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1. INTRODUÇÃO 
 

A história da leitura e do leitor passa pelo jornal. À primeira vista, são lugares diferentes, 

com limites bem determinados, cuja familiaridade está em transitarem, em maior ou menor grau 

pelo campo da Comunicação e da Literatura. Mas é fundamental considerar que o termo história 

da leitura e do leitor soa como propriedade particular da literatura. E não é. De posse de uma 

notícia, o leitor de um periódico opera um gesto dinâmico, criador e produtor de sentidos, 

semelhante ao daquele que lê Balzac ou Machado de Assis. Não há mérito que pertença a um 

tipo de leitor e não a outro – à revelia das diferenças e até abismos que os separa.  

Trata-se de uma relação pouco ortodoxa, e para muitos, com certeza, absurda. É senso 

comum afirmar que esse leitor – o dos matutinos, vespertinos, diários, periódicos ou 

simplesmente jornais - busca uma informação ligeira e funcional. Deseja que ela lhe seja dada o 

mais rápido possível. É um soldado raso em termos de leitura. Nada a ver com Balzac e 

Machado. Ponto. A condição de consumidor de informação o colocaria na despensa da mansão 

onde habita do leitor literário – esse, sim um leitor por excelência, e não se fala mais nisso. É o 

que veremos! 

Em busca de que barro é feito o leitor de jornal – um barro que inclui o sofisticado leitor 

literário, conforme as evidências – essa dissertação propõe uma “leitura suja” das teorias da 

recepção. Ou seja, experimenta pôr à prova a teoria, substituindo a palavra leitor por “leitor de 

jornal”. Sugere-se, com isso, que as teorias sejam lidas não apenas na direção do leitor de 

romances, contos, ensaios e poesia, mas na do sujeito que quer entender o mensalão ou o 

aumento da tarifa de ônibus, vasculha a programação cultural, ou que manipula um standard, ou 

um folhetim com a mesma destreza com que carrega debaixo do braço um romance de 600 

páginas. E o devora.  
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Das teorias da recepção, nascidas década de 1960, esta dissertação salta para a obra 

Formação da Literatura Brasileira e outros escritos de Antonio Candido à procura da gênese do 

leitor brasileiro, seu DNA, sua certidão de nascimento. É parada obrigatória. Afinal, o que se 

busca nesses trabalhos são particularidades nacionais – ou seja, o quanto há do leitor de jornal no 

leitor literário, já que nesse ponto do mapa, vida de jornal e vida das letras por muito tempo 

andaram de braço dado.  

Partindo dos teóricos da recepção e das investigações do ensaísta e crítico Antonio 

Candido, essa dissertação visita as teorias da leitura e os leitores que desenharam, levanta 

conflitos que rondam o leitor e se propõe a perfilar de que maneira se dá a relação com o jornal 

nos dias de hoje – uma relação que já não tem a ver com o pão e o leite matinal, como já foi um 

dia. Um dos faróis dessa sondagem é o jornalismo literário e, por acréscimo, o jornalismo 

cultural, por servirem de aprendizado constante, dentro do expediente da notícia, para uma 

relação menos fria com o leitor. Os cadernos de cultura, em todos os tempos, foram sinônimo de 

desejo de participação, de compreensão, uma experiência de leitura que até pode se aproximar da 

leitura literária. Essa experiência é mais do que nunca procurada hoje, quando o leitor de jornal 

se torna ausente.  

Como última investida para desenhar o leitor de jornal, esse estudo procura no banco de 

dados sobre consumo de leitura no Brasil relações de parentesco entre leitores, e leitores 

ocasionais, confundidos à idéia de cliente, com os quais a única troca é a da mercadoria cultural. 

Em paralelo aos números e às teorias, esse trabalho recorre a eles mesmos, os leitores, cujos 

depoimentos, trabalhados no final do percurso, revelam que hábitos ligeiros de leitura de jornal; 

ou tardes apaixonadas estendidos no sofá, abraçados a um livro, são práticas que se confundem e 

trazem um mesmo protagonista – um sujeito difícil de se render às teorias, aos números, aos mais 

sólidos clichês de velhas redações de jornal. Daí ser tão interessante, o leitor de jornal, com sua 

curiosidade pelo mundo e a leitura imediata que faz dos fatos, repassando-os, tornando-se co-

autor da informação; e o leitor sua prática quase litúrgica, ritualizada, transformando a notícia 

numa peça do cotidiano.  

Como paradigma desse leitor, escolheu-se uma parcela de público especial – a de 

jornalismo cultural. Tida como mais refinada, ela funciona como um modelo do que poderia ser 

o leitor de jornal e, aqui, como uma síntese do leitor dotado de referências. O esforço da 

investigação, de cima a baixo, não é outro senão emprestar a complexidade do leitor de livros à 

superficialidade com que as Teorias da Comunicação, a exemplo da Teoria Crítica, esboçada 

pela Escola Frankfurt, viram o leitor de jornais. Ele e o público em geral aparecem quase sempre 

como sujeitos indefesos diante da manipulação, um coadjuvante, à mercê das vontades que 

regem o jornalismo, como que legitimando tudo com sua atitude passiva. Para a literatura, esse 

papel de vassalo é passado. No jornalismo, é presente como uma chamada de capa. Teorias como 
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a de Hans Robert Jauss, sobre a estética da recepção, ou a do leitor implícito, de Wolfgang Iser, 

são bússolas para descobrir em que mares navegam o leitor literário e o leitor de jornal. 

A questão é que os estudos de recepção, na época em que surgiram encontraram pouco 

eco na imprensa, para a qual não pareciam ter muito a ensinar ou não lhe dissessem respeito. É 

um paradoxo com o qual essa dissertação procura lidar. É seu campo minado. A palavra “leitor”, 

a exemplo de “pauta” ou “lauda”, em outros tempos, está entre a mais ouvidas nas redações. Em 

nome dele, do leitor, derrubam-se páginas, investimentos são feitos e vontades satisfeitas. Mas 

essa facilidade com que se fala do leitor não redunda em conhecimento de causa ou 

especialidade. Homens de imprensa também incorrem no perigo de escrever para si mesmos e 

para seus pares, à revelia da própria linguagem jornalística ser uma projeção em direção do 

outro, um terreno de facilitações lingüísticas em ordem direta, voltado para alguém específico, 

mas não menos idealizado do que um leitor de romance.  

A afirmativa de que um texto existe apenas quando lido, ou seja, que é o leitor quem lhe 

dá existência (JOUVE, 2002, 11), coincide com o cansaço das abordagens estruturalistas, que, já 

na década de 1970 se mostravam ineficientes para explicar as relações entre leitor e obra, 

principalmente por se deterem demasiadamente nos estudos da forma. O momento era o de saber 

o que os leitores fazem com a linguagem, como se apropriam dela e como a linguagem interfere 

no seu destino a partir do momento em que a consomem. É caminho sem volta, colocado, 

paulatinamente, já a partir dos anos 1960, quando autores como J. L. Austin e O. Ducrot vão 

dizer que um texto é capaz de criar uma situação – de fazer ver a realidade de um determinado 

ponto de vista, condicionando-a, construindo-a e, além disso, que todo autor se dirige, 

implicitamente, a um destinatário. (JOUVE, 2002, 12) Foi o que bastou para que a relação 

escritor – leitor deixasse de ser vista como uma situação já resolvida, desinteressante e 

previsível. Nem uma compra de máquina de lavar roupa à prestação o é, o que dirá qualquer tipo 

de leitura. 

A idéia vigente passa a ser, então, de que havia no debate em torno da leitura algo mais 

do que uma prática cultural, um condicionamento ideológico, ou coisa que o valha. Esses 

questionamentos – próprios da década 70, quando floresceram os cursos de Comunicação, e se 

transferiu a discussão do sujeito para o social tinham lá seu ineditismo. (POLISTCHUK. 

TRINTA, 2003: 15) E ainda o têm. Perguntava-se não mais sobre o texto, mas sobre o modo 

como se lê e, o que não deixa de ser incrível, de que maneira a leitura determina o olhar formado 

em torno da obra. Quando o leitor ganha o centro da cena, a roda é reinventada, o ato de ler deixa 

de ser passivo e a leitura, de ser mecânica. Entende-se ler como uma tarefa produtiva, uma co-

autoria não creditada. O texto está sempre inacabado, à espera do leitor para que seja completado 

com suas experiências sensíveis do homem e do mundo. O que ele sente, o que vê, o que lê e o 

que não compreende são os olhos que carrega para a leitura. Ao ler um jornal, o leitor não se 

converte numa máquina de decifrar signos, mas numa máquina de criar sentidos – aqui, numa 
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alusão à figura criada por Umberto Eco do texto como máquina preguiçosa, à espera do trabalho 

do leitor. (ECO, 1994: 9) 

Não há, contudo, como provar que, nos círculos acadêmicos de Jornalismo, os estudos da 

recepção não tenham encontrado guarida, ou pelo menos merecido a atenção necessária, apenas 

por não terem sido fartamente citados1. A hipótese é que essa lição é dada como sabida, o que 

por algum motivo insondável não se tornou evidente. Ou que ninguém entende mais de público, 

receptor e leitor do que a imprensa, porque possui quatro séculos de aprendizado, podendo se dar 

ao luxo de catalogar teorias da recepção como assunto de acadêmicos, um exercício demorado e 

inútil demais para quem já entende do riscado. Redações são espaços pragmáticos pela própria 

natureza. Hoje, a ausência desse debate entre profissionais do ramo, no entanto, tem 

conseqüências visíveis em qualquer análise de mercado, por mais ligeira que seja. Faltam 

informações sobre o leitor e sobram sobre o consumidor, como se o mágico e o coelho que sai da 

cartola fossem a mesma coisa. Pode-se inclusive, com certo conforto, arriscar algumas 

explicações para o abismo entre as palavras mágicas da recepção e a sala de edição. 

Em plena censura, engendrada pelo regime militar no Brasil dos anos 1960 e 1970, os 

jornais nacionais gozavam de charmosa aura de resistência, principalmente quando publicavam 

receitas de bolo no lugar de notícias, uma espécie de sinal de fumaça avisando que a redação 

tinha recebido visitas indesejadas. Foi exatamente nessa época que as teorias ganharam impulso. 

Mas como havia uma revolução no lado de fora, ruidosa demais para se desviasse a atenção com 

salamaleques teóricos, ficou o dito pelo não-dito. Ler jornais representava ser e estar politizado, 

uma espécie de desobediência civil. 

Difícil ignorar a figura imponente do jovem com jornal debaixo do braço – hoje, quase 

uma cena de filme de época – dizendo alguma coisa com sua performance de leitor em tempo 

integral. Essa postura afirmativa, ativa, engajada, ícone do cidadão informado e inconformado – 

embora a relação não seja imprescindível -, vai se transformar de maneira singular a partir da 

década de 1990, quando os leitores com ideologia estampada no rosto desaparecem, ou se tornam 

mais exigentes quanto à forma do que quanto ao conteúdo. Muitos viraram clientes - e clientes 

têm sempre a razão -, são resmungões e enjoados, sentem necessidade de serem reconhecidos e 

respeitados como tal.  

                                                 
1 Não foi feita para essa pesquisa uma averiguação sistemática da maneira como a bibliografia 
clássica do jornalismo trata das teorias da recepção. Mas é notório que boa parte dos livros mais 
conhecidos, justo os mais usados nas redações, não se atêm ao assunto de maneira direta. Um dos 
trabalhos ainda hoje usado nos cursos de Comunicação, Técnicas de Decodificação em jornalismo, 
de Mário L. Erbolato, espécie de preceptor dos manuais de redação, que tanta importância ganhariam 
nos anos 1990, dedica 16 linhas à figura do leitor. O ângulo é o esperado – para manter o leitor como 
leitor, deve-se evitar aspectos que dificultem a leitura, garantir a compreensão do texto 
(ERBOLATO, 2001: 138). É praticamente uma constante em outros trabalhos – o que não lhes tira a 
grandeza, mas não deixa de confirmar o mito do leitor frágil – que foge diante de qualquer 
dificuldade e, por acréscimo, sem nenhuma espessura. 
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O que se supõe, aqui, é que a imprensa, não conseguiu redefinir o que seja leitor – até 

porque estava acostumada com ele e despreparada para catalogar os novos tempos. Na falta do 

que dizer, diz o que sempre disse, agindo como se o leitor fosse uma pedra monolítica, um 

alguém sempre à mão, à espera, receptivo, como uma jovem louca para se casar. Essa mesma 

imprensa viu-se atropelada pela crescente diminuição de consumidores de jornal – crise sentida 

principalmente ante o inchaço das cidades, sem que houvesse contrapartida proporcional nas 

vendas -, acuada pela vitória da televisão na preferência e na receita publicitária e pela maciça 

oferta de mídias e entretenimentos. Quanto a procurar teorias a respeito, pode ter soado como um 

exercício inútil, dispendioso e aquém da ferocidade com que o mercado se comporta. Mais fácil 

ver o público como um comprador das Casas Bahia, esvaziado por décadas de regime militar e 

educação insuficiente. E, pelos cantos, sem mais, alimentar saudade do leitor que julgava 

conhecer, como a um amigo de infância, mas que se foi sem dizer adeus.  

Lamenta-se a esmo nos círculos da imprensa que ele, o leitor, tenha se tornado menos 

inteligente, que seja tão irredutível diante de erros no horóscopo, a ponto de cancelar a assinatura 

por causa dos astros, sem ponderar que, ao deixar de assinar o jornal, se priva, acima de tudo, de 

participar de um discurso, de uma colagem diária do mundo, de uma conversa. O que, a rigor, 

não se percebe, é que chorar o público que se tem é repetir um cacoete do século XIX, quando se 

via como má-sorte o homem daqui, tão inferior ao de lá, o da Europa, inalcançável. Uma 

bobagem de alto custo, enfim. 

A História e a Sociologia podem fornecer explicações sobre essa relação delicada entre 

leitura e jornal no Brasil – e até por que lamúrias se repetem. O periodismo no Brasil nunca foi 

propriamente uma prática popular. A imprensa se iniciou aqui em 1808, com o auto-exílio da 

Corte portuguesa, e vingou como uma tribuna para opositores da escravidão ou da metrópole, e 

ainda a favor da República, mas sem poder de fôlego para mudar uma sociedade sem leitores, 

sem livros e sem imprensa livre – pelo menos na maior parte do tempo. Os jornais brasileiros, do 

Império e da Primeira República principalmente, foram púlpito de uma minoria que cortejava ou 

pertencia ao poder estabelecido, fosse o Império, o Estado ou a Igreja.  

Nem as grandes reformas na imprensa, principalmente as ocorridas na década de 1950, 

ao sabor dos anos dourados, foram suficientes para tirar o jornal em definitivo de uma 

encurralada conversa entre iguais, de ser um jogo político fantasiado das melhores intenções. 

Mas bem poderia. Nessa época, sob o florescimento do new journalism americano 2, que tão bem 

                                                 
2 Um perfil de Ernest Hemingway, escrito por Lílian Ross, para a The New Yorker, em 1950, teria 
lançado as bases do chamado jornalismo literário (PIZA, 2003: 23), ou new journalism – termo que 
se aplica à produção de nomes como Truman Capote, Joseph Mitchell e Kenneth Tynan – que, entre 
outros, mantiveram por cerca de 80 anos as bases da ficção, como detalhes e diálogos, aspectos em 
geral vetados pelo jornalismo mais convencional. Ainda segundo Piza, o jornalismo literário não 
pode ser entendido como uma invenção da New Yorker, “apenas tem sido praticado nela com 
excelência por esse tempo contínuo”. (PIZA, 2003: 24) O autor aponta que o jornalismo literário foi 
praticado nos séculos XVIII e XIX, por autores como Daniel Defoe e Charles Dickens e tem fortes 
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se apropriou da narrativa literária, como ilustra a produção de Truman Capote (A Sangue frio) ou 

Joseph Mitchell (O Segredo de Joe Gould), além de Tom Wolfe (Os eleitos), Gay Talese (O 

reino e o poder e A mulher do próximo) e John Hershey (Hiroshima), e sob a internacionalização 

das técnicas modernizantes da imprensa americana, ágeis, diretas, limpas, a relação com o leitor 

tinha terreno propício para se refinar. O que em certo sentido aconteceu. Resta saber se o mundo 

se complicou mais rápido do que a imprensa podia perceber. 

No Brasil, por exemplo, a imprensa da década de 1950 experimentou um florescimento 

sem precedentes, inclusive nos métodos de aproximação do público, que passou a ser mais 

ouvido e assediado, ainda que de forma semelhante a um programa de auditório. Do Diário 

Carioca, passando pelo Última Hora, do mítico Samuel Wainer, chegando ao Jornal do Brasil - 

o mais importante representante dessas reformas em pleno “50 anos em 5”, lema de Juscelino 

Kubitschek, inúmeras empresas reviram seus métodos de trabalho e processos de editoração. 

Foram, sim, anos dourados. 

Aos poucos, apontou-se a porta da rua para os “barnabés” - funcionários que faziam 

bicos e políticas paralelas nas redações e sem nenhuma vontade de abraçar as grandes 

reportagens; modernizou-se o texto, declarando o fim dos nada informativos e literariamente 

baratos narizes-de-cera; aplicou-se o lead3 como receituário de perguntas que obrigatoriamente 

deveria ser respondido; houve a reestruturação dos modelos editoriais - ultrapassando as 

coberturas clássicas (cidade, economia, política, internacional e esportes) para atingir também 

interesses como a cultura e o público infanto-juvenil. 

A modernização do jornalismo brasileiro na metade do século 20 ampliou o poder de 

fogo de jornais já tradicionais e influentes, como O Estado de S. Paulo e o Jornal do Brasil, 

potencializou títulos como O Globo e Folha de S. Paulo. A Folha, em particular, teve seu 

renascimento celebrado com um livro histórico, Mil Dias, de Carlos Eduardo Lins e Silva, 

lançado em 1988, quatro anos depois das mudanças. A obra relata todas as transformações que 

fizeram do jornal paulistano o paradigma da imprensa brasileira, mesmo quando odiado com 

todas as forças da alma. Tem um capítulo dedicado ao leitor, que se inicia assim: 

 

                                                                                                                                               
raízes na literatura americana, em especial com Ernest Hemingway, que trabalhou como jornalistas 
em guerras e terremotos. 

 
3      O lide, ou lead, corresponde ao primeiro parágrafo da transmissão radiofônica e tem a função de 
destacar o caráter principal da notícia, sem lhe ocultar nenhum dos elementos clássicos, como o 
sujeito o verbo e o predicado. (LAGE, 1999: 26-29). Responde as seguintes perguntas: o quê, 
quando, onde, por quê, quem, como. O termo tem origem na síntese acadêmica de Laswell e no verbo 
to lead, que significa conduzir, guiar. A técnica surgiu nos Estados Unidos há cerca de um século, 
para estabelecer uma ordem cronológica para os fatos (LUSTOSA, 1996: 77). Nariz-de-cera é jargão 
jornalístico e denomina o parágrafo inicial, com clima, descrições, geralmente de pouco valor 
literário, mas com pretensões narrativas, o que costuma incorrer em uso de clichês. 
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Como atingir o leitor é a principal preocupação do jornalista. Ou deveria ser. É antiga e 
corrente na profissão a crença de que, apesar de ser o leitor quem sustenta o jornal, o jornalista só 
escreve para si mesmo e seus pares. Na filosofia do “Projeto Folha”, a preocupação com o leitor 
passa a ser fundamental. Editores e integrantes da direção de Redação sempre lembram os demais 
jornalistas da importância que tem o ponto de vista do leitor. (SILVA, 2005: 208) 

 
O autor prossegue esclarecendo que desde 1982 o jornal Folha de S. Paulo faz pesquisas 

de opinião pública com o auxílio de instituto próprio, o DataFolha, de cujo trabalho costumam 

resultar muitas manchetes. O setor atua bastante na área de serviços, entrevistando populares em 

supermercados ou lojas de automóvel, por exemplo, mas principalmente levantando, a cada ano, 

o perfil do leitor, dado que norteia o jornal e uma informação explorada nessa dissertação. Um 

aspecto interessante diz respeito ao tempo. Segundo a Folha, o leitor dispõe, em média, de 30 

minutos para ler o jornal. O que deve ser menos do que isso, contrariando a crença do leitor 

confortavelmente sentado num sofá, todo olhos para o que escreveu o jornalista. (SILVA, 2005: 

209) A afirmação se repete em pesquisas da Marplan, como se pode conferir mais adiante. 

Um mal para o qual não houve remédio, no entanto, foi o dos índices de leitura 

de jornal, que permaneceram baixos no Brasil que chegou a seus quase 170 milhões de 

habitantes nos anos 2000 e ainda não tem um jornal que ultrapasse rigorosamente marca 

de um milhão de exemplares. Na ponta do lápis, os investimentos em propaganda caíram 

5,39% em 2001 e, nesse mesmo ano, o faturamento dos jornais estacionou em R$ 1,97 

bilhão, contra R$ 2,11 bilhões no ano anterior. A redução acabou na casa dos 6,56%. Em 

tempo - o Brasil conta com 1.300 jornais, nas mais diversas periodicidades, sendo que 

uma centena deles responde por 92% da circulação diária paga no país. Os grandes do 

setor são Folha de S. Paulo (500 mil exemplares diários), O Globo (315 mil), O Dia 

(300 mil), O Estado de S. Paulo (300 mil), Zero Hora (170 mil), Jornal do Brasil (160 

mil), O Estado de Minas (160 mil) e Correio Braziliense (80 mil) - com o qual a Gazeta 

do Povo, de Curitiba, se assemelha em circulação.  

Tudo indica ter chegado a hora de considerar que, no encalço desse leitor de massa, 

arisco como um bando de aves, há um sem número de leitores diferenciados, dotados de vontade 

própria e de referências e experiências que são determinantes em suas escolhas. Não são 

tipologias, mas indivíduos. Sem considerar esses aspectos – e suas conseqüências na 

performance da imprensa -, não há atalho possível no cenário em que os leitores parecem não se 

renovar. Pelo menos não na quantidade e velocidade de um mundo contabilizado industrial e 

geograficamente. Não faltam pesquisas de mercado, é verdade, ocupadas em decifrar 

quem é e como se comporta hoje o leitor de jornal. Mas por conta de sua natureza 

comercial, essas pesquisas não colocam seu objeto de investigação numa perspectiva 

histórica, por exemplo. O letramento no Brasil, capaz de fornecer tantos dados, não é 

consultado quando o que se busca é estímulo e resposta em tempo recorde. O mesmo se 
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diga do conhecimento adquirido pelas teorias da recepção. Mesmo assim, contra tudo e 

contra todos, o momento parece propício para quitar essa dívida e acertar o passo. Até 

porque há choro e ranger de dentes nas redações.  

A expansão irreversível da Internet, comumente acusada de inimiga da imprensa 

convencional, faz com que muitos afirmem, enquanto fazem os últimos retoques na 

edição, que daqui a dez anos ninguém mais vá ler jornal. Esse tipo de pensamento é um 

péssimo companheiro de trabalho. Estima-se em 30 milhões o universo de leitores de 

jornal no país - número semelhante ao que a Câmara Brasileira do Livro (CBL) projeta 

para os leitores de livros. Saber que esses dois universos se encontram e possivelmente 

coincidem é uma boa notícia. Mas há tantos problemas que sobrou pouco tempo para 

festejá-la. 

O fenômeno do decréscimo e abandono do jornal, como veículo diário e 

constante de consulta, pode ser registrado em todas as partes do planeta. A diáspora dos 

leitores jovens, idem. O problema se torna mais sensível nos países do Terceiro Mundo, 

onde os baixos índices de leitura estão relacionados à falta de investimentos na educação, 

ao decréscimo no consumo de livros, ao baixo grau de expectativa intelectual, à 

desarticulação política, ao analfabetismo e analfabetismo funcional, entre outros fatores. 

É uma questão de escala – não se compra jornal porque essa aquisição não ocupa lugar 

importante na escala de valores da classe média brasileira. 

A questão do esvaziamento de leitores, claro, circula dentro das redações. Passa pelas 

análises dos jornalistas especializados, por iniciativas ousadas, como o projeto multimídia 

Observatório da Imprensa, do jornalista Alberto Dines. O homem de imprensa Washington 

Novaes, em um de seus escritos publicados na coletânea A quem pertence a informação? 

(NOVAES, 1989: 60), cita o ocorrido com um funcionário humilde da redação do jornal O Dia.  

Certo dia, ele pede um exemplar emprestado e diz: “Dá licença? Quero ver se tem notícia 

dos meus vizinhos.” 

 
Como saber hoje o que é ou deve ser um jornal? Quem sabe se nos lembrarmos 

de que há dez, vinte e trinta anos a circulação dos jornais era muito maior que a de 
hoje (enquanto a população se multiplicou por dois ou três) ficaremos um pouco mais 
humildes, menos donos da verdade, menos certos de que sabemos tudo o que deve ser 
feito para o leitor? É uma ilusão jornalística pensar que o impasse está apenas nas 
estruturas, na realidade que os órgãos de comunicação devem refletir. (NOVAES, 
1989 : 60) 

 

Pesquisa, realizada pelo Instituto Ipsos - Marplan, para a Associação Nacional 

dos Jornais (ANJ), em 2002 (ANJ, 2002), oferece dados para esquentar esse debate. 

Foram 960 entrevistas nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Belo 
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Horizonte, Brasília, Fortaleza, Curitiba, Recife, Porto Alegre, Campinas e Santos. O 

texto analítico que acompanha a pesquisa traz a afirmação de que a leitura de jornais está 

ligada a questões utilitárias (para compras, opções de lazer, etc.), aquisição de 

informação, integração social, lazer e relaxamento. No item “Hábitos de Leitura de 

Jornais” tem-se o dado de que, de segunda a sexta-feira gasta-se em média 31 minutos 

para a leitura de jornal. Aos sábados, essa média sobe para 36 minutos, e para 41 

minutos no domingo. As classes A e B sempre dedicam mais tempo à leitura dos 

periódicos. Cerca de 13% dos entrevistados lêem o jornal antes ou durante o café da 

manhã; 44% entre o café da manhã e o almoço; 6% no horário do almoço; 27% à tarde, 

depois do almoço; 2% no horário do jantar e 9% à noite, após o jantar.  

O perda de espaço da mídia escrita tem a ver, igualmente, com o crescimento 

embrutecedor das cidades. A urbe altera em definitivo os hábitos e o expediente da 

população brasileira média, o que inclui as práticas de leitura, abaladas até a medula. A 

primeira pomba despertada é o jornal da manhã. A segunda é aquela finada tarde livre 

para devorar um livro. As tiragens da imprensa acusaram queda vertiginosa no início dos 

anos 2000, num movimento inverso ao das estatísticas populacionais nos grandes centros 

– onde a massa de leitores de jornal se concentra. As empresas lutam para se recuperar e 

partem em busca do leitor perdido, mas quando o encontram, ele escapa. Era leitor, mas 

de ocasião. 

O momento é também de esvaziamento político – um fenômeno da pós-modernidade que 

se reflete diretamente num veículo como o jornal, que sempre funcionou como tribuna para 

debates e tribuna da cidade. Seu expediente vai do buraco da rua à sucessão municipal, passando 

pelos comportamentos e pela coluna social. Tudo isso faz suspeitar que a figura do leitor de 

jornal não cabe numa pergunta de efeito como: “Com que freqüência você consulta roteiros de 

cinema?”. Há imaginário em papel jornal. Para usar o jargão das redações, esse é o “gancho” de 

que se precisa. 

Enquanto o imaginário não se materializa, uma das respostas que a imprensa tem dado a 

seu público, cada vez mais frágil, é a oferta maciça de serviços. Os diários renascem e se 

remodelam, repletos de quadros explicativos, os infográficos, de listas e “saiba mais” ou 

“entenda o caso”, entre outros recursos que seguem ocupando o lugar da opinião e da notícia 

mais analítica. É uma situação paradoxal: fonte de reflexão por excelência, a imprensa se traveste 

de catálogo, de guia, o que não chega a ser um demérito, mas talvez, a longo prazo, um desvio 

capaz de desfigurá-la. A concessão ao mercado e ao público fácil, afinal, tem um preço.  

O jornal paga um ônus ao se tornar uma fonte de informações comezinhas, voltadas para 

o mundo das amenidades e das celebridades. Tende a flertar com um outro jornalismo, o 
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marrom, aderindo ao sensacionalismo, mesmo quando revestido de elegância. É uma tentativa 

desesperada de chegar a uma população cada vez menos ilustrada e mais ansiosa, esquecendo-se 

que essa vem e vai com a mesma rapidez. Assim como a tevê, os jornais tendem a se tornar 

vítimas de sua própria ansiedade. 

Pode-se responsabilizar pela crise a rigidez da linguagem do jornal, esquemática por 

natureza. Ou o positivismo que ronda a imprensa, sempre dada a afirmar, esclarecer, 

descomplicar e obviamente se dar mal com sua veste de mestre do universo. Numa época de 

relatividade, quando nem a ciência mais elevada se arvora em propagar afirmações definitivas, a 

imprensa ainda se nutre de leads pretensamente perfeitos, frases autoritárias, ordens diretas, 

perguntas respondidas (o quê, quando, onde, por quê, quem, como). Por trás dessa gramática se 

esconde o dever de materializar o mundo, a cada expediente. A tarefa diária é reduzir ao máximo 

a complexidade, numa tentativa de tornar tudo o mais compreensivo possível. Mesmo que não o 

seja.  

Estratégias de sobrevivência e reação da imprensa são muitas. A crise dos 

veículos impressos e a alardeada migração dos leitores para outras mídias têm forçado as 

empresas e repensarem seu expediente, a operar no campo das apostas e não na repetição 

do noticiário. O jornalismo diário tende a se tornar revista, uma conversa requentada, 

porém explicativa, charmosa, profunda, capitaneada por personagens. A pressão da 

Internet e da televisão força cada vez mais os veículos a entrarem no circuito de apostas - 

ou seja, a não publicar tudo o que interessa, como professa o jargão do mais famoso 

jornal do mundo, o New York Times, mas o que vai agradar o leitor de ocasião. Qualquer 

que seja a tendência, o que se quer, em última análise, é reatar o “pacto com o leitor”. Eis 

a notícia. 
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2. O LEITOR EM BUSCA DE UMA TEORIA 

Da crise de identidade da imprensa escrita e da indefinição do público 

 

2.1. O leitor ausente 

 

Definir o leitor de jornal parece ser das tarefas mais simples. Na falta de uma palavra, vale 

uma comparação – o leitor de jornal se assemelha a um comprador que se dirige a uma gôndola 

de supermercado. Sabe o que procura – e a marca do que lhe agrada. A relação entre texto e 

receptor, nesse suporte, tende a ser vista como uma atividade linear, sem maiores obstáculos, 

posto que é técnica, efetiva e eficiente, testada e comprovada, décadas a fio. Um procura a 

informação, o outro a oferece tendo como base uma linguagem funcional e segura – a do lead da 

notícia, comprovadamente um pacto de confidência entre quem apura os fatos e quem confia no 

apurador. 

Para que não sobrem gorduras nessa conversa, adota-se um cardápio rígido. Deve-se evitar 

os adjetivos. Adotar as frases curtas. Utilizar a ordem direta, sem rodeios de linguagem ou 

exibições literárias. É o que basta e o que se recomenda, como se pode aferir numa rápida 

leitura de qualquer manual de redação, a exemplo do manual de O Estado de S. Paulo –  o mais 

popular de todos, adotado em diversas redações Brasil afora. 

 
1 - Seja claro, preciso, direto, objetivo e conciso. Use frases curtas e evite 

intercalações excessivas ou ordens inversas desnecessárias. Não é justo exigir que o 
leitor faça complicados exercícios mentais para compreender o texto. 

2 - Construa período com no máximo duas ou três linhas de 70 toques. Os 
parágrafos, para facilitar a leitura, deverão ter cinco linhas cheias, em média, e no 
máximo oito. A cada 20 linhas, convém abrir um intertítulo. 

3 - A simplicidade é condição essencial do texto jornalístico. Lembre-se de que 
você escreve para todos os tipos de leitor e todos, sem exceção, têm o direito de 
entender qualquer texto, seja ele político, econômico, internacional ou urbanístico. 
(MARTINS, 1997: 15) 

 
No manual do jornal Folha de S. Paulo, as recomendações se repetem, ainda que revestidas 

de modernidade, ou seja, soam menos esquemáticas do que a maioria das cartilhas de consulta. 
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Fala-se ali em uso de linguagem coloquial, próxima do cotidiano, sem deixar de ser fiel à norma 

culta, “evitando erros gramaticais, gíria, vulgaridade e deselegância.” (SILVA, 2001: 77) 

 
Escolha a palavra mais simples e a expressão mais direta e clara possível, sem tornar o 

texto impreciso. Palavras difíceis e construções rebuscadas dificultam a comunicação e 
tornam o texto pedante: “Ele não sabe quanto gastou na compra” é melhor que “Ele não 
dispõe dos custos exatos da transação comercial.” (SILVA, 2001: 77) 

 
 

A linguagem direta e provada no fogo da concisão é um dos patrimônios do jornalismo. Em 

tempos passados, inclusive, dizer o máximo com o mínimo de palavras era motivo de 

competição, páreo favorecido pelo sistema de laudas e pelo uso da régua pauka – instrumentos 

usados para a medição do texto por centimetragem e não por número de caracteres, como 

acontece na era da informática. Por acréscimo, teria de fazer leads perfeitos no espaço recorde 

de sete linhas, evitando olimpicamente os gerúndios e a malfadada repetição de palavras.  

Ainda hoje, jornalistas escritores se gabam de escrever rápido e pouco, creditando seu 

sucesso literário às lições das antigas redações. É o caso do conhecido José Louzeiro, autor, 

entre outros, de Infância dos mortos (1976), que deu origem ao filme Pixote, a lei do mais 

fraco, de Hector Babenco. Jornalista de carreira, fez da reportagem policial, em que militou, seu 

laboratório para a ficção e para o livro-reportagem. São dele Lúcio Flávio – o passageiro da 

agonia (1975) e Aracelli, meu amor (1976) 

 
Sempre digo que o jornalista é um escritor completo. Ele tem o hábito e 

escrever. Senta o rabo na cadeira e vai trabalhando. Me espanta ver meus 
companheiros de literatura pedirem três ou quatro semanas para criar uma pequena 
história. Enquanto isso, quando chega às três horas da tarde, o jornalista aparece com 
todo o pedido pronto. (FERNANDES, 1996 b: 3) 

 

Esse roteiro não deixa de ser uma virtude, a ser imitada inclusive, principalmente por fugir 

aos clichês e aos escapismos da linguagem, cuja falta de habilidade na comunicação pode ser 

confundida com profundidade. Mas o modelo já encontra opositores, principalmente quando 

passa por uma reflexão filosófica mais apurada – cuja dificuldade maior é desconstruir a idéia 

de que a realidade complexa cabe nas simplificações do jornalismo. O fato de o jornalismo 

impresso ter se tornado fatalmente lento diante dos meios eletrônicos, principalmente nos 

últimos 15 anos, também contribui para que a linguagem veloz acabe sendo menos cultuada do 

que em outros tempos. Há momentos em que se utilizar dela beira o caricato, dado o 

bombardeio de repetições de um mesmo fato nas rádios, televisões, sites e até no campo de 

mensagem dos telefones celulares. Frente ao ataque, a imprensa escrita tende a se defender com 

a sedução do bom texto. Que não é invenção literária, evidentemente, mas flerta com ela. 
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A estrutura narrativa mais comum no jornalismo é muito limitada. À medida 
que o jornalismo ficou mais complexo e os assuntos mais vastos, muitos dos 
melhores profissionais sentiram que aquela estrutura era inadequada. “Às vezes, o 
esquema de começar com A e terminar com Z não é a melhor forma de trabalhar”, 
disse aos nossos colegas acadêmicos William Whitaker, da CBS News. “Às vezes 
tiramos L, M, N, O lá do meio da história e colocamos no começo porque ali é onde 
as coisas fazem mais sentido, facilitando o entendimento do leitor e pondo tudo em 
perspectiva. (KOVACH e ROSENSTIEL, 2003: 237) 

 

Sem abrir mão das lições da concisão e da clareza, é notório que a imprensa oscila – 

como num eterno retorno – entre o texto seco e o mais elaborado. O mais seco é profissional, 

está antenado com o tempo, é eficiente e bem-vindo, principalmente quanto mais o jornalismo 

se torna empresa e busca resultados. O mais elaborado quase que mecanicamente costuma ser 

associado à expressão jornalismo literário – ou, por acréscimo, ao new journalism, uma espécie 

de sinônimo, cujos cânones são tão antigos quanto a imprensa, mas que remete, num estalar de 

dedos, ao movimento surgido nas revistas e jornais norte-americanos dos anos 1940 - 1950 Os 

EUA são o endereço do jornalismo moderno, e nada mais justo, já que foi lá que se 

desenvolveram as mais importantes técnicas de redação da notícia. 

O curioso é que tanto o texto sem salamaleques quanto o que empresta elementos da 

ficção, principalmente as descrições, a valorização do personagem e as observações do autor-

jornalista, têm sua existência justificada no leitor. É para ele o lead e a garantia de que não está 

sendo enganado pelo sabor dos adjetivos. Para ele a notícia é dada de presente no primeiro 

parágrafo – feito um vinho novo. Supõe-se, nesse caso, um indivíduo refratário às frases longas, 

pensamentos complexos, excessos estilísticos e a qualquer sorte de raciocínio mais engenhoso. 

Mais do que isso, falta-lhe paciência para as pretensões literárias que a melhor das reportagens, 

salvo raras exceções, consegue atender. 

No caso do jornalismo literário, supõe-se o leitor à espera de entrar em cena, disposto a 

largar qualquer outro afazer e escolher a leitura, no caso de encontrar uma história que o 

seqüestre. O drops, ou seja, a nota, a notícia curta, se torna sinal de bom jornalismo tanto quanto 

a audácia de quem rompe com as normas de manual e adjetiva a cena, num legítimo quadro de 

“profissão:repórter”. A esses dois movimentos que se alternam, a imprensa brasileira viu surgir 

um terceiro, que pode ser chamado de televisação da notícia. A expressão serve para explicar o 

afã dos jornais de encamparem pautas que funcionam no audiovisual, mas carecem de densidade 

para a mensagem escrita, justamente por terem todo seu apelo na imagem e não no fato. Ou de 

adotarem a superficialidade e leveza televisiva. O resultado é que a notícia fica dotada de 

“imaterialidade”. (MARCONDES FILHO, 1993: 96) 

O clima de permissividade e concessões é corrente e pode ser sentido no conjunto da 

imprensa, como destaca o jornalista Eugênio Bucci, no livro Sobre Ética e Imprensa, ao tratar 

das fronteiras perigosas entre jornalismo e Internet, por exemplo, já que essa é uma das facetas 

mais presentes da virtualidade da informação. 
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Alguns acreditam, entretanto, que, com o advento do jornalismo pela Internet, 
as fronteiras entre a publicidade e o conteúdo editorial se tornaram mais flexíveis, 
mais tênues e mesmo mais permissivas. Um site, dizem, oferece informação 
jornalística, mas, com um simples toque no mouse, o internauta acessa a mercadoria 
que é citada na reportagem e vai direto a uma outra página de comércio virtual, onde 
pode comprar a tal mercadoria. Reportagens na Internet sobre moda, sobre decoração 
ou sobre viagens são bastante propícias a esse tipo de possibilidade. Com um 
complicador a mais: o site jornalístico por meio do qual o consumidor fez a compra 
fica com uma porcentagem da operação. (BUCCI, 2000, 125) 

 

Nem literário, nem econômico – o jornalismo a partir dos anos 1980 parece desejar ter 

movimento, repetindo não só pautas televisivas, como fórmulas de abordagem que só 

funcionam no fluido território da imagem. Sem um fato, a notícia de jornal não funciona nem 

que venha escrita por um cobra. E jamais daria um lead, levando a matéria a cair, como diz o 

jargão. Como a televisação da notícia, tornou-se evidente uma crise de identidade e, no centro 

dela, para além da linguagem, está o leitor indefinido, cercado de clichês e de lugares-comuns, 

uma espécie de cidadão que assiste à tevê na casa do vizinho. Faz-se de tudo para que ele tenha 

seu televisor em casa. Sem sucesso. 

 
A imprensa escrita está em crise. Na França, nos Estados Unidos e em outros 

lugares do mundo ela conhece uma baixa notável de sua difusão e sofre gravemente 
de uma perda de identidade. Por que razões, e como chegou a este ponto? 
Independentemente da inegável influência do contexto econômico, é preciso buscar 
as causas profundas desta crise na transformação que alguns conceitos básicos do 
jornalismo sofreram nesses últimos anos. (...) Restabelece-se assim, pouco a pouco, a 
ilusão de que ver é compreender. E que todo acontecimento, por mais abstrato que 
seja, deve imperativamente apresentar uma face visível, mostrável, televisável. (...) 
Aliás, esta concepção de informação leva a um doloroso fascínio pelas imagens 
“transmitidas ao vivo”, por eventos palpitantes, por cenas violentas e notícias 
sangrentas de jornal. (...) Pouco a pouco se estabelece na mente das pessoas a idéia de 
que a importância dos acontecimentos é proporcional à sua riqueza de imagens. (...) 
Agora, as informações devem ter três qualidades principais: serem fáceis. Rápidas e 
divertidas. Assim, paradoxalmente, os jornais simplificaram seus discursos no 
momento em que o mundo, transformado pelo fim da guerra fria e pela globalização 
econômica, complexificou-se consideravelmente. (RAMONET, 1999 : 132 – 137) 

 

O rendimento da imprensa escrita aos encantos do “espelho mágico” não é de todo um 

mal. Por estar centrado no leitor – e no leitor mais comum, justo aquele formado na frente da 

televisão – esse jornalismo se mostrou sensível a pautas de comportamento, por exemplo, tidas 

como assunto de revistas femininas ou literárias, mas antijornalísticas por natureza, já que 

nascem de generalizações, suposições e observações corriqueiras, dificilmente comprováveis ou 

quantificáveis. 

Outra marca são os infográficos explicativos, em geral didáticos, e que obrigam os 

autores a renunciar à prolixidade em nome da esquematização, muitas vezes desaparecendo 

como autores e se firmando como apuradores. Notícias breves, ligeiras, na contramão dos textos 

tijolões, como são chamados no jargão jornalístico, igualmente foram sendo privilegiadas. E 

quase sempre carregadas de elogios: trazem agilidade, leveza e sortimento para as edições. Dar 
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respostas a um mundo cada vez mais rápido, contudo, deixa marcas na cultura da notícia, que, 

em tese, sobrevive ao leitor e a seus ânimos. Quem é o agente, afinal? 

 
O jornalismo de interesse público – o ingrediente vital da democracia – tem 

sido particularmente trivializado e corrompido. Fabricantes de opiniões e previsões, 
acantonados nos “talk shows” televisivos ou nas colunas assinadas dos jornais e 
revistas, tem invadido o espaço da reportagem cuidadosamente e da interpretação 
cautelosa, especialmente durante as campanhas políticas. O jornalismo da fama tem 
sido julgado pelo público como cínico, arrogante e distanciado dos desejos e 
aspirações do cidadão comum. (HATCHEN, 1998: 176, citado por MARQUES DE 
MELO, 2003 :184-185) 

 

O problema dos jornais no final do século XX beira o clássico “quem somos” e “para 

que viemos”. À revelia de seu poder notável de reagir a mudanças e se modernizar, enfrentou 

uma situação mais delicada – a que o fez deixar de ser fonte privilegiada e imediata de 

informação, ou seja, mexeu com sua natureza. A maratona de 18 horas entre o fato, a edição, a 

impressão, a distribuição, a circulação e a aquisição do periódico por parte do leitor se tornou 

ineficiente para dar conta da dinâmica urbana. E esse é só um aspecto. Perguntar que motivos 

levaram tanta gente a deixar de ler jornal, ou pelo menos de considerá-lo, equivale a perguntar 

por que o mundo se tornou o que é. 

 
As novas tecnologias alteraram as rotinas de trabalho na redação. A reação 

negativa era previsível e compreensível: À parte as resistências ao computador, logo 
simplificadas pela associação a uma postura retrógrada de “rejeição ao novo”, os 
jornalistas temiam pelo seu emprego. Com razão: a máquina permitia o progressivo 
“enxugamento” do quadro de pessoal, a começar pelo setor de revisão, e quem ficou 
não teve a correspondente compensação salarial pelo acúmulo de tarefas. (...) Com a 
incorporação dos serviços on line pelos grandes jornais, a sobrecarga é ainda maior. 
Assim, a vantagem que o repórter de jornal impresso poderia ter em relação ao que 
trabalham em meios eletrônicos desaparece: se antes havia condições de retornar à 
redação para redigir a matéria até o horário de fechamento, hoje é preciso fornecer 
flashes para o serviço “em tempo real” do jornal e, quando for o caso, também para 
boletins radiofônicos. (MORETZSOHN, 2002: 137) 
 

A crise de identidade passa pelo tempo, que é a História, passa pela revolução 

tecnológica e pelas regras de mercado cada vez mais agressivas. Passa pelo espaço. Passa pela 

aurora de uma sociedade adolescente, insatisfeita e tirana na sua insatisfação. Como não faltam 

atrativos – a exemplo da citada notícia via celular – a ansiedade reina. Mas essa pode se tornar 

uma proposição infantil. Quem faz de um veículo fonte fidedigna tende a fazer o mesmo com 

outro. O problema é como conciliar tantas ofertas num espaço de tempo cada vez mais 

insuficiente para a circulação da informação, para a convivência familiar e para as exigências do 

mundo do trabalho. 
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Sem dúvida, a idéia da imprensa como um guardião – decidindo que tipo de 
informação o público deve saber e qual não – não mais define bem o papel do 
jornalismo. Se o New York Times decide não publicar alguma matéria, pelo menos 
um dos inúmeros sites na Internet, os radialistas ou os partidários de algum grupo 
darão a informação. Todos os dias vemos exemplos desse fato. (KOVACH e 
ROSENSTIEL, 2003: 40) 

 

Com a pressa, perdeu a força a leitura do jornal como uma prática diária tão corriqueira 

quanto um café da manhã, pondo por terra o conceito clássico de “hábito de leitura” ou “leitura 

por hábito”, o que parecia ser uma garantia de perenidade para os diários, uma crença 

inabalável, que por conta de sua certeza acabou, por certo, acarretando certos descuidos hoje 

refletidos no desempenho de mercado e na própria identidade dos periódicos.  

Esse expediente cotidiano, ligado à rotina e com supostas garantias de continuidade, 

ficou cada vez mais ameaçado pelas rádios – que deixaram para o passado a prática de 

conversas sentimentais ao pé-do-ouvido e investiram nas hard news, “saindo na frente” até dos 

sites. Como não pensar dos helicópteros da Jovem Pan sobrevoando São Paulo? Ou na Internet. 

A rede mundial de computadores abastece os empregados de diversas corporações com notícias 

nos próprios terminais de trabalho, reduzindo o número de assinaturas de jornais. A própria 

televisão, cada vez mais segmentada, oferece plantões de notícia, até chegar aos canais 

especializados na pauta diária do país e do mundo.  

A notícia fez carreira em veículos de entretenimento, abandonando o que se julgava ser 

seu espaço de excelência, as páginas de jornal, enquanto lugar da crítica, da opinião 

aprofundada, da informação apresentada em suas implicações, instrumento do cidadão e da 

cidadania e o que mais couber em sua mística, até então inabalável. 

 
No fim, a disciplina da verificação é o que separa o jornalista do 

entretenimento, da propaganda, da literatura ou da arte. O entretenimento – e seu 
primo “infotainment” – se concentra no que é mais divertido. A propaganda seleciona 
os fatos ou os inventa para servir a um propósito, que é a persuasão ou a 
manipulação. A literatura inventa cenários para chegar a uma impressão pessoal do 
que chama verdade. (KOVACH e ROSENSTIEL, 2003: 113) 

 

Parece mesmo haver pouco tempo para debater as mudanças. Pois tempo é dinheiro. E 

os expedientes se tornaram cada vez mais solitários. A profissão que atuava na horizontal – com 

todos dominando as mesmas funções – se torna funcional, uma linha de montagem, um reflexo 

das grandes corporações, cujo objetivo é o lucro e a eficiência. E pensar que o jornalismo nasce 

como um discurso humanista, que tem no seu DNA uma matriz de transformação e rebelião. 

Essa conversa agora não sobrevive aos organogramas rígidos e ameaçadores das redações. 

 

 

 



 17

Na sociedade contemporânea, é como consumidor que o cidadão se assenhora 
das informações que lhe dirão como votar. Numa certa perspectiva, é possível dizer 
que ele já não se engaja politicamente nas causas partidárias, mas “consome” 
propostas administrativas – “compra-as” com seu voto – como quem escolhe o 
melhor pacote turístico. O livre debate das idéias políticas, que para Robespierre só 
era possível mediante a liberdade de imprensa – leia-se: a liberdade do jornalismo de 
opinião – passa muito bem hoje por fora da comunicação mediada pelo jornalismo: 
passa pela publicidade e pelo marketing. (BUCCI, 2000, 192). 

 

O aumento da concorrência entre os veículos criou, de um lado, uma crise de savoir 

faire nos jornais, que desejaram ter o movimento da televisão, a instantaneidade do rádio e a 

interatividade da Internet, sempre sem muito sucesso nessa empreitada rumo a veículos de 

movimento. Em contrapartida, a relação passiva e monolítica que vigorava até então, aquela que 

entendia o leitor numa relação bancária de espera paciente pela informação impressa, vem 

passando por mudanças a galope. Infelizmente, parte dessas alterações vem confundindo o leitor 

com o cliente, o que representa uma mudança de rota na discussão, uma cilada cujo estrago não 

é difícil prever. 

 
Essa prática de implantar nas redações a chamada responsabilidade financeira 

traz também, em seu interior, a mentalidade dos negócios. Em várias empresas isso 
significa aplicar às notícias a linguagem do consumo de marketing, no processo 
transformando leitores e espectadores em “clientes”. Mais, entender esses “clientes” 
passa a ser marketing e as notícias se convertem em “serviços ao consumidor”. 
(KOVACH e ROSENSTIEL, 2003: 97) 

 

É como se a cada benefício correspondesse um perigo. A avaliação ética não se dá num 

estalar de dedos. É preciso tempo. Seria injusto afirmar que os jornais se lançam nessa 

mercantilização sem passar por conflitos. Vale recorrer ao que diz o jornal Folha de S. Paulo, 

por ocupar uma posição de vanguarda na imprensa brasileira. A Folha desvia da figura do leitor 

como cliente, por exemplo, embora, em seu manual, o coloca como aquele que sustenta a 

empresa. Daí ter com ele uma relação dita de transparência, mediada por um ombudsman – 

representante do leitor no apontamento de erros. 

 
Faz parte da filosofia editorial da Folha poupar trabalho a seu leitor. Quanto mais 

trabalho tiver o jornalista para elaborar as reportagens, menos trabalho terá o leitor para 
entender o que o jornalista pretende comunicar. 

O jornal deve relatar todas as hipóteses sobre um fato, em vez de esperar que o leitor as 
imagine. Deve publicar cronologias, biografias e mapas, em vez de supor que o leitor 
recorde ou pesquise por conta própria. Deve explicar cada aspecto da notícia, em vez de 
julgar que o leitor já esteja familiarizado com eles. Deve organizar os temas de modo que o 
leitor não tenha dificuldade de encontrá-los ou lê-los. (SILVA, 2001: 45) 

 
No mesmo manual, a Folha oferece o item “mandato do leitor”, na qual o leitor é 

apresentado como uma figura das sociedades de mercado, que delega ao jornal que compra nas 

bancas a tarefa de investigar os fatos. Romper com a assinatura é dizer que discorda da maneira 
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como o jornal fez esse serviço. “A força de um jornal repousa na solidez e na quantidade de 

mandatos que lhe são delegados.” (SILVA, 2001: 45)  

A apresentação é quase cartorial, ou seja, mesmo demonstrando respeito pelo leitor e 

deixando claro qual é o pacto que une a empresa a ele, não deixa de identificá-lo com um 

consumidor sem espessura ou profundidade. Talvez não coubesse discorrer sobre isso num texto 

de manual, mas, por exemplo, em se tratando de leitura, deve-se considerar que o rompimento 

desse pacto pode ter mais motivos que a mera satisfação de expectativas. A imaturidade de lidar 

com o estatuto da notícia é uma delas. O clientelismo, infelizmente, reforça no lugar de 

questionar uma postura que está mais para a infantilidade do que para o diálogo. Entender que o 

estatuto do cliente é o estatuto do leitor pode ser um bom recomeço. E as teorias da recepção 

oferecem farta munição para tanto. Ou se vai a elas, ou ao departamento de marketing mais 

próximo. 

 

 

2.2 A estética da recepção 

 

Os estudos de recepção ficaram bastante restritos à área de Letras, encontrando pouca 

repercussão e assimilação nos círculos de estudo de comunicação, embora continuamente citada 

por um teórico do quilate de José Marques de Melo, da USP, autor de farta bibliografia na área 

da Comunicação. As questões fundamentais das teorias, como a existência dada ao texto, assim 

que lido; ou os horizontes de expectativas dos leitores, batem na porta da imprensa 

continuamente. Não existe livro sem leitor. Existe notícia sem leitor? Se definir notícia parece 

ser a mais difícil das tarefas, mexer com o que estava quieto e definido, o leitor, pode soar uma 

insanidade. É uma suposição quase irresponsável, mas que tem lá sua graça. 

O fato é que não existe a notícia sem leitor. Notícia é consenso, é senso comum, construção, 

é um produto à venda, tomando emprestada a expressão que dá título a um dos livros mais 

festejados da estudiosa de Comunicação, Cremilda Medina, professora da ECA-USP. Em 

Notícia. Um produto à venda, a professora de Jornalismo põe as claras que o mundo da 

informação nada tem de inocente, estando tão vinculada às regras da indústria cultural quanto o 

cinema ou a televisão. Logo, emana também do público e do que os homens da imprensa 

aprenderam a fazer com ele e para ele, para o bem e para o mal. 
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(...) é preciso examinar o problema no seu enquadramento geral: informação 
jornalística como produto de comunicação de massa, comunicação de massa como 
indústria cultural e indústria cultural como fenômeno da sociedade urbana e 
industrializada. Naturalmente, só com a expansão e maturidade dos meios, em nossa 
época, é que essa reflexão está tomando corpo. O jornalismo nos meios gráficos e 
eletrônicos, o cinema e a televisão nos programas de lazer, todos os recursos técnicos 
de reprodução e divulgação de informação são jogados no quadro amplo da 
comunicação de massa. E não é mais possível discorrer sobre a mensagem 
jornalística como um dado isolado dessa realidade. (MEDINA, 1988: 16) 

 

Olhada para além do espírito mercantil, contudo, a notícia, o leitor e o jornalismo 

podem ganhar uma outra existência. E uma existência que altere a ordem dos fatores. Pode-se 

supor que o leitor, de objeto destinatário – como costuma ser tratado – passe a sujeito partícipe. 

Ou leitor, no sentido mais nobre da palavra. Parte-se do campo da manipulação das consciências 

para o da investigação subjetiva. Aquele que lê interpreta, interfere, elabora, empresta algo de 

si.  

A afirmativa de que um texto existe quando lido, ou seja, que é o leitor quem dá 

existência ao texto, coincide com o desgaste das abordagens estruturalistas, que já na década de 

1970 se mostravam ineficientes para explicar as relações entre leitor e obra (JOUVE, 2002: 11). 

O momento era de saber o que os leitores fazem com a linguagem, como se apropriam dela e 

como o destino de cada um muda a partir do momento em que a consomem e lhe dão sentido e 

utilidade. Problema que a Lingüística vai se colocar já a partir dos anos 1960, quando considerar 

que um texto é capaz de fazer ver a realidade de um determinado ângulo, e que todo autor se 

dirige, implicitamente, a um destinatário. (JOUVE, 2002: 12) 

A idéia vigente passa a ser, então, de que havia no debate em torno da leitura algo mais 

do que uma prática cultural, tão banal quanto passear na praça. Passa-se a perguntar sobre o 

modo de ler o texto e de que maneira essa leitura acaba sendo determinante sobre o olhar 

formado em torno da obra. A Escola de Constância, na Alemanha, vai dar uma grande 

contribuição a esse debate, a ponto de abrigar dois nomes que representarão tendências 

singulares nos estudos sobre leitura. De um lado está o ramo de Hans Robert Jauss e sua 

“estética da recepção”, e de outro Wolfgang Iser e a teoria do “leitor implícito”. Somaram-se ao 

debate outros autores, como Umberto Eco, que vai falar em leitura cooperante, e Michel Picard, 

que trata do “leitor real”. 

Para Hans Robert Jauss, cujas teorias se consolidam no início da década de 1970, a obra 

de arte existe em sua totalidade por meio do público e a história de uma obra é a história dos 

sucessivos leitores que teve. Em tese, quando se olha para a Monalisa, de Leonardo da Vinci, 

olha-se para a imagem não em seu estado bruto, mas para a figura que milhões de pessoas viram 

desde o século XVI, deitando sobre ela suas expectativas, sentimentos e impressões. Mirar a 

“Gioconda” é envolver-se com tudo que já se disse sobre ela, para o que aquela imagem 
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significa para o mundo Ocidental e até para aquele caderno universitário em que a misteriosa 

dama de preto aparece de bobbies. Aliás – por que misteriosa?  

