jornalistas fazem uso dessa liberdade. É a síndrome do 

press-release, quando não a manifestação de interesses pessoais. (...) 
Freqüentemente os jornais reproduzem, sem questionar, a fala dos 

entrevistados. As reportagens se tornam assim verdadeiros releases dos 
entrevistados.  

 

O leitor e o telespectador, os maiores responsáveis pela existência do jornal ou 

programa televisivo (público consumidor), também são focos de preocupação, além 

claro, dos donos dos veículos de comunicação, de todo o corpo da redação.  Na 

verdade, o que se busca é agradar o leitor antes de tudo. Segundo VENTURA, o jornal 

precisa estabelecer uma relação com o público. �A perspectiva do redator, do crítico, do 

repórter dever ser, antes de atender ao interesse do produtor cultural, atender ao 

interesse do leitor� (1989, p. 107). 

 Se o público consumidor é aquele para o qual toda a atenção tem que estar 

voltada, agradá-lo não é tão simples quanto parece, pois, segundo STRECKER, o leitor 

espera do jornal um roteiro ao mesmo tempo seletivo e extenso de tudo o que está 

disponível para o consumo. �Um caderno sobre cultura deve responder a dois anseios 

antagônicos do seu leitor: publicar aquilo que ele espera de seu jornal (hábito) e aquilo 

que ele não espera (surpresa)� (1989, p. 97). E acrescenta, ainda, que o �jornal deve 

fornecer estas informações com critérios de seleção estáveis e com a máxima precisão, 

porque o leitor orienta sua vida prática com elas� (p. 97). Não bastando apenas divulgar 

eventos e bens culturais, o jornal precisa ir mais longe, deve reportá-los e analisá-los.  

  

1. 1 - A Folha de S. Paulo 
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 A história da Folha de S. Paulo é mais uma trajetória de muitas mudanças do 

que o desdobramento linear de uma identidade permanente, estável. E isso em todos 

os aspectos, desde as mudanças sucessivas na direção da empresa até a linha 

editorial, os recursos tecnológicos, os tipográficos e os critérios jornalísticos. SILVA 

escreveu em 1988, �a Folha de S. Paulo não possui biografia linear como outros jornais 

importantes no Brasil (O Estado de S. Paulo, por exemplo). Em 66 anos de existência, 

pertenceu a quatro grupos diferentes de empresários e alterou sua política editorial 

inúmeras vezes�. (p. 39) 

 Sua raiz data da fundação da �Folha da Noite�, em fevereiro de 1921. Fundada 

por Olival Costa, Pedro Cunha e outros jornalistas, o jornal tinha uma orientação 

bastante localista, voltada, sobretudo para as questões da administração da cidade. 

Quatro anos depois, em 1º de julho de 1925, nasce a �Folha da Manhã�, constituindo-se 

numa extensão matutina da �Folha da Noite�. 

 No início da década seguinte, em janeiro de 1931, o jornal é vendido para 

Octaviano Alves Lima, Diógenes de Lemos e Guilherme de Almeida. Estes priorizavam 

a defesa dos interesses da lavoura, defendiam o liberalismo e se opunham ao Estado 

Novo. Ainda em janeiro, o nome da companhia é alterado para Empresa Folha da 

Manhã. 

Sob o nome de Empresa Folha S.A., a empresa em 1945, sob o controle 

acionário do jornalista José Nabantino Ramos, foi transformada numa sociedade 

anônima. E é adotada a imparcialidade como política redacional. Nesse período, foi 

criada a �Folha da Tarde�, precisamente em primeiro de julho de 1949. 

Quase dez anos depois, em 10 de dezembro de 1958, começa a circular a 

�Folha Ilustrada�, se configurando no que veio a ser o primeiro caderno da Folha de S. 

Paulo. 

Em primeiro de janeiro de 1960 os três jornais, � Folha da Noite, Folha da Manhã 

e Folha da Tarde �, foram reunidos sob o nome único de Folha de S. Paulo, saindo três 

edições diárias � matutina, vespertina e noturna.  

Depois de uma crise financeira, agravada pelo aumento do preço do papel e 
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também por causa de uma greve no jornal em 1961, José Nabantino Ramos resolveu 

vender o jornal aos empresários Octávio Frias de Oliveira e Carlos Caldeira Filho, fato 

que se consumou no dia 13 de agosto de 1962. 

 Preocupados inicialmente com a reestruturação econômica, tecnológica e 

comercial do diário, só a partir dos anos 1970 a nova diretoria definia uma linha de 

atuação, visando pressionar no sentido da �distensão� e �abertura� do regime militar e 

lançando-se a seguir em campanha aberta pela Assembléia Nacional Constituinte e 

pelas eleições diretas em todos os níveis. Em outubro de 1973 é criado o Banco de 

Dados de São Paulo Ltda, que incorpora arquivos de foto, texto e a biblioteca da Folha 

de S. Paulo. 

A década de 1980 marca um período de grandes mudanças e conquistas no 

jornal.  A Folha de S. Paulo entrou nesta década como o jornal de maior circulação 

nacional, com o lema: �um jornal a serviço do Brasil�, seguido de três estrelas (que 

aparecem sob o logotipo da primeira página) simbolizando os três jornais que deram 

origem à Folha de S. Paulo. Tinha como propósito implantar um Projeto Editorial sólido 

e inovador, que correspondesse aos novos tempos e aos dilemas que se configuravam 

nos horizontes do jornalismo. Buscava consolidar-se como empresa e sustentar o 

crescimento do jornal. 

 Em 1983, a Folha de S. Paulo tornou-se a primeira redação informatizada na 

América do Sul com a instalação de terminais de computador para a Redação e edição 

de texto. É criado o Datafolha � instituto de pesquisa de opinião pública e de mercado, 

para fazer levantamento de temas de interesse dos leitores e fornecer informações à 

produção editorial. 

 É implantado na Folha de S. Paulo, em 1984, o Manual Geral da Redação � pela 

primeira vez, um manual de jornalismo de serviços e adoção de novas técnicas visuais. 

Em 1987, foi publicada a segunda edição com o nome Manual da Redação, e em 2001 

saiu a quarta e mais recente edição.  

 No final da década de 1980, a informatização chega ao Banco de Dados do 

jornal. Computadores Macintosh passam a ser empregados na editoria de Arte para 

produção de mapas, quadros, tabelas, gráficos e ilustrações. 
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 Em 1990, são introduzidas as paginadoras Harris, que permitiram a montagem 

eletrônica do jornal, eliminando o processo manual de paste-up. E, Em 1991, na Folha 

de S. Paulo, o noticiário é reogarnizado em novos cadernos de circulação diária, 

começaram a circular os cadernos Brasil, Mundo, Dinheiro, Cotidiano e Esporte. 

 O empresário Octavio Frias de Oliveira passou a deter a totalidade do controle 

acionário da companhia em 1992. Neste mesmo ano, a Folha de S. Paulo se 

consolidou como o jornal de maior circulação nacional paga aos domingos (média 

522.215 exemplares). 

Em 1994, a Folha de S. Paulo foi o primeiro jornal brasileiro a ter banco de 

imagem digital. As fotos passaram a ser armazenadas em computador.  Em julho desse 

mesmo ano, a Agência Folha passou a comercializar seu serviço noticioso 24 horas por 

dia. Em agosto, começou a investir em fascículos encartados ao jornal, o primeiro deles 

foi o Altas Folha. 

O jornal passou a liderar o segmento de classificados em jornais, a partir de 

fevereiro de 1996, situação que se manteve durante todo o ano. Em abril, lançou o 

Universo On-line em caráter experimental e, em setembro, o Grupo Folha anunciou a 

fusão do Universo On-line (Grupo Folha) com o Brasil On-line (Grupo Abril).  

 No ano seguinte, o jornal apresenta um novo projeto editorial. E em 1998, a 

Folha de S. Paulo, altera a composição de sua diretoria corporativa. Três novos 

diretores-superintendentes assumem as áreas financeira, de marketing, recursos 

humanos e jurídica. Neste mesmo ano, o jornal apresentou na edição de 9 de maio um 

novo projeto gráfico. 

Segundo matéria publicada na revista Marketing em abril de 2001, no ano 2000 o 

faturamento  do grupo foi de R$ 915 milhões, dos quais metade proveniente dos jornais 

que edita � além da Folha de S. Paulo, o Agora e o Valor, este em parceira com O 

Globo. E, enquanto o meio jornal cresceu 18%, a Folha de S. Paulo cresceu 20%. 

Os resultados preliminares da versão 2000 da pesquisa �Perfil do leitor� do 

Datafolha
2, apontam que o leitor típico da Folha de S. Paulo tem 40 anos, alto padrão 

de renda e de escolaridade, faz parte da classe A ou B, é católico, possui TV por 

                                                 
2 In: MOTA, Vinicius, 2001. 
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assinatura e utiliza internet.  

 

1. 1. 1 - Os cadernos da Folha de S. Paulo 

 
A Folha de S. Paulo publica seu material jornalístico organizado em cadernos 

temáticos, alguns cadernos circulam em áreas geográficas específicas. Na época em 

que foi realizado nosso estudo, o jornal Folha de S. Paulo era divido em nove cadernos 

diários: Brasil, Cidade é sua, Ciência, Cotidiano, Dinheiro, Esportes, Fotografia, 

Ilustrada e Mundo; dez cadernos semanais: Agrofolha, Empregos, Especiais, Folha 

Invest, Imóveis, Informática, Regional (Campinas, Ribeirão Preto, São José dos 

Campos e São Paulo), Tudo, Turismo e Veículos; e sete suplementos: Folhateen, 

Folhinha, Mais!, Revista da Folha, Guia da Folha e Equilíbrio. Porém, muitos cadernos 

começaram dentro de seções de outros cadernos, tiveram seus nomes mudados e 

alguns foram extintos.  Segue abaixo uma breve relação dos cadernos
3.  

 O caderno CIDADES teve início em 28.07.87. Passou a ser COTIDIANO em 

17.02.91.  

 O caderno ECONOMIA teve início em 17.06.86. Circulava de terça a 

domingo. Em 17.02.91 foi incorporado pelo caderno DINHEIRO. 

  O caderno ESPORTES teve início em 08.05.72 (publicado na segunda-feira). 

Em 12.07.88 passou a ser publicado diariamente. Em 01.03.93, passa a ser 

publicado na Edição São Paulo, na Edição Nacional está incluído no caderno 

COTIDIANO.  

 O caderno ILUSTRADA teve início em 10.12.58 na Folha da Noite e Folha da 

Tarde, e em 1959 na Folha da Manhã. No período de 05-12 a 31-12-1959 

circulava nas três edições. Em 01.01.60 passou a ser editado na Folha de S. 

Paulo.  

                                                 
3 Fonte: http://www1.uol.com.br/folha/circulo/cadernos_da_folha.htm  
acesso em : 20/10/2002 
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 O caderno OPINIÃO teve início em 26.06.75. 

  A seção TURISMO teve início em 11.12.59 dentro do caderno Ilustrada. Em 

28.01.66, passa a ser um suplemento independente. Em 27.09.68 começa a 

ser editado em 4 cores. Em 11.07.86 passa a circular às quintas-feiras, antes 

circulava às sextas-feiras. Atualmente circula às segundas-feiras.  

 O caderno FOLHETIM teve início em 23.01.77 (domingos). Em 14.11.86, 

passa a circular na sexta-feira. Em 23.07.88, passa a circular aos sábados. 

Última edição: 25.03.89.  

  O caderno CLASSIFOLHA IMÓVEIS teve início em 07.05.83 (antes era 

"Classificados"). Em 10.11.91 passa a ser apenas IMÓVEIS. 

  O caderno AGROFOLHA teve início em 01.07.86. Em 29.08.89, passa do 

formato tablóide para o formato standard. 

 O caderno INFORMÁTICA teve início em 02.03.83. 

 O caderno CASA E COMPANHIA teve início em 06.10.85, circulando aos 

domingos. Última edição: 26.03.89. 

 O caderno CLASSIFOLHA EMPREGOS teve início em 08.01.84, ganhando 

autonomia em 10.11.91. 

 O caderno VEÍCULOS teve início em 20.10.85. Desligou-se do 

CLASSIFOLHA e ganhou autonomia em 18.11.90. 

 O caderno NEGÓCIOS teve início em 01.10.87, encartado no caderno de 

ECONOMIA. Em 17.02.91, foi incorporado ao caderno DINHEIRO. 

 O caderno PORTOFOLHA teve início em 28.01.88. Passou a ser 

NAVEGAÇÃO E TRANSPORTE em 14.12.89. 

 O caderno FOLHINHA teve início em 08.09.63. Passou a circular às sextas-

feiras em 12.08.94. Hoje é aos sábados. 

   O caderno VIVA FOLHA teve início em 29.07.88. Última edição em 

24.03.89.  

  O caderno CIÊNCIA teve início em 31.03.89, circulando às sextas-feiras. Em 
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16.02.92, passa a integrar o caderno MAIS!. 

 O caderno LETRAS teve início em 01.04.89, circulando aos sábados. Foi 

absorvido pelo caderno MAIS! em 16.02.92. 

 O caderno FOLHA D teve início em 02.04.89, circulando aos domingos. 

Passou para REVISTA D em 15.04.90. Foi substituído pela REVISTA DA 

FOLHA em 26.04.92, circulando aos domingos. A partir de 16.10.94 passou a 

circular também na Edição Nacional.  

 O caderno NAVEGAÇÃO E TRANSPORTE teve início em 14.12.89 (antes era 

Portofolha). Última edição em 02.11.90. 

  O caderno BRASIL teve início em 17.02.91 (antes era POLÍTICA). 

 O caderno COTIDIANO teve início em 17.02.91. Antes era CIDADES.  

 O caderno DINHEIRO teve início em 17.02.91. Antes era ECONOMIA.  

 O caderno MUNDO teve início em 17.02.91. Antes era EXTERIOR.  

 O caderno FOLHATEEN teve início em 18.02.91. 

 O caderno TV FOLHA teve início em 10.11.91. 

  O caderno MAIS! teve início em 16.02.92. Engloba: Ciência, Letras e 

Ilustrada, na edição de domingo. 

 O caderno CLASSIFOLHA TUDO teve início em 05.11.87. 

 O caderno SÃO PAULO teve início em 01.03.93. Só aparece na Edição São 

Paulo, onde engloba o caderno COTIDIANO. 

  O caderno CONSUMO teve início em 18.09.93, circulando aos sábados. Em 

22.01.94, passa a ser seção do caderno DINHEIRO. 

 

1. 1. 2 - Caderno Ilustrada 

 
Em 1921, no primeiro número da Folha de S. Paulo, que naquela época se 

chamava Folha da Noite, os assuntos culturais ficavam distribuídos em espaços que 

variavam de menos da metade de uma coluna chegando a ocupar cinco colunas em 



 

  
  
  

   
 
 
 

  27 
 

uma mesma edição. Esses assuntos, que geralmente informavam o que se passava 

pelos cinemas, salões, circos e teatros, ficavam na coluna �Diversão�. Esta coluna não 

tinha localização fixa, era possível encontrá-la tanto na primeira página como nas 

demais.  

Na cobertura dos assuntos culturais, podemos encontrar, já naquela época, 

material internacional, como por exemplo, exposições de arte em Paris. Este tipo de 

matéria geralmente se localizava em uma outra coluna, chamada �No mundo da Arte�. 

Nela havia desde pequenas notas até grandes reportagens. Os assuntos em geral 

eram artistas de cinema, teatro, músicos, pintores, ou seja, tudo e todos que estavam 

ligados ao mundo das artes.  

A coluna �No mundo da Arte�, assim como �Diversão�, não tinha espaço nem 

tamanho fixos no jornal. Mas era freqüente vê-la estampada na primeira página. Nesta 

época, ainda não era comum ver fotos ou ilustrações nestas colunas. 

Duas características da Folha da Noite tornam-se importantes aqui 

acrescentarmos. Primeira, a publicação de artigos sobre crítica de arte publicados de 

forma esporádica, com assinatura de Oliveira e Souza; segunda, o jornal já 

demonstrava uma divisão, mesmo que tímida, em separar seu espaço em editorias e 

também com coluna fixa, como por exemplo, a coluna de �Figurinos� de Nini Ruas, 

todas as quintas-feiras.  

Em primeiro de julho de 1925, com a criação da Folha da Manhã, os assuntos 

culturais continuaram, só que, nesta publicação, os temas passaram a ter colunas, 

alguns exemplos: �Vida Artistica�, �Pelos Theatros� (esta também continha 

informações sobre circos), �Pelos Cinemas�, � e todas essas colunas ficavam 

distribuídas em separado no jornal, sem localização fixa. Também havia na Folha da 

Manhã publicações de �Chronica Extrangeira� (publicadas na língua do país de 

origem), �Acontecimentos artísticos de hontem�, �Vida Social�, �Letras e Artes� e ainda 

�Palavras cruzadas�. 

Depois de vinte e oito anos da criação da Folha da Noite, é criada a Folha da 

Tarde, que não demonstrava grandes preocupações com assuntos culturais, ou seja, 

inicialmente as seções culturais não eram freqüentes nesta publicação, como o eram 
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na Folha da Noite e Folha da Manhã. Os títulos das seções culturais na Folha da 

Tarde eram diferentes da Folha da Noite, alguns deles: �Museu de Arte Moderna� 

(geralmente sobre artes plásticas e livros), �Música�, �Cinema�, �Exposição� e �Teatro�. 

Alguns anos depois, mais precisamente em 1958, é criado o primeiro caderno 

cultural dos três jornais Folha da Noite, Folha da Tarde e Folha da Manhã, com o 

nome de �Folha Ilustrada�, � como se chamou durante muitos anos. 

Criado por José Nabantino Ramos com �a idéia de que o primeiro caderno ficaria 

com o marido e, o segundo, a Ilustrada com a mulher� (MACHADO, 2001, p.18), o 

caderno nasce editado em 8 páginas. Nos seus primeiros tempos, ele continha 

reportagens longas sobre política exterior, comportamento, turismo, ciência e ainda, 

nas suas páginas fofocas sobre artistas, panorama, rádio e TV, teatro, vida literária, 

música, cinema, palavras cruzadas, horóscopo, entre outros. 

Muitas foram as alterações do logotipo do caderno, desde a grafia até sua 

localização, ora no centro da página, ora timidamente entre as matérias. Esteve 

ausente, em suas primeiras edições, a ousadia gráfica. É na década de 1970, já com 

nome Ilustrada, que as artes gráficas começaram a se mostrar presentes no caderno. 

Mas �é na década de 1980 que a Ilustrada vai ser quase sempre uma boa peça de 

desenho industrial de imprensa no país�
4. 

É também na década de 1980 que a Ilustrada vai ter uma cobertura mais 

definida. Assuntos antes tratados como turismo, ciências, migram para seus próprios 

cadernos. A Ilustrada começa a viver suas mais profundas mudanças � passa a tratar 

a cultura como um mercado; atuante na crítica de produtos específicos. 

Em 18 de fevereiro de 2001, o jornal Folha de S. Paulo publicou um caderno 

especial em comemoração aos seus oitenta anos. Neste caderno, Cassiano Elek 

MACHADO escreveu sobre a renovação do jornalismo cultural na década de 1980. 