A Monalisa é essa comunidade de olhares em camadas, dignas de uma arqueologia. E 

de uma arqueologia que cada um carrega, em maior ou menor grau. Tal maneira de perceber a 

criação inevitavelmente descola a leitura do universo da literatura – no sentido de ramo do saber 

que guarda e protege todo o patrimônio de uma criação e sua interpretação e a coloca no plano 

da sociedade, do inconsciente coletivo, já que ela é continuamente modificada e determinada 

pelas obras e vice-versa. (JOUVE, 2002: 14) Jauss propunha que se levasse em conta a primeira 

leitura da obra, para que não se rompesse, assim, bruscamente, com a História Literária. A 

pergunta a ser respondida é qual a leitura dominante no momento em que a obra foi lançada, o 

que ele chama de “horizonte de expectativa”. Percebendo esse horizonte, tem-se a leitura no 

tempo e o que eles, os leitores e críticos, determinaram a respeito dessa criação. Jauss pretendia 

renovar, graças ao estudo da leitura, a história literária tradicional, condenada por sua 

preocupação excessiva, senão exclusiva, com os autores. (COMPAGNON, 1999:156) O 

resultado foi conciliador, equilibrado, abrangente, legitimando velhos estudos, sem, contudo, 

rotulá-los de ultrapassados. 

A crítica de Jauss aos modelos vigentes na crítica literária tem como alvo a escola 

marxista, que, para ele, não trata o leitor de maneira diferenciada do que trata o autor. E não só. 

A escola formalista (JAUSS, 1994: 23), também objeto de sua análise, entenderia o leitor 

apenas como sujeito da percepção, alguém capaz de entender o que está sendo dito, como se 

fosse um filólogo. Trata-se de um modelo autoritário, ao qual Jauss neutraliza com uma prática 

poética. Ele propõe, em seu texto A história da literatura como provocação à teoria literária 

(1994) que o historiador, antes de classificar a obra, faça-se ele mesmo um leitor. É um desafio. 

Afinal, a obra literária não existe por si só, mas modifica-se pelos olhares de cada época – 

inclusive a visão dos estudiosos. Há uma atualização constante do texto. O que muda tudo. O 

ato da leitura é estético, mas também histórico. 

 
Ambos os métodos, o formalista e o marxista, ignoram o leitor em seu papel 

genuíno, imprescindível tanto para o conhecimento estético quanto para o histórico: o 
papel de destinatário a quem, primordialmente, a obra literária visa. Considerando-se 
que, tanto em seu caráter artístico quanto em sua historicidade, a obra literária é 
condicionada primordialmente pela relação dialética entre literatura e leitor – relação 
esta que pode ser entendida tanto como aquela da comunicação (informação) com o 
receptor, quanto como uma relação de pergunta e resposta – há de ser possível, no 
âmbito de uma história da literatura, embasar nessa mesma relação o nexo entre as 
obras literárias. E isso porque a relação entre literatura e leitor possui implicações 
tanto estéticas quanto históricas. (JAUSS, 1994: 23) 

 

A proposição de Jauss tira o leitor das sombras. Aquele que lê pode parecer imaterial, 

inatingível, uma incógnita, mas nada fica como antes a partir do momento em que alguém se dá 

conta da interpretação do leitor. Enquanto Jauss faz da história da obra seu foco de interesse, 
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Iser, a partir de 1976, aponta mais desdobramentos nessa relação silenciosa. O estudioso se 

volta para o leitor, apontando-o não só como alguém que lê governado por sua própria biografia, 

como aquele que existe como pressuposto do texto. É o leitor quem organiza a informação 

recebida. É ele quem reage diante da traição de Madame Bovary ou de Capitu. O texto não é 

mais entendido como um objeto com vida própria, mas como um objeto em relação. 

Em contrapartida, os leitores estão livres para identificar num texto algo mais do que o 

projeto do autor. “A diversidade das interpretações que a obra de Shakespeare oferece, em 

grande parte, provém de nossa ignorância quase completa da personalidade do dramaturgo. 

Como o autor não está mais presente para negar esta ou aquela leitura, o campo das 

significações pode se desenvolver quase infinitamente.” (JOUVE, 2002: 24) Logo, o leitor 

expande o horizonte do texto, estabelece relações simbólicas e um campo de possibilidades. 

As teorias de Iser expressas em Le lecteur implicite (1972) e em L’acte de lecture 

(1976) destacam que o sentido do texto é um efeito experimentado pelo leitor e não um objeto 

preexistente. A literatura, para o autor, se concretiza apenas na leitura. “O objeto literário 

autêntico é a própria interação do texto com o leitor.” Logo, “o objeto literário não é nem o 

texto objetivo nem a experiência subjetiva, mas o esquema virtual (uma espécie de programa ou 

de partitura) feito de lacunas, que são reduzidas, suprimidas pela leitura.” (COMPAGNON, 

1999: 148).  

Com Lector in fabula, trabalho de 1979, Eco se aproxima de Iser e fala em “leitura 

cooperante”, já que no interior do texto estaria programada a sua recepção, que tende a ser 

percebida melhor caso o leitor seja modelar. O leitor, desse ponto de vista, não pode fazer 

qualquer coisa, “ele tem deveres filológicos, deve identificar o mais precisamente possível as 

coordenadas do autor, Se não fizer isso, assumirá o risco de decodificações absurdas.” (JOUVE, 

2002: 26) 

Nos ensaios La lecture comme jeu, de 1986, e Lire le temps, o francês Michel Picard 

rompe com as teorias de Iser, Jauss e outros por considerá-las teorias ocupadas de leitores 

abstratos. Em oposição a eles, propõe um leitor real, que “apreende o texto com sua inteligência, 

seus desejos, sua cultura, suas determinações sócio-históricas e seu inconsciente.” (JOUVE: 

2002: 15) Distantes no espaço e no tempo, leitor e autor vão desenvolver uma relação de 

conseqüências curiosas, um verdadeiro enigma para o estudioso e para mapeá-la - já que 

desvendá-la de todo parece tarefa impossível – o pesquisador pode valer-se das teorias de Jauss 

ou Picard, Eco ou Iser, em várias medidas, a ponto de fazer a identificação dessas camadas.  

Essa relação tem tamanhas implicações que é na posição do leitor que se encontram as 

credenciais mais fortes para se discutir o indivíduo. “Que livro aberto nas mãos, no silêncio de 

sua leitura, pergunta ao escritor que não pode esquivar-se da resposta: trouxeste a chave? Com 

ou sem chave, leitor e escritor são faces da mesma moeda, não obstante as quedas-de-braço em 

que às vezes ambos se confrontam”. (LAJOLO, 2000: 33) 
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Alguns elementos tendem a ser patrimônio comum a todas as teorias, ou pelo menos 

transitar entre elas sem maiores conseqüências. É ponto pacífico, por exemplo, que o texto 

chega ao leitor fora de seu contexto de origem, restando ao leitor tentar compreender a obra pelo 

que ela diz nas suas linhas, que sistema de referências tem. “O texto é apreendido pelo leitor 

como um objeto autônomo e fechado sobre si mesmo. A mensagem literária, cortada de seu 

contexto, é recebida como um sistema fechado, cujos diferentes componentes só adquirem um 

sentido em suas relações mútuas.” (JOUVE, 2002: 23). Trata-se de um jogo – um jogo que é 

antes da leitura do que da literatura. Eis a questão. 

Outro elemento que faz parte do conjunto das discussões sobre a leitura e o leitor diz 

respeito à pluralidade de interpretações a que o texto está sujeito. E ao mecanismo que leva cada 

leitor a imprimir no texto que lê sua própria cultura, tudo o que leu anteriormente, sua visão de 

mundo, como que formando uma caixa de ressonância, um exercício de intersecção ou que 

metáfora melhor possa servir para definir o cenário espetacular, ainda que microscópico, em que 

a palavra comparece com seus sentidos seu significado social, o que o autor quis dizer com ela e 

o que é possível dizer sobre ela no momento em que se está vivendo.  

 

2.3. Leitor em ressonância 

 

Na esteira das constatações sobre o leitor, restam algumas dúvidas, como a do risco de, 

dada a interação inevitável do leitor com a obra, considerar-se legítima toda e qualquer leitura. 

Jauss se previne dessa suposta banalização sugerindo que se procure, como que à cata de um 

DNA, uma informação genética, resquícios das primeiras leituras, tal como o fazem alguns 

métodos históricos. Eco, a sua maneira, prevê um leitor que vai se cercar de informações sobre a 

obra, para não incorrer em infidelidades e afirmar que a recepção, na sua maior parte, já está 

prevista no texto. 

Barthes (JOUVE, 2002: 26), por sua vez, vai afirmar que uma leitura, para ser válida, 

deve ter coerência interna, ou “correção”. Nesse sentido, vale considerar o“conjunto da obra”, 

que vai permitir essa ou aquela associação. Dá para pensar, por exemplo, nas dezenas de 

mulheres adúlteras de Machado de Assis e no suposto adultério de Capitu a partir disso. 

Tudo isso porque não se pode, em sã consciência, validar todas as leituras, sob risco de 

incorrer num “achismo”, psicologismo, caos, num esvaziamento do conhecimento literário e 

histórico. Para tanto, no dizer de Eco (JOUVE, 2002: 26), o leitor tem “deveres filológicos”, 

para que não caia na esparrela das afirmações absurdas, incapazes de se sustentar. O francês 

Michel Charles, autor de Rhetórique de la Lecture, de 1977 (JOUVE, 2002: 30), um pioneiro 

nessa discussão, é do partido dos que acreditam que a leitura está toda ela contida no texto e que 

o texto é uma máquina de produzir leituras. Sua maior contribuição, contudo, está em afirmar 
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que o problema em questão escapa ao controle da Teoria Literária, pois se está no território do 

jogo, ou melhor, da precariedade essencial. 

Em resumo, para Michel Charles deve-se falar em leituras possíveis, já que o texto 

ordena sua leitura, estabelece um caminho, e os sentidos da leitura já estão codificados no texto. 

Do que se pode inferir que isso exige treinamento. A teoria literária da leitura, nascida do 

estruturalismo (COMPAGNON, 1999: 143), entendeu o leitor empírico como um intruso, 

preferindo um leitor abstrato e hipotético e, acima disso, um leitor que se conforme ao que o 

texto espera dele. Ocorre que nenhum leitor real se identifica com esse ser onisciente. Importa 

para a teoria, acima de tudo, a concepção da Leitura, e não o leitor de carne e osso. 

 
(...) a desconfiança em relação ao leitor é – ou foi durante muito tempo – uma atitude 
amplamente compartilhada nos estudos literários, caracterizando tanto o positivismo 
quanto o formalismo, tanto o New Criticism quanto o estruturalismo. O leitor empírico, 
a má compreensão, as falhas da leitura, como ruídos e brumas, perturbam todas essas 
abordagens, quer digam respeito ao autor ou ao texto. Daí a tentação, em todos esses 
métodos, de ignorar o leitor ou, quando reconhecem sua presença, como é o caso de 
Richards, a tentação de formular sua própria teoria como uma disciplina da leitura ou 
uma leitura ideal, visando a remediar a falhas dos leitores empíricos. (COMPAGNON, 
1999: 143) 

 

A esse dever/poder também se pode chamar “leitura crítica”, em oposição à “leitura 

ingênua”, que prescinde do conhecimento e simplesmente satisfaz as primeiras impressões do 

sujeito. H. R. Jauss ao tratar do “horizonte de expectativa”, o conjunto de normas que leva o 

leitor a considerar a sua história da leitura da obra, previne a discussão do risco de cair no vazio, 

embora essa teoria prescinda de ambição sociológica, já que as primeiras leituras de uma obra, 

feitas por pessoas comuns, foram determinantes para sua permanência no futuro (JOUVE, 

(2002: 28). 

Na introdução da coletânea de estudos Pensar a leitura: complexidade, a pesquisadora 

Eliana Yunes chama atenção para o fato de que ler não é simplesmente a decodificação de um 

sistema de sinais; e que se o universo do discurso determina significado do texto, há que se 

considerar o contexto de cada produção e quem é seu receptor. A ênfase está nele, já que, como 

lembra a estudiosa, não parece realmente possível resgatar a “intenção do autor”. 

 
A questão é que as circunstâncias em que um texto ou filme ou quadro voltam 

a “funcionar” para novos potenciais leitores estão alteradas pelas circunstâncias 
históricas: quantas canções do exílio vêm reescrevendo nossa literatura segundo uma 
leitura dos tempos e da história? E embora na sua textualidade possamos recuperar 
muitas informações do que ocorria in illo tempore, elas não podem repercutir sobre 
os novos leitores do mesmo modo, o que resulta em novas percepções e expressões 
condicionadas por outros fatores e contextos. A permanência entre nós, tantos séculos 
depois, de um Quixote ou de uma Julieta não se sustentaria por razões estéticas 
isoladas na história da literatura. A diferença está na historicidade da leitura, como 
veremos. (YUNES, 2002: 20) 
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O ponto de vista sociológico tende a levantar questões fundamentais para a leitura, pois 

chama atenção para todo sistema de trocas que essa prática supõe. O primeiro leitor de um texto 

literário está sujeito a um contato linear, lúdico com a obra, pode se perder nela e se sujeitar ao 

jogo estabelecido pelo autor, e digerir a narrativa. Já o que lê no tempo e na história (na 

verdade, relê) está em contato com um volume (JOUVE, 2002: 29), um bloco de informações, 

que lhe apresenta problemas, questões e enigmas a desvendar. É uma leitura, por certo, bastante 

próxima de um problema de matemática. E uma experiência decisiva.  

 
A leitura, bem como a escrita, são produções da experiência humana que a 

história social promoveu e, do ponto de vista da aprendizagem, correspondem a 
práticas valorizadas na transmissão cultural: ser analfabeto é estigma grave em nossa 
sociedade. Tanto assim que a instituição pública, responsável pelo patrimônio 
cultural preservado, está assentada sobre o ler e o escrever e a educação formal ou 
informal consideram a importância de recolher e registrar o vivido, formatando-o 
como narrativas e relatos. (YUNES, 2002: 34): 

 

A experiência definitiva da leitura também ocupa Jauss – que discursa no campo dos 

desejos e do futuro. Ler é uma experiência no tempo, pelo que isso tem de óbvio. E pelo que 

tem de dinâmico. 

 
A experiência da leitura logra libertá-lo das opressões e dos dilemas de sua 

práxis de vida, na medida em que o obriga a uma nova percepção das coisas. O 
horizonte de expectativa da literatura distingue-se daquele da práxis histórica pelo 
fato de não apenas conservar as experiências vividas, mas também antecipar as 
possibilidades não concretizadas, expandir o espaço limitado do comportamento 
social rumo a novos desejos, pretensões e objetivos, abrindo assim, novos caminhos 
para a experiência futura. (JAUSS,1994: 52) 

 
Numa e noutra formulação é impossível não se remeter ao leitor de jornal. Por mais que 

uma notícia seja o “prato do dia” é também uma produção cultural, e resultado de uma 

experiência coletiva – pois uma notícia também nasce do consenso e se baliza por valores que 

são os da sociedade numa determinada época, ainda que identifiquem conveniências. Ver essa 

transposição do real no suporte papel tende a mexer com crenças, a contrapor a organização do 

mundo tal como se faz com o mundo que aparece ordenado, ali, como notícia. Pode haver 

identificação. Mas também pesar, ódio e surpresa.  

Essa reação – que em nada supõe o leitor passivo - exige perguntar quem é o leitor, e 

quem é o leitor de jornal. Pode não haver respostas imediatas, mas impossível não deduzir que 

cada autor, a contar pelos temas que trata, pela linguagem que emprega, supõe um leitor, que 

idealiza e observa a seu modo. São os narratários, termo cunhado por Gerard Genette, os leitores 

supostos (JOUVE, 2002: 36), já que não há como definir o leitor concreto, por conta de serem 

eles tantos quantos são as psicologias, as procedências, os grupos sociais, os cruzamentos de 

informações e intenções que carrega. Desse modo, o leitor é quase sempre uma figura mais 

virtual do que real, à qual se chega pela soma das evidências.  
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A quem se dirigia Shakespeare, provavelmente, e a quem se dirigiam os irmãos Grimm? 

Os leitores desfrutam de imenso poder, “ainda que sejam extremamente voláteis”. O fato de não 

serem palpáveis não deve diminuir a crença na existência deles, ainda que se deva preferir os 

visíveis. (LAJOLO, 2000: 34). 

 
Essas abordagens diferentes do leitor colocam em evidência uma fronteira 

muito clara entre o mundo do texto e o mundo fora do texto. De um lado, existe o 
leitor inscrito no texto, e, de outro, um indivíduo vivo que segura o livro nas mãos. 
Como definir as relações entre esse leitor abstrato, oriundo da obra, e o leitor de carne 
e osso? A resposta é simples: é preciso imaginar o primeiro como um papel proposto 
ao segundo. Papel que sempre é possível recusar fechando-se o livro. (JOUVE, 2002, 
37 – 38). 

 

O leitor tem, portanto, o direito de recusar o papel que lhe é destinado pelo autor. Ou de, 

simplesmente, abandoná-lo, por não se sentir convidado a entrar no texto, ou por se considerar 

incapaz de segui-lo até o fim. Essa é postura do leitor real, em oposição ao narratário ou ao 

leitor virtual. Enquanto a figura do narratário é controvertida, variada e sujeita a um sem 

número de proposições, a do leitor virtual fez longa carreira entre os teóricos. Em outros termos, 

pode-se dizer que o virtual é a melhor face do narratário, e encontrou versões em estudiosos 

importantes da leitura, como Iser e Eco. 

O “leitor implícito” de Iser, por exemplo, incorpora e segue as orientações que estão no 

interior do texto, sem descartar que há uma camada subjetiva de percepção, uma reação 

individual do leitor. Em Eco, o leitor virtual corresponde ao “leitor modelo”, aquele que alcança 

as possibilidades de sucesso contidas no texto (JOUVE, 2002: 45). Jouve reitera, mas aponta 

para um leitor com gestos concretos: é alguém que decifra, que age – essa é sua forma ideal de 

ser. 

 
Temos, novamente, uma figura de leitor instituída pelo texto: o receptor, ativo 

e produtivo, que o melhor deciframento da narrativa implica. O leitor modelo, em 
outros termos, é o leitor ideal que responderia corretamente (isto é, de acordo com a 
vontade do autor) a todas as solicitações – explícitas e implícitas – de um dado texto. 
Entre as “respostas” que o texto solicita do seu leitor, podem muito bem figurar 
hipóteses errôneas. O fracasso interpretativo – se estiver programado pela narrativa – 
pode ser uma das condições de “felicidade” da leitura. (JOUVE, 2002: 45 ) 

 

As descrições possíveis de leitores, contudo, não respondem a todos os problemas, até 

porque é difícil percebê-los de uma maneira resolvida, estática, previsível, posto que se movem 

num cenário dinâmico. Resta, portanto, saber como o leitor reage ao papel que lhe é destinado. 

Nesse território, deve-se adotar um procedimento pragmático, ou seja, partir da própria 

experiência de leitor, ouvir a outros leitores, formulando um panorama incompleto, estranho aos 

códigos científicos, mas talvez verdadeiro em sua inexatidão. Ou seja, a verdade do leitor é que 



 26

ele não se dá facilmente – ele é tão enigmático quanto a natureza humana, e é esse justamente o 

seu fascínio. 

Essa impossibilidade de acesso, essa figura sempre conjectural do leitor (JOUVE, 2002: 

49) teria levado Michel Picard a procurar o leitor real, desvencilhando-se das ciladas do leitor 

abstrato. Interessa-lhe o indivíduo que tem o livro nas mãos. Picard assim se refere ao leitor: 

 
Os leitores teóricos representam de fato um avanço científico interessante; mas 

seu caráter abstrato, narratário tomado no texto ou leitor “inscrito”, arquileitor ou 
leitor modelo, “leitor” histórico-sociológico ou consumidor visado, tudo neles parece 
asceticamente, hipocritamente, fugir diante dessa obscenidade: o verdadeiro leitor 
possui um corpo, lê com ele. Ocultamos essa verdade tão imperceptível!” (PICARD, 
1989: 133, citado por JOUVE, 2002: 49) 

 

Ao tratar das teorias de Picard, Jouve destaca que o autor francês, em La lecture comme 

jeu (1986), apresenta o leitor e a leitura em três instâncias diferentes – a de ledor, lido e leitante. 

O ledor nada mais é do que o leitor enquanto indivíduo que segura o livro com as mãos; o lido 

se refere ao inconsciente do leitor, circulando pelas proposições do texto; e o leitante é a parte 

desse processo mais crítica, aquela que transcende a obra, que se interessa por sua 

complexidade. A inter-relação, ou a relação dialética, dessas três instâncias faz da leitura um 

jogo atraente e, em certo sentido, imprevisível. 

Para JOUVE (2002, 51), a teoria de Picard tem suas incongruências, pois não responde 

a perguntas como os níveis de distanciamento que o leitor tem com o texto nas três instâncias. 

Mas não critica o autor sem antes destacar um certo ineditismo contido na idéia do “leitante”, 

que é o leitor que se envolve na construção do texto, relaciona-se com o autor, faz perguntas, 

interage. 

As discussões sobre a figura do leitor levam a deduzir que o ato de ler em nenhum 

momento é passivo. Trata-se de uma tarefa produtiva e a obra, para merecer esse nome, não se 

sustenta sem a presença daquele que lê. O texto, por acréscimo, está sempre inacabado, à espera 

do leitor para que seja completado, e está sujeito às experiências sensíveis do homem e do 

mundo. Ou seja, não há como delimitar um universo que esteja além da vida real, dos 

sentimentos mais banais, dos conhecimentos sensíveis do cotidiano.  

Nenhum texto pode abrir mão da contribuição do leitor, que dará corpo, aparência, 

textura, volume a situações e fatos descritos. É ele quem empresta a uma história a possibilidade 

da verossimilhança e, por conseguinte, de interesse. “Como as personagens, o espaço e a 

situação não podem ser descritos inteiramente, o leitor completará a narrativa na sua imaginação 

segundo aquilo que lhe parecer verossímil.” (JOUVE, 2002: 63). 
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A leitura tem a ver com empatia, projeção, identificação. Ela maltrata 
obrigatoriamente o livro, adapta-o “às preocupações do leitor”. Como Proust repetirá 
em O tempo redescoberto, o leitor aplica o que lê à sua própria situação, por 
exemplo, a seus amores, e o “o escritor não deve ofender se o travesti der às suas 
heroínas um rosto masculino”. (...) O leitor é livre, maior, independente: seu objetivo 
é menos compreender o livro do que compreender a si mesmo através do livro; aliás, 
ele não pode compreender um livro se não se compreende ele próprio graças a esse 
livro. (COMPAGNON, 1999: 144) 
 

A esse processo interativo também se pode chamar “pacto de leitura” – o texto propõe 

uma série de convenções e o leitor a aceita. Essa convenção pode ser uma história sobre mortos 

que ressuscitam, experimentações de linguagem ou os ditames de um lead da notícia, com 

ausência de adjetivações e aparência de imparcialidade. Supõe-se o leitor avisado. Ou, ao 

menos, o leitor cativado pela proposta que acaba de encontrar. São embreagens, com as quais se 

entra num texto e se aceita suas normas. 

 
Orientado pelo contrato de leitura, o leitor, como vimos, constrói sua recepção 

apoiando-se nos espaços de certeza fornecidos pelo texto. Esses pontos de ancoragem 
delimitam a leitura e a impedem de se perder em qualquer direção. Além dos títulos e 
da menção do gênero (que dizem respeito ao que se chamou de peritexto), podem-se 
destacar em todo texto canais semânticos que estruturam a leitura. As unidades que 
os compõem podem ser ligadas por relações de semelhança (várias palavras 
remetendo para o mesmo tema), de oposição (o sentido se organizando em torno de 
uma antítese) ou de concatenação (seqüências de ações formando um todo). (JOUVE, 
2002: 70) 

 

O leitor, que se apóia nas informações dadas pelo texto, se ocupa de traçar relações, de 

estabelecer idéias de oposição, semelhança, contradição, em geral tiradas de seu próprio 

repertório. Como dizia Proust, “não há leitura inocente, ou transparente: o leitor vai para o texto 

com suas próprias normas e valores.” (COMPAGNON, 1999: 148).  

Essa troca atinge nível tal que o leitor preenche vários vazios do texto, o que Jouve 

chama de “espaços de indeterminação”. Essa possibilidade também é investigada por Iser, que 

denomina esse aspecto do texto de “vazio”. Resta, diante dele, recorrer aos préstimos da 

imaginação e da experiência da leitura para preencher o que não se sabe, fazendo de cada leitura 

um ato singular. A poesia está muitas vezes repleta de estranhezas, que precisam ser 

completadas pelo leitor. Vácuo semelhante, mas geralmente em menor grau, existe em textos de 

jornal, ainda que a decodificação da mensagem esteja ali prevista pela facilidade com que o 

texto é construído. 

Mas não é essa a relação primordial da leitura, ato que tem expedientes em geral muito 

mais rígidos, quando não aprioristicamente mecânicos. A leitura é antecedida, por exemplo, pela 

necessidade de resumir, de entender globalmente o que ainda vai ser decodificado, como que 

garantindo para o indivíduo que vai, ou não, valer a pena aquele esforço e aquele tempo. No 

bojo dessa ação está a tentativa de simplificar o conteúdo narrativo, o que também pode 
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acontecer ao fim de cada parágrafo ou página, como que tornando mais produtivo, palatável e 

palpável o conteúdo. 

Por causa do reflexo de antecipação, o texto se apresenta como um teste para as 

capacidades de previsão do leitor. Se certos gêneros, como o romance policial, estão totalmente 

fundamentados nesse princípio, até mesmo as obras consideradas mais literárias não podem 

deixar de lançar mão dele: “O leitor modelo deve colaborar para o desenvolvimento da fábula 

antecipando os estágios sucessivos. A antecipação do leitor constitui uma porção de fábula que 

deveria corresponder àquela que vai ler. Uma vez que terá lido, perceberá se o texto confirmou 

ou não sua previsão” (ECO, 1985: 148). O texto, com felicidade qualificado por Eco de 

“máquina preguiçosa”, necessita das previsões do leitor para funcionar. Depende dessa condição 

para poder confortá-lo, surpreendê-lo ou interessá-lo. (JOUVE, 2002: 1976).  

O leitor que prevê e que age por reflexo, que desenvolve uma relação dialética com o 

texto, logo realiza uma performance e desempenha graus de competência no ato da leitura. Ele 

constrói a recepção, e mesmo a cultiva, com sucessivas leituras, tornando-se mais treinado e até 

mais maduro para o ofício. Um ofício que o ajuda a lidar com estruturas simples e complexas de 

texto, sentidos ambíguos, fórmulas, estilos, palavras desconhecidas, mensagens subliminares. A 

traçar grandes linhas. Panorâmicas. A perceber a ideologia de cada proposta. Esse processo 

pode ser comparado a um jogo de xadrez. (ECO, 1985: 145) O leitor recorre aos roteiros 

comuns para tentar entender do que se trata. Quando, no início de O Processo, K. vê surgir em 

sua casa indivíduos estranhos a seu convívio, o leitor ativa espontaneamente o roteiro “prisão”. 

Ora, quando um indivíduo desarmado é preso por um grupo numeroso e preparado, ele tem 

pouca chance de escapar. O roteiro comum “prisão” deixa assim prever, para K., um futuro 

bastante sombrio. (JOUVE, 2002: 82). 

Em paralelo às teorias desenvolvidas por Iser, Jauss e outros, ganhou fôlego uma série 

de preocupações em torno da sobrevivência do leitor, motivadas principalmente pelo 

desenvolvimento dos meios eletrônicos e pela mudança nas práticas de leitura, por acréscimo. 

Procura-se, por extensão, na escrita uma resposta para a leitura, posto que a interatividade 

permitida pela Internet tem estimulado a leitura acoplada à própria redação. (CHARTIER, 

2002). No ensaio “Morte ou transfiguração do leitor?”, publicado no livro Os desafios da 

escrita, o intelectual francês Chartier remete às preocupações de Roland Barthes, no final dos 

anos 1960, com a decretração pela crítica (Barthes, Foucault), da morte do autor, e ao momento 

em que a leitura passa a ser compreendida como “plural, móbil, instável” e na qual o texto 

adquire sua significação.  

Mas, esse panorama não tardou a mudar, dadas as grandes transformações nas práticas 

de leitura a partir da década de 1960. (CHARTIER, 2002: 102). Verificou-se, então, diminuição 

de leitores mais treinados, com base em pesquisas de consumo de livros na França, a perda de 

status do livro, assim como a mudança brusca de perfil do mercado editorial, cada vez mais 
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reticente a assuntos e gêneros que tenham desempenho modesto no mercado. Por fim, vence a 

“civilização da tela, do triunfo das imagens e da comunicação eletrônica” (CHARTIER, 2002: 

102). As telas de computador e de tevê têm textos também. “A antiga oposição entre, de um 

lado, o livro, a escrita, a leitura, e, de outro, a tela e a imagem é substituída por uma nova 

situação que propõe um novo suporte para a cultura escrita e uma nova forma para o livro.” 

(CHARTIER, 2002: 106).  

Resta investigar como os meios eletrônicos vão produzir seus próprios leitores, 

ancorando-se, a princípio, na informação de que a História da Leitura registra um descompasso 

entre a maneira de ler e as novas tecnologias. Mas a distância entre a obra e o leitor tende a ser 

cada vez menor. “A revolução do texto eletrônico é, de fato, ao mesmo tempo, uma revolução 

da técnica de produção dos textos, uma revolução do suporte do escrito e uma revolução das 

práticas de leitura. São elas caracterizadas simultaneamente por pontos fundamentais que 

transformam profundamente nossa relação com a cultura escrita.” (CHARTIER, 2002: 113).  

A rede também pode ser vista como uma metáfora da obra impressa. “Um texto que 

agora se dá a ler em um meio que é também o meio em que se escreve e, muitas vezes, no qual 

também se publica, agenciando um processo de reciclagem do conhecimento em uma escala 

sem precedentes, confundindo as práticas da escritura e da leitura.” (BEIGUELMAN, 2003: 18). 

É uma relação original, pois comporta o texto e a escrita, e pode materializar o desejo de 

totalização do saber. Em contrapartida, levando em conta a hegemonia das redes e seu controle 

sobre a informação, pode separar identidades e exacerbar o particular. Seria o leitor em tempos 

de solidão midiática. Ou pelo menos diante de uma outra forma de solidão. 

 

2.4 O estado das coisas 

 

Em 1999, durante um seminário de realizado no I Salão do Livro para Crianças e 

Jovens, na Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil, com sede no Rio de Janeiro, a 

jornalista Cecília Costa, editora do caderno literário Prosa e Verso, do jornal O Globo, 

expressou em sua fala o atual estado das coisas no que se refere à agonia dos jornais. Sem meias 

palavras, lamentou a ausência de anúncios das editoras de livros nos suplementos dos jornais, 

lembrando que todas estão sempre preocupadas com a divulgação, mas que estão de costas para 

a situação de perigo a que costumam estar sujeitos os cadernos de cultura.  

Ela se referia, em especial, à ausência de matérias sobre livros infanto-juvenis. 
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Nossa boa vontade é imensa, portanto, mas sei que é pouco, muito pouco. Os 
autores de livros infanto-juvenis queriam muito mais, a Fundação Nacional do Livro 
Infantil e Juvenil também, os ilustradores e até mesmo as editoras. Por que este ‘até 
mesmo’ diante das editoras? Porque na realidade o interesse por parte delas é 
pequeno diante dos demais parceiros deste mercado. Chega a ser estranha a 
comodidade das editoras de livros infantis, no que diz respeito à divulgação dos 
livros. Ao contrário das editoras para adultos, que jogam em cima dos editores 
literários sua matilha de assessores e de divulgadores, as editoras de livros infantis 
trabalham bem mais silenciosamente, só levantando um pouco sua cabeça de hidra 
mágica no Natal e/ou em bienais. (COSTA, 2002: 19). 

 

É apenas um exemplo para tratar da orfandade dos jornais, que enfrentam baixas 

assustadoras em sua receita publicitária e, até onde se sabe, não são bens considerados pela 

sociedade como bens a serem salvos. O mesmo não costuma acontecer com os times de futebol. 

Em contrapartida, no interior das empresas de comunicação se verifica, empiricamente, duas 

atitudes. De um lado, figura o desânimo, diante das condições de trabalho atribuladas, 

sentimento que tende a repercutir no desempenho das tarefas. Ou seja, revela-se em matérias 

burocráticas, cartoriais e enfadonhas. De outro lado, esboça-se uma reação contínua, expressa 

em pautas arrojadas e na afirmação da linguagem do jornal, pois há jornalistas que ainda 

acreditam que se possa recuperar o leitor que fugiu. 

Essas considerações têm um único objetivo: lembrar, que para bem ou para mal, a 

discussões sobre a leitura de jornal acabam se confundindo com questões da órbita dos 

departamentos comerciais, dos mercados cada vez mais oscilantes, do negócio da cultura e da 

indústria cultura. Em 1999, no mundo todo, o setor movimentou US$ 496,5 milhões, metade 

disso apenas nos Estados Unidos, segundo pesquisa da Al Liberman & Patrícia Esgate (TRIGO, 

2003: 27). O dado se refere a setores como cinema, televisão, editoração, esportes, vídeos e 

jogos e aparelhos de reprodução de imagem, entre outros.  

Outra pesquisa, essa da PrincewaterhouseCoopers (PWC) publicada recentemente na 

imprensa (FERNANDES, 2004: 6), aponta que nos próximos cinco anos o mercado da cultura 

vai crescer mais do que a economia com um todo, ou seja, 6,8%, ultrapassando a movimentação 

atual, de US$ 1,3 trilhão/ano (esse valor envolve mais itens, como parques temáticos e turismo, 

daí ser maior do que a pesquisa da Al Liberman). 

As pesquisas de desempenho de leitura dos jornais são constantes e apresentam alto 

grau de refinamento (aferem gosto do público para viagens, sessões preferidas, hábitos de 

consumo etc.), mas raramente contemplam o modo como as pessoas lêem, o que ajudaria, em 

muito, a tentar uma extensão das teorias da recepção aos veículos impressos. Há, por exemplo, 

poucos dados oficiais sobre o horário das leituras ou mesmo a divisão de um determinado diário 

dentro de uma casa. Ou sobre o montante dos que deixaram de comprar jornal por ter acesso à 

Internet nos ambientes de trabalho. Mesmo do ponto de vista histórico, verifica-se um vazio, um 

arrazoado do senso comum no momento de definir o modo como se lê ou se construiu essa 

leitura no tempo. 
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Parece-me que o fato é verdadeiro, mas é um processo no qual há uma 

emancipação do periódico em relação ao livro. Os primeiros periódicos dos séculos 
XVII e XVIII mal se diferenciavam dos livros porque podem ser encadernados da 
mesma maneira que um livro e não estão vinculados à atualidade, com exceção das 
assinaturas dos diários, se lembramos o sentido etimológico da palavra diário, 
journal. No século XVIII, embora se mantenham esses elementos de dependência, 
inventa-se um novo periódico, que talvez o seja mais pelo conteúdo textual que pela 
forma material. Há outra relação entre o periódico e o acontecimento que vai 
distanciar o periódico do livro, mas a evolução que você descreve ma parece 
encontrar sua realidade mais profunda no século XIX. (CHARTIER, 2001: 128) 

 

Chartier se refere ao momento em que, na França de 1840, o preço dos jornais baixa 

consideravelmente, deixando de ser um suporte de informação e entretenimento tão restrito. É a 

época dos feuilletons, que provavelmente deram origem à palavra folhetim, essa também de 

caráter popularesco antes de se tornar cult. Duas décadas depois, a França vai experimentar uma 

expansão ainda maior dos jornais, já que podiam circular com a ajuda dos correios e das 

estradas de ferro, e com uma velocidade tal que lhes permitia sair apenas do universo da opinião 

e do comentário político para tratar de atualidades.  

 
A partir da evolução do XIX vemos esta relação com a notícia acumulada, com 

a notícia urgente que exerce pressão sobre o jornal. Esta relação com o fluxo 
cotidiano das notícias vai definir o periódico, e a transformação ao revés deste de 
novo em livro não me parece uma tendência atual, porque aqui o conteúdo é mais 
importante do que a forma, o conteúdo em sua relação com essa impaciência dos 
acontecimentos e a impaciência dos leitores também. (...) Mesmo quando os 
suplementos literários falem de livros, desvinculando-se da atualidade do mundo, não 
têm o status de livro como objeto que se conserva: são textos completamente 
dominados pelo efêmero do conteúdo de outras partes do jornal. (CHARTIER, 2001: 
129-130). 

 

A efemeridade, uma qualidade – defeito implícito à linguagem do jornal – pode dizer 

muito sobre o leitor, afinal, ele se relaciona com um veículo real, sobre o qual se pode usar as 

idéias de McLuhan e a célebre frase “o meio é a mensagem”. O pesquisador Maurice 

Mouillaud, da Universidade Paris II (MOUILLAUD e PORTO, 2002: 173) discorre sobre as 

relações que ligam os periódicos ao seu leitor. São relações de fidelidade. Há um pacto de 

leitura que supõe o abastecimento de informações sem que seja preciso a continuidade, o 

próximo capítulo ou a narrativa – aquela que pede que se retenha uma quantidade de 

informações para seguir adiante na leitura. Trata-se de uma relação pragmática em que um não 

existe sem o outro. “O códex, o formato, a área da página, o próprio papel clamam pela 

manipulação de um leitor.” (MOUILLAUD e PORTO, 2002: 174) 

O mais curioso na posição de Maurice Mouillaud, no entanto, diz respeito à aplicação 

das teorias da recepção – às quais trata como financista. Na mesma medida em que ele diz que o 

jornal não existe sem o leitor, afirma que o jornal cria uma figura de leitor, e para tanto remete 

ao “leitor visado” de E. Wolff, ao “leitor modelo” de Eco, ao “leitor implícito” de Iser, ao 
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“arquileitor” de Rifaterre. O autor se permite ser poético. Considera, por exemplo, que o gesto 

de abrir o jornal, pela manhã, é um gesto inaugural, o início do dia, a descoberta das novidades 

do mundo.  

Assim, no decorrer do dia, a leitura desse mesmo jornal perderia seu encanto. A 

informação se desgasta na medida de sua leitura e de seu tempo, até formar um “conjunto 

vazio”. “O ato da leitura é, ao mesmo tempo, a acumulação de um capital: um saber que está a 

salvo do tempo. Saber e informação estão em uma relação invertida, na qual os ganhos e as 

perdas se fazem às expensas um do outro: a informação se gasta no próprio tempo em que um 

saber se acumula.” (MOUILLAUD e PORTO, 2002: 175) 

A relação imbricada entre tempo, atualidade, saber, usura são bastante peculiares, e não 

é a mesma do livro, por exemplo, ou tampouco a da televisão e do rádio, cujas informações 

evaporam, ou seja, sendo impalpáveis, são substituídas imediatamente. Os autores tocam ainda 

em outra questão importante no que se refere ao universo do leitor de jornal: o que ele lê, sabe, é 

sinônimo de presente, embora já tenha acontecido. A leitura, portanto, tem o poder de tornar 

presente um fato. Ora, todo o alarmismo que ronda as redações, onde se apregoa a quase 

desgraça de estar a tantas e tantas horas do fato, e em desvantagem em relação à net ou à 

televisão, talvez nada mais seja do que ignorância do mecanismo que se dá no ato da leitura.  

Madame Bovary não traiu seu marido na obra de Flaubert. Ela o trai a cada leitura. A 

bomba não explodiu no Oriente Médio, explode no momento da leitura, embora essa mágica 

não possa se repetir quando o calendário já estiver a mais do que um dia do fato. “... o hoje da 

informação é o ontem do acontecimento. Contudo, passa como se este lapso fosse, como diz 

Umberto Eco, narcotizado no momento da leitura do jornal.” (MOUILLAUD e PORTO, 2002: 

177), cita o autor ao se referir à embreagem do leitor no momento em que atualiza a notícia e a 

aceita como parte do mundo em que habita. 

Esse leitor, por extensão, está implícito à construção presentificada do texto jornalístico, 

uma proposição que nem sempre é aceita com naturalidade pelos estudiosos de comunicação. A 

angústia do tempo presente é uma fonte de ansiedade nociva à notícia, como se não se pudesse 

mais ver o mundo sem a tensão dos fatos, como uma sucessão de novidades em alta velocidade, 

que se dão num suporte desterritorializado, que rompe todas as fronteiras geográficas e as 

aproxima. O leitor programado para esses textos pode estar aqui como na Austrália, sem 

maiores barreiras. Ele estaria colocado em perspectiva, de modo a enxergar esses lugares e as 

vozes que deles provêm, uma “perspectiva invertida”, como as das pinturas medievais, feitas de 

cabeça para baixo para serem vistas em pé, do centro da nave. São, por acréscimo, estruturas 

abertas, “por definição, estranhas à unificação e à totalização”, polifônicas por natureza. 
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O jornal não tem fábula integradora, mas uma multiplicidade de cenários no 
interior de cada um dos nichos da cena jornalística. O percurso da intriga é 
substituído pela co-ocorrência das informações no espaço. Também, não há narrador 
que se encarregue do conjunto de enunciados. A montagem é um analogon da 
instância que Van der Heuvel designa como “o autor-gerente”. Entretanto, assim 
como a ficção, o jornal é um lugar sem lugar: uma superfície aberta, sem sintaxe que 
liga os enunciados, um tempo sem continuidade entre os números. (MOUILLAUD e 
PORTO, 2002: 186) 
 

Leitor e jornal pressupõem este universo estilhaçado, sem perspectivas e narrativas 

definidas, nem hegemônicas. Muda-se de canal constantemente e, se há alguma unidade 

possível, é a unidade da não-unidade, as seqüências que não se completam e o distanciamento 

contínuo do olhar, para que o fato possa ser visto. Esse deslocamento está previsto pelos autores 

dos textos, que sempre estabelecem mais de uma opinião e perspectiva. Para se consolidar, o 

leitor precisa ter mobilidade e uma certa dose de desejo. 
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3. LIVRO, LEITURA E IMPRENSA NO BRASIL 
 

Imprensa, leitura e literatura são três realidades que se confundem no Brasil do início do 

século XIX , quando a família real portuguesa se muda para o Rio de Janeiro, temendo o avanço 

das tropas napoleônicas na Europa. Ainda na condição de colônia, o país vai ter a partir daí uma 

série de experiências decisivas no desenvolvimento das letras, principalmente no 

estabelecimento de uma elite intelectual. A reboque, consolida-se uma idéia de nação, cujas 

bases estarão construídas na imprensa e terão na literatura um de seus pilares. Forma-se um 

cenário de ebulição, marcado pela mobilização em prol da Independência, por discussões 

acaloradas nas páginas dos jornais, pelos saraus animados das classes privilegiadas – nos quais a 

literatura vai ganhar espaço -, pelos conventos e pelos núcleos políticos.  

Essa encruzilhada em que se encontram aspirações e interesses novos e capazes de gerar 

movimento na então distante colônia vai ajudar a definir o perfil do brasileiro culto – um tipo 

que age em sintonia com os círculos educacionais, seu espaço por excelência; que tem 

aspirações a participar dos governos, posturas conservadoras, vizinhança com o poder e, pelo 

menos em determinado momento da História, encontra no periodismo o canal mais eficiente 

para se tornar conhecido, mesmo sem ter benefícios econômicos com essa escolha.  

A esse período decisivo na construção da identidade do intelectual brasileiro, Antonio 

Candido, em Formação da Literatura Brasileira, chama de “Promoção das Luzes”, numa 

referência à difusão do espírito iluminista que ganha impulso no país a partir da instalação da 

corte portuguesa; e ao momento em que, pela primeira vez, o Brasil vêe surgir um grupo 

expressivo de consumidores de livros e de arte em geral. O culto à instrução ganha fôlego a 

partir daí, para não mais cessar, à revelia de todas as profecias catastróficas e do senso de 

inferioridade em relação ao público brasileiro – direta e indiretamente catalogado como indigno 

de seus autores. 

Em resumo, quando dom João VI se instala no Brasil, os intelectuais que aqui viviam 

em 1808 viram uma grande oportunidade de finalmente serem reconhecidos, saindo das 

margens da metrópole. Esse sentimento, contudo, virá marcado de uma ansiedade indisfarçável. 
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A formação precária fez com que entre esses pensadores ganhasse impulso um comportamento 

bajulatório – ou seja, estar ao lado do rei era o caminho mais curto para se chegar ao 

reconhecimento social. As letras eram apenas um pretexto ou um mero código social. O 

monarca passa a ser citado como um homem dotado de bravura e fineza extremada, elogios que 

criavam uma cortina de fumaça em torno do homem que saiu fugido da Europa e em certo 

sentido estava encarcerado no Brasil, numa situação não propriamente honrosa. (CANDIDO, 

2000: 2115) 

São exemplos da literatura de agrado os poemas épicos Brasilíada, de Tomás Antônio 

dos Santos e Silva, e Alfonsíada, de Antônio Osório de Pina Leitão. À revelia do caráter caricato 

desse alpinismo literário, o circuito de prosadores e poetas que se forma em torno da corte 

contava com figuras importantes para a História do Brasil, como José da Silva Lisboa, o 

Visconde de Cairu, e José Bonifácio. (CANDIDO, 2000: 217) E não havia apenas personagens 

de peso em ação, mas uma mentalidade se formando. Em paralelo à bajulação e ao deslumbre 

frente à possibilidade de, enfim, sentir-se parte da civilização – a primeira metade do século 

XIX acabou sendo marcada por um grande impulso às letras e à ciência, além de ser o instante 

privilegiado em que a literatura passa a ser discutida como coisa pública (CANDIDO, 2000: 

217).  

O cenário não se limitou a fogos de artifício nos limites da Quinta da Boa Vista. D. João 

VI vai encontrar, inclusive, opositores dotados de estatura intelectual e literária, a exemplo do 

jornalista Hipólito José da Costa, um republicano de fina estirpe, que viveu na Europa a partir 

dos 19 anos de idade, até que se viu perseguido pela Inquisição e teve de se refugiar em 

Londres. De lá, editava e fazia circular aquele que para muitos é o veículo inaugural da 

imprensa brasileira, o Correio Braziliense, embora não seja pioneiro do ponto de vista 

cronológico. O mensanário representou um incômodo ao rei ao longo de 174 edições, ainda que 

tenha apresentado altos e baixos no seu perfil combativo. Deixou de circular, em 182, com a 

Independência. 

O Correio Braziliense se destacou não só como uma tribuna de idéias políticas, mas 

como um jornal que abriu espaço para matérias de natureza científica, o que é bastante coerente 

com a biografia de Hipólito José da Costa, já que na juventude esteve nos Estados Unidos para 

estudar a economia agrícola, tomando contato com idéias avançadas para a época. A vivência na 

Europa, desde o início da juventude, também teria somado em sua iniciação de alto gabarito. 

Quanto à paternidade do jornalismo brasileiro, a questão permanece inconclusa, já que essa 

honraria durante 50 anos esteve reservada a frei Tibúrcio José da Rocha, que imprimiu a Gazeta 

do Rio de Janeiro em 10 de setembro de 1808. (MARQUES DE MELO, 2003: 29-30) 

O que conta, em se tratando de Hipólito José da Costa, foi sua trajetória singular e 

coerente, descrita com precisão e paixão por seu melhor biógrafo, Barbosa Lima Sobrinho, autor 

de Antologia do Correio Braziliense (1977). Lima Sobrinho afirma:  



 36

 
(...) não se pode negar que, do primeiro ao último número do Correio Braziliense, há 
uma admirável linha de coerência, imutável e lúcida. Como se houvesse, de um lado, 
o campo das idéias efêmeras e provisórias ou das impressões não elaboradas e, do 
outro, o domínio das convicções intocáveis, o que havia de decidido e permanente 
nas suas decisões e nos ideais. (Citado por MARQUES DE MELO, 2003: 31). 

 

A figura de Hipólito José da Costa, vale lembrar, é uma lembrança discreta nos círculos 

jornalísticos e discretíssima nos literários, o que não deixa de ser surpreendente. Sua epopéia de 

resistência e exílio, por si só, é um dos paradigmas da resistência brasileira às investidas do 

império português. Mas Hipólito, em sua grandeza, não resolve a equação da formação do 

público no Brasil, que a grosso modo não estava participando daquele embate político. Era uma 

conversa entre iguais. Ocorria em paralelo ao dos saraus, à margem de uma sociedade que vai 

caminhar devagar até a formação de seus leitores. 

 

3.1 Apesar da censura, os livros e a imprensa 

 

Um dos marcos da discussão sobre a proximidade entre elite intelectual e poder é que 

até 1808 praticamente não existe imprensa no Brasil. Um alvará de 1720 impedia a instalação na 

colônia de qualquer manufatura, incluindo as de impressão, medida que retardou a circulação de 

jornais e o que resulta dessa prática, como a difusão das práticas de leitura e a formação de um 

público leitor. Mesmo a vinda de uma prensa, em meio aos pertences dos reis de Portugal, é 

cercada de ironia, já que se conta que D. João VI, ao tomar posse da colônia precisou publicar 

um ato e não havia como, até que os interessados se dessem conta de que havia um prelo 

completo, vindo da Inglaterra, e que chegara até aqui nos porões no navio Medusa. (LAJOLO e 

ZILBERMAN, 1999: 123) 

A censura real no Brasil seguia a carta de lei de 1794, que aboliu a Real Mesa da 

Comissão Geral do Exame e Censura dos Livros e restabeleceu as tradicionais instâncias: a 

Inquisição, o Ordinário e a Mesa do Desembargo do Paço. (NEVES, 1999: 378) Com a vinda de 

D. João VI, ainda que a vida cultural da colônia tenha se enriquecido, a censura passa a ser 

exercida pela Junta Diretora da Imprensa Régia. Livros importados não podiam ser retirados da 

alfândega sem autorização. “Homens conservadores, mas esclarecidos, os censores defendiam a 

adoção de idéias ilustradas para reorganizar a sociedade, mas temiam que nelas se escondesse a 

proposta de uma revolução.” (NEVES, 1999: 381) 

Em paralelo a essa mudança eminentemente técnica, a passagem da literatura ao status 

de coisa pública e o estabelecimento de um núcleo expressivo de leitores no país, no século 

XIX, se deram com uma mudança de foco de poder intelectual. A usina de idéias transfere-se 

dos núcleos eclesiásticos e religiosos, no qual havia acesso a livros e ao conhecimento, para o 

universo civil, esse com mais espaço para o pensamento livre e alheio às amarras da escolástica 
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e do dogmatismo católico. É por conta da esfera pública que a perseguição oficial a determinada 

parcela de obras vai diminuir, embora ainda pudesse ser sentida.  

Também é por conta do “poder temporal” agora em ação que vão surgir escolas 

técnicas, voltadas para o ofício profissional, jornais independentes e, ainda em 1808, a 

controversa Imprensa Régia. Mesmo ocupada de criar uma redoma para a corte, desse órgão, 

criado em 13 de maio de 1808, saíram edições de livros como Marília de Dirceu, de Tomás 

Antônio Gonzaga, um marco da literatura brasileira, e Uraguai, de Basílio da Gama. Uma vez 

implantada, a Imprensa Régia ficou sob o monopólio do governo e prensas clandestinas 

continuavam a ser fechadas e seus donos perseguidos, reforçando no imaginário popular a idéia 

de que as letras e o jornalismo funcionam como territórios de complicações.  

A censura vai ser abolida apenas em 1821, ainda assim por conta de uma constituição 

imposta ao monarca, oriunda de Portugal. O que se seguiu a esse período menos turbulento foi a 

dificuldades de manter as publicadoras. A própria Imprensa Oficial, mantida com dinheiro 

público e editando livros didáticos para as escolas, teve anexada uma fábrica de baralhos, para 

que pudesse se manter. (LAJOLO e ZILBERMAN, 1999: 126) 

Enquanto as escolas e jornais proliferam, o consumo de livros permanece sendo um 

problema, principalmente porque o setor não conseguia avançar por estar sob a mão-de-ferro da 

corte e assim permanecendo até a década de 20 do século XIX. De 1807 a 1817, o país não 

contava com mais do que quatro livrarias, nas quais eram vendidos alfarrábios, traduções e 

afins, mas também apetrechos de bazar e afins. O Almanaque da cidade do Rio de Janeiro, de 

1792, mencionava a existência de uma só livraria. O mesmo almanaque, na edição de 1799, 

falava de duas livrarias e é provável que nessas poucas casas nada mais fosse vendido do que 

folhetinhos e uns poucos livros vindos do império, já que a boa literatura tinha a seu favor 

apenas o contrabando. (SODRÉ, 1999: 14)  

Havia, igualmente, pequenas coleções particulares. E também casos que deixavam 

pasmos os visitantes estrangeiros, como a transformação de uma biblioteca dos jesuítas em 

papel de embrulho para os comerciantes. (CANDIDO, 2000: 219) e um leilão de livros que não 

despertou interesse em quase ninguém, de acordo com relato dos viajantes Spix e Martius. 

Contudo, os livros eram comercializados no Brasil do início do século XIX à revelia de 

haverem livreiros ou não, de haver espaço para o letramento ou aparente descaso com o assunto. 

O negócio informal do livro era corrente e ficava a cargo de mercadores que negociavam vários 

tipos de mercadorias. A chegada de D. João VI aumentou o número de negociadores, o que as 

gazetas da época registram, com direito à presença de livreiros estrangeiros. (NIZZA da SILVA, 

1999: 151) Muitos desses livros, vendidos para o interior, principalmente, eram usados para 

decoração, daí a exigência de bom estado e boa aparência.  

Além de fonte de conhecimento, os livros na América Portuguesa tinham a função de 

facilitar o acesso ao sagrado, no caso dos missais e dos diretórios, assim como serviam para 
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ornamentação. Inversamente a esse sentido de poder e utilitarismo, os livros também 

representavam um caminho para se questionar a ordem política, econômica ou mesmo religiosa, 

além de definirem redes de sociabilidade, posto que em torno deles se formavam núcleos de 

conversa. (VILLALTA, 1999: 185) A rigor, é equivocado confundir a ausência de livros e de 

mecanismos para sua produção e circulação com a ausência de leitores. 

 
Assim como a posse dos livros não implica necessariamente a sua leitura, 

também a ausência dos mesmos não significa que os indivíduos não tivessem acesso 
ao conteúdo de várias obras, ou pelas conversas ou por cópias manuscritas em 
circulação. Nos grandes centros urbanos do Brasil colonial havia locais privilegiados 
de sociabilidade, que eram boticas e os botequins, nos quais livros em voga eram 
comentados. Além disso, ainda em inícios do século XIX, copiavam-se à mão senão 
livros inteiros, pelo menos alguns excertos, por vezes em tradução, quando se tratava 
de obras estrangeiras. (NIZZA da SILVA, 1999: 159) 

 

O estranhamento diante do universo livresco não impede, no entanto, que passos largos 

tenham sido dados na consolidação do livro e da leitura, como a abertura da Biblioteca Real ao 

público, em 1814. O local, uma década depois da chegada da família real, chegou a ter 60 mil 

volumes. Difícil, na conjuntura colonial, era mudar a mentalidade tipicamente periférica, que 

associava o livro a um hábito restrito aos religiosos, sem falar no histórico de perseguição aos 

intelectuais, o que colocava, para o cidadão comum, a leitura sob suspeita. O perigo associado 

aos livros era tamanho que a entrada desses produtos no país se dava de forma clandestina, entre 

os pertences dos que voltavam de viagem de estudos da Europa, e eram comuns relatos de 

apreensão de livros por parte da polícia.  

Entre essas narrativas, uma das mais conhecidas estava registrada nos Autos da 

Devassa, que tratava da suposta presença de Tiradentes, em 1788, no Rio de Janeiro, atrás de 

livros suspeitos. “De sorte que o livro, e a técnica de fazê-lo, assumiram ali, pouco depois do 

início da existência histórica brasileira, o aspecto herético que atraía maldição e condenações.” 

(SODRÉ, 1999: 9) Os ilustrados, em boa parte do século XIX, contudo, para o bem e para o 

mal, eram minoria num país em que a população não tinha acesso à escolaridade, os livros mal 

circulavam e quem tinha o mínimo de conhecimento era arrebanhado para o magistério, para o 

publicismo, para a administração pública.  

Se por um lado podiam ficar marcados como homens perigosos, os intelectuais eram, a 

rigor, figuras de prestígio, cuja ação é quase sempre pública, supervalorizada e marcada pela 

vaidade, mas nunca influentes a ponto de interferir nas decisões políticas e econômicas. “Aí se 

encontram porventura as raízes da relativa jactância, reforçada a seguir pelo Romantismo, que 

deu aos grupos intelectuais no Brasil exagerada noção da própria importância e valia.” 

(CANDIDO, 2000: 222) 

Em contrapartida, no ensaio “Letras e idéias no período colonial”, como que 

diminuindo o peso de seu juízo sobre o período, Candido considera que “a pequena Época das 
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Luzes”, além de ter encaminhado o país para a emancipação política e intelectual – assunto 

primordial do Romantismo após 1830 – fez jus ao modelo pombalino de governo reformador e 

ousado. Levando-se em conta de que antes disso havia tirania, dirigismo, catequese, o lucro foi 

certo, inclusive por conta do nativismo, que representou, a grosso modo, uma investigação sobre 

a realidade do país. Ou seja, o pombalismo e as “luzes” abriram alas para a modernização 

político e cultural, com direito a entrosamento entre as duas. (CANDIDO, 2000: 96) 

Outro grande ganho, para o crítico Antonio Candido, foi de que essa geração teve 

notável formação científica, no exterior, graças às benesses da Reforma Pombalina de 1759 (que 

laicizou o reino), ainda que não tenham se destacado tanto quando se esperava, já que as 

exigências empíricas do país nem sempre permitiram, posteriormente aos estudos, a 

continuidade das pesquisas.  

 
 O motivo se prende em parte à própria estrutura social, pois a inexistência de 
estratos intermédios entre o homem culto e o homem comum, bem como a falta de 
preparação dos estratos superiores, os forçavam às posições de liderança 
administrativa ou profissional. Eram por assim dizer aspirados pelos postos de 
responsabilidade, quaisquer que eles fossem – vendo-se o mesmo homem ser oficial, 
professor, escritor e político; ou desembargador, químico e administrador. Outros, 
que logravam ficar nos limites da sua especialidade, viam os seus trabalhos votados 
ao esquecimento, inéditos por desinteresse do meio ou dispersos pela desídia e 
desonestidade. (CANDIDO, 2000: 102) 

 

 Ainda assim, o período foi iluminado, levando-se em conta que num espaço de 25 anos, 

mais ou menos, com uma população livre de menos de dois milhões, nos cálculos do autor, 

sendo a maioria formada por analfabetos, tenha produzido tantos homens habilitados para a 

ciência, e homens com consciência da dimensão cívica do conhecimento que adquiriram. 

 

3.2 Personagens de exceção 

 

 Ao mesmo tempo em que o público via no escritor um personagem de exceção, 

mantinha a respeito dele expectativas grandiosas, como a de ser um representante da sociedade 

– um cidadão engajado nas transformações políticas e sociais. Essa missão tinha a ver com o 

ideal jesuítico de engajamento e não soava estranho aos poucos que tiveram a oportunidade de 

estudar na Europa a construção do país lhes cabia. Para eles, pode-se afirmar, não havia conflito 

entre escrever e pronunciar-se sobre a independência ou sobre as contradições brasileiras, pois 

todas essas possibilidades caminhavam juntas. Por serem, em resumo, militantes sempre a 

postos, privilegiados obrigados à palavra, também se sentiam muito à vontade na hora de se 

expressar pela oratória em salões elegantes, ou nas páginas dos jornais – território em que 

transitavam com facilidade. Esses dois suportes – a oratória e o publicismo - vão fatalmente 

contaminar a literatura brasileira e condicionar o olhar do público. 
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 Mas a questão não se esgota nesse “ser ou não ser”. É importante perguntar em que 

medida o autor não se faz em função do público disponível em determinado momento, em que 

medida um escritor não age movido pelas expectativas do grupo social a que pertence. Teria 

sido assim com os catecúmenos no tempo das missões jesuíticas. (CANDIDO, 2000: 77) Por 

dois séculos, o público era o das igrejas, das academias literárias restritas e as comemorações 

públicas. Nesse cenário, o escritor não tinha papel social definido. Era uma atividade marginal 

numa sociedade que reconhecia o sacerdote, o jurista e o administrador. Fora disso, apenas se 

ocupasse o circuito popular das cantigas e anedotas, tal como ocorreu com Gregório de Matos. 

 Foi nas comemorações e atos religiosos que se formou o público mais expressivo para a 

literatura colonial. Esse público vai se tornar palpável ouvindo sermões e recitações e 

aprendendo a apreciar esse estilo oralizado de informação e formação Essa situação só vai 

mudar no século XIX, no período que antecede à Independência, quando se define a posição 

social do escritor, passando a ser visto como um intelectual militante e que tem algo a ensinar, a 

exemplo de Silva Alvarenga, que formava alunos na arte retórica e poética e alimentava nos 

pupilos os ideais políticos de autonomia do Brasil em relação à metrópole. “Esta literatura 

militante chegou ao grande público como sermão, artigo, panfleto, ode cívica; e o grande 

público aprendeu a esperar dos intelectuais palavras de ordem ou incentivo, com referência aos 

problemas da jovem nação que surgia.” (CANDIDO, 2002 a: 79) A oralidade vai ser definidora 

de uma maneira muito peculiar dos brasileiros lidarem com a informação, a religião e a com a 

própria imprensa, mesmo que não a conhecessem em outra forma que não a impressa. 

 
 Os oradores sacros se desenvolveram então em grande elevo, graças à paixão 
de D. João VI pelos sermões; e muitos deles, além de contribuírem para formar o 
gosto literário, usaram o púlpito como tribuna de propaganda liberal, sobretudo na 
preparação final da Independência e no Primeiro Reinado, sendo muitos deles 
maçons praticantes, como Januário da Cunha Barbosa (1780 – 1846), companheiro de 
Gonçalves Ledo no jornal Revérbero constitucional. Outros, como os frades Sampaio 
e Monte Alverne, chegaram a exercer acerbamente o direito de crítica em relação às 
tendências autoritárias do primeiro imperador. Assim, pela mistura de devoção e 
liberalismo, o clero brasileiro do primeiro quartel do século XIX – classe culta por 
excelência – encarnou construtivamente alguns aspectos peculiares de nossa Época 
das Luzes, ardente e contraditória. (CANDIDO, 2002 a: 104)  

 

 A literatura, por acréscimo, se torna sinônimo de ação política e ação política é 

sinônimo de nacionalismo. A partir do século XIX, o público já se vendo como nação, uma vez 

que participou do processo da Independência, vai se revelar mais e mais patriótico e privilegiar 

uma literatura que corresponda a esse impulso de amor à nação. O nativismo e civismo são 

expressos, não raro, numa literatura sentimentalista, retórica, de amor esparramado pela pátria, 

características que vão ser consideradas nacionais por excelência. Nesse contexto, o escritor é 

alguém cuja ação se aproxima da do professor e do sacerdote. Se seus livros eram 



 41

desconhecidos ou tinham edições pequenas, não importava, pois o modo como se tornava 

conhecido na sociedade era pelas matérias publicadas em jornal ou pelas récitas.  

 Tais suportes, como Candido expressou em Formação da literatura brasileira, tendem 

a pedir um tom retórico, voltado à conferência, ao festejo, às ações públicas, bem a contento de 

uma sociedade sem leitores e sem livros. Não havendo a mediação da página impressa, 

reforçou-se a formação de um público de auditores e escritores que escrevem para serem 

ouvidos e não para serem lidos – daí a metáfora do radinho de pilha. “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.” (CANDIDO, 2000: 81) 

 A necessidade de autovalorização, por parte dos autores, inevitavelmente vai determinar 

as relações com o público, e com a literatura, que vai ser vista como uma forma de civismo. 

Engajada desta forma, tende a representar a ideologia dominante, a depender das benesses do 

estado, a se deixar padronizar e a se render ao paternalismo do estado. Por conta disso, o autor 

vai identificar um certo conformismo na forma literária oitocentista. Os autores se aceitam como 

apêndices da vida social brasileira, prontos a se render ao padrão médio da população. 

 Nenhuma dessas situações significa, no entanto, proximidade entre o escritor e o grande 

público de leitores. Há ausência de comunicação com as pessoas em geral, o que vai permanecer 

mesmo quando as condições editoriais ficam favoráveis. 

 
(...) o escritor se habituou a produzir para públicos simpáticos, mas restritos, e a 
contar com a aprovação dos grupos dirigentes, igualmente reduzidos. Ora, esta 
circunstância, ligada à esmagadora maioria de iletrados que ainda hoje caracteriza o 
país, nunca lhe permitiu diálogo efetivo com a massa, ou com um público suficiente 
vasto para substituir o apoio e o estímulo de pequenas elites. (CANDIDO, 2002 a: 
85) 

 

 A elite, dada sua pobreza cultural, não serviu de estímulo a uma literatura mais 

complexa, raramente ultrapassando um interesse de verniz pelas letras. Essa situação não se 

modificou nem com o modernismo. “O escritor brasileiro permanece fácil na maioria dos 

casos”, escreve Candido, referindo-se a nomes como Alencar, Bilac, Mário de Andrade e Jorge 

Amado – nomes que se enquadrariam no rol de autores didáticos, conformistas, compelidos a 

pensar nos anseios populares, a exprimir e a reproduzir a realidade. O resultado é a ausência de 

uma literatura requintada no país. E um conflito em relação aos leitores. 

 

3.3 País sem leitores 

 

A sociedade leitora, pelo que tudo indica, caminhava para a inanição nos primeiros anos 

da presença de D. João VI no Brasil. Há dificuldade de acesso aos registros sobre leitores, até 

porque os textos luso-brasileiros foram apropriados pelos projetos nacionalistas do século XIX, 
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sofrendo o que ele chama de “leituras corretoras”. “Muitos foram excluídos do cânone por não 

serem exemplares do telo nacionalista. Os que foram selecionados e mantidos tiveram sua 

estrutura retórica, sua função política e seu valor poético redefinidos por meio de categorias da 

subjetividade pós-iluminista e de uma concepção de processo histórico, como evolução e 

progresso.” (HANSEN, 1999: 172) Os arquivos sobre leitores e leitura no início do século estão 

vazios. Não há registros de diferentes mediações sociais porque a apropriação das obras era de 

ouvido e não pela leitura. Os que podiam ler estavam ligados às instituições e à alta hierarquia 

social. Encontrar esses leitores continua sendo missão impossível.  

Apenas por volta de 1840, no Rio de Janeiro, começaram a aparecer sinais de que era 

possível consolidar uma sociedade leitora. Estabelecem-se tipografias, bibliotecas e livrarias em 

maior número, a cafeicultura se fortalece e começa a representar melhoras para a sociedade, 

com a circulação da capital. A educação se consolida como um problema na ordem do dia, 

alertando para a necessidade de fazer circular livros e informação. Uma prova desse esforço era 

a popularização dos folhetins, publicados na imprensa, ocupados emcativar o público ainda 

incipiente com histórias de amor publicadas em capítulos. Foi assim com Manuel Antônio de 

Almeida, que publica Memórias de um sargento de milícias, em 1852 – 1853 (a obra lançada 

em livro, logo em seguida, não obtém o mesmo sucesso).  

Um dos recursos usados nos folhetins era a de se referir, no texto, aos leitores (“os 

leitores estão lembrados...”) ou presumir seus sentimentos (“se o leitor pensou no que há pouco 

dissemos...”), elementos de sedução, recursos que são paternalistas, além de julgar, por 

antemão, que a qualquer dificuldade o leitor vá abandonar a história e se dedicar a outra 

atividade mais prazerosa. (LAJOLO e ZILBERMAN, 1999, 19) Essa idéia é ainda bastante 

presente na cultura brasileira, na qual transita o clichê de que texto longo e com dificuldades, ou 

com tema complexo, afugenta o público e deve ser evitado a qualquer custo. 

“No conjunto, tais técnicas funcionam como se o narrador estivesse a dizer que o cliente 

tem sempre razão, apostando nos procedimentos de sedução que tal concepção encerra. Num 

gesto em tudo semelhante, superestima o saber prévio do leitor, o que também acaba por 

conferir-lhe alguma superioridade”. (LAJOLO e ZILBERMAN, 1999: 20) O leitor aparece 

como alguém a quem se conta um segredo – o recurso vai fazer escola e aparecer, inclusive, em 

Machado de Assis, em “Questão de Vaidade”, um conto de 1864. Ora, essa intimidade forçada e 

forjada por certo tem parentescos com os escritores performáticos dos saraus, dados à oratória e 

à presença corpórea dos poucos leitores, a quem conheciam e sabiam onde moravam, tão raros 

eram. Em meados do século XIX, esse mesmo tratamento tinha a ver tanto com os destinatários 

que passam de simplórios seguidores de romances de folhetim a representantes da fina flor da 

sociedade carioca. A ambos a literatura assedia – principalmente nas páginas dos jornais. 

Deixadas às moscas, as bibliotecas não eram as principais fontes de difusão do 

conhecimento no Brasil. Esse divórcio do espaço nobre da leitura vai constituir uma 
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característica muito particular de um país cuja literatura se consolidou sem a presença dos 

leitores. Melhor do que ler era falar do que supostamente se tinha lido. Os homens letrados 

faziam preleções e sermões em associações político-culturais de caráter burguês, onde se 

reuniam poucos entendidos no assunto, uma casta vista pela população em geral como 

iluminada, ilustrada e acima da camada média – ainda que não participasse da divisão do bolo 

econômico de forma expressiva. Os intelectuais, salvo exceções, são homens de vida modesta.  

Por conta disso, a formação literária brasileira se deu de maneira elitista e os 

participantes da casta superior dos letrados tinham um perfil bastante preciso: amavam a pátria, 

a cultura e demonstravam publicamente estar preocupados com os destinos do país. Eram 

cidadãos. A exibição pública de seus dotes intelectuais, no entanto, permitia também que se 

colocasse à prova produções mais leves, com tom humorístico, próximas da crônica social, 

perfeitas para grupos de afinidades e para garantir a audiência das mulheres. 

Não à toa, foi nesses círculos restritos e restritivos, a exemplo da maçonaria, que se 

formou o nacionalismo, alimentou-se o patriotismo extremado e se arquitetou um modelo de 

nação, assim como um modelo de cultura, que tende a ser um verniz, um aparência, uma soma 

de livros lidos e conhecimentos de almanaque. Mesmo assim, em nenhum momento pode-se 

desprezar esses modelos de agrupamento, pois foram um instrumento de sociabilidade, de troca, 

de resistência aos ditames do saber clerical e de inclusão dos escritores, até então à margem da 

política e frustrados com a ausência do progresso. (CANDIDO, 2000: 221)  

Os participantes desse circuito de ilustrados serão o primeiro ensaio de um modelo de 

intelectual que viria a se consolidar nas décadas seguintes: informado, dado à aparição, ao 

magistério, ao estágio nas páginas dos jornais, um escolhido em meio à massa sem instrução, 

um privilegiado num país ainda em gatinhas, esperança num país à margem. Diz Candido: “Ele 

escrevia num meio culturalmente pobre, encontrando repercussão limitada. (...) Tendia, pois, a 

atribuir um alto significado à própria atividade e a considerar-se o sal de uma terra inculta.” 

(CANDIDO, 2000: 224)  

Na linha do tempo, é a partir da década de 50 do século XIX que mais e mais os 

escritores vão eleger os diários como seus espaços de publicação, reforçando o modelo de 

homem público, comunicação fácil e com respostas imediatas aos males que assolavam o país. 

Havia motivos de sobra para escolher o periodismo como forma de vida, entre eles a 

visibilidade instantânea. Mas é provável que, num país de poucas prensas, editoras e 

possibilidades, fizesse diferença principalmente o fato de que os jornais tinham se manifestado 

com coragem na luta pela Independência, funcionando como um espaço de nobreza e 

resistência.  

Mas, nesse período, a imprensa já tinha perdido muito de sua aura, dedicando-se mais a 

fofocas, epitáfios e intrigas do que propriamente a manifestos políticos. Sem o aspecto militante 

a lhe dar grandeza, a imprensa diária passa, após a Independência, a ser referendada pelos 
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escritores como um subterfúgio em que o talento dos autores não sobrevive, um território de 

náufragos. (LAJOLO e ZILBERMAN, 1999: 82) Mas ainda assim era um meio de se fazer ler, 

como disse Bilac em entrevista a João do Rio, publicada em 1904. (citado por LAJOLO e 

ZILBERMAN, 1999: 84) 

O status dos escritores, portanto, era maior e mais expressivo do que as obras que 

escreveram. Era preciso se fazer ler, como dizia Bilac, sendo o jornal um meio eficiente para 

esse fim. Reconhecidos pela maneira personalista como se comportavam, os autores estiveram 

sempre a um passo a mitificação e da fantasia. Não faltam lendas nos círculos intelectuais. Uma 

delas é a do manuscrito perdido, a grande obra que ninguém viu, ninguém publicou, mas que 

teria existido e que a qualquer momento pode sair das sombras. Em potencial, os autores eram 

grandes e iluminados, mesmo que obviamente não fossem. Outra lenda é a de que o pensador e 

escritor brasileiro, tamanha sua cultura, mérito de um autodidata, teria poder e fogo para apagar 

o brilho de intelectuais de outros países. O maior modelo disso viria a se tornar Rui Barbosa.  

Envoltos nessa embalagem, naturalmente esses intelectuais que queriam integrar o país 

tinham uma postura militante, o que os aproximava da oratória e do publicismo, gênero 

opinativo que fez escola no jardim de infância do jornalismo brasileiro. Num país sem leitores e 

sem vias de acesso para a leitura, discursar e escrever em jornais era uma maneira rápida e 

eficiente de se fazer ouvido e de se tornar conhecido, adquirindo prestígio, reconhecimento e 

trânsito social. Mas o escritor não tinha um papel social definido, ou pelo menos prestigiado 

tanto quanto eram os juristas ou administradores públicos. Do que se deduz que o aspecto 

militante, reforçado no interior das sociedades literárias, tinha por objetivo reafirmar 

socialmente essa figura, a ponto de “o grande público aprender a esperar dos intelectuais 

palavras de ordem ou incentivo, com referência aos problemas da jovem nação que surgia”. 

(CANDIDO, 2002 a: 79) 

Daí a performance nacionalista, inflamada, discursiva e espetacular que vários deles 

tiveram. E a construção que se forma, colocando na mesma barca leitura, arte e patriotismo. A 

expressão imediata dessa combinação marca, inevitavelmente, a produção brasileira de então, 

notadamente nostálgica, retórica e nativista. 

 
Formado sob sua égide (a do nacionalismo), o escritor brasileiro guardou sempre 

algo daquela vocação patriótico sentimental, com que justificou a princípio a sua 
posição na sociedade do país autonomista, e logo depois independente; o público, e 
seu lado, sempre tendeu a exigi-la como critério de aceitação e reconhecimento como 
escritor. Ainda hoje, a cor local, a exibição afetiva, o pitoresco descritivo e a 
eloqüência são requisitos mais ou menos prementes, mostrando que o homem de 
letras foi aceito como cidadão, disposto a falar aos grupos; e como amante da terra, 
pronto a celebrá-la com arroubo, para edificação de quantos, mesmo sem o ler, 
estavam dispostos a ouvi-lo. Condições todas, como se vê, favorecendo o 
desenvolvimento, a penetração coletiva de uma literatura sem leitores, como foi e é 
em parte a nossa. (CANDIDO, 2002 a: 81) 
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Essa mística, embora até divertida, é inferior a uma outra crença formada em torno dos 

restritos círculos de escritores e intelectuais brasileiros do início do século XIX. Eles tinham 

uma cartilha cívica em comum, uma crença arraigada de que de ciência e progresso andam 

juntos e que, por acréscimo, somente a educação poderia forjar um país. Esse ideário funcionava 

como um elixir contra o complexo de inferioridade latente desses núcleos, mas tinha o senão de 

encarar a educação de maneira utilitária, pragmática e em certo sentido alienada, por não 

conseguir o estágio atual da colônia em relação à situação política de Portugal. Tudo isso 

comprometia o discurso pela independência, principal moeda de troca entre os iluminados, 

embora não distanciasse de todo esses autores da programação muito própria do século das 

luzes, quando a literatura era entendida como um “regime discursivo fictício, feito no modo do 

irreal e oferecido ao prazer estético ou à contemplação desinteressada.” (HANSEN, 1999: 171) 

O desencadeamento da preocupação com a formação de leitores tem motivos que vão 

para muito além do desejo de independência política, de existir como país e de deixar a margem 

do Ocidente. Os espaços de sociabilidade se alargavam e com eles as exigências de leitura da 

produção local, produção que por si só é um sintoma de existência, pelo menos nos moldes 

cartesianos. Nem tudo, obviamente, saiu como planejado. Tanto que até hoje é moeda corrente 

lamentar os níveis de leitura e de cultura no Brasil, tirando, qual coelhos da cartola, estatísticas 

estarrecedoras e tímidos índices de desempenho, elementos matemáticos capazes de comprovar 

a existência de um destino próximo da crueldade e tragédia.  

É como se por aqui tivesse se formado uma leva interminável vítimas fatais, dotadas de 

uma má-formação, um público ouvinte, de orelhada, uma horda de observadores e reprodutores 

da palavra mais do que degustadores, criadores e debatedores do verbo. Caso se quisesse criar 

uma imagem-símbolo do leitor brasileiro, esse seria um homem munido de um radinho de pilha. 

É a “tradição de auditório”, como define Candido. (CANDIDO, 2002 a: 88) 

Essa constatação, tão pitoresca quanto preocupante, marcou as relações de escritores 

com o público pelos séculos adentro. E condicionou a produção dos literatos, pelo menos até os 

anos 30, quando o mercado editorial ganha fôlego e o Brasil um novo fascículo em sua história 

política com Vargas no poder. O leitor, para quem escrevem, a rigor, é aquele a quem se deve 

dirigir com cerimônia e com cuidados excessivos, para não afugentá-lo. Sua fragilidade é 

evidente. E para tanto basta, muitas vezes, uma palavra mais difícil ou uma idéia mais 

complexa, quando não a audácia de contrariá-lo em suas crenças mais arraigadas, em especial as 

de cunho religioso. 

Esse leitor de que se fala tem seus antepassados em gente que saía de casa para ir às 

igrejas para ouvir conferências dadas por frades eloqüentes como Januário da Cunha Barbosa, 

frei Francisco de São Carlos, Monte Alverne, Santa Úrsula Rodovalho, Baraúna (CANDIDO, 

2002 b: 115), de cujo discurso pouco se entendia, mas que era apreciado como um espetáculo. 
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No começo do século XX, atitude semelhante se tinha para ouvir conferências de Olavo Bilac 

ou Coelho Neto. Escreve o crítico em Textos de intervenção: 

 
 Essa oralidade sempre esteve presente, mas não se pense que, à medida que o 
tempo passou, a escrita foi prevalecendo. No Brasil do século XIX quase não se lia. 
A salvação da literatura foi o discurso, o comício, o recitativo e a modinha. Porque a 
gente esquece que quase todos os grandes poetas brasileiros tiveram seus poemas 
musicados. Então, lá no interior de Minas eu vi gente cantando ‘Da pátria formosa 
distante e saudoso,/ Chorando e gemendo meus cantos de dor,/ Eu guardo no peito a 
imagem querida/ Do mais verdadeiro, do mais santo amor.’ Ninguém sabia que isso 
era Casimiro de Abreu, mas todo mundo cantava. ‘O gondoleiro do amor’, ninguém 
sabia que era de Castro Alves, mas todo mundo cantava. O Brasil do século XIX se 
impregnou muito mais de literatura do que se pensa, através da música. A música 
veiculou a literatura. (CANDIDO, 2002 b: 116) 

 

 Tamanhos cuidados se convertem em um sentimento contraditório, afinal, são tomados 

paternalisticamente para com espectadores que não são vistos com bons olhos, ou pelo menos 

vistos com reservas. Os bons leitores, por sua vez, estariam longe daqui, noutro continente. São 

esses o objeto de desejo dos escritores e dos intelectuais. Mas como na maioria das vezes não é 

para eles que se dirige o escritor, resta-lhe adequar-se às contingências e adular sua platéia. Tal 

relação, mais parecida a uma negociata do que a uma troca cultural dotada de maturidade, 

estende-se a outras instâncias da vida nacional, que não apenas a da leitura de obras literárias. 

Os jornais também seriam reféns do irremediável gosto médio da população. 

 

3.4 Conflitos impressos 

 

Antonio Candido transita pelo terreno pantanoso da formação do leitor no Brasil por 

conta, inclusive, da disposição de seu Formação da Literatura Brasileira, um livro, que nos 

dizeres de Paulo Eduardo Arantes, em “Providências de um crítico literário na periferia do 

capitalismo”, demonstrar como a literatura organizou a cultura de um país “tão mal-acabado 

como o Brasil” (ARANTES, 1992: 248). Pode, por extensão, ser apontado como um pensador 

por excelência da questão, acenando, inclusive, para um problema que monopoliza a vida 

brasileira, com maiores e menores graus a contar da época e dos humores. É o caso da 

dependência cultural, expressão já chamuscada pelo senso comum, pelo discurso fácil e 

facilitador, mas ainda assim onipresente. 

No ensaio “Letras e idéias no período colonial”, reunido em Literatura e sociedade, o 

crítico Antonio Candido salienta que, desde o início da vida brasileira, as letras foram se 

confundindo à idéia de nação, de abrasileiramento, firmando seu ponto de vista em torno de 

uma literatura fundadora – o que justifica seu interesse por autores periféricos, mas que foram 

fundamentais para a formação do gosto e de uma atmosfera cultural no país, com desejos de 

originalidade e livres da pecha da cópia. Ao pensar esses temas, Candido afirma que a literatura 
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brasileira como que ajusta, aos trópicos, a literatura portuguesa, já provada nos séculos 

anteriores. Trata-se de uma literatura bastante refinada, mas para a qual não havia público 

disponível. 

 
 Os homens que escrevem aqui durante todo o período colonial são, ou 
formados em Portugal, ou formados à portuguesa, iniciando-se no uso de 
instrumentos expressivos conforme os moldes da mãe-pátria. A sua atividade 
intelectual ou se destina ao público português, quando desinteressada, ou é ditada por 
necessidades práticas (administrativas, religiosas, etc.). É preciso chegar ao século 
XIX para encontrar os primeiros escritores formados aqui e destinando a sua obra ao 
magro público local. (CANDIDO, 2002 a: 90) 

 
 Estamos, além disso, no gênero ideal para o tempo e o meio, em que o falado 
se ajusta às condições de atraso da colônia, desprovida de prelos, de gazetas, quase de 
leitores. Nunca o verbal foi tão importante e tão adequado, sendo ao mesmo tempo a 
via requerida pela propaganda ideológica e o recurso cabível nas condições locais. 
(CANDIDO, 2002 a: 92) 
 

 Em Formação da literatura brasileira, o crítico dá mais sinais de que a criação de 

público é tema espinhoso já ao tratar do arcadismo, corrente de reação aos exageros barrocos e 

que, por procurar a simplicidade, o retorno à elegância e à estética clássica, naturalmente se 

voltaria a um abraço maior de leitores. Mas para Candido o fenômeno aqui se deu de maneira 

inversa: o arcadismo, de reação, coincide com um momento de estagnação na literatura e passa 

a ser sinônimo de decadência (CANDIDO, 2000: 181), um intervalo para o romantismo, uma 

fase petrificada. Em resumo, afirma que características como a naturalidade neoclássica aqui se 

tornaram prosaísmo; a elegância, afetação e a ilustração, o pedantismo (CANDIDO, 2000: 181) 

– acrescidas de sentimentalismo, patriotismo e religiosidade. Pode-se afirmar que esse tripé 

ainda hoje conta pontos na preferência nacional. E afirma que sendo escritores e público, então, 

bastante medíocres, revelaram-se incapazes de analisar o que estavam produzindo e 

consumindo. 

 
 Este abafamento foi agravado por outro aspecto da rotina: a aceitação e 
consolidação da corrente literária no gosto médio. É o momento em que, à sombra 
das normas ossificadas em convenção, pululam escritores de toda sorte, iguais nas 
qualidades e defeitos, certos de corresponderem a uma opinião acomodada pelo 
hábito. No momento que estudamos, abundam canastrões de vário porte, escritores e 
semi-escritores meio arcádicos, produtores constantes ou ocasionais de sonetos 
empedernidos, cantatas, odes coriáceas, em que a delegação poética, desamparada de 
inspiração, se desvirtua numa verdadeira alienação literária. (CANDIDO, 2000: 182) 

 

 O tempo, alerta o autor, e o senso comum bastante negativo ao arcadismo, não 

impediram, contudo, que os cacoetes do período fossem retomados, como, na sua opinião, teria 

acontecido com os românticos Álvares de Azevedo, Gonçalves Dias ou Bernardo Guimarães. 

Motivos não faltariam, como o forte acento do movimento no patriotismo e na religiosidade, 

temas caros aos brasileiros, e por ter sido nas malhas do arcadismo que se formou o primeiro 
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público regular da literatura brasileira – uma referência positiva, portanto invocada naturalmente 

por autores que também eram publicistas. (CANDIDO, 2000: 183) Ou seja, poetas e jornalistas 

se confundiam, obviamente em detrimento dos primeiros. Quando não, esses autores eram 

também homens de Estado, ocupados de construir a pátria e trazer o progresso. Literatura, em 

geral, tem pouco ou nada a ver com isso. 

 
 A vontade consciente de ter uma literatura nacional e o empenho em defini-la 
decorrem em boa parte do sentimento de confiança adquirido pelos intelectuais 
brasileiros durante a fase joanina, quando se estabeleceu realmente no país uma 
capital científica e literária, ao consolidar-se a preeminência do Rio de Janeiro, 
esboçada antes, mas ainda não efetivada e reconhecida. (CANDIDO, 2000: 217) 

 

 Candido releva igualmente que antes de publicistas, poetas e homens público, pelo 

acesso do clero à cultura, muitos autores do período pré-romântico eram religiosos e/ou padres, 

a exemplo de Sousa Caldas, São Carlos, Frei Caneca, entre outros. Tinham a seu favor o 

incentivo do rei – que chegara com a corte em 1808 e era particularmente devoto dos sermões, 

beneficiando naturalmente quem estivesse apto e soubesse fazê-los. E cabe aqui lembrar que as 

homilias de davam em grandes cerimônias públicas, verdadeiros espetáculos nas sociedades 

pós-Reforma Protestante e invariavelmente retrógrados. Falar e escrever em sintonia com a fé e 

a moral católica era não só sinônimo de aceitação social, mas garantia de audiência. Era nessa 

fonte que bebiam os intelectuais. 

 
 A beatice agiu sobre a inteligência, quebrando-a, desviando-a. E como não 
havia realmente ateísmo entre os intelectuais, levou-os, pela pressão que fechava 
saídas, ao incremento sincero da fé religiosa, que serviu de amparo às suas dúvidas e 
à vacilação angustiosa entre as suas idéias e a sociedade retrógrada. (...) A pesada 
atmosfera de beatério, contra a qual reagiram poucos (inclusive o nosso Hipólito da 
Costa), só se descarregaria com o movimento da independência, quando os sacerdotes 
patriotas encontraram no civismo um novo meio de manifestar a sua vitalidade. 
(CANDIDO, 2000: 206) 
 

Desde o início da vida brasileira as letras foram se confundindo à idéia de nação, de 

abrasileiramento, firmando-se como uma literatura fundadora, com desejos de originalidade, 

mas que acaba adaptando aos trópicos a literatura portuguesa, já provada nos séculos, bastante 

refinada e para a qual não havia público disponível no Brasil. (CANDIDO, 2002 a: 90) 

O que não muda de todo o cenário. A literatura se consolidou no Brasil sem a presença 

dos leitores. Melhor do que ler era falar do que supostamente se tinha lido. Os homens letrados 

eram dados à exibição pública, faziam preleções e sermões em associações político-culturais de 

caráter burguês, onde se reuniam poucos entendidos no assunto, uma casta vista pela população 

em geral como iluminada, ilustrada e acima da camada média – ainda que não participasse da 

divisão do bolo econômico de forma expressiva. (CANDIDO, 2000: 221) 
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Os intelectuais, salvo exceções, eram homens de vida modesta e sua produção tinha 

caráter elitista. Falavam, em tom de crônica. Tinham cultura de almanaque, apontavam 

respostas para os males sociais, acenavam para o futuro, eram capazes de pôr à prova seus 

conhecimentos dispersos e provocavam orgulho, já que com tantos saberes, poderiam 

representar o Brasil em qualquer parte do mundo.  

 
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. Esta tendência recebeu incremento do nacionalismo, propenso a assumir o 
tom verbal e mesmo verboso, que desperta a emoção. Formado sob sua égide, o 
escritor brasileiro guardou sempre algo daquela vocação patriótico-sentimental, com 
que justificou a princípio a sua posição na sociedade do país autonomista, e logo 
depois independente; o público, do seu lado, sempre tendeu a exigi-la como critério 
de aceitação e reconhecimento como escritor. Ainda hoje, a cor local, a exibição 
afetiva, o pitoresco descritivo e a eloqüência são requisitos mais ou menos prementes, 
mostrando que o homem de letras foi aceito como cidadão, disposto a falar aos 
grupos; e como amante da terra, pronto a celebrá-la com arroubo, para edificação de 
quantos, mesmo sem o ler, estavam dispostos a ouvi-lo. Condições todas, como se vê, 
favorecendo o desenvolvimento, a penetração coletiva de uma literatura sem leitores, 
como foi e é em parte a nossa. (CANDIDO, 2002: 81-82) 

 
A veiculação da produção literária se dava nos auditórios, palcos de discursos. Esse 

vínculo social habituou os escritores a escrever principalmente para as mulheres, o que gerou 

um estilo maneirista, humorístico, fácil, próximo da crônica.  

 
... o escritor se habituou a produzir para públicos simpáticos, mas restritos, e a 

contar com a aprovação dos grupos dirigentes, igualmente reduzidos. Ora, esta 
circunstância, ligada à esmagadora maioria de iletrados que ainda hoje caracteriza o 
país, nunca lhe permitiu diálogo efetivo com a massa, ou com um público suficiente 
vasto para substituir o apoio e o estímulo de pequenas elites. (CANDIDO, 2002 a: 
85) 

 

Essa elite, por sua vez, não estimulou uma literatura mais complexa, raramente 

ultrapassando um interesse de verniz pelas letras. Os autores tenderam ao didático e ao simples. 

Mesmo assim, os participantes desse circuito de ilustrados vão ser o modelo de intelectual que 

viria a consolidar nas décadas seguintes: informado, dado à aparição, ao magistério, ao estágio 

nas páginas dos jornais, um escolhido em meio à massa sem instrução, um privilegiado num 

país ainda em gatinhas, esperança num país à margem. 

Em meados do século XIX, a presença do intelectual nacionalista e escritor nas páginas 

de jornal já é fato comum. Nos jornais, a atividade desses homens tinha um contorno político e 

não propriamente cultural, seguindo uma tradição que vinha da luta pela Independência. Mesmo 

quando as bandeiras políticas arrefecem, fazendo dos jornais um território paroquiano 

(LAJOLO e ZILBERMAN, 1999: 82), a imprensa permanece sendo um espaço em que era 

possível, ser lido, não cair no ostracismo de um país sem mercado livreiro aquecido e sem 

livros. Para satisfazer às expectativa criadas em torno deles, os escritores esmeravam-se em 
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fazer uma performance nacionalista e espetacular, colocando arte, leitura e patriotismo na 

mesma barca, mesclando nostalgia, retórica e nativismo (CANDIDO, 2002: 81). A produção 

literária vai ser propensa a falar dos costumes, de valores como o nacionalismo, e expressar um 

certo temor quanto à figura do leitor. Ele é sempre uma entidade frágil, que se afasta a cada 

mínima dificuldade e a quem se deve assediar, reconfortar e seduzir o tempo inteiro. O folhetim 

de jornal é o suporte perfeito para esse público.  

E o jornal, numa dedução lógica, vai beber na fonte do folhetim e alimentar o mesmo 

medo de deixar escapar o leitor fugidio, o leitor espectador ou leitor coadjuvante da nação 

brasileira. As relações entre imprensa e literatura, na era do folhetim, no final do século XIX, se 

tornam ainda mais sólidas, a ponto de se confundirem. (SODRÉ, 1999: 288) A ponto de a 

geração pós-republicana ser taxada de alienada, posto que nesse momento os intelectuais 

brasileiros se voltam para a Europa, já desconsolados em não verem, sob o novo regime, surgir 

a grande nação que sonhavam e que ajudaram a firmar no imaginário popular durante décadas. 

O desatino não impede, contudo, que o mercado continue crescendo e que núcleos de leitores e 

escritores se formem. Um exemplo é a livraria Quaresma, surgida no Rio de Janeiro em 1879. E 

o fato de que Machado de Assis ganhava dinheiro com as reedições de Quincas Borba e 

Memórias Póstumas de Brás Cubas. Canaã, de Graça Aranha, pela Garnier; e Os Sertões, de 

Euclides da Cunha, pela Laemmert, também alcançam sucesso – mas não eram a regra. 

“Os homens de letras buscavam encontrar no jornal o que não encontravam no livro: 

notoriedade, em primeiro lugar; um pouco de dinheiro, se possível.” (SODRÉ, 1999: 292). 

Paulo Barreto chegou a organizar uma espécie de inquérito a respeito, tentando responder se o 

jornalismo era bom ou mau para a literatura. A maioria respondeu que sim, já que nos últimos 

30 anos a literatura tinha feito escala nos jornais e ficava difícil pensar uma coisa desligada da 

outra. Nos anos 10 do século XIX, esse relacionamento já vai estar bastante desgastado: os 

jornais começam a deixar em separado as seções literárias e o aquecimento do mercado de 

revistas desvia um contingente de autores para suas fileiras. São exemplos a Revista da Semana, 

fundada por Álvaro de Teffé, em 1901, e a Ilustração Brasileira, também de 1901, e que teve 

entre seus colaboradores Olavo Bilac. 

É no contexto de crise – ou seja, quando a imprensa deixa de ser canal privilegiado para 

a literatura - que Lima Barreto vai se posicionar de maneira crítica à superficialidade dos 

simbolistas – figuras marcantes nos bastidores da imprensa. “Esse ambiente falso foi retratado, 

de ângulos opostos, por Lima Barreto, no Isaías Caminha, e por Afrânio Peixoto, em A 

Esfinge”. (SODRÉ, 1999: 300). Recordações do escrivão Isaías Caminha, “romance da 

imprensa brasileira do início do século, povoado de literatos mais ou menos frustrados” 

(SODRÉ, 1999: 304) vai tratar do Correio da Manhã, descrito como um museu de 

mediocridade, povoado de igrejinhas, as mesmas igrejinhas que silenciaram qualquer 

comentário relevante em torno do livro. 
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A publicação do romance Recordações do escrivão Isaías Caminha, inclusive, vai pôr 

fim a muitas ambições de Lima Barreto na imprensa. As críticas formuladas ao dono do Correio 

da Manhã, Edmundo Bittencourt, fazem com que se torne uma figura indesejável no meio, em 

particular nos grandes jornais do Rio de Janeiro. Excluído do círculo da grande imprensa, o 

autor vai acabar se tornando uma figura bastante presente no circuito alternativo, ainda que 

tenha publicado em espaços privilegiados como as revistas Careta e Souza Cruz. É também na 

imprensa, em forma de folhetim, no Jornal do Comércio, que vai publicar seu romance mais 

famoso, Triste fim de Policarpo Quaresma. (RESENDE e VALENÇA, 2004: 11) 

O jornalismo, inclusive, vai ser uma espécie de inspiração freqüente de suas crônicas. 

“Os nossos jornais”, publicada na Gazeta da Tarde, em 18 de outubro de 1911, traz uma crítica 

feroz ao conteúdo dos periódicos, por refletirem pouco o que acontece no mundo, por se 

esmerarem demais em notinhas insignificantes e oficiais. 

 
Há longas seções sobre exército, marinha, estradas de ferro, alfândega, etc. de 

nenhum interesse, ou melhor, se há nelas interesse, toca a um número tão restrito de 
leitores que não vale a pena sacrificar os outros, mantendo-as. 

Que me importa a mim saber quem é o conferente do armazém K? Um jornal 
que tem dez mil leitores, unicamente para atender ao interesse de meia dúzia, deve 
estar a publicar que foram concedidos passes à filha do bagageiro X? Decerto não. 
(RESENDE e VALENÇA, 2004: 106) 

 

Em “Não valia a pena”, publicado no A.B.C., em 21 de dezembro de 1918, comenta, 

não sem ironia e surpresa, a importância que os jornais dão a jogos de bola e a corridas de 

cavalo. Cita trechos inteiros das publicações, para enfim exclamar: 

 
Imagino um assinante da Gazeta, por exemplo, em Itajubá, por cuja assinatura 

anual pagou trinta mil-réis. A fim de não perder nem um vintém do dinheiro que 
empregou, o paciente itajubense lê o jornal todinho, do começo ao fim. O nosso 
homem, como eu, nunca foi a uma corrida de cavalos ou assistiu uma partida de 
football. 

Calcule que tratos na bola ele não dará para saber quem é o ‘filho de Bayard 
(N.R. referindo-se a um trecho de jornal anteriormente citado), o que é ‘fazer o train’, o 
que é ‘ganhar por três corpos’, o que é ‘placé por paleta’ e outros modismos da epopéia 
cavalina que o seu jornal desenvolve.” (RESENDE e VALENÇA, 2004: 419) 
 

É possível pensar em Lima Barreto como um autor de transição em meio a esse destino 

mais ou menos constante de bajulação, nacionalismo, tribuna jornalística, indo enfim em 

direção de uma outra mediação com o público leitor. (SÜSSEKIND, 1987: 13) Seria ele o 

fundador de uma literatura realmente popular no Brasil, o primeiro a, expressivamente, livrar-se 

das muletas do jornalismo, embora tenha se nutrido de sua linguagem. Sim ou não, Lima 

Barreto aponta uma mudança na idéia de literatura, pois o autor vai se engajar na vida pública 

sem ter o jornal como muleta. Vai denunciar, inclusive, a decadência cultural, intelectual e 

literária que teve no jornalismo sua fonte de glorificação. (SEVCENKO, 2003: 150) 
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Ao mesmo tempo, os avanços tecnológicos, e os avanços intuídos, como a idéia de 

“jornal falante”, já antecipavam a falência das relações entre imprensa e literatura construídas ao 

longo de tantas décadas. “Decididamente estão contados nossos dias, ó cronistas, escritores de 

artigos de fundo, noticiaristas e mais operários do jornal escrito!”, escreveu João do Rio em A 

Notícia (SÜSSEKIND, 1987: 21). 

 
...o jornalismo, ou seus aspectos positivos, fixaria algumas das qualidades mais 

marcantes de seus textos, praticamente indissociáveis de sua longa carreira de assíduo 
colaborador da imprensa carioca. Seria ele que soldaria as matrizes ficcional e 
confessional de sua obra sob o tom geral da crônica cotidiana. A linguagem final 
decorrente da adoção de todo esse conjunto de procedimentos literários resultou 
numa solução bastante criativa. (SEVCENKO, 2003: 199) 

 

Lima Barreto assume uma posição crítica em relação aos novos meios que 

reproduzem sons e imagens, mas também não se coloca, diante dos novos tempos, 

fazendo um divórcio de linguagens entre literatura e jornal. No que diz respeito à 

escrita, na análise de Silviano Santiago (SÜSSEKIND, 1987, 24) Lima se apropriou de 

elementos da linguagem de jornal para usá-los na feitura de um romance popular – 

hipótese que trabalha detalhadamente no ensaio “Uma ferroada no peito do pé (Dupla 

leitura de Triste fim de Policarpo Quaresma)”. O jornalismo, enfim, teria servido a 

Lima Barreto como uma espécie de tônico, embora tenho vivido um conflito 

permanente com a imprensa. Para sua escrita, trouxe dos jornais a simplicidade, o 

despojamento, a contenção, a síntese, além de ter recorrido, como os jornais, aos tipos 

comuns, que habitavam as ruas. Some-se a essas estratégias e estilo, o poder de 

comunicação. 
 

 

3.5 O público desejável 

 

Declarou Candido à pesquisadora argentina Beatriz Sarlo, conforme publicação no livro 

Textos de intervenção. 

 
Quis demonstrar que, no processo de formação histórica da literatura no Brasil, 

há um momento em que esta começa a se articular: só em meados do século XVIII se 
formou algo como um sistema literário, com uma inter-relação entre obras e autores, 
um esboço de público e a constituição de uma tradição. É o momento em que o 
escritor local pode começar a inspirar-se nos que o precederam. (CANDIDO, 2002b: 
93) 
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No século XX, houve ampliação de público, o desenvolvimento da indústria editorial, 

aumento da remuneração do escritor, que deixou de ser tão ideologicamente definido e de ser 

um ornamento da sociedade. A literatura, nesse contexto, pôde dar mais e maiores saltos. A 

profissionalização acentua a participação na vida social, assim como a forma acessível. A 

tradição de auditório não se rompe. “O rádio reinstalou a literatura oral... (...) A ascensão das 

massas trabalhadoras propiciou, de outro lado, não apenas maior envergadura coletiva à 

oratória, mas um sentimento de missão social nos romancistas, poetas e ensaístas, que não raro 

escrevem como quem fala para convencer e comover.” (CANDIDO, 2002 a: 88) 

 A formação da sociedade leitora no Brasil, não por menos, acabou sendo vista, no senso 

comum, como presa fácil para o colonialismo cultural. Antonio Candido aborda o tema no 

ensaio “Literatura e Subdesenvolvimento”, escrito em 1969, publicado na coletânea A educação 

pela noite. Seu ponto de vista é original. Tomando de empréstimo as reflexões de Mário Vieira 

de Mello sobre cultura e subdesenvolvimento, ele considera que se passou da idéia de “país 

novo” – no qual tudo ainda podia se realizar – para “país subdesenvolvido”, uma categoria 

bastante demarcada na segunda metade do século 20 e que contrasta com a primeira, quando 

não a traumatiza, frustrando a idéia de grandeza ainda não realizada ou em vias de, por tantas 

décadas alimentada. O “novo”, considera Candido, guarda consigo a idéia de surpresa, de 

exotismo e possibilidades (CANDIDO, 1987: 140). Esse ideário começa a se formar a partir do 

Descobrimento da América e tem contornos de euforia, uma euforia que redundou em 

nacionalismo e, como diz o crítico, em “justificativa ideológica”. 

 
 A literatura se fez linguagem de celebração e terno apego, favorecida pelo 
Romantismo, com apoio da hipérbole e na transformação do exotismo em estado de 
alma. O nosso céu era mais azul, as nossas flores mais viçosas, a nossa paisagem 
mais inspiradora que a de outros lugares, como se lê num poema que sob este aspecto 
vale como paradigma, a ‘Canção do Exílio’, de Gonçalves Dias, que poderia ter sido 
assinado por qualquer um dos seus contemporâneos latino-americanos entre o 
México e a Terra do Fogo. (CANDIDO, 1987: 141) 

 

 A contrariá-la, os índices de analfabetismo, de leitura, a indigência dos meios de difusão 

cultural, como jornais e bibliotecas. Nesses quesitos, no pós-Guerra, quando o discurso do 

subdesenvolvimento se torna mais evidente – embora tenha se manifestado já no romance social 

dos anos 30, 40 (CANDIDO, 1987: 160) – os dados são sempre alarmantes e pouco animadores. 

Os quadros de corrupção e de miséria se encarregam de pintar uma realidade sem saída.  

 A contabilidade final é de inviabilidade crônica e de inércia, de proximidade com os 

índices africanos e asiáticos e de perda do trem da história. Nesse contexto, o escritor parece 

fadado a produzir para uma minoria. A ver-se como minoria. A esperar que seus leitores se 

transformem em outros, pelas vias da educação, o que Candido chama de “ilusão ilustrada” 

(CANDIDO, 1987: 147) – uma espécie de deformação em que o escritor se vê em contraposição 
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ferrenha à ignorância do outro, quando não projetado na Europa, o melhor dos mundos, do qual 

faz parte, mas injustamente não está lá. 

 E nem uma possível superação do descompasso parece animadora, já que a melhora dos 

índices escolares não representa um maior número de leitores de livros, já que existem outros 

meios disponíveis além do livro. Ou seja, o processo de urbanização e escolarização traz mais 

consumidores de cultura de massa do que de literatura. 

 
 No tempo da catequese os missionários coloniais escreviam autos e poemas em 
língua indígena ou em vernáculo, para tornar acessíveis ao catecúmeno os princípios 
da religião e da civilização metropolitana, por meio de formas literárias consagradas, 
equivalentes às que se destinavam ao homem culto de então. Em nosso tempo, uma 
catequese às avessas converte rapidamente o homem rural à sociedade urbana, por 
meio de recursos comunicativos que vão até a inculcação subliminar, impondo-lhes 
valores duvidosos e bem diferentes dos que o homem culto busca na arte e na 
literatura. (CANDIDO, 1987: 145) 
 

 A posição de Candido soa algo conservadora, pois coloca o problema na dependência 

cultural no plano da manipulação política dos países desenvolvidos sobre os subdesenvolvidos, 

como forma de orientar a sensibilidade e estender valores. As afirmações parecem datadas 

diante da idéia de globalização e talvez não sobrevivessem a um olhar sobre o fenômeno da 

cultura pop, no pós-Guerra.  

 Mas são esclarecedoras quanto aos mecanismos de esvaziamento cultural dos países 

hoje ditos emergentes ou em desenvolvimento. Quando não, Candido é profético: “numa 

civilização massificada, onde predominem os meios não-literários, paraliterários ou 

subliterários, como os citados, tais públicos restritos e diferenciados tendem a se uniformizar até 

o ponto de confundirem com a massa, que recebe a influência em escala imensa.” (CANDIDO, 

1987: 145) 

 Ao tratar da dependência cultural, Antonio Candido frisa que historicamente o escritor 

latino-americano reverenciou os padrões da metrópole e viu a dependência da Europa como um 

fenômeno natural. Escrevia, inclusive, para esse público, pois lá estava seu leitor ideal, 

dissociando-se de sua realidade. Obviamente, soavam requintados e pedantes para seus leitores 

mais próximos, um contrabando, nem sempre de coisas boas, e provocando um descompasso 

em relação às vanguardas, que sempre cruzavam o oceano depois, quando não um culto tardio a 

autores europeus.  

 

 Em Textos de intervenção ele escreve: 
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 O caráter ‘comprometido’ da literatura na América Latina se evidencia quando 
estudamos as suas funções históricas. Uma delas: mais do que na Europa, nas 
colônias, onde se gestavam futuras nações, a literatura foi um instrumento de 
dominação. Por meio dela o colonizador forçou o predomínio de sua língua (que se 
tornou critério de classificação social), sugeriu e impôs a celebração das autoridades, 
o respeito à sua religião, o culto dos seus valores morais e estéticos. Foi uma 
literatura praticada por clérigos, capitães, funcionários, letrados que, ou pertenciam à 
classe dominante, ou se identificavam com ela, exprimindo a visão de mundo 
transplantada. Isso acentuou a tendência (já assinalada) para o refinamento, o 
eruditismo, o jargão esotérico que restringia a comunicabilidade à minoria de 
participantes do tipo de cultura que predominava. (CANDIDO, 2002 b: 100) 

 

 As considerações de Candido, contudo, não deixam de apresentar que essa literatura 

colonizada, alheia ao público, vai incorporar, paulatinamente, sentimentos diferenciados, a 

exemplo do nativismo e do nacionalismo, assim como uma sensibilidade para com os problemas 

sociais, ou seja, a ambigüidade do mundo real se manifesta, fazendo com que a literatura que 

podia ser “celebrativa e conformista” também podia ser polêmica, rebelde e questionar o 

estatuto colonial, ainda que na maioria das vezes incapaz de impedir a morte da poesia 

“semiculta, semipopular”, que não se desenvolvia por ser desqualificada por antecedência – 

citando a poesia de Sapateiro Silva, que viveu no final do século XVIII.  

 Um movimento contrário à dependência veio com a geração pós-22, com Drummond e 

Murilo Mendes, influenciados por antecessores nacionais. E, se a dependência é aceita sem 

reservas, ao mesmo tempo vingou a idéia de que se podia fazer diferente, com novos temas. “... 

sempre reconhecemos como natural a nossa inevitável dependência. Aliás, vista assim ela deixa 

de o ser, para tornar-se forma de participação e contribuição a um universo cultural a que 

pertencemos, que transborda as nações e os continentes, permitindo a reversibilidade das 

experiências e a circulação dos valores.” (CANDIDO, 1987: 152) 

 Ainda num grau de otimismo em relação à dependência cultural, o crítico considera que 

o termo ideal, inclusive, passa a ser interdependência, já que a cultura de assimilação, como a 

brasileira, também tende a ser assimilada fora de seu território. Novamente, Candido soa algo 

profético, pois remete à idéia de contaminação cultural, referências e citações, tão comuns aos 

anos 2000 e apontadas como características da pós-modernidade.  

 O ensaísta Roberto Schwarz, que bebe continuamente na fonte de Candido, vai ter um 

olhar menos positivo sobre a questão, afirmando que os brasileiros e os latino-americanos em 

geral costumam atribuir um caráter postiço e pouco autêntico à cultura que produzem 

(SCHWARZ, 1987: 29) e que, inclusive, esse ponto de vista é uma constante desde a 

Independência, sendo, portanto, “um problema durável e de fundo”. A palavra seria mal-estar – 

que bem serve para definir um país que tentou ser liberal ao mesmo tempo em que mantinha a 

escravidão, a contradição das contradições.  

 Schwarz se refere, não precisamente nesses termos, a uma espécie de síndrome da 

cultura da cópia, um complexo que teve explicações racistas na produção de Sílvio Romero, por 
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exemplo, para quem os mestiços e meridionais eram poucos dotados para a criação, explicando 

a tendência brasileira a reproduzir. É também Schwarz quem inverte qualquer lógica a esse 

respeito, inclusive as absurdas, como a de Romero, lembrando que antes do século XIX a idéia 

de copiar não era um disparate. A estética neoclássica não via na cópia um defeito. 

(SCHWARZ, 1987: 42)  

 Com a Independência, discorre o autor, a reorganização administrativa do país e o afã 

das elites locais em se parecer a um modelo de civilização que estava fora daqui cria uma certa 

precaução para com o que é externo. A palavra de ordem era criar a ilusão do progresso e 

participar do mundo de então. Nesse contexto, para muitos o estrangeiro é por extensão postiço, 

emprestado, uma sedução que dividiu, a partir daí, os ânimos. O ensaísta cita, a respeito, a 

observação de Sérgio Buarque de Holanda: “A presteza com que na antiga colônia chegara a 

difundir-se a pregação das ‘idéias novas’, e o fervor com que em muitos círculos elas foram 

abraçadas às vésperas da Independência, mostram de modo inequívoco a possibilidade que 

tinham de atender a um desejo insofrido de mudar.” (HOLANDA, 1977: 77)  

 Em paralelo ao mal-estar que a discussão sobre a dependência na cultura brasileira 

acarreta, ao longo do tempo, o ensaísta afirma que a sensação geral é de que se trata de uma 

cultura imitativa, com apetite voraz pela produção de outros países, em detrimento da sua 

própria, interrompendo, sistematicamente, processos críticos. “Não é preciso ser adepto da 

tradição ou de uma possível autarquia intelectual para reconhecer os inconvenientes desta 

praxe...”, escreve o pesquisador (SCHWARZ, 1987: 31), para quem, o mesmo inconveniente, 

nasce de um sentimento crônico de inadequação e de, em contrapartida, da busca pelo que seria 

genuinamente nacional – pedra de toque a tirar o país de seu impasse, mesmo no momento em 

que delimitar fronteiras culturais se tornou mais difícil e mesmo ineficiente, por conta da 

“internacionalização do capital”, “mercantilização das relações sociais e a presença da mídia” 

(SCHWARZ, 1987: 32). 

 
Rechaçado o imperialismo, neutralizadas as formas mercantis e industriais de 

cultura que lhe correspondiam, e afastada a parte antinacional da burguesia, aliada do 
primeiro, estaria tudo pronto para que desabrochasse a cultura nacional verdadeira, 
descaracterizada pelos elementos anteriores, entendidos como corpo estranho. A 
ênfase, muito justa, nos mecanismos da dominação norte-americana servia à 
mitificação da comunidade brasileira, objeto de amor patriótico e subtraída à análise 
de classe que a tornaria problemática por sua vez. (SCHWARZ, 1987: 32) 
 

 O autor não se furta de destacar a ingenuidade que acompanha o nacionalismo populista 

e seu cacoete de projetar todos os males fora de si, no exterior. Ao eliminar o que não é nativo, 

estaria eliminando o mal, um purismo que teve seu mais célebre representante em Policarpo 

Quaresma, o personagem de Lima Barreto. Esse nacionalismo, destaca o ensaísta, vai se 

tornando arcaico e provinciano – do que se pode deduzir que esse sentimento vem acompanhado 
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de um certo desdém para com o debate sobre a dependência cultural, pelo menos no que esse 

debate possa vir a se parecer com o que se fazia nos anos 60. Basta ver as reações pouco 

animadas diante das campanhas do governo Lula em provocar um orgulho nacionalista. Orgulho 

que se choca, principalmente, com uma geléia geral formada mais por violência, infância 

desvalida, descontrole urbano e desemprego do que propriamente miscelânea cultural. 

 A presença crônica da idéia do nacionalismo mantém, por acréscimo, em aberto, o 

debate em torno da dependência cultural, ainda que seus graus variem de época para época. 

Hoje, há um consenso em torno da cultura híbrida, que não tem como manter suas reservas 

diante da revolução informática, por exemplo. E tem-se como antecedente um certo orgulho, 

não menos nacionalista, de que no Brasil as apropriações do que vêm de fora são moeda 

corrente, mas aqui ganham um colorido original, um toque de autenticidade, tal como afirmou o 

movimento tropicalista, nos anos 1960.  