 

Quatro grupos participaram dessa renovação do jornalismo cultural na 

Folha, sendo dois deles de jornalistas. Os primeiros vinham de experiências na 

imprensa estudantil e alternativa. Eles se integraram a uma equipe de jornalistas 
culturais como Paulo Francis, Sérgio Augusto e Ruy Castro, que passaram por   

                                                 
4 Material de divulgação: Ilustrada � 1960/90. São Paulo, setembro de 1990, p.7. 
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�O Pasquim�. Completavam o quadro um grupo oriundo da universidade, 
sobretudo da USP, e o círculo dos concretistas, formado tanto por poetas como 

Haroldo e Augusto de Campos e Décio Pignatari como por uma geração mais 

jovem ligada a eles. Ganha espaço no papel-jornal uma cultura menos envolvida 
com a militância política, característica das décadas anteriores (MACHADO, 

2001, p.18). 
 

Já no final da mesma década, Márion STRECKER (1989, p. 96), que naquela 

época era editora do caderno, em documento interno na Folha de S. Paulo, escreveu: 

 

A Ilustrada é um caderno cultural que tem como primazia as artes e os 
espetáculos. Entende a cultura como um fator de mercado, por isso a cultura de 

massa (cinema, televisão, indústria editorial e discográfica) tem espaço 

privilegiado. Com isso não desobriga de acompanhar as artes ditas eruditas 
(ópera, artes plásticas, etc). 
 

Há também mudança no caráter do jornalismo praticado na Ilustrada � 

passa a fazer o chamado jornalismo antecipativo. �Procura noticiar com 

antecedência produtos ou eventos aos quais seu leitor terá acesso no futuro� 

(STRECKER, 1989, p. 96). E caracterizava o leitor do caderno como aquele com 

maior interesse em artes e maiores anseios intelectuais. �A prestação de serviço 

e o didatismo orientam a relação da �Ilustrada� com seu leitor, mas o caderno não 

pratica um jornalismo leigo� (p. 96). 

Segundo MACHADO (2001 p.18), ganha espaço no jornal uma cultura 

menos envolvida com a militância política. A Ilustrada passa a captar a criação 

das vanguardas culturais, a cultura pop, os grupos de rock. 

Mas o jornalismo cultural da Folha de S. Paulo não se resume ao caderno 

Ilustrada. Durante esses 81 anos de existência, os espaços dedicados à cultura 

cresceram. Na década de 1970, precisamente em 1977, começou a circular o 

suplemento semanal Folhetim. Criado por Tarso de Castro, em formato tablóide, 

passou por diversas fases, primeiro com uma atitude dos chamados órgãos 

alternativos, com humor e irreverência, era feito por jornalistas e cartunistas; 

segunda fase, ainda na década de 1970, o Folhetim inicia uma aproximação 

com a universidade; terceira fase, no início da década de 1980, começa a viver 
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mudanças mais profundas e assim como a Ilustrada passa a tratar a cultura 

como um mercado e, depois de 636 edições, deixa de circular em 1989. No lugar 

do Folhetim, é criado o caderno Letras, que acompanhava, com uma linguagem 

mais jornalística, a produção do mercado editorial.  

Três anos depois, em 1992, a Folha de S. Paulo lança o caderno cultural 

semanal Mais! que absorveu o suplemento Letras. Em entrevista, Alcino LEITE 

NETO (MACHADO, 2001, p. 18), que editou o caderno Mais! de 1994 a 2000, 

disse, �(...) seu objetivo foi informar o leitor sobre os principais debates desta 

época, segundo um modelo em que atitude jornalística e reflexão intelectual não 

se contradizem� . 

E em 1995, a Folha de S. Paulo, começou a editar o caderno mensal 

Jornal de Resenhas. O caderno surgiu do desejo de um grupo de professores 

da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade de São Paulo, de 

criar um caderno literário que pudesse cobrir a produção literária com um 

enfoque diferente. Segundo CIRENZA (2000, p. E5) �seria um jornal mensal 

dedicado exclusivamente aos livros, com críticas sob a forma de resenhas, feitas 

por acadêmicos especialistas em diferentes áreas, e com as páginas ilustradas 

por artistas plásticos das mais variadas correntes�. 

A idéia conseguiu o apoio da USP e sua editora, a Edusp, e também da 

Folha de S. Paulo. O primeiro número foi publicado em formato tablóide. Dez 

meses depois, assumiu o formato standard, igual ao do restante do jornal. No 

ano seguinte, o convênio entre USP e Folha de S. Paulo ganhou a adesão da 

Universidade Estadual Paulista, por meio da editora da Unesp, e, em 1999, da 

Universidade Federal de Minas Gerais e editora da UFMG.  

O caderno mensal Jornal de Resenhas, feito em parcerias com 

universidades, juntamente com o caderno diário Ilustrada e o caderno semanal 

Mais! fazem com que o espaço dedicado aos assuntos culturais na Folha de S. 

Paulo cheguem a aproximadamente cem páginas por mês.  

 

1. 2 - TV Cultura 
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Antes de falarmos propriamente da TV Cultura, buscamos resgatar um pouco da 

história da televisão brasileira (seus dez primeiros anos), período no qual a produção e 

a programação eram bastante diferentes do que encontramos atualmente. 

No Brasil, a televisão foi inaugurada em caráter definitivo em 18 de setembro de 

1950, em São Paulo. Segundo MACIEL (1995, p.11) �desde o início de seu 

funcionamento no país, em 1950, a televisão brasileira, que herdou muitos valores do 

rádio, se preocupou em veicular notícias�. 

Sobre a programação da televisão na época de sua criação, REIMÃO (1997, p. 

21) diz: �a programação da TV brasileira em seus primeiros anos é considerada como 

sendo �elitista�: teatro clássico e de vanguarda, música popular e erudita e alguns 

poucos shows mais populares�.  Exemplo disso é a programação dominical da TV Tupi 

em 1965: 

 

Nas noites de domingo a TV Tupi apresentava a TV de Vanguarda � em 
geral, encenações de peças teatrais clássicas: Shakespeare, Goethe, Brecht, 

Pirandelo e dramaturgia brasileira. Não se tratava de uma mera transmissão de 

uma montagem teatral; o programa buscava adaptar as encenações à linguagem 

televisiva e ficou na história como �um dos momentos em que a TV Tupi obtém o 

maior prestígio junto à elite intelectualizada� e, para muitos, será a própria 

definição da TV dos anos 50, uma TV tida como �culturalista� e até, �acusada�por 

alguns, de �elitista� (REIMÃO, 1997, p .25). 
 

PATERNOSTRO (1999, p. 29) afirma que, nos primeiros dez anos de existência 

da TV brasileira, o aparelho de televisor ainda era um artigo de luxo, e a programação 

das emissoras seguia �uma linha de �elite�, com artistas e técnicos trazidos do rádio e do 

teatro. Entrevistas, debates, teleteatros, shows, música erudita eram as principais 

atrações�. 

Quando o faturamento ainda era pouco importante e os indicadores de audiência 

não eram motivos de disputa, a televisão mantinha a cultura e educação em sua rede 

de programação. Para MUYLAERT (1996, p. 101): 
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A televisão brasileira já teve cunho cultural, nos seus primórdios. Até 

porque o faturamento do veículo ainda era pouco importante. Então, tínhamos 

ópera, teatro e uma série de outras manifestações � mesmo óperas ao vivo. No 

momento em que a disputa por audiência se acirrou, cada ponto valendo muito 

dinheiro, a cultura e a educação foram riscadas de vez do mapa de programação 

das tevês comerciais. 

 

 E é em setembro de 1960, dez anos depois da instalação definitiva da televisão 

no Brasil, que começa a história da TV Cultura, canal 2, � quando o grupo dos Diários 

Associados (comandado por Assis Chateaubriand) inaugura a segunda emissora de 

televisão na cidade de São Paulo. Segundo o presidente dos Diários Associados na 

época, Edmundo Monteiro, a nova emissora nascia com a vocação de tornar-se �mais 

uma trincheira para a defesa dos direitos humanos�(apud LEAL FILHO, 1988, p. 19). 

Uma emissora que correspondesse ao nome que levava, Cultura. 

Na prática, porém, a programação da emissora ficou bem distante dos seus 

propósitos. A luta pela audiência de mercado se tornou uma realidade, e programas de 

conteúdos bastante grosseiros começaram a entrar na programação como �O homem 

do sapato branco�, um programa que ficou conhecido como �mundo cão�. �Talvez não 

fosse bem essa idéia de defesa dos direitos humanos e de cultura que passava pela 

cabeça dos fundadores da emissora. Mas, ao que tudo indica, era o que o mercado 

consumia� (LEAL FILHO, 1988, p. 20). 

Não bastassem os problemas de sua programação, a TV Cultura, passava por 

uma seqüência de problemas financeiros. Depois de um incêndio que acabou 

completamente com os seus estúdios e os seus equipamentos, a TV Cultura passou ao 

controle da Fundação Padre Anchieta, do governo do Estado de São Paulo. Momento 

de grande tensão, de discussões na Assembléia Legislativa, sob a alegação de 

beneficiamento ao grupo empresarial proprietário da emissora. 

Foi nessas condições que a TV Cultura se tornou a televisão Educativa de São 

Paulo, iniciando sua segunda fase. Por um breve período a emissora saiu do ar e voltou 

a funcionar no dia 15 de junho de 1969, sob a tutela da Fundação Padre Anchieta, em 

pleno vigor do Ato Institucional nº 5, �iniciando uma trajetória marcada por projetos 
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liberais, esperanças democráticas, imposições autoritárias e crises dramáticas� (LEAL 

FILHO, 1988, p. 21). 

Nesta nova fase da TV Cultura, seu primeiro presidente foi o banqueiro José 

Bonifácio Coutinho Nogueira.  Formavam a primeira diretoria da emissora: o brigadeiro 

Sérgio Sobral de Oliveira, assessor administrativo; Carlos Sarmento, assessor de 

planejamento; Carlos Vergueiro, assessor artístico; Cláudio Petráglia, assessor cultural; 

Antonio Soares Amora, assessor de ensino; e Miguel Cipolla, assessor técnico e 

radialista e Fernando Vieira de Mello como assessor de produção. 

Nos primeiros meses, a TV Cultura permanecia no ar por apenas quatro horas 

diárias � das 19h30 às 23h30. No primeiro programa, 16 de junho de 1969, foram 

exibidos o documentário �Planeta Terra�, boletim meteorológico �A moça do tempo� e a 

série �O ator na arena� com trechos da peça �Yerma�. Segundo MUYLAERT (s/d, p.3) 

uma das vantagens da emissora era �o fato de não ter comerciais, numa época em que 

as garotas-propaganda ainda faziam escola�. 

Enquanto as outras emissoras produziam programas �popularescos�, programas 

de auditório dirigidos por apresentadores como Silvio Santos, Hebe Camargo, Flávio 

Cavalcanti e Chacrinha, �A Fundação da Rádio e TV Cultura, em São Paulo, é uma 

resposta das �elites cultas� ao �popularesco� (LEAL FILHO, 1988, p. 41). 

Mas não isenta de embates ideológicos que acabaram por influenciar sua 

programação. 

 

Da sua compra pelo Estado, cercada de desconfianças, passamos pelo 

projeto elitista de levar erudição ao �povo inculto� e de, ao mesmo tempo, 

atender às elites com programas de �bom gosto�, chegamos à constatação da 

existência de visões divergentes entre direção e produção, introduzindo a idéia 

da presença do conflito no interior de um meio de comunicação que se pretendia 

ser homogêneo (LEAL FILHO, 1988, p. 29). 
 

Até 1988, segundo LEAL FILHO, as principais propostas de programação 

tiveram uma difícil convivência no interior da emissora. Após análise, este autor, 

estabeleceu uma categorização formada por quatro propostas básicas de programação: 

a proposta elitista original, as tentativas populistas de busca de audiência; a tentativa de 
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escapar dessa polaridade através de uma proposta conciliatória de acomodação entre 

as anteriores; e as propostas vinculadas ao atendimento de aspirações populares. 

Para LEAL FILHO, as categorias adotadas na programação, até 1988, podem 

ser assim resumidas: 

A proposta elitista original é permanente. Ela perpassa todos esses anos, 

ora em posição hegemônica, ora em posição subalterna, mas nunca deixa de 

estar presente. A proposta populista surge timidamente nos primeiros anos da 
emissora, dividindo alguns espaços com a proposta elitista, desaparecendo 
quase totalmente durante os meados da década de 1970 para ressurgir com 

força total e tornar-se hegemônica na virada dos anos 1980. A proposta 

intermediária entre o elitismo e o populismo, que propõe a horizontalização e a 

verticalização da programação, tem sua hegemonia entre 1976 e 1979. E a 

proposta popular vive dois breves momentos de hegemonia: alguns meses entre 
1975 e 1976 e, depois, entre 1983 e 1984 (1988, p. 59). 
 

 Mas é no início da década de 1990 que a TV Cultura começa a encontrar aos 

poucos seu caminho. 

 Em 1998, a TV Cultura se uniu à TVE do Rio de Janeiro, para consolidar a Rede 

Pública de Televisão Educativa e Cultural (RPTVEC), a fim de racionalizar a produção e 

gastos e alcançar mais telespectadores. Com a afiliação de mais outras vinte televisões 

públicas do País e 938 retransmissoras, a RPTV conseguiu alcançar 98 milhões de 

pessoas. Este projeto foi dissolvido durante o ano 2000 e extinto com o 

comprometimento da TVE e outras emissoras na criação da REDEBRASIL. 

Mais de 30 anos depois de sua criação, e com alguns passos acertados, a TV 

Cultura ainda sofre crises. Em uma matéria divulgada na Folha de S. Paulo de 11 de 

janeiro de 2001, com o título �TV Cultura um castelo em ruínas� os problemas 

apontados vão desde as mudanças em sua programação por causa da audiência até 

problemas financeiros. �Atravessando uma crise financeira e amargando uma audiência 

que varia basicamente entre traço e um ponto (43 mil domicílios na Grande SP), a TV 

Cultura é vista hoje por intelectuais e funcionários sob clima de saudosismo� (MATTOS,  

2001, p. E1). 

A emissora, que incomodou num tempo recente com programas que alcançavam 

picos de 12 pontos de audiência no horário nobre, decaiu muito. Segundo MATTOS 

�falta de dinheiro, busca por anunciantes, mudança da filosofia interna, troca de 
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estrutura administrativa, novos rumos da programação. Os motivos apontados por 

estudiosos da televisão e por quem está ou já passou pela emissora são inúmeros� 

(2001, p. E1). 

LEAL FILHO, ao ser entrevistado por MATTOS (2001), apontou alguns caminhos 

para que a TV Cultura pudesse voltar a ganhar notoriedade: 

 

A TV Cultura tem de ser diferente, alternativa. Como emissora pública, 

tem um compromisso com a criação. Trabalhar com um modelo de programação 

igual ao das emissoras comerciais nunca dará resultado, porque é impossível 

concorrer com as líderes no que elas sabem fazer (...) o desafio da Cultura é não 

se pautar pelo Ibope, apesar de precisar dele (apud MATTOS, 2001, p. E1). 
 

 

 

 

1. 2. 1 - Metrópolis 

 

A TV tem condições de fazer trabalhos tão 

profundos e criar espaços de reflexão cultural 

tanto quanto uma revista (..) qualquer veículo, 

portanto, pode fazer uma cobertura, rica, 

expressiva e competente. O que falta é investir, 

seja do ponto de vista econômico, seja do ponto 

de vista dos profissionais que devem se 

desenvolver e aperfeiçoar. (MEDINA, 1992, p.13) 
 

 

 

 A história do jornalismo cultural na TV Cultura começa em 1975, com a 

criação do Programa Panorama. O programa, que era uma revista eletrônica de 

artes e espetáculos, e teve como primeira apresentadora Lílian Lemmertz. 

Veiculado de segunda-feira a sexta-feira, Panorama tinha uma duração 

média de trinta minutos, e ia ao ar às 19h. O horário era proposital, desta forma o 

telespectador do programa ainda teria tempo de ver/participar do evento cultural. 
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Apresentado ao vivo, em média, eram exibidas sete matérias editadas, e 

também entravam no ar matérias ao vivo. Os assuntos tratados eram música, 

cinema, cordel, teatro, entre outros. Em janeiro de 1988, treze anos de sua 

criação com algumas interrupções, o programa saiu do ar definitivamente, sendo 

substituído mais tarde, pelo programa Metrópolis.   

 O Metrópolis foi ao ar pela primeira vez no dia 4 de abril de 1988. O 

nome foi homenagem ao filme do diretor Fritz Lang. A proposta era ser um 

espaço para a arte e a cultura acontecerem, um espaço aberto para as pessoas 

que faziam a arte e a vida cultural de São Paulo. Um programa de arte e 

variedades apresentado ao vivo, de segunda a sexta-feira.  

Na época, o Metrópolis abrigava um grande estúdio. O objetivo do 

programa era ser totalmente diferente do balcão de divulgação de agenda, 

característico do que já tinha sido feito no gênero, ou seja, do programa 

Panorama. �Vamos trabalhar em cima das tendências da arte�, afirmou o diretor 

do programa na época, Ninho Moraes, em entrevista ao caderno de 

programação da TV Cultura de quatro de abril de 1988. O que se pretendia era 

abrir um novo espaço na mídia para mostrar os eventos artísticos que 

tradicionalmente não tinham espaço na mídia e a vida cultural em São Paulo.  

 Durante a realização do programa que era ao vivo, eram feitos 

performances de músicos, atores, fotógrafos, cineastas e artistas plásticos que 

se alternavam apresentando seus trabalhos. O clima informal não impedia que 

fosse dado um tratamento jornalístico às entrevistas e matérias apresentadas. 

Diariamente uma equipe de reportagem entrava ao vivo de alguma região de 

São Paulo. 

 O Metrópolis buscava uma identificação com a cidade de São Paulo. O 

cenário era um dos destaques, idealizado por Marcos Weinstock, constituía-se 

no perfil de prédios tradicionais � Banespa, Martinelli, Itália, Citycorp e Hotel 

Hilton, entre outros �, completado por um estratégico poste antigo, característico 

da primeira metade do século XX.  
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 Na época de sua criação o programa já contava com a colaboração de 

críticos. Estes analisavam os principais acontecimentos culturais em cartaz. Os 

temas seguiam de shows, peças de teatro até programas de televisão. O time de 

críticos era composto por Caio Fernando Abreu (literatura), José Márcio Penido 

(cinema), Ênio Squeff (música clássica), Leonor Amarante (artes plásticas), Luís 

Antônio Giron (música popular), Celso Cury (tendências), Paulo Markun (mídia), 

José Simão (televisão), Miguel Angelo Filiage (teatro), Helena Katz (dança) e 

Eduardo Mendonça (vídeo). A redação era de Maria Amélia Rocha Lopes e 

Ricardo Soares, a editora-chefe era Delta de Negreiros. 

 No início, o Metrópolis encerrava a programação da TV Cultura (último 

programa da noite), tinha uma duração flexível que ia de uma hora a uma hora e 

meia. A maior característica do programa era que as performances aconteciam 

ao vivo, era muito pequeno o número de matérias editadas. 

 Durante seus quatorze anos de existência, o programa mudou de 

apresentadores e cenários. E na década de 1990, o Metrópolis começou a 

mudar de forma, apresentado ao vivo, sua programação começou a contar com 

mais matérias editadas, diminuiu significativamente as performances durante a 

realização do programa, uma ou duas no máximo. O factual tornou-se parte de 

sua rotina. 

 O Metrópolis passou a ser veiculado de segunda a sábado. Quanto ao 

seu horário de veiculação, muitas foram as alterações, sempre à noite, os 

horários se alternaram entre oito e onze e meia. Seu tamanho mudou depois de 

entrar na rede de programação da emissora, passou a ser editado com uma 

duração média de vinte oito minutos. 