 Esse ponto vista pode até funcionar e não incorre num erro a que Schwarz chama de 

mitológico, referindo-se à obsessão de criar alguma coisa a partir do nada. “A questão da cópia 

não é falsa, desde que tratada pragmaticamente, de um ponto de vista estético e político...”, 

escreve. (SCHWARZ, 1987: 48) A questão de dependência não pode deixar de ser pensada, 

ainda, a partir do fenômeno da mundialização, já que a atualiza. Para além da idéia de 

colonização, o que se tem hoje é um emparelhamento cultural. 

 O filósofo Paulo Eduardo Arantes trata do assunto no texto “Ajuste intelectual”, 

publicado em O fio da meada (1996). O autor ressalta que na virada da década de 1970 para 

1980 o país viu despontar um interesse súbito e vigoroso de entender a realidade – movimento 

que jogou os olhos sobre a universidade e sobre os centros geradores de cultura em geral. Não 

por menos a década seguinte veria um intelectual, e um egresso da mais importante 

universidade brasileira, a USP, chegar à presidência da República. Arantes destaca, no entanto, 

que essa universidade colocada no centro da cena era a mesma que experimentava a operação 

desmanche pós-regime militar, e tinha os mesmos percalços das usinas nucleares e estradas que 

levavam a lugar nenhum. A mesma instituição tinha de lidar com os prejuízos causados na 

educação, com alunos de baixo nível, situação que fazia, então, intelectuais como Antonio 

Candido prever uma nova era conservadora. (ARANTES, 1996: 315) 

 Candido, afirma Arantes na seqüência, vê a possibilidade da superação do esquema 

colonial a partir do momento em que as massas populares sejam incorporadas à vida brasileira, 

superando o subdesenvolvimento e a dependência cultural. Mas essa tese, a tese da construção 

nacional, é derrubada a partir de 64, com o agravante de que a massa intelectual brasileira não 

se coloca, dessa vez, frontalmente “do contra”, anunciando a catástrofe que viria dali. A Teoria 

da Dependência, reforça Arantes, ganha por isso um caráter ambíguo, resumindo-se a descrever 

o funcionamento do capitalismo na periferia do mundo. O passo seguinte, ainda segundo 
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Arantes, foi de relegar as teorias da dependência ao passado, principalmente diante da sedução 

da abertura política e da transição. Mas, 

 
 o que se viu e se está vendo é que a mundialização em curso (...) trouxe de 
volta consigo uma Novíssima Dependência, só que agora maquiada por uma velha 
racionalização encobridora. É que retornou tal e qual a antiga síndrome do ‘Brasil 
errado’, na contramão, no desvio, etc., seguida da palavra de ordem da faxina interna 
e tudo o mais que se segue da atual fraseologia da inserção internacional e seus 
derivados. (ARANTES, 1996: 321) 

 

 A discussão sobre a dependência cultural remete, inevitavelmente, ao pensamento de 

Silviano Santiago, que discorreu brilhantemente sobre o assunto no ensaio “O entre-lugar do 

discurso latino-americano”, publicado em 1971 e logo transformado em uma referência no 

gênero. O autor brasileiro remete, logo de início, a Ensaios, de Montaigne, no momento em que 

o filósofo se refere aos canibais do Novo Mundo, que não se comportavam conforme a imagem 

construída pela Ocidente cristão. É a metáfora de que precisava para tratar da dependência 

cultural, tema então bastante em voga, e para se embrenhar num assunto que lhe interessava – o 

confronto do discurso literário produzido na América Latina e o europeu. 
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4. JORNALISMO E CULTURA 
 
 O jornalismo de arte e cultura pode ser visto como um ponto de fuga em meio à imagem 

clássica que se forma do leitor de jornal – no seu sentido mais genérico, um leitor de jornal 

procura informações quentes, de caráter político e econômico, marcadas pela isenção, 

objetividade e imparcialidade. Nas páginas dos suplementos culturais habita um leitor que não 

está necessariamente regido pelos ditames da hard news – ou seja, um público que não se 

encaixa nos quesitos da informação noticiosa, saída do forno, mas que procura antes de tudo a 

crítica, o comentário e a reflexão. Esse horizonte expectativa vale mesmo para os momentos 

em que o campo da cultura oferece a informação no seu formato comum – a exemplo de um 

grande festival ou no momento da morte de um artista. O serviço, o lead da matéria, entre 

outros elementos, valem se estiverem acompanhados de um comentário pertinente, capaz de 

gerar mobilidade, ou mesmo uma relação de amor e ódio. É o que se deduz. 

 No Brasil, em particular, o jornalismo cultural é um laboratório para se perceber 

variantes na condição do leitor de jornal. Forma-se ali como que um reduto intelectual, a 

princípio, que vai levar mudanças profundas para o jornalismo diário. É público que os 

grandes papas da modernização do jornalismo brasileiro passaram pelo campo da cultura. 

Mesmo quando os suplementos culturais se perdem no labirinto do entretenimento, o processo 

de contaminação da cultura na seara do jornalismo cotidiano vai ser notada. O grande 

paradoxo é que sendo fonte de inspiração, a imprensa cultural permanece relegada a segundo 

plano, como um estorvo, um gasto desmesurado, um problema a ser resolvido, antes de um 

enigma a ser decifrado. 

 
4.1 Notícias de arte e cultura. É possível? 

 

 O jornalismo cultural não começa com os mestres americanos da narrativa, os 

idealizadores do new journalism, com o inchaço das cidades, com as mudanças do pós-Guerra 

e com as alterações estruturais nas empresas de comunicação, ainda que tenha nesses 

elementos seu impulso. 
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 Uma data significativa para uma possível história da imprensa de arte e cultura é 1711 

(PIZA, 2003: 11), quando os ensaístas ingleses Richard Steele (1672 – 1729) e Joseph 

Addison (1672 – 1719) fundam a revista diária The Spectator, com a intenção de tirar a 

filosofia dos seus redutos tradicionais e levá-la a ambientes boêmios, como clubes e cafés. O 

caráter urbano da The Spectator reforça a imagem do jornalismo como um produto de e para a 

cidade, voltado para o homem que não mais vivia recluso no campo, mas que se preocupa 

com moda, com a mudança de comportamento, com a política e que se relaciona com o 

conhecimento de uma forma menos estática e solene. (PIZA, 2003: 12) 

 Na esteira da produção de Steele e Addison, outros ensaístas vão se destacar no cenário 

londrino, como Samuel Johnson (1709 – 1784), que escrevia para a The Rambler e foi 

apontado por seu biógrafo, James Boswell, como o primeiro grande crítico cultural da 

humanidade. Era temido. O século seguinte ao de Johnson revelou o crítico Saint-Beuve 

(1804 – 1869), que publicava no Le Globe e Le Constitutionnel e que teria criado um status 

inabalável para a figura do crítico. (PIZA, 2003: 15) Seguiram-se a ele nomes como o do 

iluminista Denis Diderot (1713 – 1784), que atuou na crítica de arte, e Charles Baudelaire 

(1821 – 1867), crítico também na área de artes visuais, além da literatura. Nos EUA, Edgar 

Allan Poe (1809 – 1849), mais celebrado por sua produção literária, está entre os que 

modificaram, via ensaio e crítica, o ambiente intelectual da América. Depois de Poe, a faixa 

passou para Henry James (1843 – 1916), autor de A arte da ficção e crítico implacável dos 

romances sentimentais (PIZA, 2003: 16). 

 O colunista Marcelo Coelho, do jornal Folha de S. Paulo, autor de Gosto se discute 

(São Paulo, Ática, 1994) e professor de Jornalismo Cultural na Faculdade Cásper Líbero, 

ressalta no texto “Jornalismo e crítica” (COELHO, 2000: 83) que os críticos, historicamente, 

nunca tiveram uma imagem muito boa, tornando-se célebres por seus erros, a exemplo de 

Saint-Beuve. À revelia de ser o maior crítico francês do século XIX, Saint-Beuve desprezou a 

produção de Baudelaire, Flaubert e Balzac. Pelo bem ou pelo mal, contudo, o que viria a se 

chamar de jornalismo cultural vai ter em seu DNA a obrigatoriedade da crítica, isto é, do 

julgamento, sua marca registrada na própria etimologia (Krinein, do grego, significa julgar, 

avaliar), característica mais marcante e também a mais polêmica. 

 No fin-de-siècle, o jornalismo de crítica cultural passa por uma reviravolta, sintetizada 

no estilo Bernard Shaw (1856 – 1950), dramaturgo e crítico das mais diversas artes, como 

literatura, música e teatro. Shaw rompia as barreiras entre política, cultura e cidade, criando 

um novo modelo de jornalismo cultural.  
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 As críticas das artes saíram de seu circuito de marfim: Shaw as lançou no meio 
da arena social, exigindo que se comprometessem com as questões humanas vivas, 
mostrando, por exemplo, que uma ópera de Mozart era composta de muito mais 
elementos que as belas melodias e o figurino pomposo. O crítico cultural agora 
tinha de lidar com idéias e realidades, não apenas com formas e fantasias. (PIZA, 
2003: 17) 

 

 As vanguardas artísticas do século 20 se encarregaram de ir moldando o jornalismo 

cultural a partir de Bernard Shaw, passando do debate e dos ensaios longos para a reportagem 

e a entrevista, fazendo-se mais breve. Segundo Piza, parte desse processo se deve às revistas, 

que vão abrigar as inquietações culturais daí em diante.  

 
Como crítico, Shaw deixou contribuições numerosas. Em primeiro lugar, 

rompeu com o beletrismo que vigorava nos jornais e revistas do período. Adotou um 
estilo bastante pessoal, mas, ao mesmo tempo, voltado antes para a análise do que 
para o depoimento. Enfrentou o dilema crítico sem pudor algum: entre avaliar e 
justificar-se, buscou a síntese que lhe parecia mais genuína. Depois dele, a crítica 
reconheceu sua função primária: ser convincente, e não complacente; ser clara, e não 
correta. É possível argumentar que Shaw era um tanto pretensioso demais, mas, para 
os que sabiam ler, seu ardor era a prova de sua falibilidade. O pecado maior do crítico 
é fingir ser “judicioso”, medindo com seu tom professoral toda a escala artística, 
reduzindo resenha a contabilidade, supondo-se imune à sedução da obra que avalia e, 
pior, supondo-se imune a seu próprio temperamento. Shaw sabia que suas escolhas 
eram ditadas por seu temperamento e como este era ditado por sua reação pessoal à 
sociedade que o cercava. Daí suas ênfases. Foi o mais brilhante crítico de música da 
história e um dos mais brilhantes críticos de teatro. (PIZA, 1996: 12) 

 

 Não deixam de surgir nomes que vão estabelecer novas divisas para o jornalismo 

cultural, principalmente na Inglaterra e nos Estados Unidos. É o caso do irlandês Oscar Wilde 

(1854 – 1900), que difunde a idéia de que a crítica de arte é uma obra de arte em si. (PIZA, 

2003: 20). Wilde é um exemplo clássico de “intelectual público”, expressão cunhada pelo 

historiador Russell Jacoby (PIZA, 2003: 20) – além de reconhecido, ele traz a cultura para o 

cotidiano do cidadão comum. É também o caso de Edmundo Wilson (1895 – 1972), que 

trabalhou na Vanity Fair, The New Republic e na The New Yorker, e de H. L. Mencken (1880 

– 1956), a quem Piza se refere como um herdeiro de Shaw. Mencken entrou para a história do 

jornalismo americano por sua atuação como repórter – ele cobriu o julgamento de um 

professor que ensinou a Teoria de Darwin, na escola, em vez da explicação bíblica para a 

origem do mundo. Em pleno Tennessee,  
 

(...) isso seria tão importante para o jornalismo cultural posterior quanto sua crítica 
literária, o consistente trabalho feito para abrir caminho para uma literatura moderna 
e realista nos EUA, que começavam a se tornar o país mais poderoso do mundo. 
Mencken sabia escrever para um público amplo sem fazer concessões populistas de 
nenhuma espécie. (PIZA, 2003: 21) 

 

 Quanto a Edmundo Wilson, pode ser descrito como uma estrela. Piza o qualifica como 

um homem versátil, capaz de escrever ensaios, fazer análises históricas, analisar a obra de um 
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James Joyce e ainda ser um repórter ágil. Ele acompanhou, por exemplo, a descoberta dos 

manuscritos do Mar Morto, encontrados numa caverna da Jordânia. Como se não bastasse, era 

um sujeito que trabalhava no lugar certo, a revista The New Yorker – copiada no mundo 

inteiro desde sua criação, em 1925 – e título que revelou J.D. Salinger, Irwin Shaw e John 

Updike. “Foi ainda responsável por impulsionar o que hoje se convencionou chamar de 

jornalismo literário – que não é jornalismo sobre literatura, mas com recursos de literatura 

(descrições detalhadas, muitos diálogos, etc.)” (PIZA, 2003: 23). 

 A New Yorker não reinava sozinha – sua maior concorrente, a Esquire, precisamente 

nos anos 1960, tinha no seu corpo de redatores nomes como Norman Mailer e Gay Talese. 

Tom Wolfe, da New Yorker, suplemento da Herald Tribune, também tinha sua fama – 

firmando-se como um dos maiores nomes do jornalismo autoral americano. Para Piza, o 

jornalismo cultural no Brasil tem semelhanças com o americano, mas com peculiaridades. 

Embora nos EUA, escritores como Gore Vidal, Norman Mailer e John Updike tenham 

passagens pela imprensa, por aqui a dificuldade em se viver de literatura fez com que muitos 

escritores tenham passado antes pelas redações e pela experiência de crítico para depois 

chegar ao mercado editorial.  

 
4.2 Influência americana 

 

 Perceber as semelhanças que ligam o jornalismo americano e o brasileiro são passos 

fundamentais neste estudo. Afinal, o jornalismo cultural emergente no Brasil nos anos 1950 

vai se nutrir dessas fontes e dividir-se entre as influências francesas, mais retóricas, e as 

americanas, mais objetivas, ainda que dadas à narrativa. Em resumo, o jornalismo americano 

se permite a notícia como um fim em si mesmo. O francês pensava a notícia – inclusive a 

cultural – em sua circunstância, de forma estruturalista. Estabelece-se aí um conflito, que vai 

demarcar muito o jornalismo cultural brasileiro, abertamente voltado para o produto e afeito à 

crítica utilitária, pragmática, modelo “dica”, ainda que essa tendência não vá se manifestar 

num primeiro momento. 

 A década, chamada de “anos dourados” ou “era de ouro”, vai ser um tempo de 

prosperidade para os países mais desenvolvidos e não propriamente um fenômeno mundial. 

Recuperar-se da Segunda Guerra, findada em 1945, era a prioridade, e tendo como padrão os 

difíceis anos 1940, a tendência era considerar os 50 como uma nova renovação. “A essa 

altura, na verdade, observadores sofiscados começaram a supor que, de algum modo, tudo na 

economia iria para a frente e para o alto eternamente.” (HOBSBAWM, 1995: 255). Os ricos 

representavam três quartos da população do mundo e 80% das exportações manufaturadas. 

Entre os anos 1950 e 1970, a produção mundial de manufaturas quadruplicou e o comércio 

mundial aumentou dez vezes. (HOBSBAWM, 1995: 255). Embora as mudanças não tenham 
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sido sentidas de pronto, havia uma sensação de que o surto de desenvolvimento era mundial, à 

revelia dos regimes econômicos, já que a parte socialista parecia estar em vantagem. “A taxa 

de crescimento da URSS na década de 1950 foi mais veloz que a de qualquer país ocidental, e 

as economias da Europa Oriental cresceram quase com a mesma rapidez – mais depressa em 

países até então atrasados, mais devagar nos já industrializados ou parcialmente 

industrializados.” (HOBSBAWM, 1995: 255). 

 Sobre a questão das semelhanças entre o jornalismo dos EUA e do Brasil, merece 

referência o estudo de Carlos Eduardo Lins da Silva, O adiantado da hora, em que investiga o 

intercâmbio entre as duas culturas impressas. “O modelo americano é o modelo hegemônico 

do jornalismo brasileiro”, declara, já no prefácio (SILVA, 1991: 22), pelo que considera uma 

simples razão: é o modelo que mais se adapta ao público brasileiro – além de uma influência 

que se revelou num momento bastante específico da história: o pós-Segunda Guerra, à revelia 

desse modelo merecer uma crítica aberta e até cansativa.  

 O jornalismo dos vizinhos da América do Norte peca por se esconder atrás do “manto 

da imparcialidade”, além de ser francamente “monótono, repetitivo, mecanicista.” (SILVA, 

1991:23) Em paralelo a esses senões está o maior dele – um argumento que dialoga direta e 

indiretamente com o jornalismo cultural: o jornalismo americano banaliza a notícia, 

transformando-a num espetáculo, estabelecendo uma espécie de jogo sujo com o leitor e 

espectador, subjugado à moeda fácil da emoção. Logo, qualquer semelhança não é mera 

coincidência. Uma das facetas do jornalismo cultural brasileiro está em se render a essa 

lógica, pecando por privilegiar o lançamento, a figura midiática, o espetáculo em detrimento 

da descoberta, do novo, o produto palpável em função do work in progress. 

 
 Desde pelo menos o final da Segunda Guerra Mundial, o noticiário se entregou 
cada vez mais à idéia de que a conquista do mercado pela adulação ao consumidor é a 
única regra do jornalismo. Criou-se uma “sociedade do entretenimento” ou 
“sociedade –espetáculo”, expressões que já se consagraram. A realidade se 
artificializou pelo noticiário glamourizado que faz e desfaz personagens e assuntos da 
noite para o dia. (...) O jornalismo nos EUA se adaptou por completo a um tipo de 
sociedade em que o ritmo frenético dos acontecimentos impede qualquer reflexão 
sobre o que fica. O jornal da TV ou o impresso não deixa despojos do que foi notícia. 
Não sobra nada, nem a memória. Num dia, só se fala de Panamá e Noriega. No dia 
seguinte, é só Iraque e Hussein. (SILVA, 1991: 24) 

 

 O autor prossegue sua reflexão – já um dado consumado e até catalogado pelo público, 

como alardeia o filósofo francês Gilles Lipovestky, autor do badalado A era dos excessos e 

quem cunhou o tema hipermoderno (PERES, 2004: 5), apontando a metralhadora para outras 

mazelas do jornalismo americano, apesar de todas suas glórias. Chama-o de 

“superficializado”, de corruptor do sentido dos fatos e de um tipo de jornalismo que não 

brinda o público com uma compreensão ajustada dos fatos. O que, à revelia do caráter 

positivista dessa afirmação, não deixa de remeter a uma tradição própria da imprensa. Em 
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suma, o jornalismo virou show. E esse modelo, no que tem de louvável e de deplorável, 

espraiou-se no Brasil, num movimento inevitável, até que se prove o contrário. O poder de 

fogo da imprensa ianque tem a ver com a internacionalização do mundo após os anos 1990, 

com a globalização. 

 O problema de importação e intercâmbio do jornalismo americano e do brasileiro, 

contudo, passa principalmente pela questão de público, mais do que pelas diferenças 

econômicas, possibilidades estruturais etc. A liberdade de imprensa e a objetividade, duas 

marcas principais do jornalismo americano, encontram ampla aceitação entre os leitores 

daquele país, conforme indicam as pesquisas. São como dogmas religiosos. Os leitores 

americanos querem que os jornais se atenham aos fatos, 85% deles desejam que os jornalistas 

se resumam às notícias e dêem pouca opinião, como revelou a pesquisa da American Society 

of Newspaper Editors, de 1986. (SILVA, 1991: 90). 

 Enquanto isso, no Brasil, impera uma simbiose de expectativas, explicada nas diferentes 

origens do jornalismo aqui praticado – do publicismo francês e ibérico ao profissionalismo e 

isenção norte-americana. A liberdade de imprensa continuamente esbarra no jogo de interesse 

das corporações. Quando não é o estado, é a moral católica, oscilando em direção à censura, à 

falta de objetividade e à infantilização do leitor, que fica sem o direito integral de escolha. A 

vala profunda entre as duas culturas, contudo, não impediu que o jornalismo americano 

fizesse escola por aqui, mas não sem antes gerar o híbrido que faz do jornalismo brasileiro um 

caso à parte, um estudo de caso, e um jornalismo dono de personalidade própria. O que inclui 

ser responsável pelas tragédias que o atingem e as que já estão anunciadas. 

 Danton Jobim (citado por SILVA, 1991: 102) diz que o jornalismo brasileiro precisa ter 

sabor político, opondo-se ao americano, que é utilitário e traz, sempre diversos pontos de 

vista. Afirma que o público, no Brasil, espera do editor uma atitude combativa, o que pode ser 

entendido por alguém que pense por ele, reproduzindo uma fórmula de paternalismo 

verificada em outras instâncias da vida nacional, como a própria escola. “O jornal, na 

imaginação popular, tem um destino heróico a cumprir. Na ingênua abordagem popular do 

assunto, jornalismo não é negócio, mas uma cruzada de campeões permanentemente em 

guarda contra as iniqüidades.” (SILVA, 1991: 102). No jornalismo cultural, pela própria 

natureza, o imperativo de “dizer” alguma coisa, de operar politicamente, um expediente que 

pode ser inimigo da fruição estética dos fatos, tende a ser menor. Daí sua dissonância dentro 

dos jornais brasileiros. Chega a “não combinar” com o resto. 

 Parte da influência americana teria vindo com jornalistas brasileiros que estudaram, 

moraram ou trabalharam nos EUA, como Alberto Dines. Pompeu de Souza, Danton Jobim e 

Samuel Wainer. Esse, sob as benesses de Getúlio Vargas, vai fundar o Última Hora, em 1951, 

nos padrões do jornalismo norte-americano. A Tribuna da Imprensa, criada em 1949, segue a 

mesma trilha. E, na dianteira, o Diário Carioca – sob a égide de Pompeu de Souza e Danton 
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Jobim - forma as primeiras levas de jornalistas capazes de escrever o lead, o sublead, fugir 

dos adjetivos, evitar o nariz-de-cera  – tornando-se uma espécie de escola da imprensa. 

 Carlos Eduardo Lins da Silva, no seu O adiantado da hora (1991) monta a galeria de 

jornalistas do país que, em algum momento, flertaram com os jornais dos EUA e trouxeram 

para cá inovações. Depois da Primeira Guerra Mundial, contudo, o olhar de pouco crédito dos 

brasileiros em relação aos americanos – os quais viam como mercantilistas, sensacionalistas e 

incultos, apesar de Pulitzer e de Adolph Ochs, respectivamente no The New York World e no 

The New York Times, terem provado o contrário desde o final do século XIX – passa a mudar. 

Gilberto Freyre, o autor de Casa Grande e Senzala, vai tentar, por um manual de redação no 

jornal A Província, de Recife, nos moldes do que tinha visto no Texas e em Nova Iorque. Sem 

sucesso. “A resistência ao método e ao planejamento seria marca permanente na atitude do 

jornalista brasileiro e um dos pontos em que o exemplo americano é mais citado do que 

seguido.” (SILVA, 1991: 74) 

 Nos anos 1920, além de Gilberto Freyre, Monteiro Lobato vai se somar entre os 

entusiastas do modo americano de fazer jornal. Em 1927, Lobato foi nomeado adido 

comercial do Brasil em Nova Iorque, permanecendo lá quatro anos. Deixa para trás um país 

arcaico e encontra a América, pré-crack da Bolsa, no melhor dos seus dias. A experiência de 

distanciamento faz com que se torne crítico do país onde nasceu, conforme externou na 

extensão produção de cartas aos amigos. A tônica dessas observações era o contraste entre a 

lentidão brasileira e a velocidade americana – observações que passam pela tecnologia de 

ponta e aspectos mais polêmicos, como a participação feminina. (SACCHETTA, 2000: 130)  

 
 Quanta novidade! É a terra das invenções esta. Não há dia em que os jornais 
não anunciem uma nova. Agora por exemplo estão eles cheios de televisão – uma 
coisa que previ no Choque para o ano dois mil e tantos [...], e já está realizada. Esta 
semana no store do Abraham & Strauss foi feita uma demonstração pública dessa 
maravilha das maravilhas. Cenas tomadas à distância eram projetadas na tela por 
meio de misterioso veículo do rádio e vistas tão perfeitas e claras como para os 
espectadores in loco. [...] Eu não sei onde esta terra vai parar nesta vertigem de 
progresso com esta maré de invenções. O futuro dos Estados Unidos é imprevisível 
até para os seers daqui. O enriquecimento continua, tudo cresce como bananeira, 
inclusive a potência cerebral do homem. (LOBATO, citado por SACCHETTA, 2000: 
131) 

 

 

 O lead, marca das inovações jornalísticas por excelência, embora já existisse nos EUA, 

no final dos anos 1930, só na década de 1950 seria implantado no jornalismo brasileiro. O tiro 

de misericórdia veio nos anos 1940, quando Pompeu de Souza vai trabalhar na “Voz da 

América” e, de volta ao Brasil, trabalha pesado para que o Diário Carioca passe por 

transformações que serão um caminho sem volta. Samuel Wainer, persona non grata nos 

EUA, por ser considerado anti-americanista, teve uma estada curta, nos Estados Unidos, em 
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1944. Em 1951, ao criar o Última Hora, mostrou que tinha voltado americanizado. O mesmo 

se diga de sua tentativa de criar uma versão local da New Yorker, o Aqui São Paulo, 

introduzindo o conceito de caderno cultural no Brasil. (SILVA, 1991: 79). Na década de 1960, 

a rede continua a operar, dessa vez tendo como seu maior expoente o jornalista Alberto Dines. 

Depois de uma temporada no Los Angeles Times, empreendeu mudanças no Jornal do Brasil, 

como a divisão temática e o estilo revista aplicado à imprensa diária. (SILVA, 1991: 81). 

 É importante lembrar que os jornais, no Brasil, tradicionalmente eram mantidos com 

verbas governamentais, ou se nutriam de disputas de oposição, recolhendo migalhas aqui e ali, 

a depender do tamanho da briga entre os interessados. Em suma, a dependência de verbas 

estatais, o apadrinhamento político e a manutenção do público como mero observador são 

situações tão clássicas quanto trágicas no jornalismo brasileiro. Parte dessa tragédia – pois 

está se falando de um bem público e democrático - vai encontrar sua redenção na luminosa 

década de 1950, quando a influência do jornalismo americano vai ganhar impulso e simpatia e 

romper certas amarras locais – inclusive a que delegava à imprensa cultural espaços mínimos 

e desimportantes.  

 Vale dizer que essas mudanças não se deram apenas por conta de empréstimos técnicos 

e táticas dos incríveis jornais americanos, mas por conta de empréstimos conceituais, ou seja, 

houve uma mudança de mentalidade – um pós-Guerra de fato. Além da substituição do 

modelo francês, mais dado ao publicismo – a opinião política e o artigo de fundo, o processo 

de reinvenção do jornalismo diário teve de peitar o preconceito, instaurado em diversas 

frentes da cultura nacional, conservadoras ou não, mas de qualquer modo convencionadas de 

que o Brasil tendia a copiar modelos estrangeiros, em especial os das sociedades mais 

desenvolvidas – uma prática que agora se desenvolvia no interior dos jornais. E esse gosto 

pela cópia incluía o jornalismo – que não se safava da patrulha ideológica instaurada pelos 

adeptos da “teoria da dependência cultural”. (SILVA, 1991: 30). Ou seja, as mudanças foram 

recebidas com desconfianças. E, no caso do jornalismo cultural, houve dupla desconfiança, 

pois veio de dentro e de fora da imprensa. 

 Apesar da idéia de colonialismo, dependência e imperialismo, os valores da imprensa 

americana vingaram em território tupiniquim, ultrapassando os resultados dos estudos de 

comunicação comparada, que sempre ressaltaram a presença do capital estrangeiro na 

imprensa brasileira e a cobertura internacional pautada pelos interesses dos EUA.  

 Para Carlos Eduardo Lins da Silva, que pesquisa o assunto, a questão passa pela 

maneira como o Brasil vai ocupando seu lugar no sistema do capitalismo internacional. E por 

uma maneira muito própria de processar influências – que por sua vez não foram só 

americanas, mas francesas, inglesas e portuguesas. (SILVA, 1991: 33). A lembrança se refere 

a quatro modelos padrão de imprensa, o libertário (EUA), o socialista (soviético), o de 
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responsabilidade social (da Europa Ocidental) e o autoritário (Terceiro Mundo) (SILVA, 

1991: 36). 

 Em paralelo, obviamente, vai haver uma identificação no Brasil, de 1950 em diante, 

com a América do Norte, em especial entre as classes médias dos grandes centros brasileiros, 

bastante abertas ao american way of life. É desses círculos que brotam intercâmbios culturais 

e turísticos, e consciência do quanto a vida brasileira tem semelhanças com a americana. Os 

meios de comunicação vão refletir essa relação, particularmente na produção cultural. Filmes, 

discos, peças teatrais e livros vão ser elementos de veiculação constante, com marketing 

cultural à vontade. 

 Essa recepção, obviamente, não vai se dar de forma passiva e sem particularidades 

gritantes. É o caso da presença do Estado na produção cultural – um paradoxo com o 

liberalismo americano, com a independência com que o mundo da cultura transcorria nos 

Estados Unidos (apesar do macartismo perseguir até atores sem camisa na tela). O Estado 

aqui é provedor e interventor– pois há um problema crônico a resolver – um problema que 

vem do Brasil Colônia: o da ausência de público consumidor. São necessários subsídios para 

quem se dedica a determinadas atividades, como jornais. 

 Cabe ao Estado, aqui, fazer hegemonia e estar onipresente nas relações sociais, ao 

contrário da tradição anglo-saxônica (SILVA, 1991: 51) Nos EUA, o indivíduo é pivô da 

convivência social, enquanto no Brasil o indivíduo só é entendido como parte de uma rede de 

relacionamentos sociais. Lá tem o know-how e aqui o know-who, tamanha a atenção nacional 

para a rede de relacionamentos que torna um indivíduo mais ou menos participante do sistema 

(SILVA, 1991: 53): 

 
 Isso é verdade no jornalismo. Quando se examina o discurso do jornalismo 
brasileiro, ele é o da nação. Mas quando se vai à sua prática, é o da sociedade (...). Os 
valores são os americanos, quase transplantados sem sendo crítico. Mas a prática é 
uma coisa diferente, que lembra com maior ou menos intensidade o modelo original, 
conforme o momento histórico, a região do país, as condições da economia. Os EUA 
são uma sociedade baseada no contrato; o Brasil na solidariedade orgânica. (SILVA, 
1991: 55) 

 
 
 E ainda: 
 

 Examine-se, por exemplo, a questão do papel do Estado na vida das sociedades 
latino-americanas. Ele é enorme, como se viu acima, por causa das características 
econômicas do subcontinente. Mas também e enorme porque a tradição ibérica desde 
sempre considerou natural e desejável que o estado tivesse uma função proeminente 
nas relações sociais, ao contrário do que prescreve a tradição angla. (SILVA, 1991: 
51) 

 
 Lins da Silva considera que o jornalismo brasileiro se baseou na linha libertária dos 

EUA, embora no seu interior as condições para desenvolver esse tipo de jornalismo não 

fossem as mesmas da América. Há mais de um século a sociedade americana desfruta de um 
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público alfabetizado, produtor de jornais e tirou proveito dos modelos de imprensa importados 

da Inglaterra – com a qual seus jornais tentavam se parecer. Nos EUA, a divisão de classes é 

menos acirrada do que na Metrópole. Outra razão é que os jornalistas americanos eram menos 

elitizados, viam-se menos como intelectuais do que os brasileiros, o que teria demarcado uma 

outra forma de contrato social com o público (SILVA, 1991: 59)4.  

 Resta perguntar como esse modelo igualitário, libertário e de boa matriz, ao chegar no 

Brasil, relacionou-se com o público de pouca instrução, pouco poder aquisitivo e de tradição 

de “cultura de ouvido”, auricular, como expressou Antonio Candido em seu livro Formação 

da Literatura Brasileira. 

 
4.3 Anos dourados 

 

 Os jornais, até o final do século XIX, no Brasil, vão ser basicamente de opinião, 

abrigando polêmicas e escritos filosóficos e acadêmicos, e principalmente folhetins, “o grande 

responsável por atrair e incentivar o público a consumir um relato seqüenciado.” (BUITONI, 

2000: 59) 

 
 O público letrado das cidades era o público dos jornais diários e outros 
periódicos que, mesmo de cunho político, quase sempre abrigavam temas literários. 
A literatura foi, então, a mãe da crítica cultural publicada na imprensa. Porém, se 
formos considerar a crítica a produções artísticas consumidas por platéias 
antecessoras do público de massa, talvez a crítica musical, iniciada no século 
XVIII, seja a matriz mais pertinente. (BUITONI, 2000: 59) 

 

 

 Para o filósofo Benedito Nunes, seguindo o ciclo do jornalismo brasileiro do século 

XIX, a crítica vai se tornar a caixa de ressonância da literatura no país, espaço de sua recepção 

pública, já que a distribuição de livros se deu de forma historicamente deficitária (NUNES, 

                                                 
4 Carlos Eduardo Lins da Silva cita em seu O adiantado da hora (1991), as críticas de De Tocqueville 
ao jornalismo americano, expressos em A democracia na América. Na obra, os jornalistas dos EUA são 
apresentados como profissionais rudimentares, grosseiros, de conceitos primários e em cujos textos 
sempre procuram apelar para os sentimentos mais baixos da população. Difícil não pensar no 
jornalismo marrom, que tanta escola fez nos EUA, no século 20, com suas fórmulas fáceis, emotivas e 
apelativas. Em paralelo, como prova da vocação à grandeza da imprensa americana, Lins da Silva lista 
dados sobre o desempenho dos jornais no país, já na primeira metade do século 20. Em 1830, por 
exemplo, o país tinha 65 diários, produzindo juntos 78 mil exemplares/dia. Em dez anos, o número de 
diários mais do que duplicou, passando a 138 e uma tiragem total de 300 mil exemplares. O Brasil 
ultrapassou a marca de 200 diários apenas no final dos anos 80 do século 20. (SILVA, 1991: 61) As 
diferenças entre os dois países são gritantes. A imprensa chegou na América do Norte em 1638. Nas 
primeiras décadas do século 19 – quando no Brasil as coisas começaram a mudar, com a chegada da 
família real portuguesa – os EUA enfrentavam um boom de enriquecimento – o que redundou na 
expansão do sistema educacional. Logo, do aumento do número de leitores. Recheado de anúncios, sob 
medida para uma população que podia comprar, os jornais americanos ajudaram a construir a ideologia 
de uma sociedade de livre mercado. E informada em periódicos de custo baixo (um penny) e larga 
circulação. (SILVA, 1991: 62) 
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2000: 61). No que diz respeito ao perfil industrial e aos possíveis paralelos com o jornalismo 

americano, a imprensa brasileira vai ser plataforma de governo e reflete a disputa entre grupos 

econômicos, sem esperança de lucro e dirigidos a pouquíssimas pessoas que podiam arcar 

com seu custo. (SILVA, 1991: 63)  

 Somente na virada do século XIX, até os anos 1930, é que os jornais nacionais vão 

decolar para uma aventura industrial. Elementos do jornalismo americano, como as agências 

de publicidade e a assinatura de agências internacionais ajudam a formar o perfil do jornal 

como grande negócio. Mas a economia local não responde prontamente a esse impulso. O 

amadorismo e a dificuldade até para contratar serviços fotográficos vão ser a marca do 

período, muitas vezes prosseguindo até os anos 50, “quando o jornal O Estado de S. Paulo 

não tinha um corpo de repórteres organizado (SILVA, 1991: 64). 

 A década de 1950 foi um período de mudanças decisivas para o jornalismo brasileiro. 

As transformações sociais e culturais provocadas pelos “anos dourados” atingiram a 

linguagem da imprensa. Vai-se abandonar a muleta dos narizes-de-cera, aquelas longas 

introduções à matéria, dotadas de pretensões literárias, a ausência de dados em nome das 

impressões do repórter, os métodos arcaicos e sem profissionalismo de fazer jornal a contento. 

A palavra de ordem passa a ser copiar o modus operandi das corporações norte-americanas, 

que por cerca de 20 anos já tinham adotado procedimentos industriais na geração da notícia.  

 Os anos 1950 também serão marcados pela inclusão, em definitivo, do que se 

convencionou chamar imprensa cultural. Arte e cultura, pela primeira vez, estariam lado a 

lado com o noticiário político e econômico, mudança que foi o esboço de uma revolução 

silenciosa e, até onde se sabe, irreversível. Até então, o que havia próximo do conceito de 

imprensa cultural eram revistas literárias – que não surgiram como produto da imprensa 

diária, antes, sim, do impulso de correntes e grupos literários.  

 Muitos títulos nasceram ligados a círculos restritos de intelectuais, foram desenvolvidas 

como projetos paralelos de homens da própria imprensa – como Samuel Wainer e sua 

Diretrizes, cujo nascimento, em 1937, vai render uma narrativa entusiasmada na autobiografia 

Minha razão de viver, no qual descreve a revista como uma reação às forças conservadoras do 

Estado Novo. 
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 Para fazer a capa do primeiro número, convidei o pintor Santa Rosa, um artista 
de esquerda que freqüentava o grupo de Cândido Portinari. Santa Rosa fez uma capa 
que mostrava um olho solto no espaço, algo surrealista, inteiramente fora dos padrões 
da época. Foi um sucesso. Já àquela altura, eu reunira um grupo de alto nível, que 
incluía nomes mais tarde transformados em freqüentadores de qualquer antologia 
literária. Estávamos reunidos em torno de uma idéia extremamente romântica. Os 
salários eram baixos, a subvenção da Light era insuficiente para garantir uma folha de 
pagamentos atraente. O restante viria do dinheiro obtido com a venda dos 
exemplares. A redação da Diretrizes funcionava numa saleta do apartamento de 
Azevedo Amaral, e utilizávamos uma pequena oficina para a impressão. O ponto de 
encontro do pessoal de Diretrizes era o Amarelinho, um bar da Cinelândia, que ainda 
hoje resiste à passagem do tempo, com suas mesas na calçada. Enfim, Diretrizes 
nasceu com todos os ingredientes para durar pouco. Mas durou bastante. Pelo menos, 
o suficiente para fazer história. (WAINER, 2005: 61) 

 

 A Diretrizes abrigou intelectuais de esquerda, resistentes da ditadura Vargas – de quem 

Samuel viria a se tornar o jornalista oficial, nos anos 1950, quando Vargas se elege por voto 

direto. A revista contava com Jorge Amado, Graciliano Ramos, José Lins do Rego, Rachel de 

Queiroz e Aníbal Machado, uma trupe que fez com que o Departamento de Imprensa e 

Propaganda (DIP) estivesse sempre pronta para dar o bote. Principalmente porque embora 

talhada de intelectuais, não era de cabo a rabo uma revista de contos e poesias, mas de 

reportagens e opiniões que tiravam finas da Segunda Grande Guerra, uma saia-justa tremenda 

em tempos de Estado Novo e suas ligações perigosas com a Alemanha Nazista. Mas nada 

impediu que no final dos anos 1940 a revista chegasse a 20 mil exemplares (WAINER, 2005: 

71), uma marca olímpica para a época. A grande reportagem – como “Grã-finos em São 

Paulo”, de Joel Silveira, um dos marcos do jornalismo literário no Brasil – é um exemplo. 

Outro é a entrevista com Dilermando de Assis, o assassino de Euclides da Cunha. O material 

provocou a ira da esquerda e a perda de apoio dos comunistas e a golpes baixos, como o corte 

da cota de papel, o que a levou à falência, em 1944. 

 
 É também dos anos 40 uma das raras incursões do jornalismo brasileiro pela 
reportagem literária. Na revista Diretrizes, dirigida por Samuel Wainer, Joel Silveira 
retratou o comportamento dos grã-finos paulistanos. A raridade desse gênero no 
Brasil se explica pela economia (revistas com textos longos sempre foram vistas 
como comercialmente inviáveis), mas também pela cultura (o jornalismo cultural 
brasileiro amadureceu tardiamente). (PIZA, 2003: 33) 

 

 A propósito de Joel Silveira, seu trabalho marca a consolidação da “grande 

reportagem”, ou “novo jornalismo” no Brasil, embora o marco inaugural do jornalismo 

literário no país seja Os sertões, de Euclides da Cunha, publicado no jornal O Estado de S. 

Paulo, em 1902. “Grã-finos em São Paulo” é de 1943 e, segundo o próprio autor, o gênero fez 

sucesso por servir de cano de escape para a ditadura Vargas.  

 Silveira, sergipano de nascimento, chegou no Rio de Janeiro em 1937 e procurou os 

diretores do jornal literário Dom Casmurro, de Brício de Abreu e Álvaro Moreyra – um marco 

da imprensa cultural no Brasil, que vendia 50 mil exemplares por semana num país de 30 
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milhões de habitantes. (MORAIS, 2003: 198) Tinha entre seus colaboradores Oswald de 

Andrade e Cecília Meireles, Marques Rebelo e Carlos Lacerda. Mas Joel Silveira viria a 

conhecer a fama a partir de 1938, na redação da Diretrizes, onde publicou seu debochado 

texto sobre a alta-sociedade paulistana. O talento do jornalista virou uma ambição confessa de 

Assis Chateubriand, dono dos Diários Associados, que o queria a qualquer preço em O Jornal 

ou em O Cruzeiro, ambos de sua propriedade. De Chateubriand, o Chato, teria saído o apelido 

que acompanha o jornalista por toda a vida: “víbora”, o que, pode-se afirmar, não é algo que 

se diga a alguém imparcial, objetivo, e tudo o mais. O jornalismo cultural, literário, ou que 

nome mereça, fez a diferença na carreira de Joel Silveira. 

 Uma experiência como a da Diretrizes chama atenção pela vitalidade, mas também por 

confirmar a cultura como um universo alijado do campo da notícia. Com exceções de 

calendário – que sempre privilegiaram a agenda da arte oficial cultivada pelas elites, com ares 

de evento social – a cultura jamais dividia espaço e os próprios recursos das empresas de 

comunicação com as hard news. As informações “quentes” eram (e são) as comumente 

ligadas à política, economia, tragédias urbanas e conflitos internacionais das mais diversas 

naturezas. Resta saber por que as seções culturais se tornaram um produto obrigatório dos 

jornais, e pelo visto sem caminho de volta (PIZA, 2003: 43). É hoje um produto obrigatório e 

estende sua conquista com primos menos nobres, mas de inegável apelo popular, como o 

jornalismo de celebridade, de comportamento e de estilo de vida, faces do que viriam a se 

chamar, tecnicamente, de variedades e serviço – duas vertentes tão presentes hoje na imprensa 

cultural quanto a crítica de um filme ou a entrevista com um escritor. Pode-se afirmar que o 

mundo mudou muito nos anos 1950. E que a imprensa cultural ajudou a inventar aquele 

momento. 

 Ter uma seção, pelo menos, dedicada às artes, a ensaios e ao exercício da crítica vai se 

tornar sinal de que um veículo chegara à vida adulta. Basta pensar nos jornais emergentes nos 

anos 1950, como o próprio Última Hora, de Samuel Wainer: eram jornais que nasciam sob a 

égide do jornalismo cultural, um luxo ao qual os grandes e adultos poderiam se dar. Por luxo, 

entenda-se bancar custos com papel e pessoal, raramente compensados por uma receita 

comercial que cubra as despesas. Ainda hoje é assim. 

 Seria, então, a imprensa cultural um desafio às leis do capital? Provavelmente não. O 

jornalismo de arte e cultura ganha impulso nos anos1950 porque o pós-Segunda Guerra vai 

ser um tempo de mudanças profundas no comportamento e na maneira de viver a cidade. A 

reconstrução da Europa e a divisão do mundo pela Guerra Fria vão trazer uma percepção 

outra do tempo, da história, da política, da finitude e uma febre criativa que vai extrapolar, 

também, para as páginas dos jornais. 

 Muitas dessas mudanças de mentalidade podem ser sintetizadas na figura de um James 

Dean, estrela de Juventude Transviada (EUA, 1955), de Nicholas Ray. O personagem de 
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Dean é representante dos “rebeldes sem causa”, jovens nascidos em meio à prosperidade e ao 

vazio ideológico do american way of life e seus eletrodomésticos maravilhosos. Por trás da 

cara de mau, das motocicletas envenenadas e das jaquetas de couro havia uma indústria 

travestida de moda e de mentalidade, pronta a servir de bandeja aos anseios de uma geração 

que assistira do berço aos horrores da Guerra e que agora tinha um mundo novo pela frente – 

desde que fosse um mundo diferente. 

 E havia um problema prático a resolver: a tecnologia emergente dos tempos de Guerra 

Fria deixava mais tempo e espaço para o lazer, mudando a relação com a casa, com a família, 

com a cidade e com o próprio corpo. O jornalismo não sai ileso dessa nova ordem cultural, 

ordem capaz de lançar um ator ou um cantor de sucesso em poucos dias, deixando o mundo 

tão apaixonado e histérico como diante de uma aparição dos Beatles. 

 O artista plástico inglês Richard Hamilton, na colagem “O que exatamente torna os lares 

de hoje tão diferentes, tão atraentes”(1956), para muitos a obra inaugural do movimento pop, 

parece ter feito a pergunta tão prontamente quanto os magnatas da indústria da comunicação. 

Num pôster apinhado de aparelhos de som e vídeo, entre outros produtos de consumo, como 

aspiradores de pó e enlatados, Hamilton anunciava uma época atraente, atraída por objetos 

que podiam ser ligados à tomada, pela evasão do lar – a cidade -, de onde os consumidores se 

liberam para o prazer (McCARTHY, 2002: 6) e para consumir toda sorte de produto. Bom 

para os jornais, ainda hegemônicos como suporte de comunicação, e engravatados pela 

obrigação de tratar temas que pudessem mexer com as bases do governo ou da indústria, mas 

distantes de questões como o sexo, o gosto, a estética.  

 A década de 1950 – com toda essa alvorada pop - não ficou para depois no Brasil. Os 

anos Juscelino Kubitschek são prova disso. O tempo de JK não foi marcado só por avanços na 

indústria automobilística, pela construção de Brasília, e por uma onda de euforia jamais vista, 

mas por fatos que, dada a sua proximidade e intensidade, mudaram o jeito de ser brasileiro. 

Um exemplo se tornou clássico. O capitão Bellini levantou a taça Jules Rimet, de futebol, pela 

primeira vez, aumentando a auto-estima do cidadão comum, a ponto de transformar milhares 

de pessoas em virtuais árbitros, técnicos e críticos de futebol. 

 Os anos 1950 também vieram com o batuque revolucionário de João Gilberto, em 

“Chega de saudade”, de Tom Jobim e Newton Mendonça; com as chanchadas da Atlântida; o 

Cinema Novo; as brigas das cantoras do rádio Marlene e Emilinha. “Curtiam-se, sem muita 

consciência disso, os últimos momentos em que ninguém era careta ou doidão, alienado ou 

engajado, direta ou esquerda, vanguarda ou reacionário, brega ou chique”, escreve o jornalista 

Joaquim Ferreira dos Santos no livro-happenning Feliz 1958: o ano que não devia terminar. 

(SANTOS, 1997: 11) O jornalismo cultural vai responder a essa atmosfera bossanovista. 

Paulatinamente, até se tornar uma espécie de roteiro cultural da cidade, um serviço de compra 

e venda de mercadoria, como filmes, livros e CDs. 
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 Nos anos JK, foi como se o sonho de “viver a urbe”, desejo próprio dos arquitetos 

renascentistas e da Belle Époque – dois períodos de florescimento da cultura citadina – tivesse 

encontrado seu ponto de fusão. Mudam-se as relações sociais, o mundo se torna mais 

complexo, dada as exigências urbanas, absolutamente diferentes das estabelecidas no campo. 

É preciso comunicar-se para mover-se nesse universo em que a praça é o palco político e o 

palco para o encontro humano. Pense-se, por exemplo, numa revista como O Cruzeiro, pois 

serve de termômetro de uma época que não só descobre, como se dispõe a experimentar 

relações sociais mais versáteis e menos conservadoras. Nada mais estilo revista, nada mais 

propício à linguagem da variedade. 

 Em se tratando de O Cruzeiro, falava-se mesmo em “milagre editorial”, pois nos anos 

1950, quando a população do Brasil não passava de 50 milhões de habitantes, chegou a 850 

mil exemplares, o que corresponde a quatro milhões de leitores semanais. A revista, 

pertencente ao grupo Diários Associados, circulou de 1928 a 1974. Fiel ao estilo magazine, 

contudo, uma das marcas registradas era o espaço dedicado a um grande nome da literatura 

brasileira. E 50% do espaço ocupado por humor, isso, graças a um time formado por Péricles 

(criador de “O amigo da onça”), Millôr Fernandes, Ziraldo e Fortuna, entre outros (ACCIOLY 

NETTO, 1998: 124). 

 Em resumo, o pós-Guerra foi bastante propício à comunicação, momento que uma 

figura como Marshall McLuhan traduziria melhor do que ninguém, cunhando expressões 

como “aldeia global” e interpretando o saldo deixado pelos 50 e pelos 60. Foi nessas décadas, 

não por menos, que empresas de comunicação se modernizaram, dialogando com os efeitos da 

indústria cultural a ponto de deixar pasmos seus maiores intérpretes – os filósofos da Escola 

de Frankfurt. Firma-se a partir daí um casamento nem sempre confortável: o da indústria 

cultural e a imprensa cultural, amantes incompatíveis, porém inseparáveis. 

 Antes disso, porém, é preciso considerar que a imprensa cultural diária surge num 

contexto de mudanças metodológicas dentro da própria imprensa – mudanças que nem sempre 

vão ser favoráveis ao jornalismo cultural e muitas vezes caminhando em direção contrária a 

ele. É preciso lembrar isso porque seria pouco dizer que os 1950 se resumiram a uma reação 

às mudanças comportamentais – a tomar sorvete na lanchonete, como diz a música “Baby”, de 

Caetano Veloso. Junto com os milkshakes, lavadoras de prato e geladeiras tão reluzentes 

como discos voadores vieram os bons ventos do jornalismo americano, donatário da fórmula 

do lead, ou lide. Na mesma bagagem do lead veio o texto enxuto, a pirâmide invertida 

(formato de redação em que as informações mais importantes são colocadas nos dois 

primeiros parágrafos, permitindo a edição – corte de texto - de baixo para cima) e a 

sistematização de discursos como a imparcialidade e a objetividade, que viriam a se tornar 

sinônimos da boa imprensa, ou da imprensa moderna. 
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 Essas mudanças estilísticas e metodológicas coincidem com um momento em que a 

imprensa começa a abandonar um modelo paternalista, que vigorou até os anos 1950, quando 

as empresas dependiam dos favores do Estado e se viravam como podiam com pequenos 

anúncios de lojas comerciais. Com a industrialização – amplificada a partir dessa década, 

quando Vargas vivia seu último mandato – a receita comercial acelerou, assim como as 

tiragens e a procura por anúncios maiores e mais bem elaborados. Surgiam as primeiras 

agências de publicidade para cuidar de campanhas de automóveis e de eletrodomésticos. “Em 

pouco tempo, os jornais passaram a obter 80% de sua receita dos anúncios. A ocupação do 

espaço com publicidade passou a ser administrada por uma tabela de preços calculada em 

centímetros de coluna ou em frações de tempo no rádio e na televisão.” (ABREU, 2002, 9). 

 Os “anos dourados” foram também aqueles em que o new journalism – a mescla de 

pretensão literária e grande reportagem, pontificada por nomes como Tom Wolfe, Gay Talese, 

John Hershey e Truman Capote – ganhou mais e mais simpatizantes na linha abaixo do 

Equador. Em paralelo à industrialização galopante – que mudou a rotina das empresas de 

comunicação – o fascínio das grandes narrativas do “novo jornalismo”, da qual se tem como 

exemplos Hiroshima, de John Hersey, para muitos a “reportagem do século”, os 1950 

trouxeram a reboque a imprensa cultural de uma maneira como jamais tinha sido vista antes. 

Ela seria também um sinônimo do new journalism, atraindo uma leva de leitores que vão 

encontrar nos textos longos e bem elaborados uma tradução de refinamento e de que o mundo 

– há pouco destruído pela barbárie – tinha encontrado um ponto de equilíbrio.  

 Inaugurava-se a era “caderno dois”. E o perfil do consumidor de jornal também passou 

por mudanças. Jamais seria como antes. 

 

4.4. Uma história brasileira 

 

 Enquanto os americanos tinham New Yorker e a Esquire, no Brasil, a partir de 1928, 

havia O Cruzeiro – que tinha um ideal de progresso. Falava das cidades, da indústria, da 

natureza brasileira, da ciência, do cinema, atestando que a imprensa se tornava paulatinamente 

um mercado e a cultura uma distração. Seguia uma lei de mercado e atendia uma lógica de 

consumo. (BUITONI, 2000: 59, 60, 61) Outra vertente do jornalismo literário e jornalismo 

cultural brasileiro, por extensão, é a tradição nos jornais do país de publicar crônicas. Aqui, 

esse gênero tem mais tradição do que os grandes perfis e reportagens, dotados de 

interpretação e fina descrição de ambientes. 

 Piza destaca os anos 1940, quando dois críticos vão dar grande impulso ao chamado 

jornalismo cultural – Álvaro Lins (1912 – 1970) e Otto Maria Carpeaux (1900 – 1978). A 

característica de ambos seria aliar o jornalismo ao enciclopedismo, e gosto pelo ensaio (PIZA, 

2003: 34). Os dois trabalharam no mítico Correio da Manhã – abrigo de um time excepcional 
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de escritores nacionais, como Antonio Callado e Graciliano Ramos. Lins fazia na sessão 

“Rodapé Literário” uma “crítica impressionista”, em primeira pessoa, e de grande apelo com 

o leitor, que chamava de “amigos de idéias”. (PIZA, 2003: 34) Já Carpeaux, era adepto do 

ensaio curto e profundo. “Realizou no Brasil pré-moderno aquela velha proposta da Spectator 

de 1711, de ‘tirar a filosofia dos gabinetes e bibliotecas’ e levar para os leitores educados, não 

necessariamente especializado.” (PIZA, 2003: 35). Foi inspirador de grandes nomes da 

pesquisa literária no Brasil, a exemplo de Alfredo Bosi. 

 
 Quando, por volta de 1950, comecei a me interessar por literatura, descobri, 
encantado, nas páginas do Diário de São Paulo, um mundo absolutamente novo para 
o ginasiano de treze anos. Era o mundo dos homens e dos livros trabalhados pela 
leitura de Otto Maria Carpeaux em artigos cheios de verve, poesia e paixão. 
 Posso dizer que, durante anos a fio, não bebi de outra fonte em matéria de 
crítica literária. E os que conhecem de perto a ciência do mestre sabem o quanto de 
cultura viva e sem fronteiras pulsava dentro daquela sua crítica “literária”. É provável 
que muito da informação universal de Carpeaux tenha caído da memória deste e de 
outros leitores seus. Mas o que ficou, espero que nos marque para o resto da vida. [...] 
 Carpeaux atravessou a crítica positivista, a idealista, a psicanalítica, o new 
criticism, a estilística espanhola, o formalismo, o estruturalismo, a volta à crítica 
ideológica... Mas, educado junto aos culturalistas alemães e italianos do começo do 
século, ele sabia que nada se entende fora da História. 
 O ensaísmo de Otto Maria Carpeaux é um diálogo com a historicidade 
profunda de todas as obras. Essa posição pode, como tantas outras, virar fórmula e 
produzir leitura redutoras. Mas em um leitor dialético (e Carpeaux foi o nosso 
primeiro grande leitor dialético) o risco evita-se desde o primeiro passo. (BOSI, 
1992: 9) 

 

 Tem-se na primeira metade do século XX uma espécie de dobra do tempo, um enlace 

entre a indústria da informação e os inúmeros esforços de diletantes para discutir arte e cultura 

nos meios impressos. Afinal, antes disso, o que havia era uma discussão literária, da qual 

muitos jornalistas participavam, que corria por fora do jornalismo convencional, em revistas 

que marcaram época, a exemplo da Klaxon – nos anos 1920 – ou a Joaquim, na Curitiba dos 

anos 1940, sob a direção de Dalton Trevisan.  

 Os exemplos de revistas culturais são muitos, particularmente no Paraná, onde os 

simbolistas foram prolíficos, desde o final do século XIX, encabeçando revistas aos 

borbotões, organizando movimentos, mas jamais interferindo no dia-a-dia da notícia. Não se 

tratava, a rigor, ainda, de jornalismo cultural, tal como se entende hoje. Mais do que 

estabelecer paralelos entre as revistas literárias e o jornalismo cultural propriamente dito, 

interessa aqui entender de que maneira a grande imprensa incorpora essa linguagem que 

corria por fora e admite a sua convivência lado a lado a matérias de política e economia, 

desfrutando da mesma estrutura e brigando pelo mesmo espaço. E como a imprensa cultural 

vai criar um relacionamento inédito com o leitor. 

 Em primeiro lugar, é preciso lembrar que era comum que o mesmo editor ou jornalista 

de um grande jornal – a exemplo de Samuel Wainer – tivesse, pelo menos em sua história – 
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uma passagem por uma revista literária. Em resumo, os homens da imprensa vinham, 

comumente, do mundo da cultura e era natural que desejassem trazer para seu trabalho no 

chamado “jornalismo sério” o frescor do jornalismo cultural, levando-o às grandes massas. 

Numa livre associação, seria como trazer o prazer para a disciplina rígida e nem sempre 

prazerosa da construção da notícia, que exige longos processos de checagem, muitas vezes em 

vão. Já o mundo do jornalismo cultural é o mundo da generosidade, da elucubração, da autoria 

e da identidade – ainda que com menos glórias.  