É também na década de 1990 que o programa começou a utilizar matérias 

de outras praças e material de agência, Reuters. O Metrópolis passou a ser 

veiculado por redes de outras praças, com a Rede Minas de Televisão.  

Quando foi analisado pelo presente trabalho, o programa contava com 

correspondente em New York, para aumentar seu leque de cobertura.  



 

  
  
  

   
 
 
 

  38 
 

Com média de um ponto de audiência na TV aberta, a produtora-executiva 

do Metrópolis, Denise Vieira Pinto (4/02/2002), diz que o público do programa �é 

um público interessado em arte, dotado de um repertório�. 

O estúdio do Metrópolis é uma das particularidades do programa, além 

de ser espaço para exposição de personalidades que compõem o universo 

cultural, o cenário se tornou ao longo dos anos um espaço para a exposição de 

obras de pintores e artistas plásticos. O acervo conta atualmente com 80 painéis. 

As obras têm em média três metros de comprimento, ficam no ar por um mês e 

depois são doadas à TV Cultura. 

O acervo reunido em 14 anos de existência do programa ganhou, em 

março de 2002, uma exposição na Pinacoteca do Estado, em São Paulo, a 

�Coleção Metrópolis de Arte Contemporânea�.  

Outro programa exibido na TV Cultura, Vitrine, uma revista cultural que 

lida com o meio (os veículos de comunicação), em uma de suas tantas fases 

ficou muito próximo do jornalismo cultural feito no programa Metrópolis.  

Ao vivo, o programa Vitrine inicialmente era apresentado pela dupla 

Nelson Araújo e Maria Antonia, a cobertura estava voltada para os bastidores 

dos meios de comunicação � curiosidades da mídia. Alguns anos depois foram 

substituídos por Cássia Melo. Em uma próxima etapa, ainda com o mesmo 

enfoque, deixou de ser ao vivo, com Leonor Correia na apresentação, sendo 

substituída por Renata Ceribelli.  

Depois voltou a ser ao vivo, com Maria Cristina Poli no comando. Nesta 

fase, o programa ganhou cara nova, com matérias sobre cultura, história, 

turismo, entre outras. �(...) Com tudo brancão e high tech ao fundo, o programa 

ficou a imagem e semelhança do Metrópolis. (...) ambos põem suas 

apresentadoras ao vivo em cenários que se equivalem e estão em empate 

técnico no tratamento que dão a seus assuntos�, escreveu Luis COSTA (1998, 

s/p) no suplemento Telejornal do jornal O Estado de S. Paulo. 

Ainda ao vivo, alguns meses depois o programa Vitrine assumiu um novo 

estilo, com Marcelo Tas na direção e apresentação, permanecendo até os dias 
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atuais. Na cobertura, os assuntos também mudaram, � novas e velhas mídias, 

bastidores, reportagens mais compactas e interatividade com telespectadores, se 

tornaram características e enfoque principais do programa.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

2 - ANÁLISE DE CONTEÚDO 

 

 

2.1 - OBSERVAÇÕES INICIAIS 

 

 

 Na amostra de 6 edições do caderno Ilustrada do jornal  Folha de S. Paulo, na 

semana  de 10/12/2001 a 15/12/01, foram publicadas 86 matérias.  

 Os jornais com seus respectivos cadernos foram comprados em bancas de 

revistas e guardadas em separado somente as edições do caderno Ilustrada, 
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desconsiderando automaticamente qualquer outra matéria de cunho cultural publicada 

em outro caderno.   

Neste mesmo período, também em 6 edições, no programa Metrópolis da TV 

Cultura de S. Paulo, constatamos 41 matérias exibidas. Todas as edições do programa 

foram gravadas em vídeo e áudio, na casa da autora. As gravações restringiram-se ao 

conteúdo integral dos noticiários, as publicidades e as chamadas para outros 

programas, que acidentalmente foram gravadas, não foram consideradas. 

 

 

2. 2 - Caderno Ilustrada � Jornal Folha de S. Paulo 

 

 

Considerações Gerais 

   

O jornal Folha de S. Paulo tem sede na capital paulista e circulação nacional. O 

caderno Ilustrada é parte deste e seu fechamento diário é às 14h. O caderno é editado 

desde 10.12.1958 e atualmente circula de segunda a sábado sendo que às sextas-

feiras é divido em dois cadernos Ilustrada e Ilustrada 2 � com um número maior de 

páginas e matérias. 

Quanto ao conteúdo do caderno, apenas as unidades informativas foram 

estudadas, ou seja, apenas o material jornalístico. Fotografia, cartum, coluna, histórias 

em quadrinhos, publicidade, coluna social, astrologia, cruzadas, entre outros, não foram 

considerados. 

  

 

2. 2. 1  - Identificação do emissor 

  

A Ilustrada tem uma equipe composta por mais ou menos cinqüenta pessoas, 

entre repórteres, redatores, editores, pauteiros, colunistas, colaboradores, free-lance, 
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críticos. O perfil de quem trabalha no caderno mescla profissionais jovens e 

experientes. 

 

TABELA 1 � IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR 

Data Articulista Colaborador Colunista Crítico Free-lance Jornalista Outros 
10/12/01     4 1 3 7   
11/12/01   1 2     7 1 
12/12/01     3   3 5   
13/12/01     3 1 1 7   
14/12/01 1   6     13   

      
15/12/01   2   5   4 6   
Total 3 1 23 2 11 45 1 
Total % 4,00% 1,00% 27,00% 2,00% 13,00% 52,00% 1,00% 

 

Um pouco mais de 50% das matérias publicadas nesta semana foram assinadas 

por jornalistas, ou seja, profissionais contratados pelo veículo, totalizando 45 matérias. 

Nas matérias classificadas como assinadas por jornalistas estavam: repórteres, editora-

assistente, redatores, editores de outros cadernos, entre outros, � um exemplo é a 

matéria �No peito dos monstros também há um coração�, de 14/12/01, assinada por 

Denise Mota, editora-assistente da Ilustrada. Há também matérias assinadas por 

jornalistas de outros cadernos, como é o caso do comentário de 10/12/01, �Livro é 

exaustiva cronologia ilustrada dos Rolling Stones� escrita por Edson Franco, editor de 

Móveis e Construção.  

  Os colunistas também tiveram uma participação expressiva com 23 matérias, ou 

seja, 27%. Segundo o Manual da Redação da Folha de S. Paulo (2001, p.109) colunista 

designa �quem escreve com regularidade em espaço fixo no jornal�, e quando deixa de 

escrever em seu espaço, sua ausência deve sempre ser explicada.  

 As matérias feitas por free-lance, totalizaram em 11, com 13%.  Também, 

segundo o Manual da Redação (2001) entende-se por free-lance/colaborador pessoa 

que tem seu trabalho publicado pela Folha  de S. Paulo sem vínculo empregatício.   

Três matérias foram assinadas por articulistas, totalizando 4% do material 

analisado. No Manual da Redação, encontramos a seguinte definição para articulista, 

�colaborador especial que escreve com regularidade para o jornal. Usa-se o crédito 
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�articulista da Folha�, e não da equipe de articulistas� (2001, p.107). Marcelo Rubens 

Paiva foi o articulista responsável por essas três matérias, são elas: o comentário 

�Atores da �Casa� foram ótimos personagens de si próprios�, de 14/12/01, a notícia 

�Repórter de um mau tempo� e a crítica �O cronista do cais do porto de Santos�, ambas 

de 15/12/01. 

Uma matéria foi assinada por colaborador especial. Neste caso, junto do nome 

de quem assina vem o crédito �Especial para a Folha�, � o Manual da Redação diz 

�todo texto produzido para a Folha por personalidade ou especialista de grande 

destaque deve, em crédito, ter seu nome acompanhado da expressão �especial para a 

Folha�. O texto deve ser acompanhado de nota biográfica no final� (2001, p. 66). Neste 

caso, a matéria �O Pão do Corvo� causa misto de medo e fascínio�, de 11/12/01, escrita 

por Noemi Jaffe, com a seguinte nota biográfica: �Noemi Jaffe é mestre em literatura 

brasileira pela USP e está preparando �Macunaíma� para a coleção Folha Explica�. 

 Por fim classificamos como �outros� o artigo �George Harrison era um homem de 

alma grande, repleto de amor�, de 11/12/01, escrito por Ravi Shankar com o crédito �Do 

�The New York Times�, na Califórnia�.   

 

 

2. 2. 2 - Gênero e formato 

 

 Nossas considerações teóricas sobre a questão dos gêneros jornalísticos no 

jornalismo impresso passam pelas reflexões propostas por José MARQUES DE MELO 

no livro �A Opinião no Jornalismo Brasileiro�.  A obra é parte de um resgate crítico de 

classificações de gêneros sustentadas por pesquisadores brasileiros e estrangeiros 

sobre o tema. MARQUES DE MELO propõe uma classificação dos gêneros peculiares 

ao jornalismo brasileiro, tomando como referência a classificação realizada 

anteriormente por Luiz Beltrão. 

MARQUES DE MELO (1994) primeiro agrupa os gêneros em categorias que 

correspondem à intencionalidade determinante dos relatos através de que se 

configuram. Neste sentido identifica duas vertentes: a reprodução do real � o atual e o 
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novo (informação) e a leitura do real � o valor do atual e do novo (opinião) (p. 62). 

Neste estudo, o autor exclui as tendências rotuladas como jornalismo interpretativo e 

jornalismo diversional �por não encontrarem ancoragem na práxis jornalística do 

país�(p. 63). 

Em um determinado momento, o autor busca identificar os gêneros a partir da 

natureza estrutural dos relatos observáveis nos processos jornalísticos. �Não nos 

referimos especificamente à estrutura do texto ou das imagens e sons que representam 

e reproduzem a realidade. Tomamos em consideração a articulação que existe do 

ponto de vista processual entre os acontecimentos (real), sua expressão jornalística 

(relato) e a apreensão pela coletividade (leitura)� (MARQUES DE MELO, 1994, p. 64). 

Partindo dessas premissas, o autor divide os gêneros em duas categorias: 

Jornalismo Informativo e Jornalismo Opinativo. Define a categoria informativa como a 

que corresponde às informações que �... se estruturam a partir de um referencial 

exterior à instituição jornalística: sua expressão depende diretamente da eclosão e 

evolução dos acontecimentos e da relação que os mediadores profissionais (jornalistas) 

estabelecem em relação aos seus protagonistas (personalidades ou organizações)�. 

Quatro formatos integram essa categoria: nota, notícia, reportagem e entrevista. 

Ao definir a categoria opinativa, MARQUES DE MELO informa que �... no caso 

dos gêneros que se agrupam na área da opinião, a estrutura da mensagem é co-

determinada por variáveis controladas pela instituição jornalística e que assumem duas 

feições: autoria (quem emite a opinião) e angulagem (perspectiva temporal ou espacial 

que dá sentido à opinião)�. Oito formatos estão relacionados na categoria opinativa: 

editorial, comentário, artigo, resenha, coluna, crônica, caricatura e carta (MARQUES DE 

MELO, 1994, p. 64). 

Os quatro formatos do gênero informativo e oito formatos do gênero opinativo 

ficaram assim definidos: 

Jornalismo informativo � formatos: 

 

a) Nota: corresponde ao relato de acontecimentos que estão em 

processo de configuração; 
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b)  Notícia: é o relato integral de um fato que já eclodiu no 

organismo social; 

c) Reportagem: é o relato ampliado de um acontecimento que já 

repercutiu no organismo social e produziu alterações que são 

percebidas pela empresa jornalística; 

d) Entrevista: é um relato que privilegia um ou mais protagonistas 

do acontecer, possibilitando-lhes um contato direto com a 

coletividade. 

 

 

Jornalismo Opinativo � formatos: 

 

a) Artigo: trata-se de uma matéria jornalística onde alguém (jornalista 

ou não), desenvolve uma idéia e apresenta sua opinião; 

b) Caricatura: ilustração gráfica com finalidade satírica ou 

humorística, geralmente acompanhada de pequeno texto ou de 

fala dos personagens, com conotações que encerram juízos de 

valor; 

c) Carta: textos de leitores contendo suas opiniões com relação a 

matérias publicadas; 

d) Coluna: é a seção especializada de jornal ou revista publicada 

com regularidade, geralmente assinada, e redigida em estilo mais 

livre e pessoal do que o noticiário comum; 

e) Comentário: texto feito, geralmente, por um jornalista de grande 

experiência, que não apenas acompanha os fatos na sua 

aparência mas também possui dados nem sempre disponíveis ao 

cidadão comum; 

f) Crônica: texto de caráter mais literário, baseado em fatos reais ou 

imaginários e em experiência e observações pessoais do autor; 
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g) Editorial: texto que expressa a opinião oficial da empresa 

jornalística diante de fatos de maior repercussão no momento; 

h) Resenha ou crítica: corresponde a uma apreciação das obras-de-

arte ou dos produtos culturais, com a finalidade de orientar a ação 

dos consumidores. 

 

 

 Na década de 1980, no livro Gêneros jornalísticos na Folha de S. Paulo, 

MARQUES DE MELO (1987) a partir da análise de um jornal de circulação nacional 

colocou à prova uma teoria anteriormente construída. Segundo o autor �de modo geral 

a construção teórica emergente da minha tese de livre-docência foi validada pelo 

trabalho empírico. A classificação dos gêneros e sua tipologia mostraram-se aplicáveis 

às unidades de informação publicadas pela Folha de S. Paulo naquela semana� (p. 10). 

A classificação realizada por MARQUES DE MELO nos dará suporte para a 

análise do caderno Ilustrada do jornal Folha de S. Paulo. Sabemos que, nos cadernos 

culturais, a dissociação dos gêneros jornalísticos, em muitas matérias, é algo complexo 

� entre os motivos desta complexidade está a �liberdade� dada àqueles que escrevem o 

texto, ou seja, informar e ao mesmo tempo opinar, dando um tom pessoal à matéria.  

Isto faz com que nas matérias dos cadernos culturais encontremos um certo hibridismo 

na questão dos gêneros (informativo e opinativo). SILVA (1997), em sua dissertação de 

mestrado, também nota esta característica dos cadernos culturais �no jornalismo 

cultural os gêneros se entrecruzam constantemente...� (p.97). 

 Com um número médio de nove páginas (seis páginas no mínimo e 14 no 

máximo), a Ilustrada é um caderno com um número equilibrado entre matérias 

informativas e opinativas. Das 86 matérias divulgadas no caderno, no período por nós 

estudado (10 a 15 de dezembro de 2001), quase 60% são do gênero informativo, ou 

seja, 50 matérias, e 36 são do gênero opinativo.  O espaço (cm/col) utilizado para o 

gênero informativo foi de 2796 cm/col (58%) e, para o gênero opinativo, 2025 cm/col 

(42%). 
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TABELA 2 � GÊNEROS JORNALÍSTICOS � INFORMATIVO 

Data Entrevista Nota  Notícia Reportagem 
10/12/2001 2   7   
11/12/2001     5 1 
12/12/2001     7   
13/12/2001 1   7   
14/12/2001 1   8 1 
 
15/12/2001   1 8 1 
Total 4 1 42 3 
Total % 5,00% 1,00% 49,00% 4,00% 
 

 O formato predominante das matérias informativas é a notícia, o espaço total 

ocupado pelas notícias é de 2132 cm/col. Durante toda a semana foram 42 notícias, 

com tamanho médio de 58 cm/col, mas o espaço (cm/col) ocupado pelas notícias é 

bastante variável, com 24 cm/col para a menor e 119 cm/col para a maior.  

A nota foi o gênero informativo com menor incidência no caderno, apenas 1% do 

total. Já os formatos reportagem e entrevista tiveram um pouco mais de destaque, 3 e 4 

matérias respectivamente. Apesar de pequeno o número em que aparecem 

(reportagem e entrevista), os tamanhos (cm/col) demonstram um número significativo, 

no total 14% para entrevista e 9% para reportagem. Fato que pode ser explicado, estes 

dois formatos exigem aprofundamento, utilizando geralmente mais espaço que os 

demais formatos. 

A reportagem e a entrevista não acontecem no dia-a-dia da Ilustrada e este 

aspecto pode ser constatado pelo menos na semana da amostra. Ao se tratar de 

gêneros informativos no caderno Ilustrada, nota-se a dominância da notícia � das 50 

matérias, 84% são no formato notícia, ficando os outros 16% para os formatos nota, 

entrevista e reportagem. 

 Cremilda MEDINA, ao analisar o formato entrevista no jornal Folha de S. Paulo 

no período 21 a 27 de outubro de 1985, disse que �de imediato se conclui que as 

unidades-matérias tomadas como entrevistas (condescendentemente) são rarefeitas, 
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embora o espaço que ocupem seja privilegiado...� e acrescenta sobre a Ilustrada �há 

apenas espaços garantidos para a entrevista espetacular � perfil de olimpianos...� 

(1987, p.105). As conclusões de MEDINA há mais de 15 anos podem ser repetidas, 

demonstrando que poucas coisas mudaram em relação ao formato entrevista na 

Ilustrada.   

Uma outra característica na realização das entrevistas que não foi apontada (ou 

era inexistente) por MEDINA (1987) é a freqüência de entrevistas feitas por telefone, 

como por exemplo, a entrevista feita com Dorival Caymmi no dia 13/12/01 �Sigo o 

tempo calmamente, eu gosto da vida�, neste caso, o entrevistador deixa claro �Dorival 

Caymmi falou à Folha por telefone�; outra entrevista com Guido Crepax �Garotas de 

Papel�, de 14/12/01, o repórter não diz claramente que a entrevista foi realizada por 

telefone, mas dá a  entender  � �de sua casa em Milão, Crepax, 68, �pai� também de 

outras sedutoras, como Anita, Bianca e Justine, falou à Folha�. 

O formato predominante do gênero opinativo é o comentário, o espaço total 

ocupado é de 730 cm/col. Durante toda a semana foram 16 comentários, sendo que, 

destes, cinco foram publicados na sexta-feira, dia em que o caderno apresentou maior 

número de páginas, enquanto que na quinta-feira não houve nenhum comentário. Nos 

demais dias, o número se mostrou equilibrado: dois e três. 

 

TABELA 3 � GÊNEROS JORNALÍSTICOS � OPINATIVO 

Data Artigo coluna comentário crítica crônica resenha 
10/12/2001     3 2 1   
11/12/2001 1  2 1 1   
12/12/2001     3   1   
13/12/2001       2 2   
14/12/2001   1 5 2 2   
 
15/12/2001     3 1 2 1 
Total 1 1 16 8 9 1 
Total % 1,00% 1,00% 19,00% 9,00% 10,00% 1,00% 
 

Os formatos crítica e crônica apresentaram uma incidência quase empatada, oito 

e nove respectivamente. Com finalidade de orientação e avaliação, o formato crítica é 

definido pelo �Manual da Redação Folha de S. Paulo� (2001), como �avalia trabalho 
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artístico, acadêmico ou desempenho esportivo e é sempre assinado )� (p.71) [grifo 

nosso]. 

A expressão �é sempre assinado� acabou por trazer ao jornalismo cultural uma 

dificuldade que poucas vezes é superada, o fato de a mesma pessoa que entrevista, 

fazer a crítica do produto cultural. Tal dificuldade foi apontada por José Geraldo COUTO 

(1996, p.104) �é a tendência, no Brasil, de um mesmo jornalista acumular as funções de 

repórter e crítico em sua área. Cria-se assim uma relação ambígua entre o crítico e o 

produtor cultural cuja obra ele deve analisar�.   