 Encontrar num mesmo jornal as notícias sobre a crise do café, falcatruas do governo e 

um ensaio sobre um novo livro, para esses profissionais, era uma questão de tempo e de 

convencimento dos barões da imprensa. Esses, até então, não tinham naturalmente motivos 

para se preocupar com uma área que lhes renderia apenas dor de cabeça e mais problemas no 

orçamento – à semelhança do que acontece hoje, quando é moeda corrente entre os 

empresários da mídia que o jornalismo cultural se impõe pela força do público: na prática, é 

um escoadouro de dinheiro, sem retorno.  

 A década de 1950, em resumo, não foi como as outras. Acenou mudanças. O mundo 

estava dividido pela Guerra Fria e, com licença ao clichê, a humanidade se via varrida por 

uma onda de otimismo e transformações que bem fazia por merecer a alcunha romântica de 

anos dourados. Esse “sopro de vida” era urbano. Havia música no ar, um cinema que cada vez 

mais ganhava as massas, o gosto pelo lazer, o impulso da moda, o modernismo na arquitetura 

e nas letras, entre outros tantos estímulos externos que só podiam vencer a resistência dos 

sisudos jornais e exigir, num bater de pés, que reservassem parte de sua cota de páginas para a 

cultura.  

 Obviamente, essa reivindicação não foi aceita assim, de maneira tão instantânea. Na 

década de 1950, o jornalismo tem sua estabilidade abalada. A posição de mero observador do 

debate político – posição desconfortável a que a maioria dos leitores era relegada - já não 

tinha tanto a ver com o homem daquele período, mais cosmopolita, refinado, e com desejo de 

ser retratado nas páginas dos periódicos. Em outras palavras, tudo indica que o jornalismo 

passa a se preocupar com o leitor de uma maneira mais direta e cuidadosa, tentando desvendar 

ser enigma e intuindo que era preciso cativá-lo.  

 Pelo menos é o que acenam as transformações gráficas e editoriais de então, uma soma 

de esforços para transformar os tijolões entupidos de notícia, muitas vezes fastidiosos, com 

seus piegas narizes-de-cera, em objetos de desejo. O jornalismo de cultura tinha parte nessa 

empreitada revolucionária, nesse acerto de contas com o leitor mal-amado, injustamente 

comparado com o leitor europeu e com o americano; e principalmente um leitor deixado em 

segundo plano, posto que aos jornais cabia repercutir o jogo político e reproduzir uma 

conversa entre iguais. 
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 Um capítulo fundamental dessas mudanças, ainda que menos festejada, é a experiência 

do jornal Diário Carioca, que gozava de grande prestígio no Brasil dos anos 1940, 

principalmente nos circuitos de imprensa, por ser um periódico identificado como antigetulista. 

Tinha como redator-chefe Danton Jobim, que vai beber na fonte do jornalismo norte-americano. 

Foi o mesmo caso de outro jornalista mítico, como Pompeu de Souza. Quando o general Dutra 

sobe ao poder, em 1946, o Diário Carioca vai dar adeus a parte da penúria imposta por ser 

oposição ao governo. Mas essas vantagens eram mais cosméticas do que propriamente técnicas, 

ou seja, o pessoal do Diário Carioca era avançado no pensamento jornalístico, mas não via 

vantagem em pegar o dinheiro e investir em equipamentos – o que foi uma das vantagens para a 

imprensa nos anos 1950 (WAINER, 2005: 158). 

 Foi na estrutura deficitária do Diário Carioca que Samuel Wainer imprimiu o moderno 

Última Hora, a partir de 12 de junho de 1951, precedido de uma ruidosa campanha de 

divulgação e de um retumbante fracasso de vendas. As edições de 40 mil exemplares, uma 

pretensão numa época em só os grandes periódicos chegavam a 70 mil exemplares, vendiam 

apenas 8 mil, em média. Mas a marca registrada do jornal, que nasceu tutelado pelo ex-ditador 

Getúlio Vargas e veio ao mundo com o mais poderoso dos inimigos, Carlos Lacerda, foi se 

impondo. É o caso das grandes fotos na capa, de seções como “o dia do presidente”, num tom 

narrativo e de grande apelo popular. Saídas criativas ajudaram a vencer a infância difícil. 

 
 A Última Hora foi salva pela conjugação de vários fatores – muito trabalho, 
enorme dedicação, bastante talento -, mas nenhum deles pesou tão decisivamente 
quanto a criatividade. Começamos a lançar seções novas, colocamos notícias 
esportivas e policiais na primeira página, ousamos permanentemente. Dessa forma, 
lentamente, fomos descobrindo caminhos que levam aos leitores, e iniciamos uma 
lenta ascensão, cujo potencial nossos concorrentes não souberam avaliar a tempo. 
Nesse período, os outros jornais não me atacavam. Preferiam zombar do 
judeuzinho que tivera a pretensão de ocupar seu próprio espaço na imprensa 
brasileira. (WAINER, 2005: 178) 

 

 

 A criatividade da Última Hora – o primeiro no Brasil a dar uma foto em cores, e na 

capa - acabou se tornando sinônimo de uma série de inovações que varreriam a imprensa 

brasileira e que, em alguns casos, viriam a se tornar uma constante nos métodos da 

imprensa – ou pelo menos na sua tentativa constante de fazer as pazes com o leitor 

comum. A coluna “O dia do presidente” é um exemplo de apelo popular. Era colocada 

na página 3, o que fazia com que os leitores se dirigissem rápido para lá. O mito da 

página 3 permanece no jornalismo dos anos 2000. Além do mais, o texto era 

editorializado, o que reafirma a necessidade de abordagens e linguagens diferentes, 

garantindo várias entradas no conjunto de matérias do dia. 
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 Outra novidade foi uma coluna sindical, atendendo os interesses das classes populares, 

que não só tinham o que ler como se sentiam representadas nas páginas do jornal. Além do 

mais, o Última Hora nascera para ser um jornal de massa (WAINER, 2005: 180). A formação 

intelectual de seu idealizador, contudo, não deixaria que o projeto caísse no popularesco. Foi ali, 

por exemplo, que nasceu o segundo caderno, com páginas dedicadas a entretenimento, mas 

principalmente cultura. E essa inovação vinha acompanhada de uma outra, o “Fala o povo”, 

com sugestões de pessoas comuns, reivindicações, protestos; e o “Muro das Lamentações”, 

numa proposta semelhante. Outra inovação foram as promoções com cupons, dando prêmios, 

como bicicletas, aos leitores vitoriosos; e a presença de repórteres e colunistas em bailes da 

Zona Norte carioca – cuja população não fazia parte do clube de leitores de nenhum jornal. 

 Com essas mudanças, o jornal de Wainer poderia estar fazendo apenas marketing, mas é 

inegável que aproximava uma parcela da população da leitura de jornal. E o melhor de tudo é 

que fazia esse intercurso sem desprezo pelo público. Basta dizer que Nelson Rodrigues, 

convencido por Wainer, escrevia uma coluna baseada em fatos policiais. E que foi das oficinas 

do Última Hora que saiu o suplemento dominical Flan – inspirado na Diretrizes e dotado de 

uma parte dedicada à cultura. Era tablóide, saiu em 1953 e chegou a vender 180 mil exemplares. 

Entre seus renomados escritores e pintores, a equipe do Flan tinha Joel Silveira. Mas durou 

pouco, porque serviu de argumento de ataques ao dono do jornal: aquilo custava uma fábula. 

Quem pagava a conta? Quanto a Nelson Rodrigues, a inovação vingou. 

 
Num domingo, recebi a notícia de que um casal que viajava em lua-de-mel 

morrera na queda de um avião. Achei que aquela história poderia render uma 
excelente reportagem. Chamei Nelson Rodrigues, meu redator de esportes, e 
perguntei-lhe se aceitava escrever uma coluna diária baseada em fatos policiais. 
Nelson recusou. Resolvi enganá-lo, e contei que André Gide já fizera isso na 
imprensa francesa. Defendi também a tese de que, no fundo, Crime e castigo, de 
Dostoievski, era uma grande reportagem policial. Eu apenas queria que ele desse 
um tratamento mais colorido, menos burocrático, a um certo tipo de notícia. Nelson 
afinal cedeu. Sentou-se à máquina e, pouco depois, entregou-me o texto sobre o 
casal que morrera num desastre de avião. Era uma obra-prima, mas notei que 
alguns detalhes – nomes, situações – haviam sido modificados. Chamei Nelson e 
pedi-lhe que fizesse as correções. 
 - Não, a realidade não é essa – respondeu-me. – A vida como ela é é outra 
coisa. 
 Eu me rendi ao argumento e imediatamente mudei o título da seção. Deveria 
chamar-se “Atire a primeira pedra”, mas ficou com o título “A vida como ela é”, 
que considero um dos melhores momentos do jornalismo brasileiro. (WAINER, 
2005: 192) 

 

 Um dos capítulos inaugurais desse tempo cheio de novidades foi a criação do 

Suplemento Literário do jornal O Estado de S. Paulo, lançado em 6 de outubro de 1956. O 

projeto nasceu com a assinatura do intelectual Antonio Candido e sob as bênçãos do crítico de 

teatro Décio de Almeida Prado. Prado e Candido vinham ladeados pelos intelectuais do grupo 

Clima, formado em 1939, e do qual ambos participavam, assim como pelo crítico de teatro 
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Paulo Emílio Salles Gomes, também da revista Clima – marido de Lygia Fagundes Telles - e a 

pesquisadora Gilda de Mello e Souza – mulher de Candido. Nem o conservadorismo do jornal, 

cantado em prosa e verso ainda hoje, sendo apontado como bastião de um tipo de imprensa em 

extinção no Brasil, teve força para impedir o impacto do projeto, que funciona como um 

elemento fundador do jornalismo cultural no Brasil. Os textos de qualidade, e o fato de os 

envolvidos pertencerem à elite intelectual paulistana, e à USP, concorreram a favor do projeto. 

 Mais do que isso, o Suplemento Literário vai reunir características que serão marcantes 

no jornalismo de arte e cultura, pelo menos até o final dos anos 1960 – a presença de 

intelectuais e de intelectuais que ultrapassam os muros da academia, desejosos de darem a papa-

fina para as massas, como profetizou Oswald de Andrade ao falar da Semana de 22.  

 O modelo seria seguido por diversos cadernos, posteriormente, como o Idéias, do Jornal 

do Brasil, e o Folhetim, da Folha de S. Paulo, obedecendo às palavras de ordem do crítico Décio 

de Almeida Prado, registradas por ocasião do lançamento do Suplemento e dando o tom ao 

jornalismo cultural a partir de então – “não exigiremos que ninguém desça até e pôr à altura do 

chamado leitor comum, eufemismo que esconde geralmente a pessoa sem interesse real pela arte 

e pelo pensamento. (...) ... devendo partir, ao contrário, do princípio de que não há vida 

intelectual sem um mínimo de esforço e disciplina” (PIZA, 2003: 37). 

 Heloísa Pontes, autora de Destinos mistos. Os críticos do grupo Clima em São Paulo 

1940 – 1968 (1998), destaca em seu estudo que apesar do gabarito dos participantes do 

Suplemento Literário, o propósito era não se deixar enredar pelo hermetismo e pela erudição, 

atingindo toda e qualquer pessoa bem-informada. Em outras palavras, o suplemento tinha de ser 

inteligente sem ser pedante, ainda que não se pretendesse jornalístico “nem no alto, nem no 

baixo sentido do termo”. E não devia se ocupar de ser polêmico ou combativo, como alguns 

outros suplementos, em especial os do Rio de Janeiro, porque o que São Paulo tinha de melhor a 

oferecer era a produção cultural da universidade. (PONTES, 1998: 209) 

 A declaração sobre a natureza do Suplemento foi dada nesses termos pelo próprio 

Antonio Candido à pesquisadora Marilene Weinhardt. 

 
 A Universidade de São Paulo foi o acontecimento da cultura brasileira que 
serviu de modelo para todas as universidades do Brasil. E foi a mais importante que o 
Brasil teve. E a Universidade de São Paulo está ligada diretamente ao jornal O Estado 
de S. Paulo, porque o idealizador da Universidade foi o dr. Júlio de Mesquita Filho. 
Tudo isso indica que esse suplemento, sendo embora literário, vai refletir um pouco o 
tom da intelligentsia paulista, que um tom de estudo, de ensaio, de reflexão.” 
(WEINHARDT, 1987) 

 

 Quatro anos depois de Suplemento Literário iniciar sua trajetória, foi a vez do Caderno 

B, do Jornal do Brasil, chegar às bancas – numa reinvenção de um produto que já havia na casa 

do JB, o Suplemento Dominical, criado em 1956. Era setembro de 1960 e houve uma 
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identificação instantânea com o projeto, que viria a servir de modelo para outros tantos 

suplementos (BORTOLOTI, 2004: 28). O projeto, inclusive, caminhava numa linha oposta ao 

de seu concorrente paulistano, reafirmando uma tendência que ainda hoje se repete e que dá o 

tom ao jornalismo cultural no Brasil, como um todo. O Caderno B abriu-se à idéia de variedade, 

contemplava comportamento e moda e estava encartado num jornal em vias de transformação, 

além de ser um dos ícones, ainda hoje, da imprensa brasileira (BORTOLOTI, 2004: 28). 

 Foi por intermédio do Caderno B que nomes como Drummond, Rubem Braga, Clarice 

Lispector, Paulo Mendes Campos, Affonso Romano de Sant’Anna e Flávio Rangel, entre 

outros, chegaram a um maior número de leitores. E leitores que liam Clarice Lispector, mas 

também receitas de cozinha, numa combinação bem carioca, assim como bem a gosto dos 

anos 1950, quando certas barreiras entre alta-cultura e cultura popular, ou arte e 

entretenimento, começavam a ser derrubadas. 

 É inegável que ao tirar a cultura da redoma de vidro, o Jornal do Brasil  colocou-a no 

cotidiano, mas próxima da respiração do homem comum. Era a essência de ser “b”, numa 

referência a segundo, a lado b dos discos de vinil, mas principalmente um assumir-se como 

segundo plano em relação às hard news, notícias quentes, da hora, que a hierarquia manda 

colocar no primeiro caderno – o “caderno A”. O “A” tem mais anúncios, equipes, dinheiro, 

mas é o segundo o primeiro a ser lido por parte expressiva dos leitores. Curioso e assustador 

ao mesmo tempo. 

 O jornalista Daniel Piza faz um resumo sobre essas mudanças surgidas nos anos 1950: 

 

(...) publicações como o Jornal do Brasil, Última Hora e Diário Carioca tinham 
estabelecido outro padrão gráfico e editorial. O forte do Correio da Manhã era a 
opinião. No JB, que começara a modernização em 1956, deu-se mais valor à 
reportagem e ao visual; ali foi praticamente instituído o lide no jornalismo 
brasileiro, graças à direção de Jânio de Freitas. E logo em seguida o lendário 
Caderno B é criado, com edição de Reynaldo Jardim e diagramação de Amílcar de 
Castro, e se torna o precursor do moderno jornalismo cultural brasileiro, com 
crônicas de Clarice Lispector e Carlinhos de Oliveira, crítica de teatro de Bárbara 
Heliodora e outros trunfos; no Suplemento Dominical, Ferreira Gullar, Mário 
Faustino, Grunewald e os concretistas de São Paulo (Augusto e Haroldo de 
Campos e Décio Pignatari) faziam a cabeça da nova geração. (PIZA, 2003: 37) 

 

 Um dos raros estudos sobre o impulso da imprensa cultural no país naquele momento é 

de autoria da pesquisadora Alzira Alves de Abreu, da Fundação Getúlio Vargas, incluído no 

livro A imprensa em transição – o jornalismo brasileiro nos anos 50, lançado em 1996. A 

autora situa a década em questão como um palco de transformações profundas, embalada por 

anseios nacionalistas, um impulso que vai trazer a reboque a idéia de brasilidade e com ela a 

valorização das “nossas coisas”, bordão que até hoje enfrenta um vaivém na vida brasileira. 

Apesar da globalização. E da inutilidade da expressão quando se trata de cultura – uma 

criação, patrimônio, sem fronteira.  
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 De volta aos anos 1950, é importante lembrar que apesar das mudanças 

comportamentais e do clima propício para a vivência cultural, a política estava em foco. Ou 

permanecia em foco. De um lado, o debate anticomunista e o fascínio que o bloco socialista 

ainda provocava, inclusive nas reuniões à base de uisquinho, banquinho e violão nos 

apartamentos da Zona Sul carioca. De outro, pelas teorias desenvolvimentistas, em especial na 

América Latina.  

 No Brasil, naquele momento, surgem o a Escola Superior de Guerra (1949) e o Iseb - 

Instituto Superior de Estudos Brasileiros –, ambos ocupados em traçar um projeto de futuro 

para o país. Tinham caráter conservador, obviamente. E estavam na ordem do dia – o que 

acena que cultura e política, definitivamente, não andam juntas. Em 1952, cria-se a 

Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) e parece mesmo impossível desvincular 

os anos 1950 da ação da Igreja Católica, que vai antecipar posições de engajamento político e 

práticas transformadoras que vão ganhar asas no Concílio Vaticano II, até desembocarem na 

Igreja da Libertação, a partir do final dos anos 1960 (ABREU, 1996: 13) . Torna-se um 

discurso aceito e apropriado, a ponto de que, com o tempo, os métodos eclesiásticos vão se 

adaptar a botecos, escolas, presídios, sem distinção. Nenhum discurso é tão utilitário quanto o 

da libertação. 

 Em contrapartida, a “virada” dos anos 1950 também vai ser pródiga para a produção 

cultural, que se impõe naturalmente como um assunto, dando o tom e o clima àquela década 

cuja trilha sonora é o jazz americano e a batida de João Gilberto ao violão. Basta pensar no 

projeto dos arquitetos Oscar Niemeyer e Lúcio Costa – que fizeram de Brasília um campo 

aberto para suas idéias revolucionárias sobre o espaço e o mundo. Lembrar da bossa nova e 

sua projeção internacional, de Brasília, do “ver – julgar – agir” dos líderes católicos.  

 Esse período será aquele que colocará no trono as ciências sociais e reconhecer 

pensadores como Florestan Fernandes e Darcy Ribeiro como arautos da inteligência nacional. 

Tudo conspira para que a cultura se torne notícia, ainda que ela não o seja a rigor. É 

importante perceber esse paradoxo: a cultura emerge, nada tem a ver mais com os concertos 

de piano das rádios clubes, está na rua, nos mercados, mas não se encaixa nas hard news. As 

hard news, porém, é que dirão o que fazer com a cultura, e transformá-la num enfeite de bolo, 

numa bobagem para atrair leitores, num violino no restaurante, quiçá esvaziando seu sentido, 

fôlego e poder.  

 Nas artes plásticas, um exemplo notável. A década de 1950 trouxe o concretismo e o 

neoconcretismo. Um artista desse movimento, o mineiro Amílcar de Castro, será um dos 

pontífices das inovações gráficas que viraram a página do jornalismo brasileiro. É Amílcar 

quem desenha o novo Jornal do Brasil, trazendo o espaço em branco e uma diagramação 

revolucionária para o diário carioca. A essa altura, os jornais adotavam, pouco a pouco, um 
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receituário que fugia aos padrões da imprensa brasileira, até então mais identificada com o 

jornalismo francês, de caráter opinativo, combativo e editorializado. No lugar, colocava a 

linguagem trazida dos Estados Unidos – mais centrada na notícia, na diminuição dos excessos 

estilísticos e na técnica. 

 É natural que esses esforços se dessem no sentido de alcançar maior empatia, resposta e 

química com o leitor. E mais natural ainda que encontrasse no jornalismo cultural um de seus 

artifícios para chegar até ele. O ambiente dava sinais de que era esse o caminho. Ao mesmo 

tempo que os homens de imprensa experimentavam mudanças no expediente, viam a 

produção cultural ganhar espaço, com mais espaços de lazer e notoriedade, principalmente por 

conta de movimentos como os já citados bossa nova, concretismo na arquitetura e nas artes 

plásticas, além da poesia de um Carlos Drummond de Andrade, o Cinema Novo e a própria 

rebelião nos costumes. 

 O teatro, o cinema, o rádio, a televisão, o disco, a publicidade, as editoras foram se 

estruturando como indústria de massa ao longo dessa década para finalmente atingir, nas 

décadas seguintes, a configuração de uma indústria de bens culturais. A imprensa, que até os 

anos 30 – 40 dependia dos favores do Estado, de pequenos anúncios populares ou domésticos 

e da publicidade das lojas comerciais, teve a situação alterada. 

 Nos anos 1950 começaram os investimentos no setor publicitário e teve início a 

implantação no país de grandes agências nacionais e estrangeiras de publicidade; os anúncios 

nos jornais se diversificaram, encontrando-se desde anúncios de automóveis, 

eletrodomésticos, produtos alimentícios e produtos agrícolas até anúncios de produtos 

artesanais os mais variados. Foi criada em 1951 a primeira escola de propaganda, a Casper 

Líbero, em São Paulo, e nesse mesmo ano deu-se a fundação da Associação Brasileira de 

Agências de Propaganda (ABREU, 1996: 16). 

 Os intelectuais dessa década refletem sobre essa sociedade em transformação, tanto no 

plano sociológico quanto cultural, e essa conversa pára fatalmente nas páginas dos jornais. 

Ambos pensam os destinos da vida brasileira e esboçam modelos a serem adotados, em geral 

modelos de cunho nacionalista, a exemplo do que pregava o Instituto Brasileiro de Estudos 

Superiores (Iseb). A partir do estudo de Alzira Alves de Abreu, tem-se aí uma conclusão 

determinante. Os jornais não só acompanham as mudanças como passam a propô-las. São 

parte do processo. Os periódicos abrigam a produção literária e intelectual do momento e 

refletem o ciclo de idéias que impulsiona o debate de então. Não é demais dizer que foi um 

grande momento. 

 Levando-se em conta de que tradicionalmente o intelectual brasileiro encontra na 

imprensa a sua tribuna – desde o início do século XIX, com a chegada da família real 

portuguesa – o destino vai se repetir. 
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 Uma das razões que nos levou a acreditar que os intelectuais teriam certa 
exposição pública através da imprensa foi a constatação de que em sociedades como 
a nossa, em que o intelectual se vê compelido a participar diretamente da política, 
escrever em jornais seria não só uma oportunidade de manifestação e divulgação de 
idéias, como também uma forma de legitimação intelectual. (ABREU, 1996: 18) 

 

 A pesquisadora frisa que os intelectuais do Instituto Superior de Estudos Brasileiros 

(Iseb) não estavam ligados à academia. Logo, supunha-se que encontrariam nos jornais um 

espaço de expressão, tendência que tinha se manifestado de alguma maneira. Mas parte dessas 

expectativas não se confirmaram. Os suplementos literários – que logo seriam entendidos 

como suplementos culturais, numa medida mais ampla – divulgaram mais o movimento das 

vanguardas dos 50 do que propriamente idéias sobre o Brasil e os desejos 

desenvolvimentistas. Pode-se arriscar uma justificativa para essa ausência: a dificuldade 

crônica que os intelectuais têm de se adequar ao formato espaço – tempo dos jornais. Outra 

resposta pode ser encontrada nas mudanças da indústria cultural, que cada vez mais vai 

oferecer diversão e arte para a população, usando o jornal como espaço de divulgação – e uma 

divulgação gratuita, transformada em notícia, embora, como hoje, nem sempre o fosse. 

 A pesquisa de Abreu identifica a criação de suplementos literários em quase todos os 

grandes jornais paulistas, cariocas e mineiros dos anos 50. A pesquisa recai sobre Jornal do 

Commercio, Jornal do Brasil, Diário de Notícias, Correio da Manhã, O Jornal e Diário 

Carioca (no Rio de Janeiro); O Estado de São Paulo e Folha da Manhã (em São Paulo) e O 

Estado de Minas (em Belo Horizonte). A manutenção dos suplementos não era regular, 

estando sujeita aos maus bofes das empresas e às oscilações do mercado.  

 É um dado curioso. Periodicidade capenga, número de páginas instável ou mesmo 

retirada de circulação são situações ainda hoje comum quando se fala de jornalismo cultural. 

Não é a única coincidência. Na década de 50, as empresas de comunicação tendem a prestar 

mais atenção nas regras de mercado, a obedecer normas até estranhas ao quixotismo da 

imprensa – como o corte do que não dá lucro.  

 À revelia dessa dança das marés, o jornalismo cultural se firma, torna-se palpável, 

principalmente nos dois principais centros brasileiros, Rio de Janeiro e São Paulo. Em 1953, o 

jornal O Estado de São Paulo lança seu suplemento literário. Em 1956, será a vez do Jornal 

do Brasil, com sede no então Distrito Federal. Para o filósofo Benedito Nunes, esses 

suplementos saíram num momento politicamente liberal, que antecedeu ao golpe de 64. O 

clima reinante era de conflito ideológico entre marxistas e não-marxistas (esses, voltados aos 

existencialismos), divisão que pressionou o debate crítico (NUNES, 2000: 62). 

 Saíam aos sábados e domingos, dias de maior circulação, mas que já indicava uma 

associação entre os temas culturais e os momentos de lazer, às domingueiras e, até, a uma 

leitura fácil. Outro desdobramento para o tal “dia da cultura” é que criou um nicho, um 
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território, um aparte para o setor, desvinculando-o do restante da pauta do jornal. O assunto 

rende panos para manga.  

 A grosso modo, a pecha de “penteadeira” – ou seja, a sensação de que jornalismo 

cultural é enfeite e gracejo, mas não jornalismo - nem sempre vai ser positiva para o setor e 

pode-se dizer que carrega tanto um preconceito contra os assuntos relacionados às artes como 

contra o leitor desses suplementos. E em se tratando de preconceito, gerou reação, defesa, 

atitudes que impediram de refletir com tranqüilidade sobre a natureza realmente antinoticiosa 

do jornalismo cultural. É um mundo à parte, tão à parte que não se rende a definições fáceis 

nem à simplificação do se trata da notícia ou da não-notícia.  

 Alzira Alves de Abreu lembra que alguns suplementos literários nasceram de 

suplementos femininos – cadernos ou páginas que traziam assuntos relacionados à moda, à 

educação das crianças e culinária, ainda hoje a coqueluche dos jornais brasileiros e, até onde 

se sabe, campeoníssimos de leitura.  

 
 ... é o caso do Jornal do Brasil, do Diário de Notícias e do Diário Carioca, 
entre outros. Os suplementos estavam voltados para a vida familiar; a mulher era 
ainda nessa década a grande consumidora da produção literária, de poesias, crônicas, 
romances. Muitos escritores tinham basicamente no público feminino os seus leitores, 
como Érico Veríssimo. (ABREU, 1996: 21) 

 

 Essa origem feminina dos cadernos de cultura – no que se refere à grande imprensa, já 

que fora dela, no âmbito das revistas literárias, o perfil dos autores é notadamente mais 

masculino – vai transferir, por tabela, os preconceitos históricos quanto a assuntos de mulher 

e, também historicamente, uma associação entre cultura e futilidade, banalidade, assim como 

atribuir ao jornalista de cultura, seja ele homem ou mulher, a alcunha de feminino, não 

propriamente na melhor acepção da palavra. Levando-se em conta o caráter eminente 

masculino do jornalismo – um território onde as mulheres até já podem ser a maioria, mas no 

qual com dificuldade chegam a altos postos – dá para intuir o significado firmado de se fazer 

cultura. Daria um bom estudo de gênero.  

 No Paraná, por exemplo, o primeiro jornal cultural de que se tem notícia, O Jasmim, de 

1857, e provavelmente não tendo ultrapassado a terceira edição, tinha caráter de jornalismo 

para moças. “Naquele tempo, havia a idéia de que as revistas literárias deveriam estar ao lado 

da cesta de bordados”, comentou a pesquisadora Cassiana Lícia de Lacerda, em matéria sobre 

a história do jornalismo cultural no Paraná, publicada no jornal Gazeta do Povo 

(FERNANDES, 2000 a: 1). 

 “As inovações culturais que ocorreram nos anos 50 no Brasil estavam presentes nos 

suplementos literários, embora em alguns jornais o conteúdo dos textos ainda estivesse 

voltado para o passado. As diferentes perspectivas são mais bem visualizadas em dois 

momentos cronológicos” (ABREU, 1996: 33). A autora se refere à preocupação com a 
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nacionalidade, ou a brasilidade, tema recorrente nos verdes anos do jornalismo cultural, no 

início da década de 1950. Na esteira dessa discussão passadista, mas que ainda encontra eco 

nos suplementos, surgem as artes plásticas, que vão ser o centro de gravidade da vida cultural 

do país, posto que o movimento mais original da visualidade brasileira, o concretismo, nela 

teve sua base. 

 No caso do Jornal do Brasil, as artes plásticas extrapolam o universo temático e se 

firmam na própria forma do caderno, que vai ter entre seus desenhistas o escultor neoconcreto 

Amílcar de Castro, e o poeta e designer gráfico Reynaldo Jardim – que entre outros feitos foi 

autor do projeto da revista Sol, “figurante” da música “Alegria, Alegria”, de Caetano Veloso 

(“o Sol nas bancas de revista, me enche de alegria e preguiça”).  

 Jardim iniciou o trabalho no JB em 1956, e misturou temas do jornalismo feminino com 

poesia. Mário Faustino e Ferreira Gullar, posteriormente, tornaram-se seus parceiros e o 

suplemento ganhou o nome de SDJB – já com as características de suplemento cultural, ou 

seja, atraindo críticos e autores para publicar textos próprios, assim como para fazer resenhas 

de cinema, teatro, etc. É consenso de que o suplemento de cultura puxou as reformas gráficas 

que colocaram o JB na vanguarda e na história (ABREU, 1996: 55). 

 Ao momento da brasilidade e das artes visuais a toda carga impõe-se o momento 

político, o da arte engajada, capaz de mobilizar e refletir as mazelas brasileiras. A 

complexidade das perguntas que a arte panfletária carregava consigo acabou por atrair 

também acadêmicos ligados às universidades para as fileiras dos suplementos (ABREU, 1996: 

33). Tudo isso desembarcou nas páginas de cultura, tornando-se um momento privilegiado. 

 Os primeiros suplementos culturais, ou literários, vão apresentar uma estrutura que 

ainda hoje se repete. Têm, por exemplo, sessões voltadas para o lançamento de livros, trazem 

textos de autores diversos – muitos deles convidados, formando uma rede de sociabilidade tão 

importante quanto os cafés e as editoras, assim como servindo de ringue para a expressão de 

rivalidades, discordâncias e antagonismos próprios do métier (ABREU, 1996: 23). Esses 

expedientes são hoje fontes riquíssimas para estudos de recepção, pois permitem saber mais 

sobre o gosto de uma época, tendências das editoras na publicação de títulos e, indiretamente, 

a partir da escolha de editores e repórteres dos jornais.  

 O mais importante é que, em paralelo às notícias de lançamento, os suplementos foram 

se tornando espaços de resenha, firmando a natureza crítica da cultura e, por extensão, a 

vocação dos cadernos de cultura em abrigar a opinião. Trata-se de um diferencial, de um 

corpo estranho num jornalismo que adota a frieza e o profissionalismo dos modelos vigentes 

nos EUA. 

 Parte desse conflito, deduz-se, era amenizado pela importância do time de intelectuais 

que vai se formar em torno dos suplementos literários. Basta pensar que num primeiro 

momento, atraem nomes como Oswald de Andrade, Pedro Nava, Otto Maria Carpeaux, 
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Cecília Meireles, Augusto Meyer, Mário Pedrosa, Carlos Drummond de Andrade, Rachel de 

Queiroz (que até sua morte, em 2003, vai manter coluna no caderno dois do jornal O Estado 

de São Paulo) e Cyro dos Anjos. No final dos anos 1950, uma nova leva de notáveis se alia à 

aventura do jornalismo diário que também faz cultura: Otto Lara Resende, Hélio Peregrino, 

Fernando Sabino, Ferreira Gullar. (ABREU, 1996: 24) 

 

4.5 O sonho acabou 

 

 Nos anos 1960, com o golpe militar, esse cenário de euforia em papel jornal se 

transforma, mas já há ganhos de causa para o jornalismo cultural. Os desafios a enfrentar, 

contudo, vão mudar seu perfil dali em diante, fazendo que mesmo sendo uma editorial do 

“secundo escalão”, esteja sujeita a todos os desmandos dos anos do chumbo.  

 O Estado passa a tutelar mais e mais a cultura, tornando-se o grande mecenas. Apesar 

da censura, ou até por causa dela. Ou seja, o mecenato do poder público não deixa de ser uma 

forma de censura. Em paralelo, a cultura cada vez mais se configura como produto de compra 

e venda, inofensivo, um divertimento capaz de gerar orgulho, um fetiche que, logo, não é 

consumido de maneira consciente, mas mediada e destituída de liberdade de escolha. Apesar 

dos pesares, a cultura brasileira supera o descompasso e se torna um sucesso. (PELLEGRINI, 

1999: 181-182 e 196) 

 
 Em outras palavras, pode-se dizer que, com a mídia, está gradativamente se 
modificando a natureza do conhecimento, que passa a ser traduzido em quantidade de 
informação transmitida, na grande maioria por meio de imagens, a ponto de as coisas 
só existirem na mente depois de produzidas e/ou veiculadas por esses estímulos 
imagéticos. (PELLEGRINI, 1999: 189)  

 

 É um território de movimento, deslocamento, de diferentes atores e no qual não vigoram 

regras rígidas. Diante de um texto crítico, é como se o espectador gozasse da mesma liberdade 

de quem lê um poema pela primeira vez. Ele não tem obrigações teóricas nem deveres para 

com aquele texto. Funciona como um espaço experimental. O preço é um espectador com 

dificuldade de encontrar instrumentos para apreciar aquilo que encontra. O jornalismo cultural 

vai ser esse parâmetro e guia, uma “escola do olhar”, diante das novidades que se sucedem 

numa velocidade assombrosa. Jacques Leenhardt fala em “pedagogia da sensibilidade”. 

(LEENHARDT, 2000: 20) 

 Publicar poesia, conto ou crônica num território de titãs passa a ser o sonho de todo 

candidato a escritor, o que mantém acesas as expectativas dos leitores. Esse movimento todo 

faz dos suplementos um espaço de tensão e atenção. Não poucos jornalistas brasileiros - ainda 

hoje em atividade - fazem da oportunidade de conviver com o colégio de cardeais do 

jornalismo cultural sua razão de viver. É o caso do jornalista mineiro Ruy Castro, que viria a 



 87

se tornar um autor referencial no ramo, hoje um nome reconhecido na publicação de 

biografias – como a de Garrincha (A estrela solitária), de Nelson Rodrigues (O anjo 

pornográfico), de Carmen Miranda (Carmen) – e memória cultural – Chega de Saudade, 

sobre a bossa nova, e Ela é carioca, um dicionário biográfico do bairro de Ipanema, entre 

outros. 

 Castro inicia sua carreira no extinto Correio da Manhã, jornal da família Bittencourt, no 

Rio de Janeiro. Conhecido por sua combatividade política, o periódico marca a vida brasileira a 

abriga nomes como Antonio Callado, que ocupa duas vezes o cargo de redator-chefe, função 

que tinha o peso de um ministério (CASTRO, 2001, D-5), Carlos Heitor Cony, Paulo Francis, 

Jânio de Freitas, Sérgio Augusto, Otto Maria Carpeaux, Franklin Oliveira, Nelson Rodrigues, 

José Lino Grünewald. Nos anos 20, emprega o crítico José Veríssimo. E nos 40, Álvaro Lins. 

Teve Graciliano Ramos e Aurélio Buarque de Holanda Ferreira entre seus revisores e Carlos 

Drummond de Andrade como cronista. 

 Em 2004, a novela Senhora do Destino, de Aguinaldo Silva, produzida e transmitida 

pela Rede Globo, retratou a agonia do jornal com a perseguição imposta pelos militares, 

principalmente depois do AI-5. No papel de Niomar Bittencourt, a viúva de Paulo Bittencourt, 

a quem coube manter a dignidade do jornal até os últimos dias, estava a jornalista Marília 

Gabriela. Numa licença ficcional, a trama se encerra com o jornal sendo reaberto, 40 anos 

depois, reeditando todos os ideais que o fizeram surgir. Contudo, o Correio da Manhã tinha 

seus esqueletos no armário, como a proibição de citar Lima Barreto, um desafeto dos 

proprietários. 

 
 Apesar da perseguição a Lima Barreto, o Correio da Manhã, muito por 
inspiração do elegante (educado em Cambridge) Paulo Bittencourt, era um jornal 
voltado para a cultura. (...) Niomar, mulher de Paulo, começou a luta pela criação 
do Museu de Arte Moderna, do Rio, vitoriosa alguns anos depois. O próprio Paulo 
Bittencourt, aristocrático como ele só, era amigo de Pixinguinha e freqüentava a 
casa do músico no subúrbio. (CASTRO: 2001, D-5) 

 

 O próprio Castro, em suas memórias derramadas por ocasião do ano em que o Correio 

de Manhã – sua escola de jornalismo – faria 100 anos de fundação, cita um dos maiores 

expoentes do jornalismo cultural no Brasil, Paulo Francis, como prata da casa, deixando nas 

entrelinhas o quanto o jornalismo cultural pode estar relacionado a escolas e personalidades 

de um determinado momento. Nos tempos de Ruy – de março de 1967 aos momentos que 

antecederam o AI-5, em dezembro de 1968 – Francis editava o segundo caderno do Correio e 

em pouco tempo passou a editar o Quarto Caderno – um suplemento dominical de cultura, 

fazendo jus à prática de relacionar o dia de maior tiragem e mais disposição para ler a páginas 

especiais dedicadas à cultura.  
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 O mesmo Correio da Manhã criou nos anos 50 um caderno cultural dominical, 
o Quarto Caderno. Por ele passariam, depois de reformulação na década seguinte, 
críticos de cinema como Moniz Viana e José Lino Grunewald (até hoje, dois dos 
maiores críticos de cinema da história do país), polemistas como Paulo Francis (que 
foi editor do Quarto Caderno no auge, em 1967 e 68) e Carlos Heitor Cony (cuja 
coluna “Da Arte de Falar Mal” em cinco anos o levou a seis prisões), jovens como 
Ruy Castro e Sergio Augusto e veteranos como o dramaturgo e cronista Nelson 
Rodrigues. (PIZA, 2003: 36)  

 

 As memórias de Castro são amargas:  

 
 No dia 15 de dezembro, dois dias depois do AI-55, Paulo Francis foi preso e os 
milicos exigiram sua cabeça. Com a dele, rolou a de todos nós, que compúnhamos 
sua equipe. Um ano depois, com o jornal na mão dos empreiteiros, alguns de nós, eu 
inclusive, pudemos voltar. Mas era, em tudo e por tudo, outro jornal. Não era o 
Correio da Manhã. Saí e fui cuidar da vida alhures. E estava bem longe daqui quando 
os empreiteiros o mataram aos poucos. Foi um privilégio não assistir à sua agonia. 
(CASTRO, 2001: D5). 

 

 Em 2002, por ocasião de sua vinda a Curitiba para participar de um Café Literário, em 

comemoração aos dez anos de circulação do Caderno G, suplemento cultural da Gazeta do 

Povo, Ruy Castro, em entrevista anterior ao evento, ocorrido em 5 de junho de 2002, retomou 

suas lembranças no Correio a Manhã. Moço “bem-nascido” de Carangola, Minas Gerais, 

fazia Ciências Sociais, o curso da moda no Rio de Janeiro. Foi quando, em março de 1967, 

apareceu a oportunidade de trabalhar no Correio – jornal que era o preferido de seu pai – e 

cuja fama rodava o Brasil. O fundador, Edmundo Bittencourt, tinha sido perseguido pelo 

presidente Arthur Bernardes, que o prendeu e impediu o jornal de circular por quase um ano, 

em 1924. O Correio apoiou o levante dos 18 do Forte, cunhou a expressão “Cavaleiro da 

Esperança”, que acompanhou Luís Carlos Prestes por toda a vida; aplaudiu a Revolução de 

30, mas não deixou Getúlio Vargas dormir em berço esplêndido. Foi assim com Jânio, com 

Jango, até se chocar com os governos militares. 

 
 Minha primeira matéria assinada foi sobre os 30 anos da morte de Noel Rosa. 
Ele faleceu em 1937. Agora já faz 65 anos. Tenho 35 de imprensa. Parece que foi 
ontem que comecei. Era uma época de grande efervescência artística. Naquele ano, 
havia ainda um resto de bossa nova circulando, tínhamos o iê-iê-iê – que depois 
passou a se chamar Jovem Guarda -, o princípio do Tropicalismo, o Cinema Novo e a 
Nouvelle Vague em plena explosão, o teatro novo brasileiro... Havia muito 
concretismo, os festivais de canção, o movimento estudantil na rua, as mudanças 
comportamentais. E Ipanema estava no apogeu. (FERNANDES, 2002 c: 11) 

 
 Ao falar da redação do Correio, Castro remete aos nomes citados na matéria “Para o 

Correio da Manhã, com uma lágrima”, publicada um ano antes em O Estado de S. Paulo, 

redobrando o acento na figura do crítico de cinema Muniz Viana, a quem se refere como o 

inaugurador da crítica de cinema séria no Brasil. “O jornal era altamente culturalizado. E o 

Brasil também”, frisou, lembrando que no final dos anos 1960, os segundos cadernos não 
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tinham reportagem. “Havia a programação de cinema e de teatro. Mas era raríssimo encontrar 

uma entrevista com um cantor que estivesse fazendo um show. Nos suplementos de cultura 

publicavam-se ensaios, crônicas e críticas de cinema, de teatro e de música clássica. (...) Era 

uma coisa altamente precária. Os segundos cadernos era quase um acidente de percurso.” 

(FERNANDES, 2002 c: 11) Em miúdos, esses suplementos se realizavam na informalidade e 

na marginalidade. Eram quase um capricho dos donos do jornal, mas podiam ter em suas 

fileiras um Paulo Francis. Paradoxos do Brasil. 

 Como exemplo dos suplementos culturais mais dedicados a idéias do que aos serviços 

culturais, lembra de que muitos dos shows antológicos da bossa nova não saíram em nenhum 

dos jornais da época, ou apenas no Última Hora, onde trabalhava Ronaldo Bôscoli, que 

namorava Nara Leão, e tudo fica explicado. Castro se apressou em lamentar que o jornalismo 

cultural tenha sido engolido pela indústria cultural, virando quase que uma extensão dos 

releases de lançamento de livros, discos, filmes e peças de teatro. 

 
 Acho também que os cadernos de cultura se parecem muito uns com os outros. 
E que são muito preocupados com televisão. Me parece que os jornais adotam uma 
atitude suicida ao falar demais do principal concorrente deles. É espantosa a colher de 
chá que os cadernos de cultura dão para as novelas e agora para os reality shows. Não 
havia essa indústria cultural maciça de hoje em dia. Tudo se dava muito na base do 
boca a boca. (...) Se o Caetano Veloso faz um show, não vejo por que isso deva 
ocupar duas páginas de jornal. Trabalho do cantor é fazer cantar. (FERNANDES, 
2002 c: 11) 

 

 Por fim, remete àquele que é um dos males apontados no que se refere ao jornalismo 

cultural: para se auto-afirmar num meio que lhe é francamente hostil, é preciso adotar as 

mesmas armas, no desejo de ser aceito. Ou seja, a imprensa de arte e cultura tenta ser notícia, 

fazer-se como notícia, refestelar-se em estatísticas, quando se sai melhor ao driblar o tempo e 

a lógica da informação de massa.  

 Por que não se pode publicar uma nova resenha sobre Dom Casmurro ou uma reflexão 

em torno do teatro de Oswald de Andrade? Por que não há nenhuma editora lançando esse 

material no momento. 

 
 Acho mau que o critério da notícia aplicado à cultura tenha tomado essa forma 
massacrante. Imagino que hoje o repórter de um caderno de cultura sofra pressão 
permanente pra dar um furo, tanto quanto um jornalista de economia ou de política. 
Sem falar na obsessão de ‘sair primeiro’. Fico impressionado. Dois meses antes de 
um livro sair, ficam me ligando para publicar antes de todo mundo. Na pressa, a 
obra vai ser mal lida, mal resenhada. Não vejo sentido nessa ferocidade toda. 
(FERNANDES: 2002 c, 11) 
 

 A idéia é compartilhada por outros críticos de cultura, como o jornalista Daniel Piza, 

para quem há na imprensa um forte domínio de assuntos como celebridades, uma distorção na 

escolha de assuntos e uma dificuldade explícita em se posicionar diante do gigantismo dos 
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eventos. “As publicações se concentraram mais e mais em repercutir o provável sucesso de 

massa de um lançamento e deixaram para o canto as tentativas de resistência – ou então se 

converteram também em ‘atrações com ibope menor mas seguro.” (PIZA, 2003: 31). Em 

suma, o produto cultural virou mercadoria, não está livre da influência do capital 

(PELLEGRINI, 1999: 181). 

 Dulcília Helena Schroeder Buitoni, no texto “Entre o consumo rápido e a permanência: 

jornalismo de arte e cultura” (MARTINS, 2000), em busca de explicações para o servilismo 

dos cadernos de cultura, remete-se ao jornalismo norte-americano, no qual se desenvolveu a 

idéia da matéria utilitária, sobre os mais diversos assuntos, como escola, lazer, trabalhos 

caseiros, serviços públicos, meteorologia, cursos. Chama esse expediente de “acessório do 

discurso jornalístico”.  

 Parte dessa linguagem se deve às revistas femininas americanas, ocupadas de comparar 

eletrodomésticos, por exemplo. No jornalismo cultural esse impulso se traduziu nos roteiros. 

Eles são lidos de tal forma que ocupam o espaço do jornalismo propriamente dito – ou seja, a 

notícia cultural e a crítica (BUITONI, 2000: 66). 

 Em meio a todas essas mudanças de mentalidade, foi fatal que alguns projetos dos anos 

1950 entrassem em colapso. Claro, e não só porque o mundo estava mudando e porque fosse 

próprio de uma redação dar respostas. Diz-se, desabridamente, que muitas iniciativas de 

jornalismo cultural suscitaram e ainda suscitam ciumeiras entre quatro paredes dos jornais. A 

sabotagem interna era serventia da casa, motivada pela liberdade de expressão que os colegas 

da cultura têm mais do que os outros, pelo espaço – que sempre parece maior do que é, na 

verdade – e pela aparente facilidade em desfrutar de lançamentos literários, ingressos para 

teatro e primeiras sessões de cinemas.  

 Em alguns casos, como o do Suplemento Literário de O Estado de S. Paulo, tudo indica 

que houve um desgaste e esgotamento próprio do tempo. Em meados da década de 1960, o 

projeto já não dá conta das divisões internas da sociedade – a direita e a esquerda, a 

universidade de o jornalismo. Além disso, há a necessidade de exercer a crítica fora do âmbito 

da imprensa, como os cursos de pós-graduação (PONTES, 1998: 210).  

 No mesmo barco estão os críticos especializados. Oriundos da academia, deixam de ser 

eleitos pelas cúpulas dos jornais – cada vez menos formadas por gente do livro, e, sim, por 

neoliberais, treinados para tornar sustentável um negócio de risco, como a imprensa diária. 

Houve, claro, um êxodo, de volta às universidades. O que fica no lugar deles é a “revista”, no 

seu sentido de estilo, ou seja, linhas editoriais que tentam guardar a aura do período anterior 

ao mesmo tempo que objetivam atender as necessidades novas do público – o leitor médio das 

grandes cidades, avesso ao discurso especializado e com fome para devorar o prato do dia 

(PELLEGRINI, 1999: 164-165). 
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(...) conforme se ampliam os espaços para resenhas e colunas na imprensa em geral, a 
reboque da demanda de textos informativos e best sellers literários, prolifera a figura 
do intelectual (geralmente jornalista) que tenta uma dicção nova, misto da linguagem 
acadêmica e do estilo mais impressionista, ‘gênero rodapé’. O grande problema é que 
aquilo que surgira como uma promessa de estabelecer ligações ou diálogos, por mais 
limitados que fossem, com o novo tipo de público que se formada no interior dos 
esquemas da cultura de massas, uma ponte necessária entre a produção intelectual e 
esse público, que precisa ser esclarecido de maneira não técnica, acabou recaindo, na 
maioria das vezes, no elogio do óbvio e do banal, no puro elogio da mercadoria. 
(PELLEGRINI, 1999: 166) 

 

 A nova safra de críticos e a maneira como a crítica passa a ser mediada daí em diante 

não é recebida com aplausos. Ignácio de Loyola Brandão (citado em PELLEGRINI, 1999: 

169) diz que não existe mais crítica, senão resenha, “entregue nas mãos de um grupelho 

incompetente de resenhadores, escolhidos menos pela sagacidade do que pela amizade com 

leitores de jornais e revistas. Silviano Santiago (citado em PELLEGRINI, 1999: 169), protesta 

contra a corrosão provocada pela indústria cultural nos anos 1970 e 1980, comparando-a a um 

pacto demoníaco. 

 A própria literatura, alvo desses comentários, vai se deparar com leitores cada vez mais 

apressados, marcados pelo código realista e entregues ao fascínio da televisão. Escrever – e 

vale o grifo, um livro ou em um jornal – passa a ser também competir com as atrações do 

vídeo. Daí a vitória paulatina do gosto padrão, num e noutro lado. E o formato eletrizante, 

com colunas, notas, listas, rankings, dentro outras tentativas de manter o vínculo com o leitor, 

mesmo que às custas de matéria-prima descartável, que na edição do dia seguinte terá de ser 

abastecida novamente. Eis o pacto demoníaco do qual fala Silviano Santiago. (PELLEGRINI, 

1999: 172) 

 Mas à revelia da mesquinharia humana e das intempéries políticas e ideológicas, 

passíveis de serem encontradas no Vaticano e na cela de uma penitenciária – os cadernos de 

cultura parecem concentrar um destino brasileiro. A ver. A literatura e a vida de escritor, no 

Brasil, são sinônimos de valor, grandeza (CANDIDO: 1965, 156). E mesmo que não 

participem diretamente da divisão do capital e da vida política, os homens e mulheres da 

literatura ocupam no país posto semelhante ao do filósofo e do cientista em outras sociedades. 

O jornalismo, tradicionalmente, lhes serviu de abrigo. Com as mudanças da sociedade a partir 

dos anos 70, inclusive, o escritor passa a ser mais importante do que a obra, sendo valorizado 

como personagem, objeto de curiosidade, dono de manias, de pratos preferidos e de 

fotografias à moda de astros. “É a literatura em tempo de espetáculo.” (PELLEGRINI, 1999: 

173) 

 Hoje, é moeda corrente nos bastidores da grande imprensa, dizer que um jornal não 

pode sair sem caderno de cultura e de esporte (esse, um outro fenômeno da cultura brasileira, 

ainda não suficientemente estudado). Apesar de não darem lucro, ou melhor, pagarem-se. Isso 

quer dizer que se pudessem, os empresários da comunicação botariam a cultura para escanteio 
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ou a devolveriam ao campo das frivolidades ou do cotidiano (traduzidas na expressão 

“variedades”).  

 O leitor, contudo, iria se revoltar. É ele que, no país dito avesso à cultura, mantém os 

suplementos na pauta do dia. Apesar da acusação de elitista e de ter, por que não dizer, uma 

origem na alta-cultura. Como disse o crítico, ensaísta e escritor Silviano Santiago, em 

seminário da Fundação Getúlio Vargas, realizado em 1992, os suplementos nasceram 

dirigidos aos “pares”, aos “de dentro”, aos “do grupo”, sem pretender atingir o grande 

público. “Existem leitores do jornal, existem os leitores do suplemento. Aqueles são 

multidões, estes são alguns amadores.” (SANTIAGO: 1992) Das muitas facetas do jornalismo 

cultural – como a ter sido um dos vértices da revolução do jornalismo brasileiro nos anos 50 – 

uma se destaca: a de ter criado um vínculo com o leitor difícil de ser rompido. Difícil 

encontrar nos jornais e televisões brasileiros quem ouse tirar o jornalismo de arte e de cultura 

da pauta, sob o risco de protestos de leitores. Melhor pagar a conta.  

 Por essas e outras, o jornalista Daniel Piza – que tem passagens pelo caderno Ilustrada, 

da Folha de S. Paulo e foi criador do caderno Fim de Semana, da Gazeta Mercantil 

(atualmente, ele é colunista do Caderno 2, de O Estado de São Paulo) – questiona a qualidade 

do jornalismo cultural dos dias de hoje, a inadequação da expressão “jornalismo cultural”, e 

toca em questões que são velhas conhecidas do meio, como o papel quase decorativo dos 

segundos cadernos e o desdém com que são tratados pelas cúpulas da imprensa, acostumadas 

que são a catalogar o gênero como um “estilo fácil”, amparando-se na idéia equivocada de 

que escrever resenhas é um serviço que não demanda maiores esforços.  

 “Os ‘segundos cadernos’ têm uma importância para a relação do jornal com o leitor – 

ou, mais ainda, do leitor com o jornal – que é muito maior do que se supõe”, reforça o autor. 

(PIZA, 2003: 7) É justificável. O processo industrial a que foi submetida a cultura, a partir dos 

anos 1950, ajudou a criar um público leitor para além dos limites da classe média, 

contradizendo a aura elitista dos suplementos. Há também o aumento demográfico, as cidades 

cada vez mais inchadas, assim como o aumento da fatia da população com escolaridade. 

(PELLEGRINI, 1999: 153) 

 O maior problema a ser combatido, de acordo com Daniel Piza, é a aproximação do dito 

jornalismo de cultura das fórmulas da hard news – ou seja, a notícia do dia, trocando a 

opinião e a crítica pela imposição dos temas do dia, trazendo para o jornalismo cultural o 

gosto pelo furo, pelas estatísticas, pelo “gancho” – elemento obrigatório para que um assunto 

seja considerado “noticioso” – logo, com espaço garantido no corpo do jornal ou nas 

chamadinhas de capa, expediente que, na cultura jornalística, tem sabor de status. Como 

resposta a essa nova exigência mercadológica, reivindica que o jornalismo cultural continue 

recebendo tratamento diferenciado, que seja o que é, um espaço não utilitário. Até porque tem 
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problemas demais a resolver – como o conflito entre entretenimento e erudição, local versus 

regional, nacional e internacional, reportagem e crítica. (PIZA, 2003: 8)  

 Render-se à lógica do jornalismo diário nada mais pode contribuir senão para 

descaracterizá-lo, além de ser uma traição histórica e uma contradição: jornalismo de arte e 

cultura não é necessariamente notícia. E é bom que seja assim. Mas esse não é o maior 

problema do jornalismo cultural. Cada vez mais desvinculado da realidade do mundo e da 

história, ficou sujeito à ótica do espetacular, fragmentado. Seu maior estímulo está na 

consumo, não no conhecimento. (PELLEGRINI, 1999: 201). É a cultura do narcisismo, um 

assunto que o século XXI vai ter de chamar para conversar. 

 

4.6 A era de Narciso 

 

 Os anos 80 marcaram uma nova fase no jornalismo cultural brasileiro, pois foi nessa 

década que dois dos maiores jornais brasileiros passaram a ter cadernos de cultura diários, a 

Folha de S. Paulo, com a Ilustrada, e O Estado de S. Paulo, com o Caderno 2. Ambos, 

obviamente, motivados pela maior oferta de atrações culturais do mercado, garantindo a 

manutenção da pauta. Também foi o momento da abertura democrática – a Anistia foi 

decretada em 1979 e o movimento Diretas-Já marcou o fim da ditadura militar. Deve-se 

considerar que o mercado editorial brasileiro, do qual os jornais fazem parte, funcionam como 

uma das engrenagens da indústria cultural. (PELLEGRINI, 1999: 147) 

 Mais do que qualquer outra divisa editorial, o jornalismo cultural enfrenta, sem 

armaduras, o crescimento brutal da indústria do entretenimento – mundo do qual é fiel 

depositária, servo e vítima. A crítica acadêmica especializada, ocupada de hierarquizar a 

cultura, vai cedendo lugar a uma crítica mais ligeira, ocupada de revelar o que está no 

mercado, confundindo-se comumente a uma divulgação pura e simples, voltada para o leitor 

médio, então protegido do jargão incompreensível da academia. (PELLEGRINI, 1999: 163)  

 A grosso modo – o chamado entretenimento é matéria-prima do jornalismo cultural 

tanto quanto a alta-cultura. Mas se desenvolveu uma relação de usura entre um e outro, a 

ponto de que a descaracterização costuma beirar a desfiguração das intenções iniciais do 

jornalismo cultural. E um mal-estar, que perpassa as redações e chega aos leitores mais 

informados.  

 É fácil identificar este conflito. Em meio às matérias clássicas da imprensa cultural – 

como a poesia, as artes visuais ou o bom teatro – entra o culto às celebridades e as novelas, 

obviamente, com desvantagem numérica para a primeira categoria. Ou seja, o público – visto 

erradamente como uma entidade passiva pela indústria cultural, constrói apenas parcialmente 

um sentido para aquilo que consome. (PELLEGRINI, 1999: 152) Ele não se conforma à 

idealização que se faz dele, não é uma tabula rasa, mas um cidadão do mundo, com níveis de 
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compreensão e desejos de consumo que escapam à fórmula do leitor interessado e aberto à 

sugestão editorial desse ou daquele jornal, sugestão que não parece receber como definitiva ou 

acertada. 