Somente na semana abordada em nosso estudo, das oito críticas, três foram 

feitas pelo mesmo jornalista que fez a matéria sobre o tema (informação e opinião); 

duas críticas foram feitas por pessoa diferente da que redigiu as matérias correlatas e 

as três outras críticas não estavam vinculadas a alguma matéria, veja quadro abaixo. 

 

a) 10/12/01 �Carona para a Escócia� � Claudia Assef (entrevista) 

a) 10/12/01 �Discos transpiram música brasileira dos anos 60�  � Claudia Assef (crítica) 

b) 10/12/01 �Bienal do Mercosul exime-se de reflexão autônoma� � Felipe Chaimovich (crítica) 

c) 11/12/01 �O pecado de fazer� � Rodrigo Moura (notícia) 

c) 11/12/01 ��O pão do corvo� causa misto de medo e fascínio� � Noemi Jaffe (crítica) 

d) 13/12/01 �Tomie Ohtake mostra rumos da abstração no Brasil� � Tiago Mesquita (crítica) 

e) 13/12/01 �Festa de Família� � Pedro Alexandre Sanches (notícia) 

e) 13/12/01 �Perigo do parentesco é evitado� � Pedro Alexandre Sanches (crítica) 

f) 14/12/01 �Gêmeos servem para discutir identidade� � Silvana Arantes (notícia) 

f) 14/12/01 �O invisível pela ótica pública� � Bernardo Carvalho (crítica) 

g) 14/12/01 �Roberto Carlos põe panos quentes em especial da MTV� � Pedro Alexandre Sanches 

(reportagem) 

g) 14/12/01 �É preciso saber ousar seu Roberto� � Pedro Alexandre Sanches (crítica) 

h) 15/12/01 �Repórter de um mau tempo� � Marcelo Rubens Paiva (notícia) 

h) 15/12/01 �O cronista do cais do porto de Santos� � Marcelo Rubens Paiva (crítica) 
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 Já a crônica, é um formato diário no caderno Ilustrada � há pelo menos uma por 

edição. A coluna de José Simão é a responsável por esta constante no caderno, Simão 

tem uma coluna fixa na Ilustrada, onde escreve de segunda a sábado. 

 Durante a semana analisada, com exceção de segunda-feira em que sua coluna 

foi escrita por Barbara Gancia (também colunista do jornal), Simão escreve uma crônica 

que, na busca do literário, com jeito debochado e irônico, fala do dia-a-dia, se coloca no 

centro da narrativa, e numa mesma crônica fala sobre política (que pode ser sobre o 

presidente da república, alguma CPI em andamento), mídia (naquela semana quase 

diariamente sobre o sucesso do Reality Show �Casa dos Artistas� e novelas), 

internacional (crise na Argentina), esportes e sobre acontecimentos atuais de grande 

destaque na mídia.  

As demais crônicas foram feitas por outros colunistas da Folha de S. Paulo �  

Contardo Calligaris que escreve todas as quintas-feiras; Carlos Heitor Cony às sextas-

feiras; e Drauzio Varella que escreve duas vezes por mês aos sábados. 

Outros colunistas têm espaço regular no jornal, Daniel Castro escreve de 

segunda a sábado, Marcelo Coelho às quartas-feiras; Erika Palomino às sextas-feiras; e 

Valter Salles duas vezes por mês aos sábados. Estes colunistas escrevem artigos, 

crônicas, comentários, resenhas e notas. 

 Com restrição do número de linhas, os colunistas têm liberdade de escolher o 

que escrever, e algumas vezes recebem do jornal pedidos para escreverem sobre 

determinado assunto. Erika Palomino escreve sua coluna quase sempre em formato de 

notas e o assunto ligado à moda. Os demais colunistas escreveram em seus espaços 

crônicas e comentários.  A coexistência do formato coluna com outros formatos justifica 

a pequena incidência do formato coluna especializado que fica a cargo das notas dadas 

neste espaço por Palomino.   

 A presença dos formatos artigo, coluna e resenha foi mínima. Apenas uma 

matéria em cada formato.O artigo foi escrito por Ravi Shankar (do The New York Times, 

Califórnia) sobre a morte do cantor George Harrison, neste caso o jornal coloca a 

retranca �Artigo�. 
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A resenha feita nesta semana foi escrita pelo colunista da Folha de S. Paulo 

Bernardo Carvalho. As resenhas, segundo MARQUES DE MELO, antes da fase não 

empresarial dos jornais, eram escritas por intelectuais que eventualmente recebiam 

remuneração, já na fase empresarial passou a ser escrita por profissionais pagos 

(jornalistas) com a finalidade de apreciar os novos lançamentos artísticos e orientar 

consumidores � com um caráter mais popular, na busca de um número maior de 

leitores.  Para MARQUES DE MELO (1994, p.126), �O que ocorreu foi a dupla recusa 

dos grandes intelectuais e dos editores culturais em relação à crítica esteticamente 

embasada. Os grandes intelectuais porque não quiseram fazer concessões à 

simplificação e à generalização pretendidos pela indústria cultural. Os editores culturais 

porque não entendiam indispensável ampliar o raio de influência da crítica da arte, 

tornando-a utilitária em relação ao grande público e evitando o seu direcionamento para 

as elites universitárias�.  

Talvez o que se perdeu nesta transição foi a redução do número de resenhas, a 

escala industrial do jornalismo o orienta para um segmento mais ameno em detrimento 

do repertório que a resenha exige de seu leitor. E que, segundo MARQUES DE MELO, 

o que passa a valer �não é a literatura que se aprecia, mas o livro colocado no 

mercado� (1994, p.127). 

Por fim merece destaque no caderno Ilustrada a ausência dos formatos carta e 

caricatura. As cartas no jornal Folha de S. Paulo são publicadas em um único espaço, 

não as deslocando para a editoria da qual se remete. Já caricatura propriamente dita, 

que tem como finalidade satirizar não aparece, pois, as ilustrações encontradas no 

caderno são desenhos para ilustrar as colunas, como a de José Simão, mas esses 

desenhos estão longe de permitir a localização de um fato, de juízo de valor. As formas 

conexas da caricatura poderiam ser encontradas caso nossa pesquisa abrangesse 

outras partes do caderno que não meramente o conteúdo jornalístico como cartum e 

comic.  

 

2. 2. 3 - Sistemas de cultura e temas 
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Nossas reflexões sobre sistemas culturais passam pela leitura dos textos de 

Alfredo BOSI, �Cultura brasileira e culturas brasileiras�, no livro Dialética da colonização, 

de 1992, e �Plural mas não caótico�, no livro Cultura brasileira temas e situações, 

publicado em 2000. 

Primeiramente BOSI aponta para a não unicidade da cultura brasileira � é 

preciso admitir seu caráter plural. �Estamos acostumados a falar em cultura brasileira 

[grifo do autor], assim, no singular, como se existisse uma unidade prévia que 

aglutinasse todas as manifestações materiais e espirituais do povo brasileiro� (1992, p. 

308). 

Em registro analítico, BOSI propõe uma subdivisão da cultura em três sistemas: 

cultura popular, cultura de massas e cultura erudita (universitária/superior). O sistema 

se dá a partir da relação produção/reprodução.  

O sentido diferenciador dos sistemas se encontra no uso e no sentido do tempo. 

Para BOSI (2000), os ritmos das culturas no Brasil são diversos. Na cultura de massas, 

tem-se um regime de produção em série com linhas de montagem e horários regulados 

mecanicamente, e, na cultura popular, o tempo se processa em ciclos e se assenta no 

enraizamento, �de qualquer maneira, a categoria do tempo se sustenta como critério 

distintivo de longo alcance, articulando as oposições básicas de série e ciclo, tempo 

acelerado e tempo sazonal� (p.12). A cultura superior, em princípio teria em seu cerne e 

horizonte a liberdade e a universalidade, �é a liberdade formal que permite ao artista manter 

o equilíbrio entre os dois principais modelos de formação simbólica: o ciclo e a série (...) A 

cultura �superior� conserva-se enquanto forma mentis, mas supera os seus conteúdos 

já datados. O seu ritmo supõe o movimento da consciência histórica� (2000, p.13-14). 

Segundo BOSI (2000), na cultura popular, agentes e receptores têm uma relação 

de igualdade, os agentes participam e recebem ao mesmo tempo (uma cultura 

partilhada e não assistida), o meio das manifestações quase em sua totalidade é o oral. 

A cultura popular se dá em microorganizações enraizadas, e seu reforço acontece no 

assentamento da coletividade, as manifestações possuem um tempo cíclico com 

começo, meio e fim. 
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Já a cultura de massas tem via de mão única, de emissor para receptores, a 

relação se dá a partir do reforço proposto pelos emissores que é auto-alimentador. O 

meio para o reforço são os meios de comunicação de massa, quase sempre, o 

audiovisual. A cultura de massas corta verticalmente todos as classes sociais pouco lhe 

importando as fronteiras nacionais e seu tempo é um tempo acelerado. 

Na cultura erudita (universitária) a relação emissor/receptor é para uma minoria 

privilegiada, uma cultura de poucos para poucos. O meio utilizado basicamente é o 

escrito, e os lugares são os centros universitários de ponta � centros de vanguarda de 

arte. O reforço é o próprio sistema de ensino e seu tempo é atemporal, a reflexão não 

necessita de tempo pré-determinado.   

As três culturas, erudita, massiva e popular convivem entre si num processo de 

múltiplas interações e oposições que, segundo BOSI (2000, p.7), �a cultura das classes 

populares, por exemplo, encontra-se, em certas situações, com a cultura de massas; 

esta com a cultura erudita; e vice-versa�.  Em outra ótica, de um ponto de vista 

tecnoburocrático, BOSI (1992, p.309) acrescenta que seria possível �colocar do lado 

das instituições a Universidade e os meios de comunicação de massa; e situar fora das 

instituições a cultura criadora e a cultura popular� [grifos do autor]. E acrescenta ainda 

que, a instituição na cultura popular: 

 
 Existe (no sentido sociológico clássico do termo), isto é, as 

manifestações são grupais e obedecem a uma série de cânones, mas elas não 

dispõem da rede do poder econômico vinculante e de uma força ideológica 

expansiva como a Universidade e as empresas de comunicação. São 

microinstituições dispersas no espaço nacional, e que guardam boas distâncias 

da cultura oficial. Servem à expressão de grupos mais fechados, apesar de seus 

membros estarem também expostos à cultura escolar ou aos meios de 

comunicação de massa (1992, p.323). 
 

O processo de interação entre os sistemas culturais fica evidente em várias 

matérias do recorte analisado, tanto no impresso como no televisivo. Buscamos 

associar a matéria, ao sistema cultural a que mais se aproximava, como, por exemplo, 

as matérias de cultura popular. Nelas fica evidente o cruzamento entre cultura popular e 

cultura de massas � o rap um tipo de rima, de canto falado, uma comunicação gerada a 
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partir das camadas marginalizadas da sociedade, utilizando recursos massivos, neste 

caso, da indústria fonográfica. 

No caderno Ilustrada, a cultura massiva teve maior destaque, totalizando 40 

matérias, com 47%. Em seguida, vêm as matérias �não classificáveis� com 23 aparições 

ou 27%, depois a cultura erudita com 21 matérias ou 24% e, por fim, a cultura popular 

com duas matérias, ou seja, 2%. 

 

 

TABELA 4 � SISTEMAS DE CULTURA 

Data Erudita Massiva Popular Não classificável 
10/12/2001 2 10  3
11/12/2001 3 5  3
12/12/2001 4 2  5
13/12/2001 2 7  3
14/12/2001   13 2 5
 
15/12/2001 10 3  4
Total 21 40 2 23
Total % 24,00% 47,00% 2,00% 27,00%

 

As matérias analisadas que não corresponderam a um dos três sistemas 

culturais, erudita, massiva ou popular, foram assinaladas como �não classificáveis�. A 

maioria corresponde a produções alternativas ou àquelas em que o assunto remetia ora 

à cultura erudita, ora à cultura popular (mistas) e que talvez até chegassem perto do 

que BOSI chamou de cultura criadora extra-universitária, mas defini-las assim seria 

arriscado. Também foram assinalados como �não classificáveis�, artigos, crônicas, entre 

outros. 

Duas matérias sobre a cultura popular foram publicadas no caderno Ilustrada, 

�Pharcyde traz seu rap da Costa Oeste para Festival SP� e �Speed mostra hip hop 

variado de �Expresso��. A  porcentagem de matérias publicadas sobre a cultura popular 

comparada à cultura erudita e massiva é bastante pequena, e isto pode ser explicado, 

jornais de circulação nacional como é o caso da Folha de S. Paulo, buscam uma 

produção centralizada em nível nacional, dificultando a publicação de notícias ligadas à 
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cultura popular, pois esta tem como característica ser local e sua produção regional ou 

microrregional.  

No caso dos jornais regionais e de menor tiragem, é possível encontrar um 

número maior de notícias sobre os meios de comunicação popular. Segundo LUYTEN, 

os jornais além de publicarem muitas informações sobre os meios de comunicação 

popular em geral, em alguns casos convidam poetas para publicarem regularmente os 

seus poemas. �Foram feitas experiências neste sentido pelos diários Notícias Populares 

e A Gazeta Esportiva, em São Paulo, o Jornal dos Sports, no Rio de Janeiro, além de 

diversos jornais de menor tiragem na Grande São Paulo e no Nordeste� (1988, p. 43). 

Sobre os temas na Ilustrada, o assunto livros é predominante, ele está presente 

em todos os dias, totalizando 20 matérias (23%). Apesar do grande número de matérias 

relacionadas a livros e de ser constante em toda a semana, a distribuição das matérias 

não é homogênea, ao contrário, tem-se um pequeno número no início da semana que 

vai crescendo timidamente ao longo da semana e um grande pico no sábado, ou seja, 

segunda-feira uma matéria, terça-feira e quarta-feira, duas, quinta-feira, quatro, sexta-

feira, duas 2 e sábado, nove matérias. Música vem em seguida, com 17 matérias, 

representando 20% do conteúdo jornalístico na semana analisada.  

 

 

 

 

 

 

 

TABELA 5 - TEMAS 

Temas  10/12/2001 11/12/2001 12/12/2001 13/12/2001 14/12/201 15/12/2001 Total Total % 
Artes plásticas 1 1                 1 1     4 4,00% 
Arquitetura     1       1 1,00% 
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Cinema 2 2 2 4     10 12,00% 
Dança             0   
Fotografia           1 1 1,00% 
Jornal             0   
Livro 1 2 2 4 2 9 20 23,00% 
Música 6 1   2 8   17 20,00% 
Teatro 1   2     2 5 6,00% 
TV 1 4 1 2 2 2 12 14,00% 
Misto         1 1 2 2,00% 
Outros 2   1 1 1   5 6,00% 
Não classificável 1 1 1 2 3 2 9 11,00% 

 

Na classificação dos temas, as crônicas foram assinaladas como �não 

classificáveis� por não se remeterem a um tema especifico, o cronista ao escrever seu 

texto não escreve sobre um tipo especifico de arte, e sim aborda diversos temas � no 

total somam nove matérias, com 11%.  

TV alcança índice significativo, 12 matérias, com 14%, isto pode ser explicado, 

além da coluna diária de Daniel Castro sobre televisão, o grande sucesso do Reality 

Show �Casa dos Artistas�. Em uma única edição, dia 11/12/01, o caderno publicou 

quatro matérias, �Conversas picantes são cortadas ao vivo�, �A criação do Real�, 

�Namoro na TV� e �Casa dos Artistas� pode voltar em 6 de janeiro�. 

Os demais temas ficaram distribuídos da seguinte forma: cinema com dez 

matérias, ou 12%; teatro com cinco matérias, representando 6%; outros com cinco 

matérias, no qual os temas foram: ator (�Ary França vira protagonista aos 44 anos�) e 

rádio (�Big Brother� em pílulas�), ambas de 10/12/01, revista (�Grupo lança revista 

semestral �Metaxis�), de 12/12/01, gastronomia (�Natal com grife�) e moda (�Tenda dos 

Milagres�); artes plásticas quatro matérias ou 4%; misto duas matérias, com 2,%, 

�Grupo resgata erotismo de Gainsbourg�, de 14/12/01 (cinema e música) e �Brasil em 

série� de 15/12/01 (artes plásticas e livros); por fim arquitetura e fotografia não tiveram 

incidência significativa na semana analisada, estas duas empatam em número de 

matérias, apenas uma para cada tema. 
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2. 2. 4 - Tempo do evento/fato/produto 

 

O jornalismo cultural possui uma facilidade que outras editorias de um jornal 

dificilmente alcançam. É que muitos eventos e produtos, que estão intimamente ligados 

à área cultural, são agendados com meses e até anos de antecedência. Isso possibilita 

às editorias de cultura um tempo maior na captação e produção das matérias.  

Notamos que poucas matérias foram publicadas indicando eventos futuros, das 

86 matérias, 13 estão no tempo futuro, ou seja, 15%. Essas matérias apareceram na 

semana analisada a partir de terça-feira e em maior quantidade no sábado, dia 

15/12/01, que são: �Repórter de um mau tempo� (um livro a ser lançado em janeiro), 

�Casa dos Artistas� acaba em saia justa� (acaba amanhã), �Calendário Burti exibe 

Miguel Rio Branco� (lança amanhã no Parque da Luz), �Revolta da Chibata sobe ao 

palco� (faz pré-estréia amanhã na sede do grupo e entra em cartaz em março), �Globo 

deve adiar final do terceiro �No Limite�� (deixando a final para o dia 23). É preciso 

observar que estas matérias indicam um futuro próximo como, �amanhã� e �em 

janeiro/2002�. 

 

TABELA 6 � TEMPO DO EVENTO/FATO/PRODUTO 

Data Passado Presente Futuro 
10/12/2001 1 14  
11/12/2001   10 1
12/12/2001 2 8 1
13/12/2001   8 4
14/12/2001 1 17 2
15/12/2001 2 10 5
Total 6 67 13
Total % 7,00% 78,00% 15,00%

 

As matérias no tempo presente são majoritárias, 78%, totalizando 67 matérias. 

No texto, algumas expressões que indicam o tempo presente, às vezes ficam até 

padronizadas, no caso de livros seguem o mesmo modelo, �o livro que acaba de ser 

lançado� sempre com um Box (Autor; Editora; Quanto), para peças de teatro ou 
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lançamentos de filmes, utilizam a expressão �entra em cartaz hoje�, com Box para 

peças de teatro (Texto e direção; Com; Onde; Quando; Quanto) e cinema (Direção; 

Produção; Com; Quando). 

 O grande número de matérias no tempo presente pode ser explicado de duas 

formas. Primeiro demonstra a preocupação das editorias de cultura em fazer uma 

cobertura em que o factual esteja presente; segundo, além das matérias informativas 

localizadas no presente, todas as matérias opinativas utilizaram-se deste tempo. A 

crônica, um dos formatos do gênero opinativo, que poderia em alguns casos ser 

classificada como atemporal por sua aproximação com o literário foi classificada no 

presente, isto porque, segundo MARQUES DE MELO (1994, p.154), �a crônica 

moderna gira permanentemente em torno da atualidade, captando com argúcia e 

sensibilidade o dinamismo da notícia que permeia toda a produção jornalística�.  