 O atual estado das coisas pode ser caracterizado como uma distorção do jornalismo de 

arte e cultura, que virou uma espécie de casa da Mãe Joana. (COELHO, 2000: 90) As pautas 

culturais aparecem revestidas da idéia de “interesse público”, como a estréia de cinema que 

vai levar centenas de milhares às salas de projeção nos finais de semana. Esse tipo de 

informação atende mais aos interesses de mercado do que ao público, ou à maneira como o 

público frui a cultura: sem método, sem agenda, com uma liberdade de uso de tempo. Ater-se 

a essa dinâmica particular de fruição, pode-se dizer, seria trair o jornalismo, que é uma arte 

menor circunscrita ao tempo e ao espaço. Mas é o jornalismo cultural uma prática tão parecida 

ao jornalismo convencional quanto se pode imaginar?  

 A área cultural, no jornalismo, estaria, por isso, movida pela lógica da publicidade. 

Basta passar os olhos, sem ler, e conferir as estréias, pois os cadernos comumente estão a 

reboque do cinema americano. E não é o único problema: as matérias de capa seguiriam, a seu 

ver, critérios estéticos e não propriamente uma hierarquia pauta pelos avanços discursivos no 

campo da cultura. Respeitar esses avanços, em última análise, seria respeitar o leitor, não 

sonegar informação. Mas a notícia é um produto à venda, conforme expressão cunhada pela 

estudiosa da comunicação Cremilda Medina. 

 O leitor sujeito aos humores e interesses da indústria, por sua vez, é um sujeito 

composto e absorveu o entretenimento não como um produto da imprensa, mas da cidade – 

que se torna esse espaço múltiplo, onde as pessoas se divertem, moram e trabalham. Interessa-

se por algo mais do que um produto em si, pois se vê enleado numa complexa rede de 

relações, que inclui modas, preferências, tendências. Ou seja, há uma dinâmica do mercado da 

qual o leitor/consumidor é parte integrante. Suas escolhas, logo, podem ser condicionadas por 

regras que escapam à compreensão e que nem sempre têm a ver com as letras ou com o 

mundo da imprensa propriamente dito. (PELLEGRINI, 1999: 156) 

 
 Se o leitor dos anos 60 ainda escolhe seus livros com base numa preferência 
pelo gênero e/ou pelo autor, por razões emotivas, políticas, econômicas e às vezes até 
mesmo estéticas, acreditando encontrar neles uma ‘obra de arte’ compreensível para 
si, a partir dos anos 70 pode-se detectar uma tendência crescente à escolha como 
resultado das expectativas geradas pelo mercado, que passa a trabalhar em conjunto 
com a mídia e até com outras formas artísticas. Os resultados desse processo são bem 
visíveis nos anos 80. A esse respeito, é interessante, além de esclarecedor, citar o 
êxito das peças teatrais montadas, no período, a partir de sucessos literários, como 
(...) Feliz Ano Velho e Morangos Mofados. (PELLEGRINI, 1999: 156, 157) 

 

 Essa “batalha de arroz”, de tão discutida, já provoca fastio no meio. Primeiramente, 

porque se cai num casuísmo sem solução. Ou seja: até onde vai o entretenimento? É uma 
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resposta que não flui, não se sustenta e é atropelada pela própria cultura antropológica, que 

inclui sem discriminar, que interpreta sem banir – o que é um atestado de coerência. Logo, o 

entretenimento está dentro do campo da cultura, é uma faceta sua, um debate a ser promovido 

e, em se tratando de jornais e revistas em geral, o lugar onde está o grosso do público. Parte da 

batalha, desse prisma, está vencida. Falar em formadores de opinião, no mundo da imprensa, é 

se referir aos homens do capital. E o capital da cultura, mesmo sendo povoado de mentes 

brilhantes, é sempre de uma pobreza franciscana. 

 No final de semana em que estréia um filme norte-americano, do tipo arrasa-quarteirão, 

filas vão se formar para além dos ingressos vendidos com antecedência e não há como o 

jornal do dia fazer de conta que não é com ele. Até porque, à maneira como se organiza a 

indústria cultural hoje, o público passa de receptor a consumidor, cliente, e precisa ser 

atendido em suas necessidades. É a indústria cultural que desenha a relação não só dos autores 

literários com o público, mas também o lugar do jornal. (PELLEGRINI, 1999: 153) 

 A resposta para esse impasse até parece simples – um pouco de bom senso e equilíbrio 

resolveria tudo, dividindo os espaços na base da hierarquia, como cabe ao jornalismo, 

colocando o melhor na frente do pior, o elaborado acima do superficial, o perene adiante do 

passageiro, conciliando serviço, informação e avanço. Mas parece não haver palavra menos 

apropriada do que conciliação. Algo de importante é devassado nesse processo político.Os 

poucos espaços da imprensa cultural e a necessidade histórica da imprensa cultural de se 

firmar no campo da notícia – sendo, inclusive, para ser aceita como rentável e necessária pelas 

cúpulas dos jornais – acaba mandando pelo ralo as melhores intenções. Leia-se poesia, cinema 

de arte, arte contemporânea, ensaios e – quem diria – a crítica, que está para a indústria 

cultural como a Via-Láctea para um astronauta. 

 Para além desse conflito sem solução anunciada pipoca uma certa ignorância numérica 

do que realmente representa a indústria do entretenimento e a percepção – essa sim anunciada, 

pela Escola de Frankfurt – de que a imprensa faz parte da engrenagem que move o mercado e 

vende jujubas coloridas e açucaradas. Ou seja, a discussão fica na queda-de-braço e parece 

mesmo que os profissionais da imprensa em geral se rendem à indústria de entretenimento 

julgando conhecê-la o bastante. Esquece-se que essa indústria deixou de se apenas massa, que 

ela é complexa, que se assiste ao fim dos superibopes, que mercado alternativo não é mais 

sinônimo de miséria, que jornal é um produto entre tantos na vida de um leitor consumidor 

com cada vez menos tempo e cada vez mais opções de informação arrombando sua porta. 

 Para a pesquisadora de Comunicação Dulcília Helena Schroeder Buitoni, uma maneira 

de transitar nesse território de disparidades é adotar um novo conceito: “um conceito 

contemporâneo de jornalismo cultural deve abranger um universo amplo de práticas que não 

se restringe às artes consagradas ou às artes de massa”. Quadrinhos, culinária, manifestações 

religiosas, grafites, paisagismo, arquitetura, fotografia, rodeios, design, bordados, videogame, 
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tudo é passível de ser objeto do jornalismo cultural. (BUITONI, 2000: 58) Ou seja – a palavra 

de ordem do jornalismo cultural, frente ao esvaziamento político e à maneira ostensiva com 

que a indústria cultural se apoderou dele, é desmitificar visões excludentes, percebendo o 

leitor/espectador como um ser múltiplo, que se aproxima de tantas manifestações de arte e 

cultura que o cercam, dialogando com outros leitores. (MARTINS, 2000: 12) A questão, 

claro, não navega em águas transparentes. Desperta paixões. 

 
 Hoje, quando o país vive a plena liberdade de imprensa, há um desinteresse 
crescente pelos temas políticos. Alguns jornalistas declaram que os leitores, ouvintes 
ou telespectadores têm um interesse cada vez mais utilitário no noticiário e buscam 
de preferência informações que podem lhes trazer algum ganho direto e imediato. O 
leitor teria cada vez menos tempo para se dedicar à leitura dos jornais e estaria se 
tornando cada vez mais seletivo e pragmático. Por outro lado, o número de assuntos 
que despertam o interesse do público cresce sempre mais. (ABREU, 2002, 44) 

 

 A crítica de cultura, obviamente, não pode passar de forma ingênua pelo esvaziamento 

da cultura no próprio campo que lhe é próprio. Há algo de podre no reino da Dinamarca, uma 

decadência a que se está acostumando, e não por pura maldade. Há uma confusão própria de 

nossa época, um relativismo frustrante, um abuso da idéia de pluralidade, por trás da qual 

pode estar se escondendo uma preguiça, um medo de se posicionar. Ora, se o público é de 

leitores, e não de clientes, não há porque temer conversar com ele. Posicionar-se é respeitá-lo, 

é não subestimá-lo, é atender à primeira condição que faz do leitor, um leitor. 

 
 O público dos jornais, o chamado ‘interesse do público’, quando não é, na 
verdade, um disfarce do ‘interesse do mercado’, é totalmente insondável. O público 
leitor se ampliou muito e os interesse culturais são diversificados, o jornal fica 
atirando para todos os lados, um dia é a retrospectiva de Mira Schendel ou de Hélio 
Oiticica, outro é o Chitãozinho e Xororó. Você pode dizer que isto é sinal de 
pluralismo do jornal... claro que não sou contra que o jornal noticie tanto a alta-
cultura quanto o mais estereotipado produto de massa. Mas, no destaque concedido, 
como disse, há sempre valoração estética, e você abandonar essa valoração é mais 
que pluralismo: é como se a Folha, por exemplo, um dia publicasse uma manchete do 
gênero Notícias Populares – “Esfiha envenenada mata um anãozinho” – e, no dia 
seguinte, “Títulos brasileiros no exterior sofrem queda de 2,8%. (COELHO, 2000: 
91, 92) 

 

 O estudioso de Comunicação, Arlindo Machado, autor de A televisão levada a sério, 

afirma que hoje se tornou difícil definir com clareza o que seja cultura elevada e cultura de 

massa, efêmera e banal. Essa dificuldade de estabelecer diferenças decorreria da pós-

modernidade, em que a divisão dos estamentos culturais entrou em crise. A cultura é 

complexa, principalmente por causa dos recursos midiáticos, facilmente disponíveis. Pode-se 

ver tevê, ouvir música, navegar na Internet, estando munido o tempo todo de um feroz fluxo 

de informações e novidades. A informática invade espaços. Mesmo que a cultura de massa 
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não satisfaça os espíritos mais refinados, difícil considerar que o lixo cultural não afete todo e 

qualquer público. (MACHADO, 2000: 117) 

 Mesma questão interessa a outro pesquisador, que identifica dezenas de culturas 

modernas, ou pós-modernas, já que a idéia de fratura se consolida na segunda metade do 

século XX. Para ele, essa repartição ao infinito nasce com Dwight MacDonald, que vai 

popularizar a idéia de cultura de massa, ou seja, apontar uma divisão entre a cultura e a 

cultura popular. Os grandes embates políticos dos anos 1960 e 1970, quando a percepção de 

uma invasão cultural americana, e do próprio anti-americanismo, aponta para a existência de 

que a dominação de um povo se faz pela cultura. Logo, fala-se em “cultura dominante”, 

“cultura hegemônica” e “cultura dominada” – ou ainda em “cultura nacional-popular”. 

(TEIXEIRA COELHO, 1997: 127) 

 Esses e outros termos virão cercados de tensões, afinal, funcionam como bandeiras em 

favor dessa ou daquela expressão, isolando-as, apontando-as como forças políticas. 

Funcionam, e muito, para a consolidação de uma História da Cultura, mas tendem a dizer 

pouco sobre como o homem das ruas vive suas relações estéticas e de como a cultura perpassa 

seu cotidiano e mesmo seus valores mais profundos. Por outro lado, a departamentalização da 

cultura quer dizer alguma coisa sobre o tempo em que se vive. Quando se fala em “cultura da 

autenticidade” ou “cultura do narcisismo”, para citar uma das mais usadas nos estudos de 

Comunicação quando se fala em televisão, está se falando de alguma forma de identidade. O 

mundo mudou profundamente da segunda metade do século 20, e com ele a cultura. Cada 

nova atribuição tende a ser uma resposta – algo como a cultura da identidade em oposição à 

cultura do vazio ou do consumismo. Teixeira coelho exemplifica: 

 
 As culturas da autenticidade e da reclamação são, em seus movimentos de 
superfície, culturas de afirmação, culturas ativas, o que as diferenciaria da cultura de 
consumismo e do narcisismo. Na realidade, podem terminar como versões destas ao 
estimularem a dependência em relação a um molde preparado. “Mais ativa” seria a 
cultura da performance, ou do desempenho, que, sem dize-lo, decorre do que o 
antropólogo francês Gilbert Durand considera um dos mitos fundadores da cultura 
ocidental: o mito do produtivismo. Também esta é uma cultura no sentido estrito de 
que dela decorre um sistema de valores estruturador do mundo e da vida. (TEIXEIRA 
COELHO, 1997: 132) 

 

 O autor também se remete a culturas que tangenciam diretamente o jornalismo cultural, 

como as culturas do entretenimento e da publicidade. Notoriamente elas ofuscam a cultura 

letrada, criam modismos e mesmo uma outra prática de fruição. Para Teixeira Coelho, 

contudo, essa oposição entre a cultura erudita e a produzida pelos mass media pode nem ter 

ocorrido, pois o Brasil teria passado de uma cultura oral pré-impressa para uma cultura do 

audiovisual, que é uma forma de cultura oral – tal como intui Antonio Candido ao falar da 

oralidade na formação do leitor brasileiro. 
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 De um modo ou outro, estas formas culturais do entretenimento e da 
publicidade assinalam distintamente o apogeu de uma cultura veleitária, uma 
cultura da vontade imperfeita, da vontade hesitante, da intenção passageira, uma 
cultura onde a vontade é exercida com ímpeto e ineficácia, com volubilidade e 
irreflexão e cuja figura de expressão preferencial seria dada pela palavra quisera se 
as pessoas conhecessem e praticassem essa forma verbal. “Ele quisera mas não 
chegou a querer; ele quisera mas como não quis, não fez diferença”, etc. Outra 
versão do mesmo fenômeno é o que já se chamou cultura do espetáculo, a ser 
entendida como cultura da administração das formas berbivocovisuais, na fórmula 
de McLuhan. (TEIXEIRA COELHO, 1997: 134) 

 

 O pesquisador paulista Luiz Gonzaga Godói Trigo, autor de Entretenimento. Uma 

crítica aberta, não chega a tratar das relações da imprensa com o mundo do espetáculo. Mas 

fornece em seu estudo munição para que os jornais e as televisões se vejam como roldana da 

engrenagem. Pode não se tratar de um amigo nem de um inimigo, mas de um negociador que 

não brinca em serviço. O mundo do entretenimento, ensina Trigo, faz parte de uma sociedade 

movida pela informação e onde a informação é controlada por uma complexa rede de 

interesses – que transforma tudo em mercadoria. Ou seja: essa rede extrapola a imprensa, 

passando pela sociedade esportiva, pela arte, pelo turismo, lazer e show business. (TRIGO, 

2003: 21) 

 Nesse sentido, a “sociedade do espetáculo”, termo cunhado pelo filósofo Guy Debord, e 

que para Trigo funciona como sinônimo de “entretenimento” (2), encontra divisas em 

territórios distantes, como a política e sua face mais terrível, o terrorismo e a guerra. Foi o 

caso do “11 de Setembro”, que ganhou letras maiúsculas, objeto de mais de três mil livros e 

de 5,4 milhões de referência na Internet. (TRIGO, 2003: 22) Trata-se de um universo tão 

poderoso que cresceu mais do que a indústria automobilística, siderúrgica e o setor financeiro, 

movimentando anualmente US$ 500 bilhões. Essa quantia, referente a 1999 e divulgada pelo 

jornal Financial Times em 2002, refere-se a setores como cinema, televisão aberta e paga, 

música, editoração, esportes e videogames. O pesquisador cita Michael J. Wolf. 

 
 Do setor de viagens aos supermercados, dos bancos aos periódicos financeiros, 
do ‘fast food’ aos novos automóveis, o entretenimento está inserido em toda a 
economia da mesma forma que a informática tornou-se presente ao longo das 
últimas décadas. Ao escolher onde comprar batatas fritas, como se relacionar com 
candidatos políticos, em qual companhia aérea viajar, que pijamas comprar e qual 
centro comercial freqüentar, o entretenimento influencia cada vez mais cada uma 
das escolhas que as pessoas fazem cotidianamente. (WOLF, 1999: 4) 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 
(2) Luiz Gonzaga Godoi Trigo discorre sobre a origem da palavra entretenimento. De origem latina, 
vem de inter (entre) e tenere (ter). A expressão inglesa entertainment acaba ganhando o sentido de 
“aquilo que diverte”, “aquilo que distrai”. Para o autor, o termo funciona na contramão de ékstasis, do 
grego, que significa “sair de significa sair de si mesmo, permitindo uma perspectiva das coisas. Algo 
que entretém é algo que não permite ver em perspectiva. Não se sai de dentro. Em contrapartida a essa 
idéia interiorizada de entretenimento, vigora o olhar de divertimento fácil, para as massas, solapando a 
resposta individual. (TRIGO, 2003: 32) 
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 A sociedade americana – de onde emana o jornalismo praticado no Brasil – pode ser 

apontada como berço da idéia de entretenimento, bem a gosto de um país pragmático, 

democrático e desgarrado do refinamento da alta cultura européia.  

 Romances populares e lacrimejantes encontraram nos EUA sua seara, como The Wide, 

Wide World, de 1850, com vendagem de 500 mil exemplares no correr de 50 anos. Alguns 

editores teriam chegado a quatro milhões de exemplares no período de cinco anos. Romances 

juvenis, também no final do século 19, chegavam a vender 80 mil exemplares num país 

próximo de 25 milhões de habitantes. (TRIGO, 2003: 29) 

 O cinema é o maior paradigma desse paraíso do entretenimento. 

 
 No ano de 1907, nos Estados Unidos existiam cerca de 5 mil salas de 
espetáculo dedicadas exclusivamente aos filmes; em 1911 eram 11.500 salas; e em 
1914 já somavam 18 mil cinemas, com cerca de 7 milhões de espectadores. A cidade 
de Nova York possuía 400 salas de cinema em 1911, e apenas 40 teatros de 
vaudeville, 10 salas de teatro burlesco, 16 teatros econômicos e 31 teatros legítimos 
com entradas mais caras. Uma pesquisa semelhante, realizada em Boston, em 1909, 
mostrou que a capacidade total dos cinemas era de 400 mil espectadores, cerca de 30 
mil lugares a mais do que todos os outros divertimentos juntos. Esses dados permitem 
afirmar que, desde o início do século XX, o cinema tornou-se uma das diversões 
preferidas da América do Norte urbana. Essa tendência manteve-se até o alvorecer do 
século XXI, ampliou-se para outros países e as tendências indicam que tendem a 
crescer nos próximos anos. 
 O cinema firmou-se como uma poderosa indústria capaz de criar mitos e 
fortunas. Em 2001, o cinema norte-americano faturou US$ 8,35 bilhões (8,5% a mais 
do que no ano 2000). (TRIGO, 2003: 58) 
 

 Obviamente, essa facilidade em fazer vingar o chamado “lixo cultural” não foi, a rigor, 

encarada como uma dádiva. A aristocracia americana repudiou o divertimento fácil, 

marginalizando-o e repudiando-o, a seu tempo, como explora o crítico de cultura Neal Gabler, 

em Vida, o filme: como o entretenimento conquistou a realidade. A elite condenava o gosto 

do entretenimento popular pela violência e pelas mensagens adocicadas, justo as duas 

características que moveriam o cinema americano no século XX. 

 Hoje, a sociedade dita pós-moderna faz com que essa divisão pareça obsoleta, posto que 

a tendência é de considerar a cultura como um fenômeno híbrido, de entrecruzamento: 

 
 A separação entre cultura e entretenimento é hipócrita. Tudo bem, temos as 
óperas. E Thomas Mann. Existe uma alta-cultura, claro. Mas não se pode jogar tudo o 
que a gente recebe em casa na vala comum da bobagem produzida para vender. Não 
vejo por que esses bens não podem ter uma utilidade pedagógica. As expressões são 
várias, segmentadas, não cabem em duas ou três definições. (FERNANDES, 2003 a: 
5)  

 

 Sem dizer que a indústria da diversão foi buscar conhecimento no mundo da alta-

cultura, a exemplo das universidades. “O poder de organização do setor é incrível. O curioso é 
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que usa o saber adquirido na universidade, a pesquisa acadêmica, para alcançar seus objetivos. 

Nenhum produto é lançado sem planejamento. E nem sempre nos damos conta disso”, disse 

Trigo em entrevista. (FERNANDES, 2003 a: 5) As conclusões do pesquisador, obviamente, 

não são de todo eufóricas, quase que voltando à estaca zero. Ele lembra que o mundo é muito 

grande e complexo para assimilar a cultura mais elaborada. O empobrecimento galopante, a 

superficialidade, a ausência de um sonho coletivo, acaba por facilitar a propagação da 

vulgaridade – mesmo em países ricos como os Estados Unidos.Ou principalmente nos Estados 

Unidos, pode-se dizer.  

 A imprensa cultural não poderia estar em melhor momento. Nem em pior, já que não 

ostenta de maneira tão expressiva a experimentação da linguagem dos tempos de O Pasquim 

(BUITONI, 2000: 57), com exceção das revistas literárias especializadas, a exemplo de 

Coyote, dos poetas e jornalistas londrinenses Rodrigo Garcia Lopes e Marcos Losnak, e do 

também jornalista e poeta Ademir Assunção; e Oroboro, de Ricardo Corona e Eliana Borges, 

editada em Curitiba. Enquanto isso, seus leitores consultam a programação de cinemas da 

sexta-feira. Não é o melhor dos mundos, mas é curioso. 

 Gilles Lipovetsky aponta para a tendência histórica dos intelectuais fazerem discurso 

crítico contra os meios de comunicação de massa, em especial a TV, apontada como a 

responsável pelo aumento da violência, da ignorância, etc. Os MCMs seriam como fábricas de 

estereótipos, uniformizando gosto e pensamento, estimulando o conformismo e o consumismo 

e aniquilando o espírito político. Para o autor, essa demonização é questionável, ainda que 

seja difícil negar que a mídia influencia no gosto e no comportamento da população. Esse 

gosto, na publicidade, no jornalismo, no cinema, tende a ser uniformizado, a não admitir 

variantes. 

 
 A mídia busca alcançar indivíduos diferentes, mas isso não ocorre sem um 
processo de padronização, de massificação dos modos de vida, dos gostos e das 
práticas. Seria o caso de afirmar, como alguns, que o poder de condicionamento e de 
massificação da mídia nos transforma em bobos alegres, autômatos, hipnotizados por 
slogans, imagens e espetáculos do entretenimento programado? (LIPOVETSKY, 
2003: 69) 

 
 A tese da massificação é questionável, posto que existem outras condicionantes na vida 

do indivíduo que não a mídia, a depender da classe social, por exemplo, ou a escola, ou 

mesmo a família. A mídia é uma dessas forças e, se acordo com Lipovetsky, com a vantagem 

de diminuir as barreiras de classe, morais, religiões e ideologias políticas, emancipando o 

indivíduo diante das instituições. Para o filósofo, a partir dos anos 60 diminuiu o poder de 

coerção das instituições sobre os indivíduos. As condutas deixam de ser controladas 

socialmente. Além disso, com a tevê, diversos rituais sociais caíram em desuso, favorecendo o 

consumo individual, como o do lazer e do esporte, livrando o consumidor das limitações 

coletivas. 
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 De fato, através dos noticiários e dos debates, a mídia ‘mecanicamente’ abre os 
horizontes de cada um, dando a conhecer diferentes pontos de vista e oferecendo 
diversos esclarecimentos. As questões relativas à vida política, aos problemas sociais, 
à cultura e à saúde, entre outras, chegam a todos e blocos de saber tornam-se 
disponíveis para a maioria.” (LIPOVETSKY: 2003, 73) 
 

 
 A mídia teria emancipado o homem do século 20 das ideologias monolíticas, dando-lhe 

maior poder de questionar, de avaliar e se distanciar. A superficialidade e a ludicidade da 

mídia, para Gilles, têm um toque de iluminismo. O indivíduo pós-moderno procura eficiência, 

técnica, não tem paixão pelo pensamento e almeja informações operacionais. Mas o império 

do efêmero não é responsabilidade unicamente da mídia, já que a civilização caminhou para 

isso. 

 Nesse contexto, o consumidor vive uma crise de identidade. Ele não é nem padronizado 

totalmente nem soberano, pensador, dono de suas idéias. Ao mesmo tempo em que estimula o 

prazer, a mídia propaga o medo (pedofilia, obesidade, violência, doenças). É um instrumento 

de irracionalidade, quando fabrica emoções em excesso. E de mobilização, quando leva a 

tomar partido, a reagir. 

 A modernidade se inicia no século XVIII e vai até os anos 50 do século XX. Ser 

moderno é ser republicano, laico, revolucionário. Exige valorizar o indivíduo e a democracia; 

o mercado e a ciência. Daí a biotecnologia e a conquista do espaço como seus paradigmas. 

Lipovetsky afirma que desde os anos 50 se experimenta uma intensificação do tripé que 

caracterizou a modernidade: o mercado, o indivíduo e a escalada técnico-científica.  

 Com o fenômeno da globalização, esse fenômeno atinge uma velocidade ainda mais 

espantosa, alterando o modo de vida da população e fazendo ruir instituições como o estado, a 

religião e partidos políticos. Os tempos hipermodernos são marcados pelo paradoxo. 

Combinam o excesso e a moderação. Querem ultrapassar a própria moda ao mesmo tempo 

que retomar à filosofia oriental. Fazem conviver a ordem e a desordem. Tudo se torna hiper, 

uma “desordem organizada”. 

 
 ... o grande problema da hipermodernidade não é tanto a disfuncionalidade, 
mas a fragilização dos indivíduos – suicídios, ansiedade, depressão, medo dos 
desastres ecológicos, medo dos pais, medo da aids, medo de envelhecer, medo do 
desemprego, do futuro.  
A modernidade tinha confiança no futuro, havia a idéia de progresso incessante; 
agora temos a dúvida, não confiamos mais no progresso automático em direção ao 
melhor.” (LIPOVETSKY, 2004: 6) 

 
 
 A cidade – espaço por excelência onde se dão as relações do jornalismo – ganhou uma 

nova trama de vetores, tal como se refere a ela o filósofo Nelson Brissac Peixoto, em 

Paisagens urbanas. A arquitetura e o urbanismo contemporâneos possuem aeração. A cidade 

se acelera e se desloca constantemente. Um espaço complexo é instaurado. Ela é uma 
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amálgama de áreas desconectadas. (PEIXOTO, 2004: 349) É o que Nelson Brissac Peixoto 

destaca em entrevista. 

 
O ponto de partida é entender que o mundo contemporâneo é feito de múltiplos 

agentes e, portanto, de múltiplas vozes. A centralização dos grandes capitais, da 
indústria da informação e do espetáculo tende a criar um pensamento e uma voz 
única, logo, uma enorme homogeneização na maneira de pensar. Os filmes que 
vemos são muito parecidos. A moda tende a se integrar. Existe um determinantes 
dominante. Mas isso não significa que, paralelamente, não exista uma multiplicação 
de outras vozes e de outras maneiras de expressão e apreensão. Essas vozes 
dissonantes são, inclusive, cada vez mais diversificadas e complexas. O que a gente 
precisa é dar voz a essas diferenças. É o caminho que temos para nos contrapor à 
espetacularização. (FERNANDES, 2003 a: 3) 

 

 O espaço da informação se constitui de vazios, pois a narrativa urbana se faz por hiatos, 

interrupções em sua história, de zonas mortas. A aceleração aumenta o empobrecimento, 

explica o filósofo. A arquitetura se torna uma arquitetura de viagem. Cada lugar fala da 

rapidez de seu desaparecimento. É como se o homem tivesse entrado numa era pós-

arquitetônica, em que a arquitetura se torna superficial e resiste à tentativa de mapear as 

reverberações da cidade. Trata-se de um território não tem pontos fixos, torna-se ambulante. 

O lado positivo é o que o espaço da cidade se torna crítico, um espaço anulado pelos meios de 

comunicação, que tornam tudo muito próximo.O desenraizamento é agora a condição do 

olhar. (PEIXOTO, 2004: 353, 354) 

 As pessoas deixaram de se relacionar com a cidade num sentido contínuo. Os cidadãos 

se relacionam com áreas da cidade e com determinado recorte dela, recortes que se articulam 

com recortes simultâneos e semelhantes de outros lugares. Vive-se no deslocamento entre 

esses pedaços de cidade, formando uma rede particular de sentido. Ao mesmo tempo, jamais 

se vai a determinadas regiões do lugar onde se mora, porque não há identificação com esses 

espaços. O que está relativamente próximo torna-se distante, e o que está mais distante ficou 

mais próximo. Não se está mais falando de uma espacialidade geográfica. Isso muda 

rapidamente a experiência que as pessoas têm da cidade.  

 Logo, a cidade virou uma constelação, um arquipélago. Não se pode mais ter aquele 

mapa mental que se formava com o deslocamento, com o passeio, com a observação de 

monumentos. Desapareceu a idéia de continuidade de um bairro depois do outro. Nem se sabe 

mais onde ficam determinados lugares. (FERNANDES, 2003 b: 3) Ao mesmo tempo, a 

cidade é o grande emblema do mundo moderno, o grande campo em que todas as trocas e 

todas as forças se encontram. Ela é sobretudo o pano de fundo em que se dá o trânsito entre as 

diferentes linguagens artísticas. Nelson Brissac Peixoto explica: 
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Nunca mais vamos retornar a uma cidade harmônica, integrada, homogênea. O 
que existe é a possibilidade de explorarmos esta própria descontinuidade e 
fragmentação, procurando perceber que estes intervalos, vazios e rupturas, 
oferecem outras possibilidades de articulação. Precisamos descobrir novas escalas, 
novas maneiras de compor esses pedaços e descobrir uma nova cartografia para 
uma cidade que vai necessariamente conviver com a fratura, com as distâncias 
desmedidas, com todas as formas de tensão que são constitutivas do mundo 
moderno. (FERNANDES, 1996 c: 5) 
 

 A cidade persiste como espaço da memória, mas não no sentido de narrativa linear 

sobre o passado. Não dá para contar a história de uma casa como se ela estivesse lá, no 

mesmo lugar. Tem-se de partir da lembrança. Da multiplicação das histórias, um acúmulo de 

camadas, de rastros e de indícios. O passado não se perde, tornou-se múltiplo. 

 A pesquisadora Tânia Pellegrini apresenta uma solução para o problema da cultura 

diluída pela indústria do entretenimento: rejeitar o rótulo de mercadoria. Existir de outra 

maneira. Por que não? Parece um pouco a regrada da vida e uma estratégia para fugir da 

cilada do saudosismo – que coloca como único jornalismo cultural possível aquele que já foi. 

A era que multiplica os meios, em última análise, também dá a oportunidade para que outros 

formatos surjam, outros nichos. Até porque o público de arte e cultura não está órfão – tem 

todos os olhos sobre si. O que muda é que esses olhares não passam pelos cadernos de cultura 

– que lutam para não envelhecer; 

 
 Não parece fora de propósito pensar que a ênfase que se vem dando à questão 
da recepção seja decorrência da importância que o público da indústria cultural tem 
adquirido como consumidor, num mercado internacional racionalmente organizado 
para massas. Neste ponto, corre-se o sério risco de aceitar, à medida que se 
considera acriticamente o universo de expectativa de um público já em grande 
parte formado pela indústria cultural, a lógica da mercadoria, sem levar em conta se 
nos produtos aí criados existem (ou podem existir) possibilidades de negação dessa 
lógica. (PELLEGRINI, 1999: 197) 
 

 “Há vários tipos de jornalismo cultural”, vaticina a pesquisadora Dulcília Helena 

Schroeder Buitoni no texto “Entre o consumo rápido e a permanência”, apresentado no 

projeto Rumos Literatura, do Instituto Itaú Cultural. Ela trata da variação de suportes, que 

alteram a natureza do jornalismo e sua linguagem, como as revistas e os sites, e dos públicos 

diferenciados – dos pasteurizados aos pequenos, os diferenciados e os especializados. E 

também da própria variação do termo cultura, que pode conter diversas qualificações, como 

de elite, popular, de massa, nacional, globalizada. 

 Ela avança na reflexão ao apontar um elemento novo – a diluição da cultura para além 

das páginas e espaços tradicionalmente dedicados a ela. O personagem, a narrativa, as 

intervenções urbanas, a foto produzida, entre outras contribuições do jornalismo cultural, 

aparecem cada vez mais em espaços de economia, política, esportes, como se tivesse havido 
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uma contaminação endêmica dos métodos do jornalismo cultural, quando não de seus 

próprios temas. 

 Há igualmente um desdobramento contínuo da idéia de cultura. No ensaio “Balzac 

encontra Beckham”, o crítico britânico Terry Eagleton lembra que a cultura deixou de 

significar Bach ou Balzac, para incluir cultura de praia, cultura policial ou dos pára-quedistas. 

Deixou de ser obra de arte para abarcar um modo de vida específico – como antes era 

entendida pelos antropólogos (EAGLETON, 2004, 10) Na opinião do autor, a diferença é que 

a cultura passou do macro para o micro, ou seja, contempla interesses muitos específicos. O 

jornalismo também pisa nesse território da superespecialidade, na qual importa, acima de 

tudo, não o que determinado grupo faz, mas como faz – que tipo de local, que tipo de roupa, 

que país. “Cultura é uma questão de estilo e forma”, escreve, acrescentando que, 

curiosamente, essa visão de cultura se tornou também uma espécie de resistência ao universal, 

ao que todo mundo sabe. “Precisamos de caixas de correio. Mas não precisamos pintá-las de 

vermelho. (...) ... a mudança à qual estamos assistindo no significado da cultura – de maneira 

aproximada, de ‘viver civilizado’ para ‘modo de vida singular e diferenciado’ – envolve 

também uma mudança de gênero.” (EAGLETON, 2004, 10) 

 
 Uma resposta é óbvia: vivemos numa época em que, pela primeira vez, a 
cultura virou parte-chave da produção em massa de bens para compra e venda. Hoje, 
a cultura é capital, e o capital é saturado de cultura – de signos, estilos, narrativas e 
imagens. Trata-se de uma mudança carregada de implicações, já que, ainda durante o 
modernismo do século passado, a cultura se enxergava como o oposto completo da 
produção de bens. Seu trabalho, na época. Era julgar essa produção, não fazer parte 
dela.” (EAGLETON, 2004: 10) 

 
 
 Precavendo-se de um otimismo desenfreado, o crítico destaca que as culturas locais e 

particularizadas podem até ser uma reação à mesmice, mas são cultivadas porque se vendem. 

O inimitável está em toda a parte. O capitalismo que massacrou tantas culturas também as 

recria e inventa.  
 
4.7 Anos confusos 

 

 O jornalismo passa por um sem-número de transformações, o que inclui lidar com as 

variantes da cultura e sua colocação como uma ponta de mercado, uma fonte de divisas, de 

dinheiro, um dos elementos que revestem a pós-modernidade de sentido, mas tão rarefeita 

quanto a própria idéia de pós-modernidade. O problema aparece verbalizado no livro Mil 

dias: seis mil dias depois, de Carlos Eduardo Lins da Silva – obra que retoma o clássico do 

jornalismo Mil dias, do mesmo autor, trabalho que registrou as transformações ocorridas no 

jornal Folha de S. Paulo, em 1984, e que fizeram do periódico o principal veículo impresso 

do país.O trabalho de Lins da Silva é revelador. Além de se permitir apontar erros e acertos do 
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Projeto Folha, como ficou sendo chamado, ventila a possibilidade de que os jornais venham a 

desaparecer. Para evitar a hecatombe dos diários, só mudando drasticamente as características. 

(PINTO, 2005: E7) 

 Um balanço em 700 jornais americanos de abril a setembro de 2005 aponta redução de 

2,6% na circulação, em relação a 2004. Nos EUA, apenas o The New York Times aumentou a 

circulação em 0,5%. No Brasil, a circulação caiu em 2000 e se estabilizou em 2005. Mas a 

guerra é por manter o leitor – enquanto os americanos dedicam 12,2 minutos para os 

impressos, os brasileiros de 25 a 34 anos dedicam 3,6 minutos. O estudo, da Universidade 

Estadual Ball (Indiana, EUA) acompanhou 400 pessoas por mais de cinco mil horas. (PINTO, 

2005: E7) 

 Os números da imprensa escrita dividem os executivos. A velha questão vem à tona. 

Para alguns, é urgente contemplar interesses particulares dos leitores, como estética e vida 

profissional. Para outros, como o próprio Lins da Silva, a imprensa tem de se concentrar nos 

leitores que têm – e eles estão na elite intelectual. (PINTO, 2005: E7) Em prol desse 

argumento, a verificação de que três veículos da imprensa americana mantêm os textos 

longos: o USA Today, com 2,296 milhões de exemplares por dia abandona aos poucos o estilo 

televisivo e parte para a reportagem. A revista New Yorker mantém os longos textos, assim o 

Wall Street Journal, segundo maior dos EUA, com 2.084 de exemplares. 

 Os números levantados por Lins da Silva em seu estudo confirmam sua posição – que 

poderia ser chamada de elitista, embora pareça mais razoável. O leitor que se tem deve-se 

manter, como num clube, do qual os outros queiram participar, sabendo que para fazer parte 

desse reduto é fundamental adquirir certos conhecimentos, acumular alguma cultura sobre 

como aquele produto se faz. Não se trata de excluir, mas de não baratear e descaracterizar em 

nome de modernizar e de abrir. Afinal, quanto de suas melhores características os jornais já 

perderam, justamente por tentarem ter a todo custo aquele leitor que vem e vai com a mesma 

rapidez, ao saber desse ou daquele suplemento encartado nas edições? 

 No geral, as novas relações dos jornais com o público costumam ser vistas com 

simpatia. Pesquisas contínuas avaliam o estado de humor dos leitores. O que assusta é a busca 

desenfreada pela adesão das camadas mais pobres. A captura da massa pode levar a 

concessões de mau gosto, ainda que as notícias policiais tendam a ser as preferidas – mesmo 

entre os leitores mais qualificados. (ABREU, 2002, 31). O perigo são os valores retrógrados 

vencerem.  

 Ao “ouvir o outro lado”, encontra-se cálculos não muito animadores dos “leitores que se 

têm”. A classe A, no Brasil, tem gosto muito parecida com a B. O público AB é 43% da 

audiência do Superpop, com Luciana Gimenez, na Rede TV – mais do que a média nacional 

do Programa do Jô, na casa dos 38%. Do que se pode afirmar que a elite cultural no Brasil é 

menor do que a econômica – conforme se pode deduzir dos dados da pesquisa Retrato da 
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Leitura no Brasil, lançada há três anos, com 8,018 entrevistados de todo o Brasil. Num país de 

86 milhões de alfabetizados, 12 milhões não lêem nada. E 30% da classe A – que tem 

dinheiro para comprar livros (e jornais, do que se deduz) – declarou não ter vontade de ler. 

Nas mesmas classes AB, preguiça ou falta de paciência aparecem entre os motivos para não 

ler (algo em torno de 1 a cada 4 entrevistados). A pesquisa ainda revelou que ¼ dos 

universitários não gosta de ler e que 17% da classe B e 11% da A nunca pegam um livro 

espontaneamente. (PEREIRA JR., 2004: J5) 

 
 Na verdade, são a competitividade entre os vários tipos de mídia e a disputa 
pelo mercado as responsáveis pelo comportamento dos jornalistas na atualidade. A 
concorrência obrigou-os a uma postura menos política e menos ideológica diante 
dos fatos e das notícias. A informação, além de um bem simbólico, tornou-se um 
bem econômico, uma mercadoria.  
 Se as inovações técnicas e a concorrência têm um lado positivo, na medida em 
que tornam o poder mais transparente, elas também impõem uma uniformização ou 
uma homogeneidade a essa mercadoria que é a notícia. (ABREU, 2002, 35) 

 

 A questão é polêmica. Para muitos, absurda. E mais uma vez o jornalismo cultural serve 

de paradigma. Aquele jornalismo cultural que se presta a falar de tudo para agradar a todos 

acaba por sonegar informação, de negar o critério, o mérito e o que traz avanços de linguagem 

e de discurso. O contrário disso são entrevistas sobre repetições do mesmo tema. A rigor, o 

artesão, o músico sertanejo e a dançarina de casas noturnas se pautam pela cópia, pelo mesmo, 

e não pela invenção. Como sustentar, a partir disso, o que viria ser uma notícia cultural? 

 Além do mais, tendo como base o próprio Lins da Silva, tem-se a informação que a 

Folha de S. Paulo, jornal de que trata, teve um aumento de 8,3% no número de leitores no ano 

de 1986. Nos dizeres do próprio autor, esse público adquiriu o hábito de ler o jornal naquele 

ano, indicando a capacidade da imprensa de formar novos leitores. (SILVA: 2005, 212) 

 Esses leitores, explica Lins da Silva, se sofisticaram ao longo da década de 80 – quando 

seu primeiro estudo foi feito. Em 1983, 22% dos leitores pertenciam à classe A. Em 1985, a 

classe A já representava 38,4% dos leitores e, em 1986, 42%. A classe B e C, ao contrário,. 

Foram diminuindo. O grau de instrução também se elevou, com redução de leitores com nível 

primário – de 10,8% em 10982 para 3,3% em 1986. O que pode parecer abandono de leitores, 

por outro lado é crescimento junto aos formadores de opinião, capazes de criar o efeito 

diapasão – o prolongamento da notícia no ambiente social, quando o leitor se torna o autor. 

 Onde fica o jornalismo cultural no meio desse imbróglio. Aperta na tabela de custos. 

Mas se garante nos níveis de leitura – que são indiscutivelmente satisfatórios. Mesmo quando 

as pesquisas jogam contra. De novo se volta aos níveis de consumo cultural da classe A. A 

pesquisa do Ibope Target Group Index (TGI), de comportamento, entrevistou ano passado 13 

mil pessoas em 11 mercados – o correspondente a 45% da população. De setembro de 2003 a 

janeiro de 2004, 37% dos brasileiros preferiram passear no shopping a ler (32%). Menos da 
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metade disse ler por vontade própria. Ouvir música também ganha da leitura, com 46,8% da 

classe AB no mesmo target de 2001. (PEREIRA JR, 2004: J5) 

 
 Existe a tendência de se considerar que a crítica de arte e de cultura está 
localizada nas páginas de revistas e seções especializadas. No entanto, a crítica 
cultural aparece na maioria dos veículos, impressos ou eletrônicos: desde um jornal 
alternativo, que se auto-ironizava a partir de seu nome – O Pasquim -, passando pelos 
cadernos de cultura dos diários, por reportagens ou seções de revistas para 
adolescentes, como Capricho, até roteiros culturais da televisão aberta ou a cabo. 
(BUITONI: 2000, 56) 
 

 A crise, inclusive, não é vista com desespero, mas como desafio para um setor 

acostumado, desde a origem, a ter de brigas por espaço e reconhecimento.  

 
 ... a imprensa cultural tem o dever do senso crítico, da avaliação de cada obra 
cultural e das tendências que o mercado valoriza por seus interesses, e o dever de 
olhar para as induções simbólicas e morais que o cidadão recebe. (...) O jornalismo 
cultural pode sofrer crises de identidade freqüentes, e é bom que sofra – até porque, 
como na arte, a condição moderna é ‘crítica’, isto é, envolve sinais de crise, é 
instável, cíclica, plural -, mas as dicotomias fáceis só lhe têm feito mal. Recuperar um 
pouco ao menos de sua capacidade seletiva, de seu poder de influência, implica antes 
de mais nada escapar a oposições...” (PIZA, 2003: 45) 

 
 
 O livro Em preto e branco, organizado por Arthur Nestrovski, traz uma coletânea do 

melhor já publicado nos suplementos culturais da Folha de S. Paulo. Nele, percebe-se várias 

transformações do jornalismo cultural. A mais notável, apontada no posfácio de Marcelo 

Coelho, é que nos anos 80 havia um abismo considerável entre os jornalistas da área e o 

cidadão comum – que por mais que se empenhasse, não tinha meios para acumular tanta 

informação. Com a internet, nos anos 90, esse quadro muda. A tecnologia invade o cotidiano, 

dando acesso a um sem número de informações, abrindo-o à produção internacional e, mais 

poder de criticidade com a produção nacional. 

 
 A revolução digital afetou profundamente o jornalismo impresso, criando uma 
simultaneidade inédita entre o fato e sua exposição. O jornalismo cultural depende de 
um novo ritmo temporal em meio à vertigem contemporâneea. É preciso ensinar o 
leitor a desacelerar seu tempo de consumo de novos dados. (ROCHA: 2004, E6) 
 

 A doutora em Teoria Literária e Literatura Comparada, da USP, Sandra Guardini T. 

Vasconcelos, ao tratar da produção do crítico de arte francês, Jacques Leenhardt, um dos mais 

conceituados em seu circuito de atuação, toca na natureza do jornalismo cultural: pensa o 

jornalismo cultural hoje como um elemento de articulação entre autor, obra e público – o que 

outra atitude não é do que a da explícita negação da condição de mercadoria.  

 O crítico de cultura, nesse “sistema”, funcionaria como um mediador, ponte, elo entre o 

contexto em que a obra foi criada e o universo presente do espectador, “abrindo-lhe as portas 
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do passado, freqüentemente desconhecido e longínquo”. A crítica, portanto, está nos limites 

da comunicação. “Dentro dessa perspectiva, a tarefa crítica envolveria formular, em nome do 

público, as perguntas que talvez nem mesmo esse público saiba enunciar, assim como 

fornecer-lhe as respostas.” (MARTINS, 2000: 13, 14) 

 Atividades própria do jornalismo cultural – em primeiro lugar a leitura, seguida do 

ensaio, seriam direções do ato crítico e funcionam como estratégias: por meio delas o crítico 

se torna um intérprete. Ambas expressam o desejo de produzir saber, de tatear, sondar, 

questionar verdades que ainda não se encontram prontas e acabadas, agindo diretamente sobre 

a sensibilidade do leitor, no momento em que consome a obra de arte. Trata-se de uma 

atividade exploratória, uma investigação sobre os objetos culturais, mas transformando-os em 

matéria-prima da razão. (MARTINS, 2000: 14) 

 A leitura da obra de arte, nesse modelo, emerge como um processo coletivo, do qual o 

crítico participa junto com o público. A obra é uma estrutura de sentido, para junto da qual o 

público carrega seu horizonte de expectativa, fazendo da leitura de um trabalho, seja um livro 

ou uma obra de arte, uma atividade simbólica e uma prática social. (MARTINS, 2000: 14) 

Parece um retorno ao começo – a afirmação da crítica contra a barbaria, da crítica contra o 

anonimato, da crítica contra o consumo ingênio, da crítica mesmo como elemento de amor e 

ódio, mas capaz de restabelecer o pacto com o leitor sem correr risco de cair nas ciladas do 

consumo imediato, do servilismo cultural. Ou o pior: no risco de fazer jornalismo cultural e 

provocar uma conversa na sociedade. 

 Trata-se de uma estrutura de convívio, nos dizeres da pesquisadora Maria Helena 

Martins, e não há empecilhos em afirmar que tal estrutura de leitura coletiva da arte encontra 

no jornalismo cultural um de seus espaços de excelência. “Para muitos, com efeito, e os 

artistas se encontram entre eles, a crítica é uma atividade parasita”, escreve o crítico. 

(LEENHARDT, 2000: 19) 

 
 Se o crítico é um leitor que compartilha com os outros leitores um sistema 
coletivo de valores e normas, cabendo-lhe, no entanto, a tarefa de formular perguntas 
e propor respostas, a leitura pode e deve ser entendida aqui no seu sentido amplo de 
decifração, de interpretação, valendo, assim, não só para a literatura mas também 
para as outras artes. (MARTINS, 2000: 15) 
 

 Ainda no que se refere à crítica veiculada em jornais, o colunista da Folha de S. Paulo, 

Marcelo Coelho, destaca que esses textos – em geral tão criticados – promovem uma leitura 

social da obra. A apreciação, segundo ele, vai se construindo com erros, parcialidades, 

correções, leituras diferenciadas, percalços que ajudam a constituir um clássico. (COELHO, 

2000: 84,85) Escreve ele: 
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 A crítica, acertando ou errando, serve principalmente para outra coisa: 
prestarmos mais atenção naquilo que estamos vendo. Gostar ou não gostar de uma 
obra é decisivo, para qualquer um de nós, quando estamos diante dela. Mas ‘gostar’ 
pode ser uma experiência muito mais pobre do que ‘não gostar’, mesmo que a obra 
mereça ser ‘gostada’. O que a crítica estimula, na verdade, é um enriquecimento 
dessa experiência de ‘gostar’ ou ‘não gostar’ – uma crítica negativa pode ser injusta, 
pode ser que não concordemos com ela, mas se for bem feita, tornará nossa 
experiência da obra ‘melhor’ para nós mesmos, mais matizada... O vírus da crítica já 
terá sido inoculado em nós, poderemos a partir daí criticar o crítico, se quisermos, 
mas o processo já não pára mais, e é esse, afinal, o processo da vida intelectual, da 
vida do espírito...” (COELHO, 2000: 88) 
 

 Se a crítica se confunde mesmo a imprensa de arte, “como era no princípio”, a saída 

continua sendo mantê-la em perspectiva, como um dique, segurando as águas que levam a 

beleza, a história e vida que circula na Nova Orleans chamada jornalismo cultural. Em última 

análise, pode não passar de uma resistência não-armada às invasões bárbaras da indústria do 

entretenimento, mas pelo menos está fazendo o que cabe à arte fazer: dialogar consigo 

mesma, com suas tradições e com os imperativos do tempo presente. 

 

4.8 O ponto em que estamos 

 

 A relação do jornalismo com o leitor mudou? Trata-se de uma pergunta sem resposta 

imediata, e de risco. Pode-se incorrer na presunção ou na fórmula simplista, dois inimigos, 

nesse caso. Isso porque, nessa investigação, esbarra-se na ausência de um ponto de vista 

privilegiado sobre o leitor no discurso jornalístico. Ele é um ilustre ausente, embora 

onipresente. Uma espécie de absurdo filosófico. O que já é um problema crônico. O leitor está 

sempre suposto e ponto final. É como se dissesse: “Não é preciso falar nisso”. Afinal, a cada 

vez que se fala em informação, em resumo, é também do destinatário da mensagem que se 

está tratando. 

 Mas esse destinatário nunca parece ter vida e vontade própria. Tem-se de ir tateando sua 

presença, procurando pistas sobre seus sentimentos e reações, e esses são continuamente 

solapados por questões de ordem “umbilical”, imediata e urgente como a crise de identidade 

do jornalismo e suas mudanças diante dos novos processos tecnológicos. O leitor pode 

esperar. 

 Uma das pistas dadas sobre o leitor de jornal atravessa o território da economia. As 

empresas de jornalismo se modernizaram, para sobreviver aos solavancos do mercado cada 

vez mais arisco e competitivo. O fenômeno, que remontaria os anos 30, quando a Depressão 

Americana mexeu com o modus operandi dos veículos de informação, agravou-se no pós-

Guerra, mas só atingiu um grau altíssimo de especialização depois dos anos 80, quando a 

febre yuppie varre o planeta que se despedia da Guerra fria, do Muro de Berlim, das estátuas 

de Lênin numa falida União Soviética. 
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 Nesse itinerário agravado pelo final do século, foi preciso repensar o lugar do leitor, até 

porque ele foi mudando junto com o mundo. Se não foi repensado, pelo menos passou a ser 

citado mais amiúde. E ao citá-lo, se a primeira impressão é a que fica, passou a ser entendido 

como cliente, um cliente em vias de ter suas necessidades imediatas satisfeitas. Simples e 

presunçoso como isso. Sem uma crítica das próprias pesquisas que fazem do consumidor-

leitor uma entidade parasitária, cai-se imediatamente na cilada: a de submeter-se a um 

resultado que transita entre o duvidoso e o improvável.  

 Quem diria numa pesquisa, afinal, não estar interessado em ler sobre cultura? Que não 

sentiria falta de um caderno de economia? Ou afirmaria não querer saber da política 

internacional? Ou diria que despreza o estado de saúde do papa? O que diz o consumidor-

leitor deve ter autoridade? Ao mesmo tempo em que não se pode afirmar que o entrevistado 

sempre mente, o que seria um disparate, não se pode negar as condicionantes das respostas em 

geral, os preconceitos que carregam e que alteram a resposta, além do simples fato de que um 

formulário coloca problemas que o interlocutor sequer tinha cogitado. Sobre eles, vê-se 

convidado a opinar ao ser abordado, assim, a caminho de casa, na fila do ônibus ou enquanto 

passeia no parque. É uma situação artificial, na maioria das vezes. 

 O ceticismo e o cinismo que acompanham o fazer jornalístico – condições sine qua non 

para uma atividade que liga com o instantâneo da realidade e está sujeita a erros grosseiros – 

seriam pressupostos para acolher as pesquisas, mas sempre desconfiando de sua eficiência. 

Parece ser essa a melhor receita de convivência. E um dos segredos para não dar o leitor como 

pronto e resolvido ao final de qualquer tabulação. 

 Há ainda um outro problema a se pensar. O jornalismo empresarial, moderno, atento ao 

vaivém do mercado e ao gosto do consumidor, ao formatá-lo como cliente, o mesmo cliente 

do extrato de tomate, pode estar traindo não só a si mesmo, mas a uma cultura do próprio 

fazer jornalístico. Ao seguir as marés do mercado, a imprensa tende a deixar a posição de 

agente, a abdicar do papel de quem coloca questões, levanta bandeiras, interpreta fenômenos, 

observa tendências, para se reduzir à função de quem não interfere, mantendo-se num 

confortável estado servil e obediente, não inaugurando nada. Essa até pode ser a posição do 

comunicador, no sentido midiático do termo, mas não é a posição esperada de quem informa. 

Em outros tempos, essa postura complacente pertencia à televisão, veículo de entretenimento, 

mas feria o espírito combatido e politizado do jornalismo impresso. 

 Nos bastidores do jornalismo, não à toa, pulsam tanto a reflexão crítica sobre a nova 

ordem das coisas quanto os números que apontam a ciranda financeira em que se meteram 

muitas empresas de comunicação, levando-as a agarrar o leitor e espectador que estiver mais 

perto, satisfazendo-o para que não fuja. São sintomas a considerar. Entre os que estão 

analisando as mudanças conceituais pelas quais passa o jornalismo se destaca Ciro Marcondes 

Filho, jornalista e pesquisador, autor de dois livros que costumam provocar a ira nos 
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comunicadores da era empresarial e a ser visto como um saudosista retrógrado. São eles 

Jornalismo fin-de-siècle e A saga dos cães perdidos. 

 Jornalismo fin-de-siècle é uma reunião de dois textos produzidos em momentos 

diferentes, mas complementares. O primeiro deles, “Crítica do verbo: o antilivro”, é um 

grande ensaio pessimista sobre o papel da imprensa na sociedade. Essa reflexão resultou de 

um momento de desilusão do autor diante do desmoronamento de crenças sólidas que 

motivaram o periodismo por séculos. O segundo texto, que dá nome ao livro, embora não 

menos pessimista – ainda que não seja visto assim pelo autor, conforme “advertência” no 

início da obra -, é uma espécie de legado às novas gerações sobre a possibilidade de 

transformar o mundo pelo jornalismo, como nos velhos tempos. Um e outro trabalho funciona 

como antídoto. 

 Ciro é um guardião do DNA do mais legítimo jornalismo. Suas referências são à cultura 

primeira da imprensa, sua horizontalidade e relação incondicional com o leitor, no sentido 

mais humanista que uma relação poderia ter – ou seja, é vital, verdadeira, sem segredos. 

Marcondes aponta pistas para a compreensão do que seja o leitor de jornal, ainda que o faça 

com a mesma discrição dos outros pesquisadores. Pega-se com a pinça as raras situações em 

que o leitor tem nome. Mas podem ser iluminadas: 

 
 Do lado do leitor, o fato não muda de figura. Tampouco ele se dirige às bancas 
de jornais para escolher aleatoriamente o periódico mais informador para “saber do 
mundo’”. O interesse pela aquisição da mercadoria jornal dá-se antes para satisfazer 
seus déficits de reserva ideológica e/ou argumentativa. Ele sempre adquire o “seu 
jornal”, isto é, aquele que mais se adapta à sua visão do mundo, porque seu interesse 
real é o de ampliar seu repertório argumentativo e de nutrir-se de informações para 
utilizá-las estrategicamente no debate ideológico da sociedade. 
 Mas pode também ligar a TV, assinar um periódico, apenas para incorporar-se 
ao ritual cotidiano, como mencionado anteriormente. O “valor de uso” da mercadoria 
jornal, se é que ainda se pode usar esse conceito, é, em ambos os casos, o da 
confirmação (valor de uso simbólico, portanto), de idéias anteriores ou de integração 
em mundos.” (MARCONDES FILHO, 1993: 129, 130) 
 

 A saga dos cães perdidos dialoga pari-passu com Jornalismo fin-de-siècle, embora seja 

menos concentrado ou explosivo. Seu grande mérito é relacionar o jornalismo com a aventura 

da modernidade, mostrando como essa prática chegou ao ponto de se tornar uma síntese da 

própria modernidade, um elogio à razão em meio ao obscurantismo, uma atividade que 

carrega o desejo do aperfeiçoamento e progresso. Em paralelo, mostra como esse paradigma 

do mundo moderno sente-se abalado quando, no pós-Guerra, as crenças que solidificaram o 

período entram em declínio. 