Já as matérias no tempo passado indicam mais uma vez que há preocupação 

em divulgar o atual e presente, apenas seis matérias estão no passado. São elas: 

�Globo corta até 23% para poupar US$ 21 mi�, de 10/12/01, �Cotidianos das cadeias 

inspira companhias�, de 12/12/01 � esta matéria está relacionada a uma outra �Projeto 

teatral �cava túnel� em cárceres� (no presente), �Globo acaba com �Escolinha� de Chico 

Anysio�, de 12/12/01, �Globo muda direção de �Big Brother Brasil�, de 14/12/01 , 

�Record compra a histórica José Olympio�, de 15/12/01 e  Construtor da �Casa� ganha 

biografia�, 15/12/01 (estas duas estão intimamente ligadas, tratam do mesmo assunto).  

Assim como em outras editorias do jornal Folha de S. Paulo, foi possível 

observar que muitas matérias no futuro ou passado têm seus títulos no presente, dando 

a impressão de atualidade.  

 

2. 2. 5 - Origem geográfica dos temas e origem da produção 

 

No caderno Ilustrada, na decomposição quantitativa das matérias jornalísticas, 

elas foram caracterizadas de acordo com a origem geográfica dos temas, � ou seja, 

foram computadas para a região de origem dos temas das matérias. Foram 
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considerados cinco universos: local (para as matérias originadas na cidade de São 

Paulo), regional (no Estado de São Paulo), nacional (para as matérias originadas de 

outros Estados), internacional (América, Europa, Ásia, África e Oceania) e ainda misto 

(nacional e internacional). 

 

TABELA 7 � ORIGEM GEOGRÁFICA DOS TEMAS 

Data Local Regional Nacional Internacional Misto 
10/12/2001 4  3 6 1
11/12/2001 3  4 2 1
12/12/2001 2  5 2 1
13/12/2001 3  4 1 1
14/12/2001 8  4 5 1
15/12/2001 15 2 5 3  
Total 35 2 25 19 5
Total %  41,00% 2,00% 29,00% 22,00% 6,00%

 

  Entre as matérias jornalísticas, sobressaíram as de origem local, com 41%, ao 

todo 35 matérias. Em segundo lugar, encontramos as matérias de origem nacional, no 

total foram 25 matérias com 29%, entre elas estão: Rio de Janeiro/RJ � "Festa de 

família� (notícia), �Perigo do parentesco é evitado� (crítica) e �Sigo o tempo calmamente, 

eu gosto da vida� (entrevista), estas três matérias foram publicadas no dia 13/12/01 e 

estão intimamente ligadas, todas tratam do lançamento da biografia de Dorival Caymmi; 

Divinópolis/MG � �Adélia ata escritos com filandras�, de 12/12/01; Salvador/BA � �Bahia 

rememora obra do �exótico� Walter Smetak�, de 12/12/01.  

As matérias de origem regional, não tiveram grande destaque, apenas duas para 

a cidade de Santos/SP, contabilizando 2%. São elas: �Repórter de um mau tempo� 

(notícia) e �O cronista do cais do porto de Santos�, ambas de 15/12/01, neste caso, 

intimamente ligadas, pois tratam do livro �Plínio Marcos � A crônica que não tem voz�. 

As matérias de origem internacional tiveram participação expressiva, 19 

matérias, totalizando 22%. Segunda-feira e sexta-feira são os dias com maior incidência 

de matérias internacionais, seis  e cinco respectivamente, isto pode ser explicado, 

grande parte do conteúdo do caderno está ligada a agendas culturais, e segunda-feira é 
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um dia de poucos acontecimentos, � peças de cinema, estréia de filme, shows 

musicais, entre outros, salvo algumas exceções, acontecem normalmente nos fins de 

semana, ficando o jornal com poucas matérias para publicar, � criando uma lacuna na 

construção das pautas; já na sexta-feira o caderno aumenta em 50% o número de 

páginas, conseqüentemente na mesma proporção o número de matérias, � para se ter 

uma idéia, segunda-feira o jornal publicou cinco matérias locais enquanto que na sexta-

feira, dez. 

 Por fim encontramos cinco matérias �mistas�, utilizando 6% do material 

analisado. São elas: �Projeções diminuem a distância entre Brasil e Itália�, de 10/12/01, 

�Britânicos revelam relações com televisão�, de 11/12/01, �De Paraisópolis a 

Barcelona�, de 12/12/01, �Tecno aumenta faturamento de fábrica inglesa� e �Pharacyde 

traz seu rap da Costa Oeste para festival em S P�, de 14/12/01. 

Quanto à origem da produção, na decomposição quantitativa das matérias 

jornalísticas, elas foram caracterizadas de acordo com a origem da produção, - ou seja, 

as matérias foram computadas para o local de produção dos suportes de arte. Foram 

considerados três universos: nacional (para as produções brasileiras), internacional 

(para produções estrangeiras) e misto (brasileiras e estrangeiras).  

TABELA 8 � ORIGEM DA PRODUÇÃO 

Data Nacional Estrangeira Misto 
10/12/2001 6 8 1
11/12/2001 8 3  
12/12/2001 7 4  
13/12/2001 9 3  
14/12/2001 14 5  
15/12/2001 14 3 1
Total 58 26 2
Total % 68,00% 30,00% 2,00%

 

As produções brasileiras ficaram à frente com 68%, ou seja, 58 matérias. As 

produções estrangeiras aparecem em segundo com 26 matérias, totalizando 30%. E, 

duas matérias foram classificadas como produção �mista� são elas: �Bienal do Mercosul 
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exime-se de reflexão autônoma�, de 10/12/01 e �Pharayde traz seu rap da Costa Oeste 

para festival em S P�, de 14/12/01. 

 

 

2. 3 - Programa Metrópolis � TV Cultura 

 

Considerações gerais 

  

O Metrópolis é uma revista cultural e faz parte da programação da TV Cultura 

de São Paulo, situada na capital. A produção do programa se dá no departamento 

jornalismo desta emissora.  

Sábado é um dia peculiar no programa, além de não ser editado ao vivo como 

nos demais dias da semana, as matérias exibidas são reapresentações das �mais 

marcantes�. Neste dia, na nossa semana-amostra, encontramos apenas uma matéria 

inédita.  

O programa na época em que foi analisado contou com um horário privilegiado 

no centro do que se costuma chamar de horário nobre, às 21h.   

O Metrópolis foi apresentado por uma única pessoa, Cunha Jr, que além de 

fazer as chamadas também apresentou o editorial da semana denominado �Metrópolis 

recomenda�.  

 

2. 3. 1 - Identificação do emissor 

 O programa Metrópolis na época em que foi analisado, era realizado por uma 

equipe composta por dois pauteiros, quatro editores de texto, dois assistentes de 

produção, dois repórteres, uma correspondente em New York, três estagiários, editor-

chefe, chefe de redação, produtora-executiva e diretor e apresentador. Estes 

profissionais se mesclam entre pessoas jovens e experientes. 

 

TABELA 1 � IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR 

Data Colaborador  Correspondente Jornalista Não assinada 
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10/12/2001 1   5 1 
11/12/2001     5 3 
12/12/2001     4 1 
13/12/2001     4 3 
14/12/2001     4 4 
15/12/2001     5 1 
Total 1 0 27 13 
Total % 2% 0% 66% 32% 
 

  

Diferente do caderno Ilustrada que durante a semana analisada teve a 

participação de vários colaboradores e free-lance, no Metrópolis quase todas as 

matérias exibidas foram feitas por jornalistas, deste total apenas três são de outras 

redes.  

A matéria feita por Mário Viana rompe com essa totalidade. Há, no programa, um 

quadro intitulado �Matéria Assinada�, em que alguém do universo cultural é convidado a 

fazer uma matéria. 

Mário Viana, que é dramaturgo, foi convidado para fazer uma matéria, 

destacando os seminários de leituras de peças de teatro no circuito paulista, que 

estavam acontecendo naquela semana. Viana foi aos teatros Ágora e Maria Della 

Costa em São Paulo e entrevistou dramaturgos, diretores e público. 

O número de matérias assinadas foi um pouco mais que o dobro das matérias 

não assinadas. No total, foram 27 matérias assinadas e 13 não assinadas.  

O programa utiliza material da agência Reuters, mas ao assistir às matérias �não 

assinadas� não foi possível verificar a fonte das imagens. É que, além do recebimento 

de press-releases, é comum também nas empresas jornalísticas (editoria de cultura) o 

recebimento de material enviado por produtoras de filmes, livros, álbuns entre outros.  

Como já dito, o Metrópolis possui uma correspondente internacional em New 

York, e mesmo sendo significativo o número de matérias internacionais, não houve, na 

semana analisada, nenhuma matéria assinada com enfoque internacional. 
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2. 3. 2 - Gênero e formato 

  

Assim como no caderno Ilustrada, no jornalismo cultural praticado no programa 

Metrópolis, não há uma distinção rigorosa entre os gêneros jornalísticos (informativo e 

opinativo), estes muitas vezes se mesclam. É comum informar e ao mesmo tempo 

opinar.  Algumas matérias deixam de ter um enfoque estritamente informativo quando o 

repórter, apresentador ou mesmo um crítico do programa avalia a atuação ou valoração 

de produtos ou artistas.  

Mesmo com o entrecruzamento dos gêneros jornalísticos, e igualmente como no 

impresso as considerações teóricas sobre a TV devem passar, pelas reflexões de 

MARQUES DE MELO.  No livro �Para uma leitura crítica da comunicação�, de 1978, 

este autor classifica os gêneros na televisão, dividindo-os em quatro categorias: 

Informativo (telejornal, reportagem, entrevista, documentário, outros); Entretenimento 

(novela, cinema, teatro, seriados, música popular, música erudita, variedades, esporte, 

outros); Educativo (cursos, ciências, artes, esportes, civismo, outros) e Especial 

(infantis, minorias étnicas, religião, agrícolas, outros) .  

O Metrópolis é uma revista cultural, ele faz parte do departamento de jornalismo 

da TV Cultura. Dentro da classificação acima proposta, este programa se enquadra no 

gênero informativo � por ter em sua estrutura as categorias: reportagem, entrevista, 

outros.  

Em 1998, REZENDE, ao analisar o conteúdo de três telejornais propõe uma 

classificação para o telejornalismo, partindo da literatura escrita por MARQUES DE 

MELO sobre o assunto.  REZENDE (1998, p.164) propõe uma classificação que 

compreende dois gêneros jornalísticos, o jornalismo informativo e o opinativo. 

Para a classificação do gênero jornalístico informativo, REZENDE propõe cinco 

formatos: 

 1) Nota - é o relato mais sintético e objetivo de um fato, que, no telejornalismo, 

pode assumir duas formas, a nota simples, formada apenas pelo texto falado lido pelo 
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apresentador, sem imagens e a nota coberta, com imagens do acontecimento e 

narração em off do apresentador. 

 2) Notícia - é o relato de um fato mais completo do que a nota, por combinar a 

apresentação ao vivo e a narração em off coberta por imagens.  

 3) Reportagem - é a matéria jornalística que fornece um relato ampliado de um 

acontecimento, mostrando suas causas, correlações e repercussões. Em sua estrutura 

completa, constitui-se de cinco partes: cabeça, off, boletim, sonoras (entrevistas) e pé, 

mas pode configurar-se também sem uma ou mais dessas partes. De modo algum, 

porém, deve prescindir da intervenção � direta ou em off � do repórter. 

 4) Entrevista - é o diálogo que o jornalista mantém com o entrevistado, através 

do sistema de perguntas e repostas, com o objetivo de extrair informações, idéias e 

opiniões a respeito de fatos, questões de interesse público e/ou de aspectos da vida 

pessoal do entrevistado. De todos os gêneros jornalísticos, a entrevista é a que mais se 

utiliza do estilo coloquial, mais próximo da linguagem popular. O caráter espontâneo e 

improvisado de sua produção, fortalecido pela circunstância dialogal com que se 

manifesta, é típico do estado de oralidade da língua.   

 5) Indicador - são matérias que se baseiam em dados objetivos que indicam 

tendências ou resultados de natureza diversa, de utilidade para o telespectador em 

eventuais tomadas de decisões, o que lhes dá o sentido de um jornalismo de serviço. 

Esses indicadores podem ter um caráter permanente, caso das previsões 

meteorológicas, números do mercado financeiro e informações de condições de trânsito 

ou temporário. Esse tipo de matéria segue um modelo mais ou menos uniforme de 

elaboração, que as torna aparentemente repetitivas na forma como se resultassem, de 

certa maneira, do preenchimento de um mero formulário. 

E para o gênero opinativo três formatos: 

  1) Editorial - texto lido geralmente pelo apresentador que exprime a 

opinião da emissora sobre uma determinada questão. Em casos excepcionais, pode 

representar também a opinião dos editores do telejornal. Nessas situações, a opinião 

deixa de ser anônima e se confunde com a avaliação pessoal do editor. 
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  2) Comentário - matéria jornalística em que um jornalista especializado em 

um determinado assunto faz uma análise, uma interpretação de fatos do quotidiano.  

Em sua apreciação, o comentarista, muitas vezes, além de explicar os acontecimentos 

e problemas, orienta o público, que pode conferir ao seu trabalho uma conotação de 

jornalismo de serviço.  

  3) Crônica - no limite entre a informação jornalística e a produção literária, 

a crônica é um gênero opinativo que, mesmo que remeta a um acontecimento da 

realidade, vai além da simples da avaliação jornalística do real. Através de um estilo 

mais livre, de uma visão pessoal, o cronista projeta para a audiência a visão lírica ou 

irônica que tem do detalhe de algum acontecimento ou questão, que passa 

despercebido ou pouco valorizado no noticiário objetivo.  

Com uma duração média de 24�30, com um tempo de 21� para o menor e 26� 

para o maior, o programa Metrópolis teve ampla maioria de matérias informativas. Dois 

editoriais e dois comentários rompem com esta totalidade. Se visto em percentual, o 

gênero opinativo compõe apenas 10% durante toda a semana. Este percentual cai 

quando se verifica que o editorial do sábado é o mesmo exibido na terça-feira.   

 

 

TABELA 3 � GÊNEROS JORNALÍSTICOS � OPINATIVO 

Data Comentário Editorial 
10/12/2001     
11/12/2001   1 
12/12/2001     
13/12/2001     
14/12/2001 1   
15/12/2001 1 1 
Total 2 2 
Total % 5% 5% 

 

O comentário exibido na quinta-feira foi feito pelo apresentador do programa, 

Cunha Jr., sobre os filmes �Lavoura Arcaica, Roubada (brasileiros) e La Cienega 

(argentino)� com duração de 1�43�; já o comentário de sábado (matéria inédita) foi feito 
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pelo jornalista e crítico de literatura, Manuel da Costa Pinto, sobre o novo livro de 

Umberto Eco, �Baudolino�, teve duração expressiva, 3�15�.  

Nos tradicionais telejornais, salvo algumas exceções, comentaristas, cronistas, 

apresentadores, entre outros, são pessoas que exercem apenas uma função dentro do 

telejornal, se um jornalista é comentarista esportivo, ele só faz isso, se outro jornalista é 

cronista, seu papel dentro dos telejornais é sempre o mesmo. Alvo de críticas, o 

jornalismo cultural é tido como �pecador� por permitir que repórteres produzam matérias 

(informação) e depois as julguem (opinião). O que notamos é que pelo menos naquela 

semana, não houve matérias em que o jornalista do Metrópolis acumulasse mais de 

uma função, apesar de ser o apresentador do programa a fazer um comentário no 

formato de nota seca.   

Quanto ao editorial, este foi exibido em dois dias, primeiro na terça-feira e depois 

reapresentado no sábado. Há uma característica especial no editorial do programa, 

este recebe o nome de �Metrópolis recomenda�.  

O produto recomendado pelo programa foi o novo álbum do �Ozzi Osborne�.  No 

texto, encontramos falas que afirmam positivamente o produto cultural  (CD) no qual 

estão falando. Já na cabeça da matéria o apresentador diz �E um dos maiores 

vocalistas da história do rock pesado está de volta à cena [...]�. No texto off é possível 

ter uma idéia do álbum por inteiro, das músicas mais �pesadas� aos elogios das baladas 

românticas, e uma frase de impacto no final do texto, �Comemore Ozzi Osborne, um 

senhor de cinqüenta e três anos está melhor do que nunca�. 

O formato predominante das matérias informativas é a reportagem, o tempo total 

das reportagens passa da metade do programa. Durante toda a semana, foram 21 

reportagens. O tempo médio das reportagens é de 4�, com um tempo de 41� para a 

menor e 8�32� para a maior. É importante dizer aqui, que o programa Metrópolis não 

segue o mesmo padrão que os tradicionais programas jornalísticos da programação da 

TV aberta no Brasil, já que uma matéria de 1�20� é tida como grande.   

 

TABELA 2 � GÊNEROS JORNALÍSTICOS � INFORMATIVO 

Data Nota simples Nota coberta Notícia Entrevista 
Reportage
m 
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10/12/2001 2 1     4 
11/12/2001 2 1     4 
12/12/2001   1   2 2 
13/12/2001 1 2     4 
14/12/2001 2 1     4 
15/12/2001   1     3 
Total 7 7   2 21 
Total % 17% 17%   4% 51% 
 

 

O número de notas cobertas e notas simples também é considerável, as duas 

juntas somam mais da metade do número de reportagens, o que reforça um aspecto 

fragmentado do programa  �se tratando de formatos informativos.  

Apenas duas entrevistas foram exibidas, ambas na quarta-feira, 12 de dezembro 

de 2001. A primeira foi a entrevista ao vivo, feita pela repórter Patrícia Travassos, com 

José Alberto Aguillar, teve duração expressiva 8�06�; a outra foi gravada pelo 

apresentador do programa,  na tarde de quarta-feira nos estúdios do Metrópolis, com 

os pianistas Fábio Silva e Laís de Souza, sobre os lançamentos do livro e disco em 

homenagem ao compositor �Camargo Guarnieri�, com duração de 6�39�.   

Apesar de na classificação de REZENDE (2000) flash não aparecer, durante a 

análise do programa foi constatado um flash ao vivo. Possivelmente este número 

pudesse ser maior, pois muitos eventos culturais acontecem próximos ao horário de 

exibição do programa como, por exemplo, teatro, shows, performances entre outros. 

Por fim merece destaque a ausência dos formatos indicador (gênero informativo) 

e crônica (gênero opinativo) na semana analisada.  

 

2. 3. 3 - Sistemas de cultura e temas 

 

Para análise do material televisivo, especificamente, do programa Metrópolis, 

nossas reflexões sobre sistemas culturais também passam pela leitura dos textos de 

Alfredo BOSI, �Cultura Brasileira e Culturas Brasileiras�, do livro �Dialética da 

Colonização�, de 1992, e �Plural mas não caótico�, do livro �Cultura Brasileira Temas e 

Situações�, de 1987. 
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O programa Metrópolis teve em sua programação um destaque maior para os 

assuntos ligados à cultura erudita, 18 matérias, contabilizando 44% do total; a cultura 

de massas vem em seguida com 12 matérias, ou 29% e as matérias classificadas como 

�não classificáveis� somam 11 matérias, ou seja, 27%. 

 

TABELA 4 � SISTEMAS DE CULTURA 

Data Erudita Massiva Popular Não classificável 
10/12/2001 1 4   2 
11/12/2001 1 3   4 
12/12/2001 4     1 
13/12/2001 4 2   1 
14/12/2001 5 1   2 
15/125/01 3 2   1 
Total 18 12  11 
Total% 44% 29% 0% 27% 
 

 

As matérias que foram assinaladas como não classificáveis, são aquelas que 

não corresponderam a um dos três sistemas culturais, erudita, massiva ou popular, ou 

porque abrangem mais de um sistema (mistas). Os assuntos foram instituições 

escolares (escola de Balé), Premiações (Associação Paulista de Críticos de Artes), 

seminário de teatro (Encontros de Dramaturgia nos Teatros Ágora e Maria Della 

Costa), peça de teatro (Teatro do Oprimido), performance (José Alberto Aguillar e 

Banda), livro (Rogério Sganzerla lança livro sobre cinema 60-80, �Por um cinema sem 

limite�) e música (CD Clássicos do Samba � samba gravado com a orquestra sinfônica 

e Remontagem de Banquete dos Mendigos). 

A cultura popular não teve nenhum destaque naquela semana. A ausência da 

cultura popular como notícia no Metrópolis, possivelmente está relacionada ao fato de 

o programa ser veiculado na rede de programação da TV Cultura e também por outras 

redes públicas (Rede Minas, por exemplo), forçando para uma programação 

centralizada em nível nacional ou direcionada para o eixo Rio/São Paulo. 

BENJAMIN (2000), ao analisar a veiculação da cultura popular na televisão, 

afirma que a produção centralizada da televisão em nível nacional ignora as 
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características da cultura popular.   �E a polarização da produção no eixo Rio/São Paulo 

� com pretensões de ser nacional � é incompatível com a expressão local da cultura 

popular. O impasse somente poderá ser rompido a partir da produção regional da 

televisão, o que contraria os interesses econômicos dos grupos dominantes� (p.119). 

Quanto aos temas no programa Metrópolis, música é majoritária, com 13 

aparições, ocupando 32% do total. Além das matérias exibidas no meio do programa, 

este número sugere uma das características do Metrópolis que tem no seu fechamento 

quase sempre um comentário sobre lançamentos musicais ou videoclipe dos mais 

diversos tipos de música. Na segunda-feira, o programa fechou com um flash ao vivo da 

nova edição do �Banquete dos Mendigos�; terça-feira e sábado, com o lançamento do 

CD �Joe e The Mescaleros� � videoclipe; quarta-feira, com a pianista Lais de Souza 

(homenagem ao compositor Camargo Guarnieri); quinta-feira, videoclipe da dupla 

Forma Nóise e sexta-feira, lançamento do DVD Jimmy Hendrix. 

TABELA 5 � TEMAS 

Temas 10/12/2001 11/12/2001 12/12/2001 13/12/2001 14/12/201 15/12/2001 Total Total % 
Artes plásticas     1 1 1  3 7% 
Arquitetura   1       1 2 4% 
Cinema 1     1 1  3 7% 
Dança       2 1  3 7% 
Fotografia                          0% 
Jornal                          0% 
Livro   2       1 3 7% 
Música 3 3 1 2 3 1 13 32% 
Teatro 1     1 1 2 5 12% 
TV   1         1 3% 
Misto 2   3   1 1 7 17% 
Outros   1         1 3% 

Os demais temas ficaram assim distribuídos: �misto� com sete matérias, que se 

referem a espetáculos e exposições em que mais de um tipo de arte é utilizado, por 

exemplo, os espetáculos �Pedro e o Lobo� (teatro e música erudita) e �José Alberto 

Aguillar e Banda Performática�(artes plásticas, música e dança) e exposição 

�Centenário do nascimento de Marlene Dietrich� (fotografia e cinema); teatro com cinco 

aparições; artes plásticas, cinema, dança e livro empatam em número de matérias, três; 

os temas TV e �outros� tiveram uma aparição, o primeiro se refere à programação da 
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TV Cultura (que, neste caso, poderíamos chamar de �autopromoção� do veículo) e o 

segundo é sobre a premiação da APCA (Associação Paulista de Críticos de Arte).  

 

2. 3. 4 - Tempo do evento/fato/produto 

Não muito diferente do caderno Ilustrada, no programa Metrópolis é grande o 

número de matérias no tempo presente � a porcentagem encontrada foi de 88%. 

Encontramos nas matérias frases comuns, entre elas: �estréia hoje�, �acontece agora à 

noite�, �está sendo lançado hoje�. No programa, há também entrevistas ao vivo e flash. 

 

TABELA 6 � TEMPO DO EVENTO/FATO/PRODUTO 

Data Passado Presente Futuro 
10/12/2001   6 1
11/12/2001 1 5 2
12/12/2001   5  
13/12/2001   7  
14/12/2001   7 1
15/12/2001   6  
Total 1 36 4
Total % 2% 88% 10%

  

Já nas matérias relacionadas a eventos futuros, estão �Show de Ana de Hollanda 

em Campinas�, de 10/12/01 (se apresenta nesta quinta-feira a partir das oito da noite); 

�Banquete dos Mendigos�, nota simples, 11/12/01; �Associação Paulista de Críticos de 

Arte�, 11/12/01 (festa de entrega está marcada para o dia 26 de março no Teatro 

Municipal/SP); �Espetáculo Pedro e o Lobo � música erudita para crianças�, de 

14/12/01 (amanhã fazem uma apresentação única). Estas quatro matérias representam 

10% do recorte analisado. 

O espetáculo �Banquete dos Mendigos� foi exibido no programa em três formatos 

diferentes � flash, nota e reportagem. O primeiro, no �presente�, na segunda-feira, 

10/12/01, quando a repórter Patrícia Travassos entrou ao vivo no momento em que 

acontecia o espetáculo; o segundo, na terça-feira, quando o programa exibiu uma 
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matéria completa do �Banquete dos Mendigos� no tempo passado (única matéria neste 

tempo); o terceiro ainda na terça-feira, a nota simples dada pelo apresentador sobre 

exibição do espetáculo na íntegra pela TV Cultura no sábado próximo, às nove da noite. 

O Metrópolis de certa forma pretende ser o telejornal do �tempo presente�, tanto 

por enfocar os fatos enquanto estão acontecendo, quanto pelo pequeno número de 

matérias no futuro e passado, característico dos tradicionais telejornais. É preciso 

observar também que as matérias no tempo futuro, indicam um �futuro muito próximo�, 

com exceção da premiação da APCA em março de 2002.  

2. 3. 5 - Origem geográfica dos temas e origem da produção 

Assim como na Ilustrada, na decomposição quantitativa das matérias 

jornalísticas, elas foram caracterizadas de acordo com a origem geográfica dos temas, 

ou seja, foram computadas para a região de origem dos temas das matérias. Foram 

considerados cinco universos: local (para as matérias originadas na cidade de São 

Paulo), regional (no Estado de São Paulo), nacional (para as matérias originadas de 

outros Estados), internacional (América, Europa, Ásia, África e Oceania) e ainda misto 

(nacional e internacional). 

TABELA 7 � ORIGEM GEOGRÁFICA DOS TEMAS 

Data Local Regional Nacional Internacional Misto 
10/12/2001 4 1  2   
11/12/2001 5  1 2   
12/12/2001 5        
13/12/2001 1  2  4 
14/12/2001 5  1 1 1 
15/12/2001 3    3   
Total 23 1 4 8 5 
Total % 56,00% 2,00% 10,00% 20,00% 12,00% 

 

  Entre as matérias jornalísticas sobressaíram as locais, ou seja, o jornalismo do 

programa Metrópolis tem os olhos voltados para a cidade de São Paulo, com um total 

de 56%, contabilizando 23 matérias. Encontramos apenas uma matéria classificada 

como regional, que se refere ao �Show de Ana de Hollanda na cidade de 

Campinas/SP�, de 10/12/01. 
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 Já as matérias classificadas como nacionais em relação às classificadas como 

regionais, tiveram maior destaque, quatro ao todo, com 10%. Algumas dessas matérias 

correspondem ao material enviado de outras redes públicas de televisão, como a TVE 

/RJ com as matérias �Ruy Castro lança mais um livro sobre a Bossa Nova �A onda que 

não se ergueu��, de 11/12/01 e �Escola de Dança de Balé�, de 14/12/01; há também o 

videoclipe musical feito no Ceará pela �Dupla Forma Noise � Música: Vênus samba 

clube�, de 13/12/01; e �Projeto �acervo da música brasileira�� que inclui a participação 

dos Estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. 

 As matérias de origem internacional ficaram com o dobro das nacionais, oito com 

20% do total da programação. E, como dito anteriormente, o Metrópolis conta com 

uma correspondente em New York, mas as matérias internacionais em sua totalidade 

foram notas cobertas, a maioria de origem norte-americana, com exceção do clipe 

musical da Banda inglesa �Joe Strummer e The Mescaleros�, de 11/12/01. 

As notas cobertas sugerem que, possivelmente, o material utilizado para entrar 

no programa seja de agência, � neste caso Reuters, ou enviado pelas produtoras de 

vídeo, pelas gravadoras e distribuidoras.  

A ausência de material jornalístico internacional produzido por equipes do 

programa, talvez esteja ligada ao fato de o Metrópolis fazer parte da programação da 

TV Cultura de São Paulo e a manutenção de equipes fora do país requerer um 

investimento acima da capacidade financeira da emissora. Portanto, uma forma de 

racionalizar gastos seria usar parte do material de agência e incluir uma passagem ou 

encerramento do repórter em New York. 

O Metrópolis na semana analisada não contou com profissionais free-lance ou 

colaboradores dentro e fora do Brasil, o que encontramos no conteúdo do programa 

foram matérias enviadas de outras praças � TVE do RJ e RS.  

 Por fim, encontramos na semana analisada cinco matérias que podemos 

classificar como mistas, contabilizando 12% do material analisado. São elas: �Monstros 

S/A (EUA) e Carrego Comigo (BR)�, de 13/12/01, �Bienal do Mercosul � homenagem a 

Rafael França�, de 13/12/01, �Mostra Contra-Dança e Cia. chilena Isabel Croxatto� e 
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�Festival Contra-Dança�, ambas de 13/12/01, no formato nota seca e �Festival do novo 

cinema latino-americano de Havana� com a premiação dos filmes �Lavoura Arcaica e 

Roubada� (brasileiros) e �La Cienega (argentino)�, de 14/12/01. 

Quanto ao tópico �origem da produção� na semana abordada em nosso estudo, 

na decomposição quantitativa das matérias jornalísticas, elas foram caracterizadas de 

acordo com a origem da produção, ou seja, as matérias foram computadas para o local 

de produção dos suportes de arte. Foram considerados três universos: nacional (para 

as produções brasileiras), internacional (para produções estrangeiras) e misto 

(brasileiras e estrangeiras). 

 

TABELA 8 � ORIGEM DA PRODUÇÃO 

Data Nacional Estrangeira Misto 

10/12/2001 5 2   

11/12/2001 6 2   

12/12/2001 5     

13/12/2001 3   4 

14/12/2001 5 2 1 

15/12/2001 3 3   

Total 27 9 5 

Total % 66,00% 22,00% 12,00% 
 

No recorte analisado, as produções brasileiras quanto à origem da produção 

tiveram maior destaque com 66%, ou seja, 27 matérias. Já as matérias que enfocavam 

produções estrangeiras resumiram-se a nove, com 22%. E, as produções mistas (Brasil 

e estrangeiro) totalizaram 12% do material estudado, com um total de cinco matérias. 

São elas: �Monstros S/A (EUA) e Carrego Comigo (BR)�, �Bienal do Mercosul � 

homenagem a Rafael França�, �Mostra Contra-Dança e Cia chilena Isabel Croxatto�, 

�Festival Contra-Dança�, todas de 13/12/01 e a matéria �Lavoura Arcaica (BR), 

Roubada (BR) e La Cienega (AR)�, exibida no dia 14/12/01. 
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3 - ANÁLISE COMPARATIVA 

 
 

Apesar da clara diferença no número de matérias, a observação dos dados 

quantitativos obtidos na análise do caderno Ilustrada e do programa Metrópolis 

aponta algumas comparações. 

A primeira comparação que podemos fazer diz respeito à predominância de 

livros no caderno impresso e música no programa televisivo. Na Ilustrada, música 

também tem grande espaço, ficando em segundo lugar. 

O grande número de matérias sobre música tanto na TV como no impresso pode 

ser justificado pelo Brasil ser um país mais profundamente musical, mais afeito ao 

universo oral/sonoro do que literário/impresso. Quem explica esta predominância é 

Antonio CANDIDO. Para ele, a característica começa no movimento romântico. 

Época em que a sociedade brasileira era formada por uma enorme massa de 

iletrados, analfabetos ou pouco afeitos à leitura. Neste sentido, o que se fez foi 

ajustar públicos mais amplos do que os habilitados para a leitura compreensiva. 

 

 Deste modo formou-se, dispensando o intermédio da página impressa, um 

público de auditores (...) e prejudicou entre nós a formação dum estilo realmente 

escrito para ser lido (...) a grande maioria dos nossos escritores, em prosa e 
verso, fala de pena em punho e prefigura um leitor que ouve o som da sua voz 
brotar a cada passo por entre as linhas (...) favorecendo o desenvolvimento, a 
penetração coletiva de uma literatura sem leitores, como foi e é em parte a nossa 

(1973, p .81-2). 
 

Antonio CANDIDO, também chama a atenção para o fato de a tradição do 

auditório ter prosseguido por todo o século XIX e até início do século XX, �graças 

não apenas à grande voga do discurso em todos dos setores da vida, mas, ainda, 

ao recitativo e à musicalização dos poemas. (...) Desta maneira românticos e pós-

românticos penetram melhor na sociedade, graças a públicos receptivos de 

auditores� (1993, p.84-5). 
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Além desta tendência ao oral/sonoro em detrimento ao literário/impresso outro 

fator que poderia explicar a predominância de matérias sobre música no jornalismo 

cultural seria o crescimento da indústria fonográfica resultando em um grande 

volume de lançamentos de discos, DVDs, e também de shows. Além disso, o 

Metrópolis, como dito anteriormente, finalizou todos os programas com música, 

quase sempre videoclipes. 

Quanto à predominância de livros no caderno Ilustrada, segundo BOSI, 

representa mais um reforço para as produções universitárias, ou seja, 

 

Na verdade, a vida cultural letrada se faz, hoje, mais do que nunca dentro da 
Universidade, ou em torno dela. Abram-se as revistas e os suplementos dos 
jornais mais informados: as suas secções de cultura alimentam-se de artigos, 
entrevistas, resenhas e reportagens escritas pelos intelectuais, ou sobre os 
intelectuais, das maiores universidades do país (Rio de Janeiro, São Paulo, 

Campinas, Brasília, PUC- Rio, PUC � São Paulo...) (1992, p .319). 
 

No perfil das matérias o que há de comum entre o jornal e a TV, é que as 

matérias tanto em um quanto em outro, poderiam ser chamadas de notícias "leves", 

bem diferente de editorias como cidades, em que há diariamente uma avalanche de 

matérias mais "pesadas" como assaltos, mortes, corrupção, violência em geral. 

No que tange ao tópico sistemas de cultura, uma segunda comparação pode ser 

feita em relação aos veículos estudados � Ilustrada e Metrópolis. Encontramos no 

jornal um enfoque maior para a cultura de massas, e a TV enfoque para a cultura 

erudita. O jornal, especificadamente os cadernos culturais, que tradicionalmente é 

apontado como um veículo de cobertura elitizada demonstrou que esta não é regra, 

e que a cobertura da Ilustrada realmente trata a cultura como mercado. 

A TV que começou com uma cobertura elitista, passando por uma fase grotesca 

e se consolidando como um meio de comunicação de massa com os olhos voltados 

para uma cobertura com enfoque para o âmbito da cultura de massas, atualmente 

parece inconcebível e até mesmo difícil de acreditar que algum programa na TV 

aberta tenha quase 50% de sua cobertura voltada para o âmbito da cultura erudita. 

Mas isto parece ser ainda apenas uma característica das TVs educativas e culturais, 
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outras revistas semanais da TV aberta como é o caso do Fantástico (Rede Globo) 

tem sua programação mais voltada para o entretenimento. MUYLAERTE (1996, p. 

101), em artigo escrito sobre a produção cultural na televisão, afirma que 

"circunscrevendo a questão do jornalismo cultural à televisão, nota-se que só as tevês 

educativas e a tevê cultural � no caso, a TV Cultura, São Paulo � têm programas que 

se preocupam com o tema cultura". 

O programa Metrópolis, na semana abordada em nosso estudo, demonstra que 

é possível fazer uma cobertura na TV com espaço para outros sistemas de cultura 

que não o de massa.  Mas, em contrapartida, o programa não exibiu nenhuma 

matéria sobre a cultura popular. 

Por outro lado, estas matérias (cultura erudita) estão claramente voltadas para 

um público de um melhor repertório cultural específico, essa distinção acontece nos 

temas das matérias veiculadas, uma matéria sobre exposição de arte, um livro, uma 

peça de teatro, orquestra ou festival de dança é um convite direcionado a alguém 

com capacidade de entender aquela manifestação artística.  

Além dos temas, notamos nas matérias relacionadas à cultura erudita, uma 

escrita/linguagem mais refinada que em outros cadernos/telejornais, demonstrando 

que, tanto no jornal como na TV, há a busca por uma determinada faixa do público. 

E mesmo que em nenhum momento este trabalho tenha enfocado as questões 

relativas à recepção, o bom senso força um questionamento dessa escolha. Cabe 

ao programa Metrópolis e ao caderno Ilustrada assumir um papel de �tradutor� das 

informações. No caso das matérias de enfoque �massivo�, isso fica evidente, o 

mesmo não acontece com as matérias de cunho erudito. 

A terceira comparação diz respeito aos gêneros jornalísticos na Ilustrada e no 

Metrópolis. Verificamos que, no período por nós estudado, o material opinativo no 

jornal é maior que na TV. No impresso, ele aparece com 41% do material analisado, 

ou seja, 36 matérias, enquanto que na TV, o material opinativo contabiliza apenas 

10% do conteúdo do programa. 

A grande diferença entre o gênero opinativo na Ilustrada e no Metrópolis, 

principalmente no que diz respeito à categorização dos formatos tanto no impresso 
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como na TV, seis e três respectivamente, podem indicar que o jornal foi constituído 

para ser mais opinativo que a TV. Além disso, na distribuição do espaço no jornal 

encontramos vários colunistas e estes em sua maioria têm �liberdade� para escrever 

o que quiserem e sendo assim, escreveram em seus espaços, no período analisado, 

nos formatos opinativos. 

No programa Metrópolis, no recorte estudado, mesmo com pouco material 

opinativo, os assuntos culturais foram apresentados de forma amena e não 

distanciada, de tal maneira que o oferecimento de informações ao telespectador 

tivesse um tom de direcionamento e influência na definição de seus programas 

culturais ou aquisição de produtos culturais. Frases como "vale a pena ver" e "é 

diversão garantida para adultos e crianças" são exemplos disso.  

Já no caderno Ilustrada os comentários dos eventos/produtos culturais são 

sempre dados com enfoque positivo, embora não haja um incentivo direto para o 

consumo dos produtos e eventos. Esse incentivo poderia ser enriquecedor para 

pessoas com maior repertório, de maior poder aquisitivo ou disponibilidade de tempo 

que se situam com certa facilidade dentro dos temas, mas afasta o consumidor de 

menor repertório e poder aquisitivo, que ao mesmo tempo em que se perde no meio 

da informação não tem condições de fruir os eventos/produtos. 

A quarta comparação diz respeito à utilização do tempo 

(presente/passado/futuro) nas matérias publicadas e editadas nos veículos 

analisados. Antes, porém, um parágrafo se faz necessário.  

As matérias de cunho cultural, em sua maioria, não têm a mesma urgência da 

cobertura feita em outros cadernos/telejornais, mesmo que utilizem os dois gêneros 

jornalísticos. Estas matérias recebem o nome de matérias frias, matérias que 

podem/poderiam ser publicadas em um tempo maior do que o restante do jornal ou 

de outros telejornais. 