 Em Jornalismo fin-de-siècle, como diz o título do próprio livro, Marcondes Filho situa 

as mudanças na imprensa no contexto do término do século XX. E como que vai tecendo a 

trama da crise, dividindo-a em três planos. Ao primeiro plano chama de “processo universal 

de desencanto”. O autor remete à falência do humanismo anunciada por Martin Heidegger; e à 
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crítica ao iluminismo feita por Max Weber – que anteviu que a racionalidade, endeusada 

como fonte de bem-estar, poderia conduzir à escravidão. (MARCONDES FILHO, 1993: 184). 

Numa e noutra referência, o autor se escora para remeter à descrença na razão como baluarte 

do futuro. A razão, ao contrário, teria trazido a ditadura da técnica, da burocracia, da 

impessoalidade, transformando-se numa religião a que todos têm de se submeter. No plano do 

jornalismo, o efeito do desencanto é flagrante, pois interfere diretamente nos temas e na 

disposição da imprensa em oferecer ao leitor um mundo em que acreditar. 

 
 O desencanto diz respeito à Modernidade e ao Iluminismo. As luzes prometiam 
ao homem um mundo por ele governado e que princípios de verdade, razão, 
progresso, seriam os prioritários. Diferente disso, o resultado foi a mais absoluta 
desilusão. Ao invés de levar ao bem-estar, o desenvolvimento da técnica conduziu a 
formas desumanas e anti-humanas de se organizar a sociedade. Os homens tornaram-
se com ela até mais selvagens e a técnica acabou servindo, paradoxalmente, para 
refinar as práticas dos feiticeiros de nosso século, colaborando para a destruição da 
própria humanidade. (MARCONDES FILHO, 1993: 85) 

 

 Em A saga dos cães perdidos (MARCONDES FILHO, 2000: 27), a crise dos 

metarrelatos – tratada como sintoma da pós-história, tema em que vai se deter com minúcias 

no livro anterior, ganha um panorama desolador, em que não existe mais a esperança de um 

destino feliz para a humanidade, nem diferenças de cultura entre os países, agora unificados 

por uma conciliação totalitária de idéias e de costumes. O que havia antes disso era uma 

expectativa geral, em todas as áreas do conhecimento, por avanços, vitórias, derrotas, como 

um jogo entre os que faziam parte de forças antagônicas. 

 Na seqüência, Marcondes Filho se refere à “crise dos metarrelatos”, ao desaparecimento 

dos grandes discursos filosóficos, ideológicos ou religiosos, sucumbidos diante do discurso da 

técnica. Sem pudores, afirma que o liberalismo, o marxismo e o cristianismo davam sentido 

ao fazer jornalísticos, dividiam as redações, provocavam análises e combates. Com a crise dos 

metarrelatos teria vindo também a “crise da narrativa”, uma vez que as grandes filosofias 

encontravam no relato o seu suporte mais adequado. 

 Basta pensar nos épicos judaico-cristãos, como a Passagem do Mar Vermelho e a 

Paixão e Morte de Jesus Cristo; na Revolução Bolchevique, de 1917; na Primavera de Praga, 

em 1968. Havia uma moral na narrativa e uma autoridade creditada ao contador que 

atualmente não encontraria eco nas matérias frias, informativas, distanciadas e fatalmente 

desocupadas de dialogar com o leitor tendo como plataforma um universo de sentido. 

 Em meio à “crise dos metarrelatos”, frisa Marcondes Filho, o que impera é a 

racionalidade funcional, o fim imediato, a exemplo do que ele chama de “teatro sem lições”, 

aula transformada em treinamento; observação sem contemplação, antes disso, como 

performance. (MARCONDES FILHO, 1993: 87) Em suma, o autor como que reivindica a 

devolução da totalidade e da unidade, elementos presentes numa sociedade que encontrava 
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algumas explicações nas grandes narrativas, mas que de repente se vê estilhaçada e 

pulverizada.  

 O jornalismo contemporâneo reproduz bem esse esfacelamento, o que qualquer estudo 

de comunicação comparada pode provar. Basta calcular quantos dias durou a cobertura do 

Tsunami que em 26 de dezembro de 2004 varreu a população de sete países asiáticos. Ou por 

que as irregularidades do governo Fernando Henrique Cardoso, das quais o presidente Luiz 

Inácio Lula da Silva se dizia ciente, não foram investigadas. Provavelmente, porque nos dias 

seguintes a esses fatos era preciso satisfazer o leitor-cliente com novidades, mesmo que 

prosaicas. E porque nenhuma ideologia humanitária nos liga dos povos do Sri Lanka. Nem há 

ideologia política forte o bastante para exigir que sejam tirados a limpo os segredos do 

presidente Lula. 

 Num terceiro ponto de sua análise, Ciro Marcondes Filho aponta como sintoma do fin-

de-siècle que incide diretamente sobre o jornalismo a chamada “pós-história”. O conceito de 

História que ganhou fôlego no final do século XIX – ou seja, a História documental, 

evolutiva, da qual se aprende alguma coisa, inclusive a não repetir os mesmos erros – 

desaparece na pós-modernidade. Com ela, sucumbem conceitos como a metafísica, a 

ontologia, a crença na verdade, na essência e substância. Nesse contexto, falar em projetos 

para um mundo melhor soa extemporâneo. Não se está mais falando de uma sociedade 

progressiva, à qual se enxerga pelo retrovisor. 

 
 O fim da história significa a radicalização e o levar às últimas conseqüências as 
propostas do fim da metafísica (fim da ontologia), eu, por sua vez, tem a ver com a 
crise dos conceitos de verdade (de razão), de essência (dualidade latente/manifesto), 
de natureza última, de substância, densidade e outros. (MARCONDES FILHO, 1993: 
87) 

 

 O autor vai falar ainda da crise da hermenêutica, da teoria do conhecimento 

propriamente dita. São mecanismos que deixam de fazer parte da prática jornalística, pelo 

menos sistematicamente. Afinal, num mundo desideologizado a existência de uma verdade 

oculta parece cada vez mais improvável. E pensar num universo de sentidos tende a ser 

confundido com subjetividade, com fábula. 

 
 A hermenêutica entra em crise quando já não se tem mais confiança nas 
interpretações. Essa prática que buscava encontrar o latente por detrás do manifesto, 
o conteúdo escondido pela aparência, a verdade envolvida por um manto 
manipulador, em suma, a ciência por trás de uma ideologia, foi igualmente levada na 
enxurrada antiiluminista. Acreditar na existência de uma essência escondida pela 
aparência enganadora é ressuscitar o mito da verdade (do absoluto), de raiz totalitária 
– ‘a verdade cabe aos sábios, cuja função é nos mostrar o caminho´- e que permeou 
toda a ideologia do saber no século XIX: impor uma explicação, violentar os fatos 
com ela, o que nunca deixou de ser também uma forma de exercício de poder e 
dominação.” (MARCONDES FILHO, 1993: 89) 
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 O quadro pintado em Jornalismo fin-de-siècle encontra relação direta com as mudanças 

no expediente jornalístico, muitas delas facilitadas pelos avanços tecnológicos. Com tantos 

recursos high-tech, multiplicaram-se as versões sobre os fatos. Essa variedade, no entanto, não 

é necessariamente salutar: a quantidade tende a ser não-linear, dispare, arbitrária, alheias ao 

saber histórico e adquirido. É o que o autor chama de “presentificação”: para os meios de 

comunicação a única experiência válida é o aqui e o agora. 

 
 A expansão dos meios de comunicação, contribuindo para multiplicar ao 
infinito as versões sobre os fatos, as explicações, as “dotações de sentido”, decreta 
igualmente o fim da unidirecionalidade histórica. Com eles e as milhares de 
pulverizadas versões, o mundo enche-se de mil históricas, mil interpretações 
conflitantes, contraditórias, díspares, desconexas e não-lineares. (...) 
 Como desdobramento do ruir da autoridade de um saber histórico, há também 
o desaparecimento das seqüências cronológicas de presente, passado e futuro como 
algo dotado de sentido e de valor em si. A era da técnica é marcada por um 
investimento pleno e total somente na presentificação.” (MARCONDES FILHO, 
1993: 90) 

 

 Referindo-se ao fim da oposições dentro do jornalismo, ou seja, o jornalismo sindical se 

tornou situacionista, a imprensa alternativa morreu, os projetos de democratização dos meios 

de comunicação faliram, ao som do desmoronamento do mundo socialista e dos ideais 

revolucionários. Tudo parece deveras despolitizado e sem entusiasmo. 

 
 Daí o jornalismo ter-se tornado uma prática insossa e monótona para os antigos 
leitores, amantes do jornal engajado; mas uma atividade atraente para as novas 
gerações vindas de um mundo depurado dos antigos vícios do pensamento e ação 
social. Para estes, o jornal é o melhor espaço para a publicidade de sua utopia 
individual, para ocupar o lugar de difusão e prestígio ocupado outrora pelas ciências e 
teorias clássicas, tornando o jornal um meio de “formação” por excelência. 
(MARCONDES FILHO, 1993: 65) 

 

 Os traços da era tecnológica, de acordo com Marcondes Filho, têm influência direta 

sobre esse jornalismo imediatista e presentificado. Um desses traços é a velocidade .” 

(MARCONDES FILHO, 1993: 93). As tecnologias fornecem possibilidades de ação e para se 

dar conta de todas essas possibilidades exige-se que o homem seja rápido. Mudou a 

compreensão do tempo e nessa roda-viva de coisas que vêm e vão numa rotação que escapa à 

escala humana o que ganha evidência não é o que está em profundidade, mas o descartável. 

Isso vale tanto para as relações sociais, como para as afetivas. O leitor de jornal também 

padeceria dessa falta de élan, de tempo de identificação, estando sujeito à compulsão da troca, 

à experiência da flutuação, da banalização. Outro traço da era tecnológico que incidiria 

diretamente sobre o jornalismo e o leitor é o crescimento das cidades, que deixaram de ser 

lugares de encontro, de passeio, para se converterem em espaços de trânsito, grandes espaços 

virtuais abertos. (MARCONDES FILHO, 1993: 94) 



 115

 Por fim, ao destacar traços da era tecnológica, Ciro Marcondes Filho trata do saber. E de 

um saber que perdeu seus referenciais, seu sentido de acúmulo, para converter-se num saber 

instrumental, interesseiro, prático, restrito e particularizado. Um saber que almeja resultados 

operacionais e funcionais, destituído de caráter universalizante. 

 
 O saber, dissociado dos metarrelatos, passa a legitimar-se pelos resultados 
lógicos, operacionais e funcionais, desaparecendo um tipo de ciência de caráter 
universalizante que o sustentava. Isso vem na mesma direção de toda a crise do saber 
teórico e da base intelectual que antes alicerçavam ciências, inclusive as físicas, 
biológicas e matemáticas e, mais ainda, naturalmente, as humanísticas. 
(MARCONDES FILHO: 1993, 95) 

 

 O jornalismo na era das novas tecnologias, obviamente, vai acabar se parecendo com 

ele e ganhando um toque de imaterialidade. Deixa de ser palpável, sólido, para evaporar como 

uma imagem televisiva ou uma transmissão radiofônica. O texto no tempo da velocidade e da 

fragmentação é curtíssimo, um drops informativo, um conta-gotas, uma pincelada avessa à 

densidade. Nesse formato, igualmente perde em complexidade lingüística, as possíveis 

qualidades literárias e o jornalista se converte num técnico das palavras simples. 

 O texto, por sua vez, passa a ser uma construção tecnológica, alterável na tela do 

terminal, perdendo sua história (como a contada nas anotações nas marginálias nas laudas de 

papel. O texto evapora da realidade jornalística, é funcional.  

 
 Mas a imaterialidade jornalística mostra-se claramente no desaparecimento 
físico dos componentes clássicos do jornalismo. Primeiro, no do texto. O texto era 
escrito originalmente numa folha de papel, na lauda, que tinha sua materialidade 
palpável – escrevia-se numa lauda e podia-se apresentá-la ao editor e discutir algo 
que concretizava as idéias que estavam no ar – esse mesmo papel desaparece na era 
eletrônica. O texto agora é apenas uma imagem, um cintilar de luzes na tela do 
computador e não tem mais existência física, tornando-se algo, portanto, abstrato. 
(MARCONDES FILHO, 1993: 99) 
 

 Ainda sobre o texto, o autor chega a afirmar que a técnica de escrita jornalística já 

comporta uma ideologia. O conta-gotas é uma maneira de pensar, tem efeito dispersivo, é uma 

escolha pela parcela em detrimento da narrativa. Haveria um quê de linha de montagem nesse 

processo, numa parcelização em detrimento da estrutura. A visão ilhada levaria à visão do 

arquipélago (MARCONDES FILHO, 2000: 46), mas na opinião do autor esse efeito positivo 

nem sempre se realiza, pois as mais diversas retrancas tendem à redundância, deixando, ao 

final, na memória do leitor, apenas sinais, traços de informação presentes em cada segmento.  
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 Ele não será capaz de recordar a matéria que acabou de ler e nem terá o 
conhecimento para ampliar essa informação adquirida em outros casos semelhantes. 
Foi-lhe negado, o principal, o fio condutor. 
 Opta-se por essa forma também porque ela permite mais facilmente encurtar 
uma matéria ou porque supõe-se que o leitor não vá chegar até o fim; logo, não é 
preciso se preocupar com a concatenação de argumentos. Por fim, faz-se essa escolha 
porque ela segue a lógica da digitalização do conhecimento, a redução do saber a 
blocos sintéticos de informação. Neste caso, assiste-se à imposição da ideologia do 
flash, da desmontagem de saberes organizados como estruturas de pensamento, da 
informação à la carte. (Idem: 46, 47) 

 

 Em A saga dos cães perdidos, a era tecnológica, tratada como uma quarta onda dentro 

da História do Jornalismo, teria seu início por volta dos anos 70 e foi marcada não apenas 

pelos avanços técnicos, mas por posições estratégicas. É uma de suas características, por 

exemplo, a persuasão, vinda principalmente de agentes empresariais. Esse processo mais 

próximo do merchandising contradiz o papel histórico do jornalista, não mais um contador de 

histórias, um explicador do mundo, no sentido de analista e comentarista. Há pouco espaço 

para isso num processo de trabalho cada vez menos coletivo e cada vez mais volátil. 

(MARCONDES FILHO, 2000: 30) 

 Quanto à imagem, concorre cada vez mais com a televisão, levando o jornalismo 

impresso a abrir mão de sua identidade para tentar reproduzir a idéia de movimento. Para 

Marcondes Filho, essa empreitada resulta não mais do que numa dislexia, uma estetização 

ligeira. Esse jornalismo fatalmente acaba sendo minimalista, uma redução personalista a 

grandes temas, mas sem preocupação com o macro-social. “O jornal cria discussões fictícias 

em torno de modas, de spots publicitários que debilitam o poder do cidadão”. O trivial e o 

fútil são subprodutos, e não afirmações da sociedade pensante. 

 
 Desaparecendo a luta de fundo só sobram as práticas, como já disse várias 
vezes neste texto. E as práticas não têm mais referência alguma com nada: fala-se 
de comportamento, de psicologia, de educação, de filosofia, de direito, de 
administração pública, de problemas sociais, de qualquer coisa, enfim, com ou sem 
autoridade, com ou sem evocação de princípios, de fundamentos, de consolidações 
anteriores. Tudo vale exatamente porque nada mais é definitivo. Daí o jornalismo 
servir como a grande quermesse que vende tudo ao som da melhoria do momento, 
da moda passageira. Jornalismo como desfile de variedade montadas e forjadas, 
como único desfile..” (MARCONDES FILHO, 1993: 66) 

 

 Um dos temas que mais ocupa Ciro Marcondes Filho são os processos de trabalho 

dentro das redações. E sem que diga, esses processos podem dar conta de um olhar formado 

sobre o leitor. O autor citar, por exemplo, a taylorização das redações, a eficiência 

substituindo o estilo, a qualidade e originalidade. Nesse contexto, a seleção natural contempla 

os velozes, os adaptáveis e não necessariamente os mais talentosos. 
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 É uma espécie de máquina trituradora de todas as idiossincrasias, tornando os 
textos uma massa pastosa mais ou menos igual, tenham eles sido escritos por quem 
quer que seja. É natural que neste novo tipo de relação de trabalho nas empresas de 
jornal destaquem-se exatamente aqueles jovens jornalistas que estejam identificados 
com esse novo padrão de qualidade. São os tipos chamados de yuppie, profissionais 
que não têm nenhuma vinculação radical ou expressiva com princípios e que 
descartam preocupações de natureza ética ou moral. (MARCONDES FILHO, 1993: 
110) 

 

 Numa decorrência natural, esse jornalismo é afetado em sua natureza. As relações 

internas de uma redação, por exemplo, já não são pautadas pela divisão das antigas ideologias, 

que em última análise, por ter sido uma guerra de forças, depurava os resultados. Hoje, no 

olhar de Marcondes Filho, a briga é pelo imaginário do leitor. É em torno desse imaginário 

que correriam as maiores apostas, o dinheiro, o projeto. Daí, a profusão de subprodutos 

jornalísticos ocupados de atender de automobilistas a donos de cachorro, mobilizando para 

tanto recursos antes destinados à investigação. O autor refere que o resultado desse processo 

só pode ser narcisista, uma fantasia diante de fatos tratados artificialmente. Em última análise, 

o que se tem no jornalismo fin-de-siècle é a destruição do verbo, a falência das utopias de 

salvação e o surgimento de um homem (leitor) impotente, sem projeto político, que se sente 

diminuído diante da magnitude da técnica, do excesso, da rede de informações que se forma 

em torno dele sem que tenha com o que se defender. 

 
 Neste jogo em que a política é assumida pelo jornal, em que os temas pautados 
pela cobertura são os mais triviais e fúteis e que mesmo assim só subexiste a 
imprensa como única instituição entre Estado e povo, esta, talvez por estes mesmos 
motivos, assume na era tecnológica uma posição mais cínica, mais senhora de si, 
mais soberana. O que se vê é uma série de subprodutos do jornalismo em que o banal, 
o supérfluo, o vazio ocupam o espaço de uma suposta densidade desaparecida das 
páginas dos jornais. O jornalismo zomba de seus críticos. Uma arrogância do poder e 
a impotência de toda uma sociedade politicamente pensante. .” (MARCONDES 
FILHO, 1993: 107) 

 

 O jornalismo que se rende a esse modelo e que mantém o leitor como seu refém – um 

refém ansioso, imaturo, sem voz – é um jornalismo que não acredita que pode fazer uma 

história. Ele se dirige ao homem encarcerado do apartamento, tribalizado, um homem que não 

vai à praça, nem se defende, que troca a polêmica pela harmonia, que se sente impotente. E 

que, por acréscimo, pode não encontrar todos os dias algum bom motivo para ler jornais, pois 

sua mediação com a realidade é circunstancial. 

 Pode-se dizer que esse jornalismo dinamiza a máquina do consumo. Afinal, seu leitor é 

um consumidor, um produto da diluição do discurso social. Essa tendência teria sua origem já 

nos anos 30, após a Depressão Americana, quando a comunicação passa a ser vista como uma 

indústria, distanciando-se paulatinamente da idéia clássica da informação. O tema foi cunhado 

por Hans Magnus Enzensberger como “indústria da consciência” e é entendido como um 
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estágio mais avançado da indústria cultural. (MARCONDES FILHO, 2000: 29) Seu avanço 

maior, contudo, deu-se no pós-Guerra, tendo como papa McLuhan, o profeta da aldeia global, 

até ganhar uma forma que, nos dizeres de Ciro Marcondes Filho, “com dificuldades hoje se 

pode chamar de jornalismo” (Idem) 

 Em outro momento, Marcondes Filho, novamente numa referência ao leitor, lembra que 

o jornalismo é uma mercadoria sui generis, pois é vendida a dois públicos simultaneamente. 

Em primeiro lugar está o leitor genérico, que adquire o produto nas bancas ou por assinatura. 

Mas esse público, diz ele, se torna uma segunda mercadoria que a mesma empresa vende a um 

outro cliente, o anunciante. (MARCONDES FILHO, 2000: 115) É o ponto em que estamos. 

 
4.9 Jornalismo cultural no Paraná 
 
 A história do jornalismo cultural no Paraná está sendo escrita. Despertam especial 

interesse as revistas simbolistas da virada do século XIX e primeiras décadas do século XX; a 

revista Joaquim, editada por Dalton Trevisan, de 1946 a 1948, e o jornal cultural Nicolau, 

editado pelo jornalista Wilson Bueno de 1987 a 1994. O jornalismo cultural em jornais ainda 

não foi objeto de nenhum grande estudo, apesar de contar com protagonistas como o poeta e 

designer gráfico Reynaldo Jardim, e o jornalista Aramis Millarch, conhecido nacionalmente. 

 Pode-se apontar como data de nascimento do jornalismo cultural no estado o dia 20 de 

setembro de 1857, quando foi lançado o jornal O jasmim, voltado para moças e não tendo 

ultrapassado a terceira edição, até onde presume a pesquisadora Cassiana Lícia de Lacerda, 

estudiosa do período, autora da tese Simbolismo e decadismo no Brasil, publicada pela Editora 

da USP em 1981. Diz a pesquisadora: “Naquele tempo havia a idéia de que as revistas literárias 

deveriam estar ao lado da cesta de bordados.” (FERNANDES, 2000 a: 1) No editorial da 

primeira edição de O jasmim está escrito que os textos se destinam ao “belo sexo”, “às belas 

curitibanas”, e que estavam ali para “respeitar a moral e a religião, acatar a vida privada e o 

sagrado lar das famílias.” Embora não haja documentos oficiais sobre quem editava a revista, é 

provável que a autoria seja do explorador norte-americano John Henry Ellioth, autor da novela 

indianista Aricó e Caocochée, escrita em 1844 e ambientada no povoamento dos Campos de 

Palmas. A suspeita é porque o livro saiu publicado em O jasmim. Outro “candidato” a editor – 

sobre quem recai a suspeita de Cassiana de Lacerda – é Cândido Lopes, dono da tipografia em 

que a impressão era realizada. 

 O surgimento de O jasmim aponta para duas questões – uma é a existência de um 

público leitor feminino em meados do século XIX, quando o letramento de mulheres no Brasil 

ainda não era inexpressivo. Essa revolução doméstica – presente nos outros estados do Brasil – 

vem sendo estudada há 20 anos pela pesquisadora Zahidé Lupinacci Muzart, da Universidade 

Federal de Santa Catarina, idealizadora, em 1996, ao lado das também pesquisadoras Elvira 

Sponholz e Suzana Funck, da Editora das Mulheres, com sede em Florianópolis, cuja finalidade 
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é publicar textos escritos por mulheres do século XIX, mas não incluídos em nenhum cânone 

literário. (FERNANDES, 1996 a: 1). O outro aspecto é que por seu formato próximo de uma 

revista, a publicação de O jasmim tenha dado início a uma constante na cena cultural 

paranaense, a edição de revistas literárias, numa espécie de movimento que ganharia impulso 

décadas depois. 

 Não se tem o número exato de revistas literárias publicadas na capital paranaense a 

partir de 1890, data do primeiro número da revista Club Curitibano, com edição de Cyro 

Vellozzo. Durou um ano, retornou em 1912 e permaneceu até 1913. Em paralelo, estima-se que 

cerca de 20 revistas tenham sido publicadas pelo núcleo de poetas simbolistas da cidade. São 

exemplos O cenáculo (1895 – 1897), Revista Azul (1893), Galáxia (1897), Pallium (1898), 

Revista do Brasil (1898), Jerusalém (1898), O sapo (1898 – 1902), Esfinge (1899), Azul (1900), 

Breviário (1900), Turris Ebúrnea (1900), Acácia (1901), Victrix (1902 – 1903), Ramo de 

Acácia (1912), Mirto e Acácia (1920). Entre os autores constantes numa e noutra publicação 

destacaram-se Dario Vellozo, Silveira Neto, Júlio Perneta, Chichorro Júnior, Emiliano Perneta, 

Rocha Pombo, Romário Martins, Nestor de Castro. De fora da cidade, foram habitués nas 

revistas literárias locais Raimundo Correia, Olavo Bilac (ambos em O sapo) e Cruz e Souza. 

(FERNANDES, 2000 a: 1) 

 
 É, sem dúvida, com Club Curitibano, fundada em 1890, que se deve estudar o 
início da manifestação simbolista no Paraná, passando pela Revista Azul de 1893, 
primeira tentativa do grupo do Cenáculo [Silveira Neto, Dario Vellozo, Julio Perneta, 
Antonio Braga], que fundaria a revista do mesmo nome em 1895, periódico que 
revela os primeiros sinais de inquietação do grupo, que ainda não tinha definido seus 
rumos a não ser revelar seu interesse pela literatura voltada para o Ideal, como deixa 
entrever sua apresentação por Leôncio Correia. (LACERDA, 1989: 462) 
 

 Essas revistas – fiéis ao espírito simbolista, que bebia nos ideais gregos e num certo 

exotismo da linguagem – tinham um toque iniciático e se reduziam a um reduto de autores e 

leitores entendidos, ou seja, não tinham apelo popular. Diz Cassiana de Lacerda: “Os poetas 

viam nas revistas uma saída para mostrar um ideal de criação e desencadear uma revolução na 

linguagem. Eles eram radicais.” (FERNANDES, 2000 a: 1) Em paralelo ao requinte gráfico e 

sofisticação poética das revistas simbolistas, Curitiba convivia com outra natureza de 

“jornalismo cultural”, se é que podia ser chamado assim – o das revistas voltadas para a 

sociedade em geral e não para um segmento literário. É o caso da Galeria Illustrada (1888 – 

1889), de Narciso Filgueiras e Silveira Neto. Ambos podem ser apontados como inventores da 

imprensa cultural no Paraná, caso se leve em conta o modelo de circulação. Outro exemplo 

notório é a revista A arte, do português Antônio Mariano de Lima, datada de 1895, ainda que a 

maior contribuição do imigrante tenha sido uma espécie de escola de artes e ofícios que teria 

dado origem à tradição local pelo design de móveis e objetos. 
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 Galleria Illustrada pode não ter recebido a contribuição do grupo que 
desencadeou o movimento [simbolista], mas o periódico que tinha como diretor-
proprietário Narciso Filgueiras e que iniciou a ilustração litográfica de textos 
literários (foi a segunda revista impressa em processo litográfico no Paraná), 
oferece contribuições que permitem caracterizar o ambiente intelectual de Curitiba, 
no final do decênio de 80. (...) Também na Galeria Illustrada ocorreu o debate 
entre Rocha Pombo e Chichorro Júnior sobre o idealismo e parnasianismo-
naturalismo. Além de refletir inquietações locais, a revista foi fundamental por 
traduzir uma experiência rica de intercâmbio, por divulgar textos de interesse para 
a reconstituição de um momento da literatura brasileira e pode ser vista como 
padrão de requinte gráfico. (CAROLLO, 1989: 461) 
 

 O design gráfico, por sua vez, é uma das marcas dessa imprensa cultural nascente no 

Paraná. A cidade recebeu levas de litógrafos alemães para trabalhar na Impressora Paranaense e 

na rotulagem da indústria do mate. A perícia desses profissionais na produção de gravuras 

coloridas teria chegado às pequenas gráficas que imprimiam as revistas literárias. Daí serem até 

hoje objetos de culto de colecionadores. Na pesquisa Imprensa Literária no Paraná, da 

historiadora Rosemeire Odahara Graça, de 1996, pela Escola de Música e Belas Artes do Paraná 

(Embap), são listadas oito casas publicadoras que de 1890 a 1920 deram impulso ao jornalismo 

cultural e à editoração na capital. É notável a Impressora Paranaense; a Mundial, que tinha 

Emiliano Perneta entre seus clientes; a Novo Mundo, que publicava Dario Vellozo. 

(FERNANDES, 2000 a: 1)  

 No período pré-Joaquim, continuaram surgindo revistas literárias, como a Moços, de 

1939, encampada pela geração 40 do modernismo, tendo colaborações de Josué Montello, Joel 

Silveira e Marques Rebelo; A palavra (também de 1939); A ilustração (1939 – 1945), O livro 

(1939 – 1945) e A idéia (1943) o suplemento Gran-Fina, que de 1940 a 1941 saiu encartado no 

jornal O Dia, numa mescla de dicas de beleza com contos franceses. Parte desse material pode 

ser consultado na Sala Paranaense da Biblioteca Pública do Paraná. Boa parte do acervo das 

revistas simbolistas, contudo, perdeu-se num incêndio no Templo das Musas – Instituto 

Neopitagórico, da Vila Isabel, em Curitiba, sede dos simbolistas, na década de 80. 

 O título mais importante, contudo, continua sendo a Joaquim, de Dalton Trevisan, que 

em dois anos de circulação reuniu a nata da literatura e das artes visuais brasileira, além de 

provocar embates críticos com grupos culturais conservadores do estado. A linha era claramente 

iconoclasta, e não poupava monstros da cultura local, como o poeta Emiliano Perneta, e 

nacional, a exemplo do multifacetado Monteiro Lobato e do festejado ensaísta Otto Maria 

Carpeaux. Participaram da experiência Antonio Candido, Carlos Drummond de Andrade, Di 

Cavalcanti, Oswald de Andrade, José Paulo Paes e, do Paraná, Guido Viaro, Euro Brandão, 

além de Poty Lazzarotto.  

 Assim como a Primeira Grande Guerra sinalizou o término do ciclo das revistas 

simbolistas, o fim da Segunda Grande Guerra, em 1946, faz com que a Joaquim inicie uma nova 

etapa dessa história. Foram 21 números e uma revolução, cuja força se anuncia numa publicação 
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anterior do próprio Dalton Trevisan, a revista Tingüi, que saiu entre 1940 e 1943. Para o 

escritor, pesquisador e crítico paranaense Miguel Sanches Neto, autor da tese de doutorado A 

reinvenção da província, defendida na Unicamp, em 1998, na qual trata principalmente da 

revista Joaquim, “o Dalton da Tingüi é ainda muito jovem. A revista foi um crime irresponsável 

da infância. Naquele momento, ele sofria a influência nociva de escritores passadistas do 

Paraná, como Rodrigo Júnior. O Dalton moderno que aprendemos a gostar e a respeitar está na 

Joaquim.” (FERNANDES, 2000 a: 6) 

 A imprensa cultural pós-Joaquim trará a revista Guaíra, de 1949, fundada por De 

Plácido e Silva, da qual o próprio Dalton foi colaborador. A revista nasceu com pretensões 

cosmopolitas e seguindo a linha das grandes revistas nacionais, como O Cruzeiro. Outro nome 

do período é a Revista Letras, de 1953, nascida no Departamento de Letras da Universidade 

Federal do Paraná e ainda hoje em atividade. À revelia de ser uma revista acadêmica, somou-se 

às que revelaram a produção literária local. 

 No início da década de 1970, o jornal Diário do Paraná vai inaugurar um novo capítulo 

na história do jornalismo cultural local com a publicação da página Anexo, uma iniciativa do 

designer e poeta Reynaldo Jardim, que trazia na bagagem a criação nada menos do que o 

Caderno B do Jornal do Brasil, um marco do jornalismo cultural brasileiro (ler item 4.3). O 

Anexo teria sido uma iniciativa independente, nascida fora do expediente. Jardim – que já havia 

criado, na década de 1960, a revista Sol, citada por Caetano Veloso na música “Alegria, alegria” 

(“o Sol na banca de revista...”), um dos hinos dos anos 60, utilizou uma técnica que ainda hoje o 

acompanha, a colagem, para produzir uma página gráfica, com poesia e imagens recortadas. O 

sucesso foi tamanho que agregou outros poetas, jornalistas e designers locais, a exemplo do hoje 

cineasta Sylvio Back, que na época era repórter de O Diário do Paraná.  

 Os dados são incertos, os atores ainda estão vivos, mas não há consenso quanto a datas, 

duração, divisão das tarefas, o que aponta para a informalidade da edição, numa época em que a 

informalidade, inclusive, era a regra em se tratando de cultura. O que se sabe é que o Anexo 

virou Raposa, também teve vida curta, mas foi reabilitado pela Fundação Cultural de Curitiba, 

entre 1981 e 1982, como um suplemento “de-vez-em-quandário”. (FERNANDES, 2000 a: 1) 

 É importante registrar que em paralelo à presença de Reynaldo Jardim, o Anexo agregou 

um gênio paranaense do quilate de Dalton Trevisan, o designer gráfico Oswaldo Miranda, o 

Miran, ou Mirandinha, a quem é creditada a origem da página Raposa. Em torno de Miran se 

agregou gente como o publicitário Luiz Antônio Rettamozzo, o cartunista Solda, o poeta Paulo 

Leminski e “forasteiros” como os cartunistas Jaguar e Angeli. Essa história se cruza com a do 

design na capital – cuja tradição vem de Mariano de Lima, no final do século XIX e passa pelo 

norueguês Alfredo Andersen, que criou na cidade um curso técnico de desenho de móveis –, 

com a dos quadrinistas, um outro gueto, e dos poetas que floresceram em volta de Paulo 

Leminski. Esses vários grupos vão se reunir ocasionalmente, a exemplo do que aconteceu com a 
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Raposa da Fundação Cultural, criada em 1981, tendo à frente Sérgio Mercer e Ernani 

Buchmann; com o Caderno 2 do jornal Correio de Notícias, na década de 80, tendo edição da 

jornalista Rosirene Gemael; e mesmo no jornal Nicolau, da Secretaria de Estado da Cultura, 

entre 1987 e 1994, contabilizando 56 números.  

 O fim do Nicolau foi uma das mortes mais rumorosas da imprensa cultural paranaense. 

O editor, o poeta a jornalista Wilson Bueno, teria sido pressionado pelo novo Secretário de 

Estado da Cultura, o advogado Eduardo da Rocha Virmond, a mudar a linha editorial do 

Nicolau, tachado de elitista pelo secretário depois de o editor  ter negado acesso a publicações 

da Academia Paranaense de Letras. Virmond se manifestou à imprensa 

 
 O Nicolau é coisa de cucaracha. (...) O jornal é feito para o estado do Paraná, 
não para Buenos Aires nem Moscou. (...) O Nicolau é paupérrimo de conteúdo. 
Não adianta ser só bonitinho. Mas agora nós vamos fazer um novo jornal. (...) 
Todos estão insatisfeitos em ver uma publicação do estado nas mãos de uma única 
facção literária. Os cineastas acham repugnante o Nicolau. Os únicos que não 
criticaram o periódico foram os membros da Academia Paranaense de Letras, de 
quem Bueno falou tanto mal. (FERNANDES, 1995: 31) 

 

 Wilson Bueno, que vinha do reconhecimento nacional e internacional pelo Nicolau, mas 

também por sua produção literária Mar Paraguayo (1992), defendeu-se, demitiu-se, e alegou 

haver uma vigilância imposta na Secretaria de Estado da Cultura, como forma de pressão para 

que deixasse o jornal.  

 
 Eu assumo uma coisa. Não dei espaço para o pessoal da Academia Paranaense 
de Letras. A pauta do Nicolau era extremamente seletiva e entre eles impera o mofo, 
o atraso e a esclerose estética. (...) Quem no Brasil publicou entrevista com o físico 
nuclear Saza Lates, discutiu psicanálise e a semiótica, história e artes cênicas? Tudo 
isso era o Nicolau. Reza o senso comum que não se mexe em time vencedor. (...) É o 
golpe do house organ. O secretário disse que vai fazer um New York Book Review 
no estado e o que vai surgir é um boletim de propaganda oficial.” (FERNANDES, 
1995: 31) 

 

 O Nicolau, apesar do fim conturbado, era uma exceção em meio a outras iniciativas do 

gênero. Tinha financiamento do estado. As outras uniões literárias e estéticas, até então, quase 

sempre foram um tanto marginais e não-profissionalizadas. Ou seja, nasceram da paixão pela 

cultura, uma união de amigos, mas sujeitas à falta de dinheiro e a serem encerradas quando 

outro governo (como aconteceu com o Nicolau) assume. Um estudo de caso típico é a revista 

Gráfica, mundialmente conhecida e passível de ser questionada como um exemplo de 

jornalismo cultural, já que seu campo é o design gráfico. É cultura – mas não se espere 

encontrar ali uma entrevista com um pintor. 

 Pode-se dizer que é um produto cultural e um produto cultural de primeira grandeza. 

Trata-se, acima de tudo, de um resultado do heroísmo do designer Miran. No início, na década 

de 1980, havia o apoio da agência Umuarama, do Banco Bamerindus. Mas, em 1995, ao chegar 
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aos números 43 e 44, a Gráfica, que já tinha uma periodicidade rala, na média de três ou quatro 

edições ao ano, começou a escassear, deixando órfãos leitores dos quatro costados do planeta. 

Miran – que é membro de um dos restritos sindicatos de cartunistas norte-americanos – envia a 

publicação para todo o mundo e, idem, recebe contribuições de designers e publicitários de 

inúmeras nacionalidades.  

 Em 2001, a revista voltou às bancas, pela editora Opera Graphica, de São Paulo, para 

novamente entrar em recesso. Na ocasião, numa entrevista inédita (o designer raramente fala à 

imprensa), declarou: “[a nova Gráfica] vai ser sem frisos prateados. Nunca quis ser refém de 

nenhum contrato, sofrer interferência das gráficas que queriam mesmo era um mostruário. Para 

mim tinha de ser bom papel, boa capa, sem truques.” (FERNANDES, 2002 b: 1) A Gráfica é 

um símbolo do jornalismo cultural, embora não do jornalismo cultural clássico. Por que 

ninguém adota de vez a obra mais famosa do mais famoso paranaense de todos os tempos? 

 O caráter doméstico e diletante do jornalismo cultural paranaense começa a ser driblado 

quando a imprensa local, ou seja, as empresas de comunicação, assumem essa editoria como 

parte de suas responsabilidades. Ainda assim, a tenacidade dos responsáveis conta muito no 

sucesso dos empreendimentos. Três casos merecem ser estudados. O primeiro é o Almanaque, 

do jornal O Estado do Paraná; o segundo, o Caderno 2 do Correio de Notícias; por fim, o 

Caderno G, da Gazeta do Povo. Sobre nenhum dos três há grandes referências disponíveis, 

configurando um desafio para pesquisadores, atrás de uma resposta: quando e por que as 

empresas decidiram assumir seus suplementos? 

 Parte da história do Almanaque, de O Estado do Paraná, se cruza com a biografia de 

seu jornalista mais ilustre, Aramis Millarch (1943 – 1992), lendário repórter e editor de cultura 

de Curitiba. As datas são imprecisas, mas Aramis, com diversas passagens por O Estado do 

Paraná, assinou ali, entre 1960 e a década de 1990 a coluna Tablóide, sobre música, sua paixão 

confessa, e cinema. Ao todo, a ligação com o jornal durou 27 anos, dando cara ao Almanaque, 

com certeza o suplemento, publicado na imprensa diária, mais importante da história da cidade 

até os dias de hoje, e cuja história está ligada a outra jornalista que marcou época, Adélia Lopes.  

 Difícil, porém, é descolar o Almanaque de Aramis, que em paralelo ao trabalho no 

jornal formou uma espécie de Museu da Imagem e do Som particular, com mil fitas cassete de 

entrevistas com artistas nacionais e uma discoteca de 10 mil discos, 500 pastas de recortes, 700 

fitas de rolo com depoimentos, batizada como Estúdio Vinicius de Moraes. (MENDONÇA. 

HLADCZUK, 1992: 7). Quanto ao Caderno 2, reuniu, na década de 1980, algumas boas cabeças 

do estado sob a tutela da editora Rosirene Gemael. O caráter de espaço livre, contudo, vigorou. 

No início de década de 90 o Correio, já com o segundo caderno contaminado pela crise do 

jornal, fechou as portas. 

 Em 1992, por coincidência o ano em que Aramis morreu, deixando um vácuo com a 

ausência de seu Tablóide, a Gazeta do Povo, dona do melhor parque gráfico do estado e da 
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maior circulação diária, lança o suplemento Cultura G, em 29 de março – justo no dia do 

aniversário da cidade e abertura da primeira edição do Festival de Teatro de Curitiba, evento 

que seria incorporado em definitivo ao cronograma cultural da cidade. A demora da Gazeta do 

Povo em editar um caderno de cultura é um fato intrigante, pois desde os anos 1950 os grandes 

jornais já publicavam esses suplementos.  

 Essa resistência começa a ser vencida em 1991, quando a jornalista Ana Amélia 

Filizola, filha do diretor-presidente do jornal, Francisco Cunha Pereira Filho, decide enfrentar o 

senso comum na redação de que a cidade não tinha uma produção cultural para sustentar um 

caderno – tese que era desmentida pela própria existência do Almanaque e do Caderno 2 do 

Correio de Notícias. Ainda sem o nome Cultura G, Ana Amélia passa a publicar notícias da 

área, até conseguir duas páginas nos dias de semana e quatro no domingo – essas, a partir de 29 

de março, já com o nome Cultura G. Em 17 de junho de 1994, sai o primeiro caderno, com o 

nome de Caderno G, pautando-se nos modelos nacionais. Até o início de 1995, o Cultura G que 

saía no corpo do jornal foi sendo substituído por cadernos e pelo novo nome. O efeito sobre a 

vida cultural da cidade foi tamanho, pois pela primeira vez uma circulação de grande porte 

beneficiava a área de artes e espetáculos. 

 É importante lembrar que apesar de não ter um caderno de cultura o assunto não era 

ausente da cobertura da Gazeta do Povo, um jornal fundado em 1919 e hoje o mais longevo do 

estado. Peças de teatro, concertos de música erudita e colunas assinadas por escritores e 

intelectuais locais eram constantes no jornal. 

 Um dos documentos culturais mais sólidos produzidos pelo jornal Gazeta do Povo, 

antes de ter um caderno de cultura foi a coluna da crítica de arte Adalice Araújo, surgida no 

Diário do Paraná, e migrada para a Gazeta do Povo em 1969, no qual permaneceu até 1994, 

ocasião em que a crítica se licenciou para transformar o material publicado e o acumulado em 

sua casa no Dicionário das Artes Plásticas no Paraná, com quatro mil verbetes e até hoje 

inconcluso. (FERNANDES, 2002 a: 1) 

 Nos anos 2000, as páginas de cultura diminuíram em todos os jornais da cidade, 

arrefecendo, inclusive, uma concorrência digna do hard news, entra o suplemento Folha 2, do 

jornal Folha de Londrina, e o Caderno G, da Gazeta do Povo. Este último chegou a ter 50 

páginas semanais, no período de 2000 a 2002, correspondentes em São Paulo e nos Estados 

Unidos e equipe de oito repórteres. Uma nova crise dos jornais fez com que a cultura fosse 

sacrificada. Apesar da época do entretenimento, com cinemas de shoppings cheios de público 

virtualmente disposto ao consumo da cultura. Também foi nos anos 2000 que voltou à carga o 

modelo diletante e heróico, que fez escola na cidade e no Brasil. Hoje, com cinco anos de 

edição, o jornal literário Rascunho, idealizado pelo jornalista Rogério Pereira, circula com cinco 

mil exemplares, 32 páginas (GALINDO, 2006: 3).e segue a linha de crítica polêmica, 

promovendo discussões sobre a qualidade de determinados escritores, como fez no final da 
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década de 1990, quando o escritor paulistano, radicado em Curitiba, Valêncio Xavier, teve sua 

obra relançada pela editora Companhia das Letras.  
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5. O NÚMERO DAS LETRAS 

 

A linha que passa pelo público das grandes cerimônias barrocas, no período colonial, 

pelos sermões inflamados de um padre Vieira, transitando em seguida pelos saraus, pelas 

tribunas formadas nos jornais no século XIX, pela luta da Independência, chegando às 

mudanças da Primeira República, conduz ao estado atual das letras. e da imprensa em pleno 

século XXI. Sobre os dias que correm tem-se um sem-número de dados, em geral devastadores, 

apontando para um descompasso histórico, sintomas de causa e efeito e para um senso de 

urgência. 

Cruzamento de dados da Câmara Brasileira do Livro (CBL), Instituto Brasil Leitor 

(IBL), BNDES, MEC e Indicador Nacional de Analfabetismo Funcional (INAF) apontam que 

8% dos brasileiros são analfabetos absolutos – algo em torno de 16 milhões de pessoas com 

mais de 15 anos; 30% localizam informações simples em uma frase; 37% localizam informação 

em texto curto. No Brasil, 16% da população detém 73% dos livros. Da população adulta 

alfabetizada do país, um terço aprecia a leitura de livros; 61% têm pouco ou nenhum contato 

com livros; 47% possui no máximo dez livros em casa (ARRUDA, 2004: 9). O trânsito pelo 

banco de dados permite muitas interpretações. Estima-se que apenas 25% dos brasileiros com 

idade entre 15 e 64 anos sejam capazes de ler textos longos e estabelecer relações com o que 

lêem, de acordo com o INAF 2003, a partir de pesquisa feita em parceria com a ONG Ação 

Educativa em parceria com o Instituto Montenegro, do Ibope. (ARRUDA, 2004: 6) 
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O planeta todo conta com 771 milhões de analfabetos acima de 15 anos – o que 
equivale a 20% da população mundial. O Brasil é o 12.º país com o maior número 
de analfabetos adultos – cerca de 15 milhões, 1,9% da população mundial. [...] Em 
torno de 75% dos analfabetos ocultos vivem em 12 países. A Índia tem o maior 
contingente – 276 milhões. Completam a lista China, Bangladesh, Paquistão, 
Nigéria, Etiópia, Indonésia, Egito, Irã e República Democrática do Congo (ex-
Zaire). (MAISONNAVE, 2005: A-16) 

 

Apesar de estar no alto do ranking, a taxa de alfabetização no Brasil está acima da 

média mundial – 88,4% e 81,9%, respectivamente. Com cerca de 184 milhões de habitantes, o 

Brasil é o quinto país mais populoso do mundo, abrigando 3% da população do planeta 

A Câmara Brasileira do Livro (CBL), instituição que congrega editores de todo o país, 

aponta a existência de 26 milhões de leitores ativos no Brasil – são considerados ativos os que 

lêem pelo menos quatro livros por ano. Esses 26 milhões correspondem a 30% da população 

adulta alfabetizada. Seria possível, portanto, ter 86 milhões de leitores, mais de 50% da 

população alfabetizada. É um número de consenso. Para a CBL, em paralelo ao leitor ativo há o 

mercado ativo, mais restrito, ou seja, a população de alfabetizados acima de 14 anos que 

comprou um livro no último ano: são 17,2 milhões de pessoas, 10% da população. Uma faixa de 

17 milhões de brasileiros não gosta de livros e desses, 11,5 milhões contabilizam até oito anos 

de instrução. De cada dez não-leitores, sete são de baixo poder aquisitivo. As classes B e C 

concentram 70% dos apreciadores de livro, o que leva a repensar se a leitura está tão ligada 

quanto se pensa a poder aquisitivo. (CBL, 2004) 

No país dos 30 milhões de analfabetos funcionais, os jornais – para sair do histórico que 

fez deles um veículo de conversa entre iguais – têm de encarar uma longa jornada. Para os 

escritores, que já não participam com a mesma força da rotina da imprensa, principalmente a 

partir da década de 1950, quando o setor se profissionalizou e passou a se firmar como empresa, 

a urgência não é menor. Não se trata de reivindicar ou arrebanhar público, uma militância 

numérica estranha à mentalidade contemporânea, mas os índices de leitura baixos, os apelos à 

popularização da linguagem e dos temas para alcançar resultados, mais a consolidação da 

cultura auricular, via televisão, intimidam a difusão da produção literária, e com ela, as idéias, o 

debate social, o mercado e o avanço político. 

Pesquisa publicada em julho de 2001, referente à aquisição e leitura de livros, intitulada 

Retrato da Leitura no Brasil, com 6.673 entrevistados em todo o país, representa o universo dos 

86 milhões de alfabetizados, com idade igual ou superior a 14 anos. O estudo se deu entre 10 de 

dezembro de 2000 e 25 de janeiro de 2001, sendo encomendado pela Câmara Brasileira do 

Livro (CBL), Sindicato Nacional dos Editores de Livros (Snel), Associação Brasileira de 

Celulose e Papel (Bracelpa) e Associação Brasileira dos Editores de Livros (Abre-livros).  

O resultado aponta que 20% dos entrevistados compraram ao menos um livro no 

período pesquisado. Do total, 62% disseram ter o hábito de ler, embora, desses, 30% tenham 
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declarado não ter lido nos três meses antes da entrevista. O mais curioso: 11% disseram não ter 

dinheiro para comprar livros e 39% alegaram não ter tempo para a leitura. A conclusão da 

pesquisa é que os entrevistados não encontram prazer em ler (ANGIOLILLO, 2001: E-8). Em 

contrapartida, o consumo de CDs musicais, por exemplo, coloca o Brasil entre os países de 

ponta no setor. Em 2002, foram vendidos 79,6 milhões de discos no Brasil e é o nono mercado 

do mundo para DVDs – foram 3,4 milhões de produtos da categoria comercializados em 2003. 

(SANCHES, 2004: E-3)  

Do outro lado, há uma timidez latente no campo da pesquisa científica, aquela a quem 

se atribui o título de formadora de opinião. Um doutor, que tenha estudado 20 anos, encontra 

dificuldades homéricas em conseguir bolsa de estudos. Os principais institutos voltados para o 

repasse, como o CNPq, não atendem a 10% dos pedidos de recursos para pesquisa. Dos 16 mil 

pedidos feitos em 2004, a expectativa era atender apenas mil (CAMARGO, 2004: 8). Mesmo 

assim, o Brasil forma sete mil doutores por ano – tem pretensões de chegar a dez mil/ano e 

desfruta de um dos melhores desempenhos numéricos da América Latina. A maior parte deles 

recebe valores que dificilmente ultrapassam R$ 1.200 por mês, e acabam abandonando os 

estudos avançados para dar aulas. Essa dinâmica, bastante conhecida, evidencia a barreira 

nacional para incorporar o conhecimento elaborado, reflexo de uma realidade em que a leitura, 

em última análise, é propalada, mas existe de forma rarefeita. 

 

5.1 O presente dos jornais 

 

Reviravolta na mídia. É possível ter uma mesma informação de jornal, mas instantânea 

e simplificada, pela rede, pelo rádio e pela televisão. E não há como não indagar a essa altura 

qual a serventia das manchetes dos jornais, posto que chegam com pelo menos 18 horas de 

atraso em relação à notícia. Esse descompasso vem ocupando vários pesquisadores de 

comunicação e mobilizando algumas redações de jornal em todo o país. A pergunta é sempre a 

mesma: qual o futuro dessa atividade? Em simpósio promovido pelo jornal Folha de S. Paulo, 

em 2002, por ocasião da criação da Cátedra de Jornalismo Octavio Frias Filho, na Unifiam-

Faam, o historiador Boris Fausto, num arroubo de paixão jornalística, declarou: 

 
É curioso como o jornalista tende a ser cético com sua produção, insistindo, 

por exemplo, em desvalorizar o jornal do dia anterior como ‘papel que só serve para 
enrolar peixe na feira’. Eu, que não sou jornalista profissional, tenho muita atração 
por edições passadas, até porque o jornal, bem trabalhado, é uma fonte histórica de 
primeira grandeza. Lembro também que os colunistas, sobretudo os diários, criam 
uma espécie de corrente comunicativa com os leitores, tecida de amor e de ódio, só 
possível pela continuidade. Ao longo do tempo, o jornal estabelece um diálogo com o 
leitor – embora ele tenha a palavra mais forte – conduzindo, como ninguém ignora, à 
formação da opinião pública. (FAUSTO, 2003: 50) 
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Em Os elementos do Jornalismo, livro lançado na esteira dos escândalos que rondaram 

a imprensa dos EUA em 2003, quando um repórter do The New York Times, o mais importante 

jornal do mundo, confessou ter inventado as fontes, os americanos Bill Kovach e Tom Rosentiel 

afirmam que o jornalismo serve para construir a democracia, a cidadania e a comunidade. A 

afirmação é previsível. Mas a dupla surpreende ao dizer que nos últimos 50 anos, no país em 

que vivem, raramente se perguntou para que serve a imprensa. “Os princípios e a finalidade do 

jornalismo são definidos como alguma coisa mais elementar - a função exercida pelas notícias 

na vida das pessoas. (...) A imprensa funciona como um guardião, tira as pessoas da letargia e 

oferece uma voz aos esquecidos” (KOVACH e ROSENTIEL, 2003: 30). 

A afirmação dos dois autores se ajusta a uma mentalidade que começou a se formar, nos 

anos 1940 e 1950, em países democráticos e desenvolvidos, de que o jornalismo é um bem 

público, que lida com o interesse do cidadão e que esses valores devem sobreviver aos 

interesses dos acionistas e às necessidades financeiras. (PINTO, 2003: 99) Esse propósito tem 

um preço, inclusive o de não atender aos modismos e imediatismos da mídia. 

A crise de identidade e de desempenho da imprensa escrita não fica amenizada pelos 

ideais democráticos que a movem. Afinal, tudo isso se dá num momento em que a internet e a 

televisão forçam os veículos impressos a entrar no circuito de apostas - ou seja, a não publicar 

tudo o que couber, como professa o jargão do The New York Times (TALESE, 2000: 146), 

obviamente num outro contexto – o de uma sociedade democrática -, mas o que vai fazer 

diferença para o leitor. É uma mudança radical no expediente, mudança que sofre a resistência 

dos próprios profissionais.  

O doutor em economia Luiz Carlos Mendonça de Barros, publisher da revista Primeira 

Leitura e ministro das Comunicações no governo Fernando Henrique Cardoso, comenta no 

texto “O futuro já chegou”, publicado na coletânea da Publifolha intitulada Um país aberto: 

 
Há donos de jornal que, até hoje, não sabem por que as vendas estão em queda. 

Ora, o acesso à maioria dos jornais eletrônicos é gratuito, ninguém precisa sair de 
casa. Mais do que isso: o internauta pode fazer seu próprio jornal, selecionando e 
hierarquizando as notícias que quiser ler. Um jornal tradicional tem de ser vendido 
para públicos distintos. Por isso é um ‘jornalzão’. Na versão eletrônica, o leitor ‘faz’ 
o jornal que quiser, pode programar seu computador para selecionar notícias que 
façam referência a uma determinada palavra, a um determinado tema. Sei que há as 
pessoas que ainda falam: ‘Não consigo tomar o café da manhã sem ler meu jornal.’ 
Certamente seu filho, ou neto, vai pensar de maneira diferente. (BARROS, 2003, 95) 

 

Fala-se muito do destino dos jornais, do abandono dos leitores, da agressividade das 

novas mídias eletrônicas, muitas vezes antes de considerar que os navegadores são leitores e que 

a rede pode estar jogando mais a favor do que contra, como se presume. Mas fala-se pouco, e 

muito pouco, de quem é o leitor de jornal, se ele tem alguma peculiaridade, como, quando e por 
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que lê um standard desengonçado, que lhe suja as mãos e no qual nem sempre é fácil encontrar 

o que se está procurando.  

Ou até por quais motivos deixou de procurar o que queria nos diários. Teria sido 

simplesmente por não gostar da linha editorial? Por sentir desagrado diante dos erros de 

português? Ou por que o exemplar chegou atrasado em sua casa? Há questões a responder sobre 

o “pacto de leitura” que se estabelece aqui.  

O leitor que não encontra prazer nos livros, de acordo com pesquisa feita em 10 de 

dezembro de 2000 e 25 de janeiro de 2001, pela Câmara Brasileira do Livro (CBL), Sindicato 

Nacional dos Editores de Livros (Snel), Associação Brasileira de Celulose e Papel (Bracelpa) e 

Associação Brasileira dos Editores de Livros (Abre-livros), por certo tem associação com o 

leitor de jornais. Outro motivo para a falta de leitura é a falta de tempo - a correria das cidades 

teria afastado o público dos jornais, tradicionalmente apreciado pela manhã. Ou ainda o 

esvaziamento político de boa parte da imprensa. Acenam, justificam, mas não explicam. 

Com pouco dinheiro em caixa - uma estrutura magistral para ser mantida: um jornal 

médio emprega cerca de 900 pessoas, uma multidão se comparado ao contingente necessário em 

uma emissora de televisão ou rádio -, por conta do recuo publicitário, anunciantes migrando 

para outras mídias mais eficientes e dificuldade em cativar leitores jovens, muitos periódicos 

teriam se rendido ao oficialismo, à notícia maquiada, de modo a não afugentar os anunciantes, 

principalmente o poder público, uma fonte de publicidade fundamental para manutenção da 

imprensa. Ao perceber cada vez com mais clareza o jogo da imprensa escrita, o leitor estaria se 

afastando. São hipóteses reforçadas diante da evidência de que se lê pouco. Principalmente 

jornais. 

Ouve-se muito nas redações alusões a quais seriam os desejos do leitor ou ponderações 

sobre seu nível de entendimento. Onipresente, contudo, o leitor parece ser mais uma figura de 

retórica, porque não se considera a possibilidade de que tenham uma leitura criativa. Em 

resumo, não se sabe muito bem qual o grau de intimidade do leitor com o jornal. E os índices de 

leitura, para completar, jogam contra, colocando em estado de alerta empresários do ramo, 

profissionais da Comunicação e pesquisadores ocupados da leitura e afins.  

Estima-se em 18 milhões o universo de leitores de jornal no país - número que 

corresponde ao mercado ativo, ou seja, alfabetizados com mais de 14 anos que compraram ao 

menos um livro no último ano. Esta marca, que corresponde a 10% da população, é inferior ao 

que a Câmara Brasileira do Livro (CBL) estima para os leitores ativos, ou seja, os 26 milhões de 

leitores – 30% da população adulta alfabetizada – que consome pelo menos quatro livros/ano. 