Mas há uma preocupação visível por parte de quem edita esse 

caderno/programa em manter uma cobertura factual. No jornal, quase 80% das 

matérias indicam o "presente" (tempo) frases do tipo "estréia hoje", "está sendo 

lançado", "começa hoje", entre outras, estão no caderno. Já na televisão este 
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número é maior, aproximadamente 90% das matérias estão no tempo presente, e 

encontramos frases como "está acontecendo neste momento", �estréia hoje", 

"começou agora há pouco", entre outras.  

Se o jornalismo cultural tem como função publicar e editar produtos e eventos 

ligados ao mundo cultural com antecedência, o programa Metrópolis ao fazer uma 

cobertura factual, mostrando o evento no momento em que ele acontece, está 

fazendo estritamente o papel de um veículo de informação � apresentar apenas a 

notícia �, pois o telespectador, se não souber do evento, não poderá consumi-lo.  

No impresso, podemos dizer que a busca da informação de atualidade neste 

sentido não perde totalmente sua função de dar com antecedência os eventos, pois 

o jornal chega na casa do leitor ainda pela manhã, e este terá um tempo, mesmo 

que reduzido, para se programar.  

A quinta e última comparação diz respeito à cobertura dois veículos � Ilustrada e 

Metrópolis � que muito têm em comum. Primeiro porque tanto um quanto o outro 

estiveram com os olhos voltados para a cidade de São Paulo, no impresso, 

encontramos 35 matérias com 41% do material publicado e, na TV, foram exibidas 

23 matérias com um total de 56%; segundo a cobertura regional é quase inexistente 

nos dois veículos, apenas 2%. Em contrapartida, a cobertura nacional vigora com 

alguma força, no caso do impresso fica mais evidente, com 29% do conteúdo do 

jornal, enquanto que, no televisivo, encontramos 10%. 

Na análise do material �nacional�, o Rio de Janeiro, que também é um grande 

centro de produção cultural, aparece com pouca força na TV, apenas duas matérias, 

diferenciando-se da cobertura impressa que, das 25 matérias classificadas como 

"nacional", publicou 15 sobre a cidade do Rio de Janeiro.  

Quanto ao material internacional, no recorte analisado, encontramos quase um 

empate no que foi editado no Metrópolis e publicado na Ilustrada, 20% e 22% 

respectivamente. O mais curioso é que, proporcionalmente, o número de matérias 

internacionais na TV alcança o dobro do material nacional. O mesmo não acontece 

com o jornal cujo material nacional é maior que o internacional.  

 



 

  
  
  

   
 
 
 

  78 
 

 

3.1 - Perfil comparativo das matérias comuns 

 

A comparação das matérias jornalísticas � 86 (impresso) e 41 (televisão) �, na 

semana abordada em nosso estudo, permitiu identificar quatro �matérias comuns�
5 ao 

caderno Ilustrada e ao programa Metrópolis. Das quatro �matérias comuns� 

publicadas no  impresso, em duas o jornal apresentou análise ou matérias vinculadas 

ao tema. Os títulos das matérias publicadas na Ilustrada foram: "Bienal do Mercosul 

exime-se de reflexão autônoma", de 10/12/01, �Projeto teatral �cava túnel� em 

cárceres�, de 12/12/01, �Gêmeos servem para discutir identidade�, de 14/12/01 e "No 

peito dos monstros também há um coração", também de 14/12/01.  

No programa Metrópolis, as �matérias comuns� foram veiculadas no mesmo dia, 

ou seja, 13/12/01 com os títulos: �Teatro do Oprimido do dramaturgo Augusto Boal�, 

�Bienal do Mercosul � Homenagem a Rafael França� e �Estúdios Disney � Monstros 

S/A e Carrego Comigo�. 

Antes de falarmos das especificidades (diferenças e semelhanças) das �matérias 

comuns� nos dois veículos, nas páginas 74 a 83 colocamos os scripts das matérias 

editadas no programa Metrópolis e as matérias publicadas no caderno Ilustrada
6. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
5 Matérias sobre o mesmo tema. 
6 Para melhor visualização das matérias publicadas no caderno Ilustrada, a diagramação foi alterada. 
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Cena de oficina realizada em São Vicente (SP) 
este ano, dentro do projeto �Teatro nas Prisões�.
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RETRANCA: Teatro do Oprimido do dramaturgo Augusto Boal  
DATA: quinta dez 13 2001 OBS: reportagem 
TEMPO: 4� 39�� ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Escalada: Presos e agentes penitenciários dão a sua versão do Teatro do Oprimido, de Augusto Boal. 
 
CABEÇA DO LOCUTOR     

Boa noite. Agentes penitenciários, presos e policiais reunidos no mesmo 

palco./ 

O Parlamento Latino-Americano foi o local de três peças que discutem a 

realidade penitenciária brasileira através do Teatro do Oprimido./ 
Direitos humanos em cena é um projeto de teatro em prisões de todo o 

mundo, realizado por organizações não governamentais e patrocinado pela 

loteria da Inglaterra./ 
Em São Paulo o projeto contou com o apóio do governo do Estado.       

////RODA VT  ////  
SONORA (1) 
Durval Barbosa  
Agente penitenciário        

O objetivo acho que principal é trazer a sociedade para participar com a 

gente, as autoridades também, para ver o que nós passamos dentro da 

unidade, e também o que melhorando para os educandos automaticamente 

vai melhorar para nós e para a sociedade. Porque eles vão voltar para a 

sociedade.  
SONORA(2) 
Marcílio Carrossi 
Agente penitenciário 

Os presos eles ficam acuados e nós também. Então esse evento pra nós 

está sendo de muita utilidade. Está sendo muito favorável a nós, porque nós 

estamos conseguindo através desses eventos levar a população pra dentro 

da cadeia, pra tomar conhecimento do que se passa dentro da cadeia com 
os presos e não só com os presos, mas também com os funcionários. 

PASSAGEM  
Hebert Henning 

Essas pessoas vieram conhecer o sistema carcerário brasileiro através do 

teatro. As cenas que foram produzidas, encenadas e escritas por presos e 
guardas são baseadas no Teatro do Oprimido do dramaturgo Augusto Boal. 

SONORA(3) 
Augusto Boal 
dramaturgo 

O Teatro do Oprimido de um modo geral sejam quais forem as pessoas que 
o praticam, ele serve pra gente no presente analisar o passado pra poder 
inventar alternativas pro futuro, para poder inventar o futuro.  

SONORA(4) 
Paul Heritage 
Dir. Executivo do Programa     

Nós esperamos que este faz parte de um novo diálogo, entre o 

sistema carcerário em si, porque você tem guardas falando com presos, 

presos falando com outros presos, numa forma bem diferente, mas também 

um diálogo entre a penitenciária e a sociedade, por isso que estamos aqui 

no Parlatino. E a fronteira da penitenciária não existe quando se fala sobre 

justmas claro que os muros existem para segurança, mas as barreiras, as 
fronteiras de direitos humanos nós temos que atravessar esta fronteira para 

entrar na penitenciária e para a penitenciária sair e falar, pra falar com a 

sociedade. 
SONORA(5) 
Augusto Boal  
Dramaturgo 

A gente sabe que a sociedade não é sadia, ela também comete crimes, ela 

também comete delitos que são graves. Então a gente tem que olhar para 

aquelas pessoas que cometeram delitos, sabendo que elas cometeram 
delitos, que não deviam ter feito isso.  Mas algum atenuante existe, elas não 

vivem numa sociedade perfeita. Então nessa sociedade, como que vai ser a 

reintegração delas.  
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SONORA(6) 
Karine Louise Pereira 
Detenta 

As mães elas ganham os bebês, vamos supor, na enfermaria do 

presídio e após seis meses elas têm que se desligar e muitas dessas 
mães por mais que elas tenham feito alguma coisa, mas elas não têm 

com quem deixar os filhos. Então, a gente está vindo aqui para pedir 

justamente mais pais provisórios, mais lugares bons para deixar as 

crianças. E para o pessoal que do interior, as transferências 

principalmente para ficar perto das famílias.  
 SONORA (7) 
Augusto Boal  
Dramaturgo 

O teatro é uma representação do real, ela não é a reprodução do real, 

você reproduz o real de uma outra maneira, você transcreve, você 

interpreta. E quando uma pessoa, presa ou não presa, essa pessoa é 

capaz de criar imagens da sua realidade, ela vê que já são alternativas, 

ela fez esta como poderia ter feito uma outra.  
SONORA(8) 
Luciano Alves 
Detento 

É a oportunidade que a gente tem de estar falando, tanto encenando 
como falando o que a gente precisa e o que a gente tanto queria falar. 

  
SONORA(9) 
Kalil Célio de Souza 
Detento 

Não assim criticando, assim generalizando, mas está falando dos maus 

profissionais, tanto na área médica que atende os presídios, como da 

área dos exames técnicos. A gente está criticando os maus 

profissionais que não ajudam o preso como o preso deveria ser 

ajudado. Porque são doutores da mente, eles tinham que ajudar o preso 

a encontrar um caminho melhor, mas a gente vê eles apenas como 

julgadores.  
SONORA(10) 

Augusto Boal  
Dramaturgo 

Shakespeare, ele dizia que o teatro é um espelho que reflete a nossa 

realidade, reflete o nosso rosto, reflete os nossos vícios e as nossas 

virtudes. Eu concordo inteiramente com Shakespeare. Só que eu quero 

que o teatro seja também um espelho mágico, que você não gostando 

daquela imagem que ele te mostra, tenho o direito de penetrar dentro 
dela e modificar a sua imagem. Porque eu acredito que o ato de 
transformar é transformador.  
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E 2     segunda-feira, 10 de dezembro de 2001       ILUSTRADA    FOLHA DE S.PAULO 
RETRANCA: Bienal do Mercosul � Homenagem a Rafael França 
DATA: quinta dez 13 2001 OBS: reportagem Porto Alegre - RGS 
TEMPO: 3� ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
CABEÇA DO LOCUTOR     

E termina neste domingo em Porto Alegre, a Bienal do Mercosul. / Como 
nas outras edições do evento, os curadores escolheram um artista para 

homenagear./ 
Nesta edição foi o gaúcho Rafael França que morreu há dez anos e foi um 

dos artistas mais representativos da década de oitenta.  
////RODA VT //// 
SONORA (1) 
Regina Silveira  
Prof ª. USP 

Vi a lembrança do Rafael apoiada à minha mesa da aula de gravura da Usp. 

Assim de pé, apoiado na mesa, com um cabelo escovinha. Então o que ele 

me mostrou foi uma série de maneiras negras que ele tinha feito em 
litografia, que é uma execução já sofisticada de litografia em pedra.  

OFF 
Newton Silveira 

Quando foi morar nos Estados Unidos Rafael França deu impulso a sua 

produção através da vídeo arte.  
 
SONORA (2) 
Laura Fróes 
Artista plástica 
A videoarte nasceu nos anos sessenta com dois artistas, principalmente o Nam Junho Paik que é um coreano que 

começou a usar o aparelho de televisão dentro das instalações que são essas ambientações dos anos sessenta. Usava a televisão 

para contestar, colocar esse aparelho doméstico dentro de outros espaços.  
 
 



 

  
  
  

   
 
 
 

  86 
 

PASSAGEM 
Newton Silva 

Desfocando imagens, invertendo diálogos, dissociando imagens e sons. 

Rafael França foi um dos pioneiros da videoarte no Brasil e compensou 

recursos de linguagem uma década à frente dos artistas de sua época. 
SONORA (3) 
Laura Fróes 
Artista plástica 
Ele tem temas cotidianos, temas realísticos, ele mescla ficção e não ficção, ele morreu de AIDS em Chicago, então tem 

todo um vídeo que tem esse lado de mostrar o homossexualismo abertamente, dele mostrar o seu companheiro, dele mostrar o 
nome desses companheiros. Então ele sempre foi a fundo nas questões sociais e nunca separou trabalho e vida. 
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Cenas de � Monstros S/A� que narra as 
aventuras de Sulley, estrela de uma
empresa da cidade de Monstrópolis que
provê energia para seus habitantes a partir
do grito de crianças,
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RETRANCA: Estúdios Disney � Monstros S/A e Carrego Comigo � filme nacional 
DATA: quinta dez 13 2001 OBS: nota coberta 
TEMPO: 1�37�� ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
ESCALADA: Monstros S/A uma produção dos Estúdios Disney chegando às telas.  
 
CABEÇA DO LOCUTOR     

Pois é, nos cinemas a principal estréia do fim de semana, é o 

longa de animação �Monstros S/A� produzido pelos Estúdios Disney. ./ 

Outra novidade é o filme brasileiro �Carrego Comigo� 
documentário com tema e personagens curiosos.   

////RODA VT  ////  
OFF 

�Carrego Comigo� é um documentário sobre o universo dos gêmeos. Treze 

pares de irmãos participam do filme, entre eles: os cartunistas Paulo e Chico 

Caruso, as cantoras Pepe e Nenem, as drags queens Dolly e Dolly e os 
padres Henrique e Clemente. / 
Dirigido por Chico Teixeira o documentário reflete sobre a identidade, a 

morte e a solidão./ �Carrego Comigo� tem música de Livio Tratemberg e 

marca a estréia de Jean Claude Bernardet  como assistente de direção. //// 
 
E também chega às telas mais uma produção dos Estúdios Disney com a 

Pixar, uma parceria que já rendeu filmes como �Toy Story� e �Vida de Inseto�. 

/ 
�Monstros S/A� é a história de uma multinacional onde tudo funciona na base 
do grito. / A companhia alimenta a cidade de Monstrópolis com a energia 

produzida a partir do grito de crianças. / Os profissionais da empresa são 

monstros treinados para aterrorizar, com seu bom humor e os efeitos 
tecnológicos./ O filme é diversão garantida para adultos e crianças.///// 

 
 

 

Na semana abordada em nosso estudo, na análise das matérias o que 

primeiramente constatamos é que o jornal ao publicar duas das �matérias comuns� 

deu gancho para outras. No primeiro caso, �Projeto teatral �cava túnel� em cárceres�, 

de 12/12/01, na mesma edição, a notícia foi emendada com um comentário �Cotidiano 

das cadeias inspira companhias� e depois com uma nova notícia �Grupo lança revista 

semestral �Metaxis��. No segundo caso, �Gêmeos servem para discutir identidade�, de 

14/12/01, a notícia foi completada com uma crítica �O invisível pela ótica pública�, 

também na mesma edição. 

No Metrópolis acontece quase que o contrário, em uma única matéria �Monstros 

S/A e Carrego Comigo� encontramos informações sobre dois filmes (um estrangeiro e  

outro nacional). O que de certa forma justifica o número reduzido de matérias, ou seja, 

ao colocar dois filmes em uma mesma edição (matéria), na somatória, ao invés de 

duas matérias encontramos apenas uma. Mas torna-se importante dizer aqui, que 

este tipo de edição na semana analisada não se mostrou freqüente, além dessa 



 

  
  
  

   
 
 
 

  91 
 

matéria encontramos mais duas e os assuntos abordados foram resumos de filmes e 

peças de teatro.  

 Quanto ao conteúdo das �matérias comuns�, nem sempre o enfoque foi o 

mesmo, é o que demonstram as matérias "Bienal do Mercosul exime-se de reflexão 

autônoma" (jornal) e �Bienal do Mercosul � Homenagem a Rafael França� (TV). A 

primeira é uma crítica sobre a exposição em si, com informações das obras 

expostas e seus respectivos autores, há uma comparação entre a Bienal do 

Mercosul e outras Bienais, e encontramos também informações detalhadas, � quem, 

o que, quando, onde e como � principalmente sobre os lugares de exposição e 

horários. Já a segunda matéria, apesar de também ter informações, mesmo que 

resumidas, sobre quem, o que, onde e quando, a abordagem da matéria se limitou à 

homenagem a Rafael França, os expositores, as obras entre outros, em nenhum 

momento foram citados. No Metrópolis, por exemplo, a única informação sobre 

�onde� resumiu-se apenas ao nome da cidade que estava sediando o evento, Porto 

Alegre. 

 Da análise de duas outras �matérias comuns�, �No peito dos monstros também 

há um coração�, de 14/12/01 (jornal) e �Estúdios Disney � Monstros S/A�, de 

13/12/01 (TV), foi possível observar que estas assumem o mesmo enfoque.  Todas 

as informações contidas na matéria televisiva estão na matéria impressa. Em 

contrapartida encontramos um volume maior de informações no jornal, � desde a 

personagem principal �Sulley�, até comparações com o filme �A Bela e a Fera�. E 

como não poderia deixar de ser, os dois veículos terminam as matérias com frases 

de impacto: �O filme é diversão garantida para adultos e crianças� (TV) e �O filme 

(...) cumpre com leveza e notáveis recursos tecnológicos a missão a que se propõe: 

entreter e mostrar que, no peito dos monstros, também pode bater um coração�. 

Já as matérias �Gêmeos servem para discutir identidade�, de 14/12/01 (jornal) e 

�Carrego Comigo � filme nacional�, de 13/12/01 (TV), não repetem o caso acima, 

desta vez encontramos informações diferentes nos dois veículos. Na TV, por 

exemplo, encontramos informações técnicas sobre o filme, como direção musical e 

assistente de direção. Em contrapartida o jornal demonstrou maior profundidade e 
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abordagem, � há entrevista feita com o autor do filme, detalhes sobre a escolha dos 

protagonistas, opções dos recursos técnicos e informação sobre novas produções 

do cineasta Chico Teixeira.  Mas o que mais diferenciou o jornal da TV foi a 

publicação de uma crítica, �O invisível pela ótica pública�, de 14/12/01, no caderno 

Ilustrada, demonstrando grande interesse pelo assunto.  

 Por fim, nesta semana, temos as matérias �Projeto teatral �cava túnel� em 

cárceres�, de 12/12/01 (jornal) e �Teatro do Oprimido do dramaturgo Augusto Boal�, 

de 13/12/01 (TV) que, à primeira vista, parecem muito diferentes. Na TV podemos 

observar que a matéria foi feita basicamente com entrevistas (sonoras), desde as 

personalidades principais até agentes penitenciários e presos. No jornal, as 

entrevistas foram feitas somente com as �fontes oficiais�, ou seja, os presos e 

agentes penitenciários não foram ouvidos. Comparando os dois veículos podemos 

observar que o jornal supera em número de informações. Além disso, na mesma 

página em que foi publicada a matéria do jornal, encontramos outras duas 

publicações sobre o assunto (que poderíamos chamar de informações adicionais), 

�Cotidiano das cadeias inspira companhias� e �Grupo lança revista semestral 

�Metaxis��. 

Jornalismo cultural se distingue das demais modalidades jornalísticas por 

inúmeros motivos, a previsibilidade é uma delas. Muitas produtoras, editoras, 

gravadoras em geral trabalham com calendários anuais. E, apesar de os veículos 

darem um tratamento factual ao que publicam/editam, as matérias de cultura em geral 

não têm a mesma urgência de outras editorias. Com isto, jornalistas e editores têm 

maior liberdade para falar de um determinado assunto ou escolher um dos ângulos do 

fato cultural para publicar.   

Talvez esteja aí uma possível justificativa das diferenças entre esses dois 

veículos. Diante de um universo de acontecimentos, quando em um mesmo fim de 

semana encontramos estréia de filmes, peças de teatro, shows, lançamentos de 

produtos etc, o resultado do que vai ao ar ou é publicado no jornal depende muito 

mais de quem faz estes produtos (caderno e programa) do que propriamente de 

uma agenda pré-determinada, pois, segundo VENTURA (1989, p.105), �cada 
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caderno tem a cara do seu editor. Se ele gosta mais de música popular ou de rock, é 

inevitável que isso se reflita no que ele faz�.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

 

 Este trabalho em nenhum momento se propôs a julgar as atuais práticas do 

jornalismo cultural ou sugerir a forma como ele deveria ser. Tão pouco, apesar de ser 

algo que também nos instiga, se propôs a comparar o perfil atual destes veículos com 

as posturas adotadas por estes em décadas anteriores.   

  O que se propôs foi traçar o perfil atual do jornalismo cultural brasileiro através 

de dois exemplos. Acreditamos que, ao finalizar este trabalho, podemos apresentar 

algumas considerações de relevância.  

 O trabalho foi realizado através do método de análise de conteúdo (quantitativa e 

qualitativa) das matérias publicadas na Ilustrada e editadas no Metrópolis, no período 

de 10 a 15/12/01. A preocupação foi verificar, como já dito, o perfil do atual jornalismo 

cultural. Para isso, levantamos algumas hipóteses, que em sua maioria foram 

confirmadas.   

 A primeira hipótese levantada era a existência de uma principal diferença do que 

é noticiável no âmbito da televisão e do impresso. Como se pôde perceber (análise de 

conteúdo) além da grande diferença no volume de matérias publicadas (jornal) e 

editadas (TV) nos veículos analisados, a principal diferença do que foi noticiado entre 
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um veículo e outro foi, por motivos que já explicamos, a distribuição dos temas. 

Encontramos no Metrópolis um grande enfoque para música, enquanto que na 

Ilustrada, um enfoque maior para livros.  

 A segunda hipótese, mais polêmica e que inicialmente se mostrava quase como 

que incontestável era a hipótese de que a notícia de cultura na TV privilegia fatos do 

âmbito da cultura de massa e a notícia de cultura no impresso privilegia fatos do âmbito 

da cultura popular e da cultura erudita. Esta hipótese não foi confirmada. Primeiro, 

porque no caso do caderno Ilustrada, a cultura de massas foi a que teve maior espaço, 

quase metade de todo o conteúdo analisado.  Mesmo que não pudéssemos prever uma 

incidência tão grande da cultura de massa, ela não acontece de forma aleatória e muito 

menos passa despercebida por quem faz o jornal.  

Na verdade, isto não acontece por acaso. Ao entrevistarmos o atual editor-chefe 

do caderno Ilustrada, Nelson de Sá, sobre a forma como o caderno entende a cultura, 

ele disse que: �um caderno como a Ilustrada deve cobrir a chamada indústria cultural, 

com atenção sobretudo às áreas de interesse maior do leitor da Folha � cinema, música 

popular e televisão. Não deve, porém, apenas satisfazer o desejo do leitor� 

(07/10/2002).  

Se voltarmos um pouco atrás, na década de 1980 (quando o caderno sofreu uma 

reformulação), veremos que esta forma de entender a cultura começava a acontecer.A 

Ilustrada, naquela época, começava a tratar a cultura como um fator de mercado. 

Segundo ponto que infirma esta hipótese é que a TV, um dos principais meios de 

comunicação de massas e também o meio de maior alcance no Brasil, não teve seus 

olhos voltados apenas para a cultura de massas. Ao contrário, por mais que as redes 

de televisão estejam preocupadas com o IBOPE � e isto se aplica também às redes 

públicas de televisão �, o programa Metrópolis esteve mais voltado para a cultura 

erudita, com 44% do total analisado. Mas isso tem razão de ser, segundo Denise Vieira 

Pinto (produtora-executiva do Metrópolis), o programa procura mostrar o que não tem 

espaço em outras emissoras e entende a cultura como 

 
 uma manifestação popular ou elitista. A gente tenta não ser elitista, e às vezes 

é, muitas vezes a gente é. Não tem nenhum programa na televisão que se dá 
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esse direito, a gente se dá. Então entendemos que toda manifestação cultural 

que existe de qualquer nível, desde a coisa cultural da Bahia, de Pernambuco ou 

de Nova Iorque ou de Londres, ou um festival de VJ que ninguém sabe o que é, 

então a gente vai lá, vai explicar o que é, vai mostrar ou mostrar clipes de coisas 
que estão começando na Europa. (...) Tudo que a gente acredita, primeiro que 

não vai ter muito espaço nas outras televisões, eles [os telespectadores] não vão 

ver isso em outras televisões, então vão ver no Metrópolis, e que a gente 
acredita que pode trazer alguma coisa de diferente, alguma coisa de cultura 
mesmo, pois se é para mostrar o que todo mundo está mostrando, não é cultura, 

é a massificação que todo mundo mostra. Todos no programa têm a 

preocupação de mostrar a cultura, essas manifestações que realmente 

modificam alguma coisa do panorama (17/10/2002).  
 

 Ainda sobre a segunda hipótese, a cultura popular, no período por nós estudado, 

não foi muito privilegiada. Ela aparece como notícia apenas no caderno Ilustrada � 

duas matérias � demonstrando uma aproximação entre os meios populares e o jornal. 

Notamos que, mesmo que pequeno, o interesse em divulgar os fatos relacionados com 

o povo existe.  

Já no Metrópolis, não encontramos nenhuma matéria sobre a cultura popular. 

Mas não podemos afirmar que não exista interesse por parte de quem produz este 

programa em divulgar matérias do âmbito da cultura popular, tampouco a inexistência 

de uma aproximação entre meios populares e a TV. Assistindo ao programa em 

períodos fora do recorte analisado, encontramos matérias sobre a cultura popular. É 

claro que a inexistência nesta semana aponta para pouca incidência deste sistema 

cultural no programa. 

 Uma outra justificativa para os resultados obtidos no que se refere aos sistemas 

de cultura, especificamente da cultura popular, são as mudanças que o próprio 

jornalismo cultural vem sofrendo. O leque de cobertura aumentou muito com a 

crescente massificação da cultura. E o fato de esses veículos buscarem uma cobertura 

mais ampla, calcada no factual e nas estréias, dificulta a divulgação de fatos da cultura 

popular. 

 A terceira hipótese que havíamos levantado no início do trabalho era que o jornal 

possuiria mais matérias opinativas do que a TV. A questão dos gêneros opinativos 

antes e durante a realização da pesquisa sempre foi algo que nos preocupou. Isto 
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porque o entrecruzamento entre os gêneros não é incomum. Pelo contrário, como já 

dissemos anteriormente, é muito comum informar e opinar no jornalismo cultural.  

Esta hipótese foi confirmada. O material opinativo no jornal, na semana 

analisada, foi proporcionalmente maior que na TV. Mas os dois veículos ainda não 

encontraram uma forma eficiente de explorar os gêneros jornalísticos. Falta encontrar 

um equilíbrio entre informar e formar opinião. Resultado da busca por uma cobertura 

factual e, de certa forma, mercadológica.  

A informação e a reflexão perdem em qualidade � grandes reportagens ou 

análises mais elaboradas � quando os veículos ao fazerem a cobertura diária dão 

importância tanto quanto outros cadernos/telejornais ao factual e até mesmo ao �furo� 

jornalístico. Na corrida de dar primeiro o fato, o jornalista ao fazer a matéria (seja 

informativa ou opinativa) deixa de dar informações ou informar com propriedade porque 

lhe faltou tempo e dados para uma maior reflexão.  

 

A quarta hipótese levantada era de que o jornalismo cultural praticado no jornal e 

na TV, assim como outros cadernos/telejornais teria grande preocupação com o factual. 

A evidência é de que também, neste caso, a hipótese pôde ser confirmada. O peso da 

informação de atualidade é grande nos dois veículos. No caso do caderno impresso, 

isto pode ser justificado pelo fato de a Ilustrada passar a fazer o chamado jornalismo 

antecipativo, procurando noticiar eventos antes que eles aconteçam e também pelo fato 

de as editorias de cultura passarem a disputar de igual para igual com outras editorias 

as maiores taxas de leituras dos jornais. 

Quanto ao Metrópolis, fazer uma cobertura factual colocando no ar os eventos 

no momento em que acontecem, não dá a possibilidade ao telespectador que não sabia 

do evento participar dele, mas esta não é uma preocupação de quem faz o programa. O 

Metrópolis vive um dilema, como nos falou em entrevista o editor-chefe do programa, 

Ivan Marques, pois  

 

 Ele [Metrópolis] é considerado por muita gente como uma agenda cultural. Eu 

acho e sempre defendi isso, que uma agenda é uma classificação errada para o 

programa e que o empobrece. Porque fica parecendo que nós estamos aqui 



 

  
  
  

   
 
 
 

  97 
 

informando simplesmente o que está em cartaz, quais são as opções de lazer e de 

cultura que as pessoas têm. A gente faz isso, a gente registra estréias, lançamentos, 

a gente pensa no lazer no espectador, mas a gente talvez por estar numa TV cultural, 
a gente se preocupa principalmente com a informação cultural. (...) Então nossa 

preocupação não é simplesmente dar dicas culturais, dicas que possibilitem uma 

pessoa compor uma agenda e se divertir na cidade, a gente pensa principalmente em 
aproveitar os eventos para passar a informação cultural. Nesse sentido ele é um 

programa diário, o dilema está justamente aí, como ele é diário e muito calcado nas 

coisas factuais e nas coisas que estréiam. (...). A gente está querendo extrair dos 

fatos e das informações de agenda um conteúdo cultural um pouco mais importante, 
um pouco mais enriquecedor, que possa servir para as pessoas que não vão ter nem 

acesso àquele show, àquela peça, àquele evento em si.(...) Estamos mais para um 

principal caderno de cultura do que para o guia. Para mim essa concepção do 

programa como agenda é como se o programa fosse o guia, o que se tem pra fazer.  

Agora, é um programa diário, ele informa as coisas que estão estreando, 

inevitavelmente ele está calcado nessa agenda (17/10/2002). 
 

 A quinta e última hipótese era de que as coberturas feitas pelo jornal e pela TV 

estariam voltadas para o eixo Rio/São Paulo e/ou para os grandes centros 

hegemônicos. Esta hipótese se confirmou em uma parte e, em outra, não. Os dois 

veículos demonstraram, no recorte estudado, comportamentos distintos.  

A cobertura televisiva esteve centralizada na cidade de São Paulo, com apenas 

duas matérias sobre eventos no Rio de Janeiro. Já no jornal, além de 41% do seu 

conteúdo estar voltado para a cidade de São Paulo, houve uma porcentagem 

considerável para as matérias nacionais sobre eventos no Rio de Janeiro, � 60% do 

material nacional publicado no jornal.  

Quanto à cobertura voltada para os grandes centros hegemônicos, - quase 

sempre EUA e Europa �, na televisão, a cultura destes centros teve maior espaço do 

que a cobertura nacional, o dobro. Estas matérias foram feitas no formato de nota 

coberta, que podem sugerir material (imagens) enviado por produtoras ou agências. 

Este comportamento não quer dizer que o programa não tenha preocupação em ter um 

número maior de matérias nacionais, o que acontece, segundo Denise Vieira Pinto, 

�para nós é importante ter as outras praças, porém a gente não tem uma estrutura 

financeira para bancar tudo isso. Então, a gente faz tudo do jeito que dá�. No impresso, 

o material internacional é considerável, mas não é maior que o nacional.  
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Certamente, este trabalho não esgota os estudos sobre o atual jornalismo 

cultural. Ainda há muito por fazer. Mas esperamos que ele possa contribuir para a 

elucidação de alguns aspectos do atual jornalismo cultural especialmente no que diz 

respeito à forma como os veículos analisados entendem a cultura.  
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Gráficos caderno Ilustrada � Folha de S. Paulo 
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2 � Gêneros jornalísticos:  
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Gênero jornalístico - informativo
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2.2 � Opinativo 
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3 � Sistemas de cultura  
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4 � Temas 
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5 � Tempo do evento/fato/produto 
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Tempo do evento/fato/produto
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6 � Origem geográfica dos temas 
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7 � Origem da produção 
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Origem da produção
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Gráficos programa Metrópolis � TV Cultura 

 
 
 
 
1 � Identificação do emissor  
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2 � Gêneros jornalísticos:  

 

2.1 � Informativo  
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2.2 � Opinativo  
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3 � Sistemas de cultura  
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Sistemas de Cultura
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4 � Temas 
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Tipo de Arte
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5 � Tempo do evento/fato/produto 
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6 � Origem geográfica dos temas 
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7 � Origem da produção 
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2 � Relação das matérias publicadas no caderno Ilustrada no período 

analisado (10 a 15 de dezembro de 2001):    
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 Ilustrada - 10/12/2001 

  

1. Carona para a Escócia  

2. Discos transpiram música brasileira dos 60 

3. Bienal do Mercosul exime-se de reflexão autônoma 

4. Snow Patrol recicla grunge 

5. Novo single do B & S chega às lojas 

6. Projeções diminuem a distância entre Brasil e Itália 

7. Livro é exaustiva cronologia ilustrada dos Rolling Stones 

8. A �Bela e a Fera� ganha contornos no Brasil 

9. Marketing da CIE chega ao TBC 

10. Salve-me, Clodovil 

11. Globo corta até 23% para poupar US$ 21 mi 

12. �Big Brother� em pílulas 

13. Nirvana inédito está na rede 

14. Passado resiste ao novo em Durval Discos 

15. Ary França vira protagonista aos 44 anos.  

 

 Ilustrada - 11/12/2001 

 

1. O pecado de fazer 

2. Artista lança novo livro com sua obra 

3. �O pão do corvo� causa misto de medo e fascínio 

4. Britânicos revelam relações com televisão 

5. Redes tiram cinema inglês das cinzas 

6. George Harisson era um homem de alma grande repleto de amor 

7. Glub!Glub!Glub!Vou trabalhar de banana boat  

8. �Casa dos Artistas� pode voltar em 6 de janeiro 

9. Conversas picantes são cortadas ao vivo 

10. A criação do real  
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11. Namoro na TV 

 

 

 Ilustrada - 12/12/2001 

 

1. Gaudí 

2. Bahia rememora obra do �exótico� Walter Smetak 

3. Adélia ata escritos com filandras 

4. De Paraisópolis a Barcelona 

5. Capital catalã lidera festa 

6. Buemba! Ai que saudade de Glória Maria 

7. Globo acaba com �Escolinha� de Chico Anysio 

8. O hambúrguer e a cultura do automóvel 

9. Projeto teatral �cava túnel� em cárceres 

10. Grupo lança revista semestral �Metaxis� 

11. Cotidiano das cadeias inspira companhias 

 

 Ilustrada - 13/12/2001 

 

1. Ursos atacam a Sicília 

2. Tomie Ohtake mostra rumos da abstração no Brasil 

3. Dostoievski �estréia� série de documentário da Cultura 

4. Festa de família  

5. Perigo do parentesco é evitado 

6. �Sigo meu tempo calmamente, eu gosto da vida�. 

7. Natal com grife 

8. �Show do Milhão�! Maluf pede ajuda aos presidiários! 

9. Depois de �Casa�, SBT aposta em �Popstars� 

10. Assanhados  ou toxicômanos  

11. Adeus, amigos 
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12. Tecno aumenta faturamento de fábrica inglesa 

 

 

 Ilustrada - 14/12/2001 

 

1. Enfim Pearl Jam 

2. Atores de �Casa�foram ótimos personagens de si próprios 

3. Vale a pena ver alguns deles de novo 

4. Gêmeos servem para discutir identidade 

5. O invisível pela ótica pública 

6. No peito dos monstros também há um coração 

7. Sem novas �celebridades� filme agora é com �história� 

8. Sexo na �Casa�! Eu comeria o melão! 

9. Globo muda direção de �Big Brother Brasil� 

10. Termina votação da noite Ilustrada; É hora da festa 

11. Garotas de papel 

12. �Sedutoras� tornaram-se heroínas das tropas 

13. Roberto Carlos põe panos quentes em especial da MTV 

14. É preciso saber ousar seu Roberto 

15. Grupo resgata erotismo de Gainsbourg 

16. Pharayde traz seu rap da Costa Oeste para festival em São Paulo 

17. Speed mostra hip hop variado de �Expresso� 

18. A ladeira, as grutas, o mar e a mulher na geografia da memória 

19. Tenda dos milagres 

20. Nem FHC escapa às seduções das drags 
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 Ilustrada - 15/12/2001 

 

1. Repórter de um mau tempo 

2. O cronista do cais do porto de Santos 

3. Noemi Jaffe também faz da sua uma �obra aberta�? 

4. �Casa dos Artistas� acaba em saia justa ? 

5. Chauvinista, Tom Wolf era o alvo em sua nova obra 

6. Lições de Alain de Botton mistura insensatez e heresia 

7. O escritor encurralado 

8. Calendário Burti exibe Miguel Rio Branco 

9. Hamilton brinca com bem e mal-estar 

10. Revolta da Chibata sobe ao palco 

11. Record compra a histórica José Olympio 

12. Construtor da �casa� ganha biografia 

13. Mehmari homenageia Mário Covas 

14. Brasil em série 

15. Globo deve adiar final do terceiro �No limete� 

16. Casa da mãe Joana! Bota o edredom pra lavar! 

17. De volta à clonagem 

 

2 - Relação das matérias exibidas no programa Metrópolis no período analisado (10 a 

15 de dezembro de 2001):    
 

 Metrópolis - 10/12/2001 

 

1. Comemoração dos 100 anos de Marlene Dietrich 

2. Seminário de Teatro 

3. 3º disco de Ana de Hollanda 

4. Anos 70 trajetórias - Wally Salomão 

5. Banquete dos Mendigos � nova edição 
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 Metrópolis - 11/12/2001 

 

1. Banquete dos Mendigos 

2. Rogério Sganzerla lança livro sobre cinema 60-80 

3. Rui Castro lança livro sobre Bossa Nova 

4. Manuscrito de Arquiteto - Exposição de croquis de Paulo Mendes da 

Rocha 

5. Associação paulista de críticos de arte 

6. Ozzi Osborne � novo CD 

7. Lançamento do CD Joe e The Mescaleros 

 

 Metrópolis - 12/12/2001 

 

1. José Alberto Aguillar e Banda Performática 

2. Artes plásticas � Vera Souto 

3. Coreógrafo Sandro Borelli � Jardim de Tântalo 

4. Homenagem ao compositor Camargo Guarnieri 

 

 Metrópolis - 13/12/2001 

 

1. Teatro do Oprimido de Augusto Boal 

2. Estúdios Disney � Monstros S/A e Carrego Comigo 

3. Bienal do Mercosul � homenagem a Rafael França 

4. Música sacra 

5. Mostra Contra-dança � Cia chinela Isabel Croxatto 

6. Festival Contra-dança  

7. Dupla Forma Noise  

 

 Metrópolis - 14/12/2001 
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1. CD Clássicos do Samba  

2. Filmes Lavoura Arcaica, Roubada e La Cienega 

3. Espetáculo - Pedro e o lobo 

4. Escola de dança � balé 

5. Término da exposição Egito Faraônico 

6. Teatro � Grupo Caixa Preta e Homens de Papel 

7. Teatro � Quando as máquinas param; Homens de Papel; Abajur Lilás 

8. Jimmy Hendrix 

 

 Metrópolis - 15/12/2001 

 

1. Teatro do Oprimido de Augusto Boal 

2. Baudolino � novo livro de Humberto Eco 

3. Manuscrito de Arquiteto - Exposição de croquis de Paulo Mendes da 

Rocha 

4. Coreógrafo Sandro Borelli � Jardim de Tântalo 

5. Ozzi Osborne � novo CD 

6.   Lançamento do CD Joe e The Mescaleros 
 

 
 
 