(ARRUDA, 2004: 6) O número de leitores de jornal, mais lógico, é o de 26 milhões, porque 

nada justifica que alguém desse universo nunca leia um jornal. O que fica em aberto é quando e 

como lê 
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O fenômeno do decréscimo e abandono do jornal como veículo diário e constante de 

consulta, ou mesmo fonte primordial de informação e de formação de opinião, pode ser 

registrado em todas as partes do planeta. Mas se torna mais sensível nos países do Terceiro 

Mundo, onde os baixos índices de leitura estão relacionados à falta de investimentos na 

educação, à decrescente possibilidade de consumo de livros, ao baixo grau de expectativa 

intelectual, à desarticulação política, analfabetismo e analfabetismo funcional, entre outros 

fatores. Vale repetir o dado apontado acima: de acordo com o Ministério da Educação, existem 

no Brasil 16 milhões de analfabetos e 30 milhões de analfabetos funcionais. A CBL estima que 

entre os 17 milhões de brasileiros que não gostam de ler livros, 11,5 milhões possuem até oito 

anos de instrução. (CBL, 2004) 

Em oposição à pouca prática de leitura há o uso crescente, quanto não maciçamente 

consolidado, do rádio, da televisão e da Internet. Em média, a população brasileira lê durante 

5,2 horas por semana e o país estaria no 27.º lugar num ranking liderado pela Índia. A pesquisa 

é da consultoria americana NOP World, com sede em Nova Iorque, que entrevistou 30 mil 

pessoas em 30 países, entre dezembro de 2004 e fevereiro de 2005. Se na leitura, apesar da 

contagem de horas surpreendentes, o Brasil fica numa posição inferior, o mesmo não vale para o 

rádio, que ocupa 17,2 horas dos compatriotas, segundo lugar no ranking, atrás apenas dos 

argentinos. Na frente da televisão, com 18,4 horas semanais, o país fica em oitavo lugar. Perde 

para tailandeses (22,4 horas semanais), filipinos (21 horas), egípcios (20,9), turcos (20,2), 

indonésios (19,7), americanos (19) e taiwaneses (18,9). Quanto à Internet, os internautas 

brasileiros estão em 9.º lugar, com 10,5 horas on-line na semana. (BBC, 2005) 

Ora, os dados podem não dizer muita coisa. Conta também o que se lê, em que espaços 

de leitura, assim como o que se vê na televisão. E ainda assim, há evidências de índices 

elevados de audiovisual em lugares mais pobres, com dificuldades de acesso à cultura. De 

qualquer modo, confirma-se o que se insinua na pesquisa de Antonio Candido: a formação 

auricular da cultura brasileira. Estima-se em seis mil o número de emissoras de rádio no país. 

Apenas os Estados Unidos somam mais do que isso, com 12 mil emissoras. Pesquisas junto ao 

público jovem, por exemplo, apontam que para 89% dos jovens, o rádio é a segunda forma de 

entretenimento, atrás da televisão (MARTINS, 2005: 106). Cerca de 45% das emissoras 

brasileiras pertencem a políticos. Outros 35% a grupos religiosos e 20% a empresários. 

Outra pesquisa, essa da Eurodata TV Worldswide, realizada em nove países, entre eles o 

Brasil e Estados Unidos, mostra, por exemplo, que a televisão é a forma preferida de lazer das 

crianças. As brasileiras, por exemplo, permanecem 3 horas e 31 minutos por dia na frente do 

televisor. Uma criança americana fica 3 horas e 16 minutos. As da Alemanha ficam em média 

uma hora e meia, apesar de 95% dos lares tenham TV a cabo. (FOLHA ONLINE, 2005: A-14) 

Pesquisa, realizada pelo Instituto Ipsos - Marplan, para a Associação Nacional dos 

Jornais (ANJ), em 2002, oferece dados para uma análise de desempenho que foge da mera 
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contabilidade. Foram feitas 960 entrevistas nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, 

Belo Horizonte, Brasília, Fortaleza, Curitiba, Recife, Porto Alegre, Campinas e Santos. Um dos 

resultados é de que a leitura de jornais está ligada a questões utilitárias (para compras, opções de 

lazer etc.), aquisição de informação, integração social; lazer e relaxamento. É um dado a 

considerar, posto que determina a pauta dos periódicos e aponta para uma nova faceta: o do 

leitor que precisa se mover na cidade e conta com o jornal para ajudá-lo. O problema é que as 

cidades são cada vez maiores e os jornais têm cada vez menos páginas. 

No item relativo a hábitos de leitura de jornais tem-se a estimativa de que, de segunda a 

sexta-feira gasta-se em média 31 minutos para leitura de jornal. Aos sábados, essa média sobe 

para 36 minutos e para 41 minutos no domingo. As classes A e B sempre dedicam mais tempo à 

leitura dos periódicos. Cerca de 13% dos entrevistados lêem o jornal antes ou durante o café da 

manhã; 44% entre o café da manhã e o almoço; 6% no horário do almoço; 27% à tarde, depois 

do almoço; 2% no horário do jantar e 9% à noite, após o jantar.  

 

5.2. História ressentida  

 

Os jornais brasileiros do Império e da Primeira República sempre foram objeto e 

possibilidade de uma minoria que de alguma maneira cortejava ou pertencia ao poder 

estabelecido, fosse o Império, o Estado ou a Igreja. Nem as grandes reformas na imprensa  essas 

também um fenômeno mundial , principalmente as ocorridas ao sabor dos anos dourados, a 

década de 1950, foram suficientes para diminuir no Brasil o fosso entre a prática diária dos 

periodistas e aqueles que deveriam ser seus destinatários  a grande massa da população.  

O problema do pouco tempo e da baixa freqüência de leitura de jornais se cruza com 

outro debate, o da inclusão social, que para além das entrelinhas políticas e equívocos 

conceituais que possa representar pode garantir ou ameaçar a sobrevivência do modelo liberal. 

Em miúdos, de meados do século XX em diante as políticas públicas falharam no Brasil e os 

estado atual da educação e da cultura podem nada mais ser do que reflexo desse processo.  

O quinto volume do Atlas da exclusão social no Brasil – Agenda não liberal da 

exclusão social no Brasil, feito por 17 pesquisadores de diversas universidades do país e 

lançado este ano no Fórum Social de Porto Alegre, indica que o Brasil precisa investir R$ 7,2 

trilhões por ano, até 2020, para se igualar aos indicadores sociais de países como França e 

Estados Unidos. O valor equivale a um acréscimo de 27,6% sobre o percentual do PIB hoje 

investido na área social. O estudo aponta que a educação precisaria de investimentos entre R$ 

60 bilhões e R$ 107 bilhões anuais e a cultura entre R$ 2,4 bilhões e 20,5 bilhões. (ARRAIS, 

2005: A-4) 

A modernização do jornalismo brasileiro operou proezas num país com dificuldades 

crônicas de mobilidade social e, por acréscimo, emperrado no avanço das práticas de leitura. 
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Cresceu da década de 1950 em diante o poder de fogo de jornais já tradicionais e influentes, 

como O Estado de S. Paulo e o Jornal do Brasil, e potencializando os novos como O Globo e 

Folha de S. Paulo. Mas os índices de leitura de jornal permaneceram baixos no Brasil que 

chegou a seus quase 170 milhões de habitantes nos anos 2000, e ainda não tem um jornal que 

ultrapasse rigorosamente marca de um milhão de exemplares. Pode-se tomar como exemplo o 

jornal de maior circulação no Brasil, a Folha de S. Paulo.  

Dados divulgados em 2001, por ocasião dos 80 anos do periódico (MOTA, 2001: 21), 

revelam que o leitor típico do jornal Folha de S. Paulo tem 40 anos e um alto padrão de renda e 

de escolaridade. Ou seja, curso superior, renda familiar na faixa dos R$ 4.500, é católico e em 

casa dispõe de canais de televisão por assinatura e Internet. Outro dado a destacar é que 68% 

dos 2.267 entrevistados pela pesquisa são homens - mas que a faixa de mulheres vem subindo 

desde 1988. Os qüinquagenários são 41% do universo entrevistado e os jovens, que já foram 

29% dos leitores em 1988, representam agora apenas 14%. “A perda de participação dos leitores 

mais jovens explica-se em parte pela característica mais refratária à leitura nesse segmento, 

comprovada em pesquisas de opinião. Mas, para Frias Filho, diretor do jornal, é também 

sintoma de uma falha do jornal no modo de atrair esse público.” (MOTA,2001:21) 

Pesquisa da Ipsos Marplan, realizada de 6 de junho a 20 de julho e 24 de outubro a 27 

de novembro de 2001, com 2.421 entrevistados na Grande Curitiba, ajuda a traçar perfil do 

leitor nessa área. A população acima de 10 anos de idade era então de 1.515 milhão, sendo 48% 

homens e 52% mulheres. Na classe A são 10%, 34% na B e 34% na C - o consumo de jornal 

estaria nas duas primeiras, pelo menos um jornal como a Gazeta do Povo, a pedido do qual foi 

feita a aferição. Desse universo, 52% cursaram o ensino básico até 8.ª série, 34% têm ensino 

médio completo ou incompleto, e apenas 14% se encontram faixa do curso superior, completo 

ou incompleto.  

O dado mais curioso se deve aos índices de leitura apontados pela Ipsos Marplan. De 

1995 para 2000 houve uma queda na prática de leitura de 55% dos entrevistados para 49%, com 

uma leve recuperação em 2001, quando esse índice passa a 51%. A pesquisa aponta ainda que a 

leitura teria crescido, em 2001, junto o público masculino, nas classes B e C, nas faixas etárias 

de 15 a 19 anos e 30 e 39 anos, assim como nos níveis mais baixos de escolaridade. E perdido 

no nível superior. (FRANCESCHINI, 2001)  

Dados da ANJ - Associação Nacional de Jornais - apontam as dificuldades sofridas pela 

mídia imprensa no período setembro de 2000 a setembro de 2002, em especial no quesito 

circulação e receita publicitária. Ainda assim, a circulação dos jornais brasileiros aumentou em 

quase 80% de 1990 para cá. O país é o segundo do mundo em periódicos diários, estando atrás 

apenas dos Estados Unidos. Os investimentos da empresas jornalísticas também são visíveis - 

incluindo aí a aposta na Internet.  
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Na ponta do lápis, porém, os investimentos em propaganda caíram 5,39% em 2001 e, 

neste mesmo ano, o faturamento dos jornais estacionou em R$ 1,97 bilhão, contra R$ 2,11 

bilhões no ano anterior. A redução acabou na casa dos 6,56%. Em tempo - o Brasil conta com 

1.300 jornais, nas mais diversas periodicidades, sendo que uma centena deles responde por 92% 

da circulação diária paga no país. Os grandes do setor são Folha de S. Paulo (500 mil 

exemplares diários), O Globo (315 mil), O Dia (300 mil), O Estado de S. Paulo (300 mil), Zero 

Hora (170 mil), Jornal do Brasil (160 mil), Estado de Minas (160 mil) e Correio Braziliense 

(80 mil).  

Dados apontados pelo pesquisador da USP, Bernardo Kucinski, no livro A síndrome da 

antena parabólica, apontam que de 1990 a 1992 havia apenas cerca de 30 jornais diários 

economicamente sólidos no Brasil, com circulação total de menos de três milhões de 

exemplares. A circulação média ficava na casa dos 50 mil exemplares por dia. No interior, 80 

diários oscilavam entre 8 mil e 25 mil exemplares. O restante, entre mil e oito mil exemplares, 

sempre dependeu de autoridades locais para se manter.  

 
Poucos leitores para o tamanho da população é uma das características da 

imprensa escrita numa sociedade de cultura oral e renda polarizada. A circulação total 
dos 400 diários brasileiros é de apenas 6,9 milhões de exemplares/dia, o que coloca o 
Brasil no 102.º lugar em número de exemplares por habitante: 45 exemplares por mil 
habitantes ou um exemplar a cada 23 habitantes. Na Grã-Bretanha, a relação é de 
uma cópia para cada quatro habitantes. (KUCINSKI, 1998: 16) 

 

É possível encontrar, no entanto, quem enxergue melhoras no desempenho da leitura no 

Brasil. José Marques de Melo, ligado à ECA-USP e um dos mais respeitados pesquisadores de 

jornalismo no país, afirma na coletânea de artigos Jornalismo brasileiro que os investimentos 

em educação, na última década, repercutiram diretamente nos índices de leitura de jornal, em 

especial entre os jovens de 15 a 24 anos (MELO, 2003: 142). Hoje, segundo o autor, configura-

se um quadro otimista, em que 55% dos jovens exercitam a leitura diária dos jornais impressos. 

Trata-se e um panorama alentador, embora ainda distante daqueles países que investem 

pesadamente em educação básica. 

Na Áustria, 74% dos jovens entre 15 e 24 anos lêem jornal todos os dias. Em Portugal, 

esse índice, na mesma faixa etária, varia de 79% a 83%. (MELO, 2003: 142). Em oposição a 

Melo, uma pesquisa publicada na revista Primeira Leitura, em fevereiro de 2004, afirma que a 

própria imprensa britânica, uma das mais poderosas do planeta, enfrenta a crise que atingiu o 

mercado no início dos anos 2000 (SANTOS, 2004: 82). Na terra da rainha, a concorrência nas 

bancas é feroz e daí emana a ferocidade máxima dos tablóides ingleses, às voltas com 

mordomos e monarcas adultos.  

De acordo com levantamento do jornalista Fábio Santos, que assina a reportagem 

“Outra tradição arranhada”, são 11 jornais de circulação nacional num país de 60 milhões de 
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habitantes. A circulação média diária é de 12,9 milhões de exemplares. Pode-se comparar: os 

Estados Unidos têm dois diários de circulação nacional. No Brasil, a circulação diária, em 2002, 

chegava a 6,9 milhões, ou seja, metade da britânica, com o triplo da população. Eles, em tese, 

lêem com afinco títulos como The Sun, Daily Mirror, Daily Mail, The Sun, Financial Times e 

The Times. (SANTOS, 2004: 82-83) 

No Reino Unido, como em qualquer país, a queda do número de leitores afugenta 

anunciantes. É a chamada, lá, “era glacial da circulação”. E parte desse fenômeno, para os 

ingleses, se deve ao aumento do consumo de notícias on-line. A faixa etária mais atraente aos 

anunciantes, dos 16 aos 34 anos, gasta 15 vezes mais tempo na Internet do que lendo jornais. 

Ainda que a migração de mídia seja considerada uma explicação insuficiente – pois no Brasil os 

internautas não procuram maciçamente notícias na rede. Pesquisa do Ibope aponta que dos 18 

milhões de usuários de Internet no país, entre 6 e 9 milhões procuram sites de notícias. 

(SERVA, 2003: 123). Diz a matéria da Primeira Leitura:  

 
Segundo estimativas da National Readership Survey, empresa que acompanha 

os hábitos de leitura no Reino Unido, hoje cerca de 33 milhões de pessoas lêem 
algum jornal diariamente: eram 40 milhões em 1990. Mais preocupante ainda: os 
britânicos simplesmente não compram mais diários como faziam seus pais. O número 
de leitores com menos de 34 anos diminuiu mais de 33% em 12 anos. Entre aqueles 
com mais de 55, a redução foi de apenas 6%. (SANTOS, 2004: 83) 

 
Pode não passar de mero alarmismo ou de dificuldade crônica em lidar com mudanças 

históricas, que sempre existiram. De particular, o mundo contemporâneo tem a velocidade 

inclemente, muitas variantes de leitura e, talvez por isso, mais dispersão. Os meios mais se 

repetem do que se completam. Pode ser esse o nó da questão. 

 
5.3 Consumidores muito particulares 
 

Nos jornais brasileiros, a elite dominante é ao mesmo tempo a fonte, a protagonista e a 

leitora das notícias: uma circularidade que exclui a massa da população do espaço definido 

pelos meios de comunicação de massa. O caráter auto-referente da circulação dos jornais 

nacionais contribui para a pauta excludente da agenda nacional, em cuja definição os diários 

desempenham papel decisivo. Uma explicação para esse descompasso pode estar no próprio 

quadro geral de leitura no país. Ou seja, os índices escolares são baixos, as bibliotecas poucas e 

os livros caros e pouco habituais na vida da maior parte da população. Dados do MEC apontam 

que um terço da população adulta alfabetizada aprecia a leitura de livros e que dos 2,4 livros per 

capita produzidos por ano, apenas 0,7 são não-didáticos. (ARRUDA, 2004: 6)  

Logo, não haveria como o jornal - uma espécie de produto que viria acompanhado do 

livro no quadro de hábitos populacionais - conseguir um desempenho diferenciado. Em 

contrapartida, há a relação sempre possível do leitor de livro e o leitor de jornal. Exceto pelo 
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tamanho minguado, trata-se de um público atraente, interessado, principalmente a contar pela 

variedade de áreas em que os títulos saem e com desempenhos em geral surpreendentes. O 

editor Luiz Schwarcz, criador, em 1986, da editora Companhia das Letras, que revolucionou o 

mercado nacional, declarou em entrevista a Cecília Costa, do suplemento Prosa e Verso, de O 

Globo, em dezembro de 2002: 

 
O leitor médio brasileiro é mais qualificado que o leitor médio americano. Lê 

em menos quantidade, é claro. Nossos canais de distribuição são menos 
desenvolvidos. E a possibilidade de fazer um livro barato, aqui, não é tão grande. 
Agora, o brasileiro é curioso, tem uma característica: a vontade de ler. Lê sobre tudo. 
Livros internacionais, filosofia. Nós, editores, o que temos que pedir ao Governo é 
educação. Estabilidade econômica e educação. O resto fica por nossa conta. 
(SCHWARCZ, 2002: 3) 

 

Mas pode-se levantar ainda outras hipóteses, como a de que os modelos adotados pela 

imprensa brasileira tenham sido determinantes na falência do aumento e manutenção do número 

de leitores. Mais do que procurar na educação ou na formação do povo brasileiro uma 

explicação para seu distanciamento da leitura de jornal, faz sentido investigar em que medida os 

modelos de concessão e a dependência crônica que as empresas têm de verbas públicas não 

feriram o pacto com os leitores. Em miúdos, a imprensa do país, sistematicamente, à revelia das 

significativas reformas pelas quais passou, ocupou-se, com o mesmo empenho, de afastar o 

público de suas fileiras, traindo-o a cada instante, quando não, menosprezando sua inteligência e 

desprezando sua capacidade de crítica e de articulação. 

Essa discussão ganha agora particular urgência. As mudanças nos processos de leitura 

são mais do que visíveis e há um senso de emergência em todos os jornais do país. São 

inúmeros os movimentos de reação dentro da imprensa brasileira. Um exemplo disso são os 

jornais-escola, destinados a instituições públicas e privadas, voltados para a formação de 

professores. Esse modelo prolifera nas grandes empresas.  

Os dados para comparação ainda são insuficientes. O programa do jornal O Globo - 

Quem Lê Jornais Sabe Mais - foi criado em 1982 e se destina a alunos da 5.ª a 8.ª série. O 

Estadão na Escola, de OESP, foi implantado em 1994. O Veja na Sala de Aula, de Veja, é de 

1988; e o Programa Identidade com o Futuro, do Correio Braziliense (sem data), atinge mais de 

300 escolas e 117 mil alunos, aproximadamente. O Ler e Pensar, da Gazeta do Povo, de 

Curitiba, implantado no final dos anos 90, atinge 146 escolas estaduais.  

O jornal deve ser pensado dentro de um panorama que aponte o perfil do leitor 

brasileiro também em outras instâncias. São passagens obrigatórias o mercado editorial, as 

revistas, o sistema de bibliotecas, as livrarias, as rádios, as televisões, a Internet e , num ponto 

de fuga, os próprios jornais-escola. Embora sejam produtos derivados das grandes empresas 

jornalísticas - e claramente criados para aumentar o diálogo com as escolas e conquistar novos 

leitores - eles não circulam nas edições diárias, estão à parte da conjugação notícia + 
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publicidade e passam pelo crivo didático antes de chegar aos alunos. Logo, são lidos de maneira 

diferenciada. Além do mais, podem acenar com uma mudança de postura das empresas de 

impressos, uma espécie de laboratório do que esperam os leitores, além de favorecer a 

experimentação de novos tipos de texto, de fórmulas, de uso de imagem e da cara conjugação 

entre notícia, conhecimento e ensino.  

 

5.4 Mercado editorial 

 

Se o foco da discussão da leitura se volta para os livros, os resultados não são menos 

alarmantes. Quando não alarmistas, afinal, como já foi dito, há uma tendência das pesquisas em 

focalizar ora jornais, ora literatura, esquecendo-se do mercado de revistas e a Internet. Sem 

falar, num nível mais conceitual, dos textos expostos na própria cidade, como um outdoor, por 

exemplo. A migração de leitores, a variedade da mídia e as mudanças na maneira de ler têm de 

ser conjugadas. 

Enquanto isso não acontece, os dados vão se somando. Em 2004, nos EUA, um dos 

mais bem-sucedidos mercados editoriais do mundo, confrontou-se com uma pesquisa nada 

animadora do NEA – Fundo Nacional das Artes. Os resultados apontam uma diminuição dos 

índices de leitura no país nos últimos 20 anos, em particular de literatura, e principalmente entre 

os jovens (McGRATH, 2004: D14). A pesquisa não aponta elementos como relação entre renda 

e leitura, empiricamente evidente, nem que as mulheres tendem a ser mais compradoras de 

livros do que os homens. 

Escreve Charles McGrath, ex-editor do Book Review e redator do New York Times: 
 

A idéia mais ampla do NEA – de que a leitura de livros em geral está em 
declínio, embora não tanto quando a leitura que a instituição considera puramente 
literária – parece discutível. Mas disso não se segue necessariamente que a leitura em 
si esteja na situação terrível que a pesquisa sugere. Afinal, ela não considera revistas, 
não considera jornais e não considera a Internet, a não ser para insinuar que esta 
rouba o tempo que as pessoas costumavam dedicar aos livros. Mas quando as pessoas 
navegam na rede, o que ela fazem, na maior parte, é ler. A julgar pelo número de 
visitas a páginas como o Google, elas estão devorando informação escrita em 
números em constante crescimento. A pesquisa opera sob a premissa não declarada 
de que os livros são o principal sistema de armazenamento de informação de nossa 
cultura e o meio preferido para a narrativa imaginativa. (McGRATH, 2004: D14) 

 

O mercado editorial brasileiro é pequeno em proporção a seu imenso potencial. E em 

relação ao resto do mundo. Embora o pensador canadense Marshal McLuhan tenha tratado do 

fim da era do livro, que sucumbiria às novas tecnologias, a população mundial cresce 1,8% a 

produção livresca chega a 2,8%. (PEN, 2004). 
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No período quatrocentista de Gutenberg, lançavam-se cem obras por ano. Em 1952, 
já com o advento da TV, a soma girava em torno de 250 mil lançamentos. Em 2000, 
o total foi de 1 milhão de títulos. Temos quase um livro publicado a quase 30 
segundos. [...] No Brasil, o caso complica. A produção de livros de 2002 foi 320 
milhões, o que resulta em menos de dois exemplares per capita. [...] uma forma de 
conseguir esse acesso seria investindo nas bibliotecas públicas, ausentes em 25% das 
cidades brasileiras. Outra se dá pela educação. (PEN, 2004) 
 

O faturamento anual, de acordo com dados da Câmara Brasileira do Livro (CBL), fica 

na casa dos R$ 2 bi/ano; 40 mil títulos/ano, 340 milhões de exemplares/ano (dados de 2002). O 

índice já clássico do “um livro per capita”, quando não menos do que isso, ou quase dois per 

capita, caso se leve em conta os 60% das compras feitas pelo governo federal junto às editoras, 

para distribuir nas escolas, funciona como um indicador da indigência cultural do país. O 

consenso é de que de cada dez não-leitores, sete são de classes com baixo poder aquisitivo. E 

que 45% dos não-leitores têm mais de 40 anos, acenando para a relação entre envelhecimento e 

perda de poder aquisitivo. (CBL, 2004) 

A questão passa por velhos clichês, como a do preço do livro – um consenso que dura 

décadas. Os editores acusam as baixas tiragens. Enquanto isso, existe a pressão do consumidor 

por preços mais em conta, conforme apontou a pesquisa Retrato da Leitura no Brasil, 

registrando que 13% dos compradores de livros - e não dos não-compradores - pediram valores 

menores para poder consumir mais. Há também as particularidades do público brasileiro, que 

não aderiu ao livro de bolso, por exemplo, apesar dos preços em conta. “As coleções de livros 

de bolso resolveram o problema do preço em todo o mundo, menos no Brasil. Acredita-se que o 

brasileiro não goste de livros em conta.” (FICHTNER, 2001) 

Embora a Câmara Brasileira do Livro (CBL), com sede em São Paulo, e a SNEL 

(Sindicato Nacional de Editores e Livreiros), com sede no Rio de Janeiro, concentrem as 

informações mais confiáveis sobre o setor, merece crédito uma pesquisa publicada em 2004 

pelos professores Fábio Sá Earp, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e George Kornis, 

da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (VELLOSO, 2004: 118). Os dados são dos órgãos 

tradicionais, com a vantagem de serem comparados a de outros países. Fica-se sabendo que o 

mercado editorial brasileiro fatura US$ 900 milhões/ano enquanto o grupo editorial alemão 

Bertelsmann, no mesmo período, tem receita de US$ 9 bilhões. Ou que o livro no Brasil, na casa 

dos US$ 2, é mais barato que o preço médio no Japão, na casa dos US$ 7, ou US$ 14 nos EUA 

e US$ 10 na Austrália, mas a renda per capita dos nipônicos faz uma enorme diferença. A 

França, com população três vezes menor do que a do Brasil, produz 410 milhões de 

exemplares/ano, contra 340 milhões aqui. 

Bastante habituado a esses dados, o brasileiro letrado pode encontrar de novidade na 

pesquisa de Earp e Kornis a informação de que o faturamento das editoras caiu 48% entre 1995 

e 2003, que a quantidade de exemplares vendidos diminuiu 50% no mesmo período, fazendo jus 

ao desempenho econômico do país na ocasião. Some-se a esse mau negócio, estranho a um país 



 139

de 170 milhões de habitantes, a política incipiente de compras de livros para bibliotecas 

públicas, isso, num quadro em que os encalhes podem chegar a 15% - só em 2003 foram 44 

milhões de unidades.  

Esses títulos não foram parar nas bibliotecas públicas, como uma doação natural. 

(VELLOSO, 2004: 119) “... a pesquisa mostra que nenhum país do mundo gasta tão pouco com 

suas bibliotecas como o Brasil. E que cada uma das 13 maiores editoras do mundo vende 

sozinha mais que todas as editoras instaladas no país juntas.” (BRASIL, 2004: D5). 

Talvez não sejam comprados mais títulos pelo consumidor pelo simples motivo de que 

essa aquisição não significa um valor real para boa parte da população, habituada que está, 

historicamente, a não ver o livro como integrante de sua rotina. Diferentemente dos anos 1970, 

quando o número de títulos era pequeno e as edições maiores - beirando, em tiragem inicial, a 

casa dos três mil exemplares, pelo menos - do final dos anos 1980 em diante a característica tem 

sido a quantidade de títulos em detrimento da tiragem. Ou seja - o Brasil produz um sem-

número de títulos, em edições pequenas, a partir de mil exemplares, mas que não chegam, na 

sua grande maioria, a acontecer. É difícil imaginar hoje fenômenos como O segundo sexo, de 

Simone de Beauvoir, ou Veias abertas da América Latina, de Eduardo Galeano - ambos ficaram 

anos em catálogo e se tornaram objeto de discussão nas universidades e em outras instâncias. 

Foram lidos em grande escala, o que fez a diferença.  

Podem entrar nessa categoria o livro de contos Morangos mofados, de Caio Fernando 

Abreu, e mesmo uma literatura menor, como Feliz ano velho, de Marcelo Rubens Paiva - 

ambos, na década de 1980, embalaram a conversa dos adolescentes e jovens, marcaram uma 

época e ficaram mais do que um número nas estatísticas: estão na memória de dezenas de 

leitores. É o imaginário da literatura ultrapassando o território dos números. 

Hoje, o mercado editorial no país se inseriu num campo de consumo mais voltado ao 

entretenimento. Os best sellers estão em destaque, há lançamentos temáticos para determinadas 

épocas do ano, como datas temáticas, e assiste-se ao fato inusitado de que Luis Fernando 

Veríssimo substitui, aos poucos, o mago Paulo Coelho na preferência nacional. É uma troca 

digna de estudo. Seria Luis Fernando Veríssimo um popular de qualidade, capaz de substituir o 

esoterismo de Paulo Coelho? 

Ainda sobre o mercado editorial, vale indicar o aumento, de meados da década de 1990 

em diante, do número de editoras no país. Das 600, apontadas na obra Momentos do livro no 

Brasil, organizado por Fernando Paixão, em 1995, pela editora Ática, passou-se, no início dos 

anos 2000, para a cifra de 1.200 editoras (precisamente 1.280, de acordo com dados do 

Sindicato Nacional dos Editores de Livros - SNEL). O setor estaria empregando algo em torno 

de 22 mil funcionários. (VELLOSO, 2004: 120) A CBL trabalha com a quantia de 530 editoras, 

contabilizando apenas as que publicaram pelo menos cinco livros em um ano ou alguma tiragem 

acima de dez mil exemplares. (CBL, 2004) 
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5.5. Livrarias, revistas e bibliotecas 

 

Em contrapartida às boas notícias que rondam o mercado editorial brasileiro, o oitavo 

do mundo, o setor de livrarias - outro lugar por onde, em tese, passam os leitores de jornais - 

não apresenta desempenho satisfatório. Nem, portanto, reflete os movimentos da editoração. De 

acordo com a Unesco, um país de 170 milhões de habitantes deveria ter 17 mil livrarias, o que 

equivaleria a uma para cada dez mil pessoas. Dos quase seis mil municípios brasileiros, pouco 

mais de 600 contam com um posto de venda de livros. Houve, durante algum tempo, 

praticamente, o mesmo número de editoras e de livrarias, de acordo com dados ainda vigentes. 

A grande maioria de municípios brasileiros não dispõe de pontos de vendas de livros.  

De acordo com o Anuário Editorial Brasileiro, o país tem 2.008 livrarias, cerca de uma 

para cada 84,4 mil habitantes. Somados livrarias, sebos, bancas de jornais, escolas, 

supermercados e faculdades, chega-se a cinco mil postos de vendas de livros em todo o país. A 

Argentina possui seis mil livrarias (incluindo os sebos), segundo a Câmara de Papeleiros e 

Livreiros. Uma média de uma livraria para cada seis mil habitantes, considerando-se a 

população de cerca de 37 milhões, segundo a estimativa de junho de 2000. (SCOLESE, 2001: 

E-1) 

O Anuário, em parceria com a Câmara Brasileira do Livro (CBL), Associação Nacional 

de Livrarias (ANL), Centro Regional para o Livro na América Latina (Cerealc) e Associação 

Brasileira da Indústria Gráfica (Abigraf) apresentou ainda, entre seus dados que as regiões 

brasileiras contam com as seguintes porcentagens de livrarias: Sudeste (56% : São Paulo tem 

uma livraria para cada 41.625 habitantes); Sul (22% : Porto Alegre tem uma livraria para cada 

12.363 mil habitantes, provavelmente a melhor média nacional); Nordeste (15%); Centro-Oeste 

(4%) e Norte (3%). O Sul todo teria 442 livrarias e uma média de uma livraria por 56.722 

habitantes, ou uma livraria para cada 2,62 cidades. É o segundo melhor desempenho do país, 

perdendo para a Região Sudeste que, embora tenha uma livraria para cada 64.290 habitantes, 

tem uma livraria para cada 1,48 cidades. (SCOLESE, 2001: E-1) 

Alguns estados da nação se destacam como nichos privilegiados, estando dotados de 

livrarias, ainda que não em níveis ideais, mas acima da média nacional. Entre eles está o Paraná 

- com 399 municípios, a maior parte deles desassistidos - mas que conta, em determinadas 

cidades do interior com mais de um ponto de venda. Curitiba - ainda que sempre desponte 

depois de Porto Alegre nas estatísticas livreiras e igualmente no desempenho de vendas de 

revistas - também se destaca, oferecendo mais postos de venda que outras capitais brasileiras de 

porte semelhante, como Salvador e Recife.  

Dados levantados junto à Associação Nacional de Livrarias apontam que o Paraná 

contabiliza 176 livrarias, sendo 48 em Curitiba e 128 no interior. Some-se a isso 400 postos de 



 141

venda. Os municípios mais bem servidos são Cascavel (10 livrarias), Toledo (6), Maringá (5), 

Arapongas (7), Londrina (14) (FERNANDES, 1999 a: 1). O mesmo se pode dizer da capital do 

estado no quesito mercado de revistas. Trata-se de um termômetro interessante para balizar o 

comportamento, escolhas e universo dos leitores. Compradores de um produto, seriam também 

de outros.  

Levantamento da Associação Nacional de Editores de Revistas (ANER) aponta que a 

circulação total de títulos de revistas no país é de 600 milhões de exemplares/ano, mas apenas 

400 milhões desse total são confirmados pelo Instituto de Verificação de Circulação (IVC). O 

setor fatura na casa dos R$3 bilhões/ano e emprega 35 mil pessoas, em 295 editoras e prestação 

de serviços. Os 2.150 títulos lançados mensalmente são distribuídos nas 30 mil bancas, 

estimadas, em funcionamento no país. 

A Veja - quarta maior revista de informação em circulação no mundo – sai com 1.153 

milhão de exemplares por semana. Dados da ANER apontam a preferência pela Veja, seguida 

da Seleções (518 mil/mês), Viva Mais (479 mil/mês) e Época (453 mil/mês). À parte desse 

universo de excelência relativa do mercado de revistas e mercado editorial - pontuado pelo 

gosto da classe média - o setor de bibliotecas públicas põe-se ao final da fila. A situação 

nacional - avaliada pela Secretaria Nacional do Livro e da Leitura, órgão ligado ao Ministério da 

Educação - aponta o funcionamento de quatro mil bibliotecas no país. Ou mais precisamente 

4,780 bibliotecas.  

De acordo com pesquisa da Unesco, cerca de mil municípios brasileiros não dispõem de 

um acervo público, o que corresponde a 19% das cidades do país. (VELLOSO, 2004: 120) O 

ideal, afirma o MinE, seriam dez mil. De acordo com o mesmo ministério, das 180 mil escolas 

de ensino fundamental no país, só 26% possuem biblioteca. Fontes da Biblioteca Pública do 

Paraná apontam que 291 dos 399 municípios do estado participam do Sistema Estadual de 

Bibliotecas. Dos 399, apenas 49 têm bibliotecas públicas formadas. (FERNANDES, 2000 b: 6)  

 

5.6 A Internet 

 

São três milhões de computadores ligados à Internet no país, e, em tese, todos com 

acesso aos sites dos jornais. Estima-se que 8% da população do Paraná tenha acesso à Internet. 

E 14% dos seus aproximadamente dez milhões de habitantes teriam acesso ao computador. Para 

muitos empresários do ramo, no entanto, essa facilidade representou uma evasão do veículo 

impresso. O assunto é tabu. As consultas à rede, por exemplo, são realizadas no ambiente de 

trabalho dos usuários, na maioria das vezes, ou por adolescentes, em casa, esse um público não 

propriamente interessado em noticiário, mas no sortido da rede. A venda em banca, claro, saiu 

afetada de modo irreversível, e que vem mexendo com as estruturas da imprensa. 
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O assunto rende discussões acaloradas e inconclusas. A tendência é desafiar o senso 

comum que acredita que os sites de jornalismo estão roubando o público do jornal impresso. 

Segundo análise do jornalista Caio Túlio Costa, ex-diretor da UOL Brasil, nenhum dos 50 

portais mais visitados no país são de notícia e o jornalismo não passaria de 10% da audiência 

dos grandes portais. Tendo como base um ranking de abril de 2002, Costa observa que o 

Estadão ocupa o 31.º lugar – e que não contém só jornalismo. Nos Estados Unidos, quatro dos 

50 portais mais visitados são de notícia (CNN, MSNBC, CNET e The New York Times. O portal 

de maior audiência na seleção, o da CNN, em 12.º lugar com 19 milhões de visitantes por mês, 

corresponde a 27% da audiência do portal Yahoo! (COSTA, 2003: 106) 5. 

O mesmo se pode dizer dos blogs - nova febre na rede -  e nos quais é possível 

encontrar versões muito mais bem escritas, coloridas, reveladoras das notícias diárias, quando 

não, escritas pelos mesmos jornalistas da grande imprensa, impedidos de publicar certos 

detalhes nos veículos em que atuam. Já se fala, inclusive, no nascimento de uma blogosfera - 

ainda que sejam frágeis as análises sobre redação. O que se explica: os blogs vêm e vão de 

acordo com o termômetro político e social, não permitindo saber ainda se vão ficar. Mas já 

causam furor entre os empresários.  

Como escreveu o colunista Nelson Ascher (ASCHER, 2003: E-8) em coluna assinada 

no jornal Folha de São Paulo, “(...)a blogosfera não produz informação: somente a discute, 

coteja, filtra. Uma de suas funções tem sido justamente a triagem de notícias. Embora a internet 

coloque à disposição do leitor centenas ou milhares de jornais, revistas, webzines, quem é que 

dispõe de tempo para ler uma parte significativa do total? E mesmo se tempo não fosse um 

problema, caso consideremos a altíssima taxa de redundância, valeria a pena? Os blogs, de 

acordo com seus interesses, preferências e pendores ideológicos, oferecem comentários e 

estabelecem os links que julgam necessários, enquanto o leitor, por seu turno, após visitar 

vários, voltará, por razões de utilidade e/ou afinidade e/ou credibilidade, a alguns poucos, 

tornando-se seu freqüentador.  

Assim, se a blogosfera concorre diretamente com as páginas editoriais e de opinião da 

grande imprensa, ela não substitui e pode, aliás, estimular o que esta faz de melhor (quando o 

faz): reportagens, sobretudo as investigativas. O livro A nova mídia, de Wilson Dizard, 

publicado no Brasil em 1998, depois de uma carreira estrondosa nos Estados Unidos quatro 

                                                 
5  No levantamento feito por Caio Túlio Costa, em 2002, a audiência do jornalismo nos portais estava da 
seguinte maneira. No Terra, de 50 sites mais visitados, seis eram de jornalismo, representando 6% da 
audiência. No Yahoo! Brasil, de 50 sites mais visitados, um é de notícia, com 1,74% da audiência. No 
BOL, de 50, igualmente, um é de jornalismo, com 0,11% de audiência. No Globo.com, entre 50, três 
eram de jornalismo, com 6% de audiência. No IG, de 50, três sites de noticias, com 7.2% da audiência. 
No UOL, primeiro portal brasileiro em visitação, de 50 sites, oito se relacionavam a notícia – ou seja, 9,5 
de audiência entre os 50 sites mais visitados. (COSTA, 2003: 109s) 
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anos antes, foi pioneiro em levantar o beco em que se encontra a imprensa depois de tantos e tão 

velozes ganhos tecnológicos no campo da informação.  

O autor analisa a mídia pós-computador, TV por satélite ou a cabo, telefone celular e 

Internet. E projeta essas mudanças no futuro. Entre as mais importantes contribuições do livro 

para o campo da leitura está a afirmação de que a Internet permitiu pensar a informação de 

maneira geral, que consagrou a comunicação à distância, colocando a perigo padrões antigos, 

padronizados e homogêneos. É o que comenta, sobre Dizard, o professor Paulo Vaz, da Escola 

de Comunicação da UFRJ: 

 
Este padrão dividia os homens em produtores e receptores, implicava a seleção 

das informações a serem divulgadas, produzia a homogeneidade de interesses dos 
receptores e, por fim, assegurava às empresas de mídia limitação da concorrência, na 
medida em que as informações eram produzidas e distribuídas diferenciadamente de 
acordo com a especificidade do veículo: o texto para a imprensa, o som para o rádio, 
a combinação de imagem e som para o cinema e a TV. (VAZ, 2000: 6) 

 

Vaz prossegue sua análise salientando, de acordo com o livro, que a digitalização 

reduziu os custos da difusão da informação, mas que todo esse aparato não redunda 

necessariamente no aumento de leitores, apesar da multiplicação de dados ao alcance das mãos. 

A rede, na sua opinião, não conta com credibilidade e confiança. O futuro aponta que tudo 

poderá ser publicado, mereça ou não.  

Na prática, a saída seria a personalização crescente da informação e a segmentação, 

como forma de controle. Mas nada impede que o tempo dos internautas na rede tenha saltado de 

19 para 45 minutos entre 1997 e 1999, reiterando o poder da web no universo do consumo 

(VAZ, 2000: 6). Outro aspecto em voga quando se trata de jornalismo e Internet - e as relações 

de leitura - diz respeito à linha tênue que separa a informação da publicidade, causando 

confusões com o conteúdo editorial. O assunto é estudado por Eugênio Bucci em Ética na 

imprensa. O autor destaca que um simples toque no mouse e o internauta acessa a mercadoria 

citada na reportagem - em especial em matérias sobre moda, música e livros. Uma história da 

leitura está passando pelos jornais - veículos que se converteram numa instância secundária no 

universo em questão, embora tenham interferência direta nessa prática, já que está se falando de 

uma leitura no sentido mais dinâmico do termo, de uma prática criadora, produtora de sentidos, 

de opinião. (CHARTIER, 1996) 

Outra ligação entre o jornal e o leitor se dá no território do imaginário - ler jornal é 

participar da montagem ou recorte do mundo que se faz ali, é adotar aquela seleção de notícia, é 

se sensibilizar e mesmo entregar a outra pessoa (no caso, repórteres e editores) a incumbência 

de filtrar os acontecimentos, conduzindo-os até eles. O texto de jornal, por mais frio que pareça, 

tem um tom de confidência. Ele não pode ter o didatismo da educação. Não pode ser 

professoral. Não seria legítimo. Quando o leitor se sente tratado como alguém que não sabe das 
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coisas, tende a se afastar. Essa relação só é legítima numa sala de aula, até porque o aluno se 

sujeita socialmente à posição de aprendiz. Numa matéria de jornal, a imagem mais recorrente é 

a do amigo que põe a mão no ombro do outro e conta algo que descobriu, de primeiríssima mão. 

Se a impressão do leitor é de que o fato está sendo contado em seu ouvido, o jogo da pouca 

leitura pode estar sendo revertido.  
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6. HISTÓRIAS DE LEITORES DE JORNAL 

 

6.1 Lugar privilegiado 

 

O capítulo que se segue, em que oito leitores, das mais variadas faixas etárias, falam de 

sua relação com o jornal, pede que se relembre de que maneira as teorias e a estética da 

recepção se posicionam, e porque o campo da comunicação preferiu o enfoque sociológico da 

figura do leitor, em detrimento do leitor desenhado pelas teorias de Jauss, Iser e Eco, expostos 

no capítulo 2 desta dissertação. 

Os anos 1960 foram um marco nos estudos de comunicação. Os meios começam a ser 

vistos como cultura para a massa e os profissionais do jornalismo e da publicidade passam ser 

formados em escolas, faculdades e universidades, dispondo de registros e reconhecimento 

público jamais antes registrado. A teoria e a prática, então, são entendidas de maneira menos 

dissociada. Essa unicidade se torna uma bandeira, ainda que tenha permanecido muito forte a 

idéia de que teorizar é retirar algo da realidade, abstraindo-a, para contemplá-la 

(POLISTCHUK, TRINTA, 2003: 18) Mas, na atual atmosfera reinante, teorizar é uma ação 

capaz de unir experiência, sentimento e pensamento. A teoria que merece confiança é aquela 

que combate a ingenuidade e informa a prática. 

A divisão entre teoria e prática ganha ainda uma função ideológica, a de legitimar a 

divisão de trabalho, diferenciando quem pensa e quem faz. Daí ser tão combatida. Esse é um 

campo de tensões políticas estritamente sessentistas, quando se busca uma síntese capaz de 

tornar o mundo habitável, mais do que compreensível. Quer-se a tensão dialética, que permite a 

passagem do pensamento abstrato para a realidade concreta. Nesse contexto de intensas lutas 

ideológicas,e de tempo e história em ebulição, o pensamento comunicacional pendeu menos 

para a tensão dialética e seus dilemas e mais para o pragmatismo do ideário filosófico neoliberal 

e o pragmatismo tecnocrático. 

A comunicação fica no meio de um fogo cruzado ideológico, entre esquerda e direita; e 

sujeita a toda sorte de importação de modelos (em especial dos EUA e da França), mas 

principalmente sujeita ao negativismo teórico e a radicalismos. Foi esse, por sinal, o tom dado 



 146

ao ensino e à pesquisa na área.  Ensinar Comunicação era dotar de “consciência crítica”, 

combater os valores da classe dominante. Por outro lado – principalmente o lado do setor 

produtivo - essa situação é bastante propícia para que vingue o paradigma matemático-

informacional ou funcionalista-pragmático, que trata os meios de comunicação como 

quantificação, estatística, índice de audiência. É um paradigma instrumental, positivista, com 

ênfase nos resultados, que tem como fontes a psicologia do comportamento, os métodos da 

sociologia funcionalista, e bebe na fonte da filosofia americana do século XIX. 

Há um campo de teorias que se desenvolve até chegar ao momento em que as teorias da 

comunicação vão se cruzar com a estética da recepção. Do final do século XIX até os anos 

1930, ganhou impulso a idéia de que os homens agiam movidos por “automatismos 

comportamentais” e que os meios de comunicação teriam um poder desmedido de condicionar 

as pessoas (POLISTCHUK, TRINTA, 2003: 83). É uma idéia de leitor vigente, que terá 

desdobramentos e ganhará construção sólida. O efeito mais evidente dessa influência é uma 

sociedade impessoal, não mais regida pelas relações de vizinhança, mas por um individualismo 

à beira do grotesco, que condenava o homem à solidão e à obediência. Nesse contexto, a mídia 

ganha importância, para bem e para mal. Ao mesmo tempo em que ela pode romper o 

isolamento do homem sujeito ao modelo industrial, ela o manipula e condiciona 

ideologicamente, aniquilando a defesa do grupo, da coletividade, da comunidade. 

Esse paradigma dá impulso ao funcionalismo sociológico, que floresce nos Estados 

Unidos dos anos 1940, tendo como base o positivismo e o pragmatismo. Segue, como método, a 

investigação empírica – aquele que prega que o todo se alcança pelo funcionamento das partes. 

Isso supõe que haja sempre uma tendência para o equilíbrio e para a integração, assim como 

para o consenso. Tudo o que ocorre pode ser explicado funcionalmente, como parte de um 

grande sistema. Em resumo, pauta-se numa analogia entre o corpo humano e o corpo social – e 

assinala que cada indivíduo colabora para o funcionamento do corpo social. 

Em 1948, o cientista político e professor da Universidade de Yale, nos Estados Unidos, 

Harold D. Lasswell formula um modelo teórico de comunicação. Ele quer determinar a estrutura 

e a função da comunicação na sociedade, expandindo o modelo de Aristóteles – que estabelece 

uma seqüência interrogativa para explicar o processo de comunicação. Com Laswell surgem 

expressões como “análise de mecanismo de controle” e “análise de conteúdo” e “análise da 

mídia”, assim como “análise de reação do público”. O cientista avança no estudo do feedback 

(“realimentação”), mas pouco no entendimento do contexto social, cultural, estético, econômico 

e político em que se dá a comunicação. O que se justifica: seu modelo é compartimentalizado 

demais, ainda que tenha avançado na compreensão dos efeitos da comunicação 

(POLISTCHUK, TRINTA, 2003: 89). 

Lazarsfeld era professor da Universidade de Colúmbia e estava alinhado com os 

funcionalistas. Ao afirmar que o ser humano “faz escolhas”, coloca-se em oposição à idéia 



 147

corrente de que o público é massivo e que somente reage aos impulsos da comunicação. Sua 

“investigação ao modo crítico” faz oposição à Escola de Frankfurt – a qual defende uma boa 

explicação filosófica e política da ação dos meios de comunicação, mas que nada avança no 

entendimento do significado desses meios. Para Lazarsfeld, que estuda com afinco os efeitos da 

propaganda política, cada indivíduo é capaz de procurar e encontrar um meio de comunicação 

adequado a si mesmo (POLISTCHUK, TRINTA, 2003: 93). E considera que os meios de 

comunicação também podem gerar uma “disfunção narcotizante” – ou seja, o excesso de 

informações pode entorpecer a sensibilidade do público, provocando nele o desinteresse. Ou 

seja, a superinformação levaria, no final das contas, à desinformação. 

Entre outras questões, Lazarsfeld pensa nos efeitos limitados da mídia, na comunicação 

interpessoal como formadora de opinião, na exposição seletiva, na duplicidade do fluxo 

comunicacional e, principalmente, leva em consideração a primazia de um ponto de vista do 

receptor. Mídia, para Lazarsfeld, é reforço de uma opinião, mas não provoca mudança. Na 

esteira de Lazarsfeld, desenvolvem-se nos Estados Unidos diversos estudos sobre os efeitos da 

publicidade sobre o consumo, por exemplo. Ou seja, busca-se entender como se comporta o 

público diante da avalanche midiática. A base é uma psicologia experimental, que pesquisa 

situações como o tempo de exposição a uma determinada mensagem, questões qualitativas e 

quantitativas, memorização e impacto. Mas permanece a imagem do “receptor puro”, sujeito à 

vontade e à mente dos emissores. Joseph Klapper, por exemplo, questiona as afirmações do tipo 

“a mídia gera a violência” ou “a mídia faz a cabeça das pessoas”, e passa a considerar variantes 

sociológicas, como “classe social”, “inclinação pessoal”, “intenções de escuta”, “configurações 

de personalidade”. (POLISTCHUK, TRINTA, 2003: 93). 

Destaca, no efeito da mensagem, a imagem que o público tem das fontes de informação; 

a disposição momentânea em reter as informações que recebe, entre outros. Em resumo, 

Klapper considera os receptores pessoas que fazem escolhas, e pessoas sujeitas ao contexto 

social em que se encontram. Os meios de comunicação, nesse processo, atuam em conjunto com 

outros elementos determinantes nas escolhas, como os sociais e culturais. As causas, portanto, 

são cooperantes, não obrigatórias (POLISTCHUK, TRINTA, 2003: 96). Ou seja, a mídia não 

tem poder sozinha – uma idéia já reforçada por Lazarsfeld.  

Alguns modelos passam a se ocupar de produzir provas irrefutáveis de que a mídia 

exerce influência sobre o receptor. Afinal, é preciso explicar o alto grau de consumo gerado pela 

exposição aos meios de comunicação social. Em paralelo, há a necessidade de superar o modelo 

positivista, o funcionalismo sociológico e afirmar que o público faz uso da mídia, de acordo 

com seus interesses e com suas necessidades. À mídia, por sua vez, cabe satisfazer essas buscas. 

Destacam-se, nesses estudos, teóricos como J. G. Blumler e Elihu Kattz, ocupados em pesquisar 

o grau de satisfação gerado por um meio como a televisão, e quais necessidades o público busca 

satisfazer. 
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Os resultados passam por questões como entretenimento (escape psicológico e social); 

relacionamento (alívio da solidão); identificação (busca de reforço de pensamentos ou soluções 

de problemas); vigilância e fiscalização (a televisão como janela aberta para o mundo). As 

conclusões são óbvias – a mídia serve de alívio para conflitos e tensões. E todos esses modelos 

e paradigmas são bastante úteis para as pesquisas de mercado, uma vez que são bastante 

centrados no público. A teoria peca, no entanto pela falta de análise de conteúdo, ou seja, 

percebe o que a mídia fornece e de que maneira, seus produtos, e fica por aí. Outra crítica é que 

o modelo funcionalista parece supor que a mídia existe para satisfazer necessidades e, logo, para 

determinar e influenciar o gosto do público. 

O modelo funcionalista-pragmático tem uma grande qualidade – assimila tanto a 

sociologia quanto a ciência. Mas deixa em aberto o desejo de submeter a comunicação à 

aferição científica, quase que a colocando no laboratório, a exemplo do que tentaram realizar 

David K. Berlo e Wilbur Schramm. Outros cientistas trabalham nessa perspectiva, como John 

B. Watson (1878 – 1958), ligado ao behaviorismo. Esse estudo busca a “ação observável”, 

objetiva. Outro cientista, Norbert Wiener, ocupa-se dos “comportamentos automáticos”, 

produzindo uma espécie de cibernética aplicada às reações humanas (POLISTCHUK, TRINTA, 

2003: 100). 

Esses estudos inevitavelmente atingem a comunicação – também passível de sujeitar-se 

a princípios matemáticos e estatísticos. Vale lembrar que essas teorias surgem num momento de 

deslumbre tecnológico, como o avanço das linhas telefônicas. Claude Shannon e Warren 

Weaver, engenheiros da Bell Telephone, nos EUA, apresentam, em 1949, uma teoria da 

informação bastante simples. Um emissor seleciona uma mensagem, que é codificada por um 

emissor mecânico, que a converte em sinal. Esse sinal é enviado a um receptor mecânico, que a 

transmite, decodificada, para um destinatário. Aparentemente banal, esse esquema serve para 

pensar na eficiência da comunicação de uma mensagem, na nitidez dos sinais e na forma como 

alcança sua finalidade. 

O resultado é que as questões técnicas são facilmente solucionáveis, o mesmo não se 

pode dizer do aspecto semântico. Cabe ao engenheiro evitar que os problemas na parte técnica 

aconteçam, combatendo os ruídos. Os canais, por acréscimo, precisam ser analisados, para que 

os destinatários sejam atingidos. A influência behaviorista é flagrante. 

O modelo teórico de Wilbur Schramm foi de grande avanço no campo da comunicação. 

Schramm passa por importantes universidades americanas e termina sua carreira considerado 

um dos “pais da comunicação”. Um de seus méritos é ter amenizado os conceitos de transmissor 

e receptor, considerando-os uma só pessoa. Ambos se situam no campo da experiência – um 

conjunto de vivências sociais e culturais adquiridas na vida cotidiana. A mensagem liga um 

componente a outro. Schramm, desse modo, vence o unilateralismo com que era vista a 

comunicação, dando-lhe um caráter de realimentação e retroalimentação (POLISTCHUK, 
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TRINTA, 2003: 106-108). A comunicação, para ele, está relacionada à troca e criação de 

sentidos. E quanto maiores são as experiências comuns, mais enriquecedora será a troca.  

A Escola de Frankfurt, formada na época da República de Weimar, na Alemanha, com 

um grupo de intelectuais formado por Theodor Adorno e Max Horkheimer, nasce em 1923, 

como o Instituto de Pesquisa Social de Frankfurt am Main, uma instituição voltada para a 

pesquisa sociológica que adota a filosofia marxista. Horkheimer, a partir de 1930, vai reorientar 

essas linhas pesquisa, adotando uma filosofia da cultura e da psicanálise. Ou seja, Marx passa a 

ser estudado em companhia de Freud, dando origem à teoria crítica da cultura, preocupada com 

o mal-estar provocado pela sociedade capitalista. 

Os teóricos substituem o termo “cultura de massa” por “indústria da cultura” – o termo 

cultura tinha para os alemães um sentido mais amplo do que para os americanos, que a 

entendiam como estilo de vida, enquanto os alemães viam na cultura a “índole nacional”. 

Naturalmente, a Escola de Frankfurt se oporá a todas as vertentes do funcionalismo sociológico 

americano, rejeitando as análises descritivas e factuais, a razão instrumental, a visão de uma 

ordem social, limitando-se à coleta de dados, ignorando as mediações sociais. O governo 

alemão desaprova esses estudos e, nos anos 1940, os frankfurtianos se refugiam nos Estados 

Unidos, ganhando maior visibilidade. 

As afirmações da escola sedimentaram-se, popularizando o papel da ideologia na 

comunicação; denunciando a barbárie cultural,  o uso que a classe dominante faz dos meios de 

comunicação, e a manipulação desses meios. Mas o grande assunto da Escola de Frankfurt é 

mesmo o risco de massificação total da sociedade, acabando com a liberdade individual, já que 

os meios de comunicação não encorajariam o exercício crítico, padronizam o gosto, 

deteriorando a cultura genuína. Os bens simbólicos surgem em escala industrial. São 

serializados, não têm aura, proporcionam alienação, são espetáculo (POLISTCHUK, TRINTA, 

2003: 113). 

Numa sucessão, as teorias de comunicação permanecem, ao longo do século XX, 

pensando o leitor no campo da influência sofrida, da manipulação, mas raramente tomado como 

um ser pensante, com possibilidade de preencher os espaços vazios da informação. Essa 

proposição, contudo, está tangenciada nas teorias mais críticas e menos pragmáticas, dispostas a 

considerar no público que se defende da manipulação dos meios alguém que interage com eles. 

É o caso do modelo teórico marxista. 

Em A ideologia alemã (POLISTCHUK, TRINTA, 2003: 118), Marx afirma que a classe 

que detém os meios de produção também controla a produção de idéia. A classe dominante, 

portanto, encontra um meio de representar a realidade a seu modo. É uma idéia que fará escola e 

alimentará a animosidade contra os meios de comunicação, vistos como porta-vozes da vontade 

das elites governantes. Em miúdos, a acusação afirma que para os funcionalistas é proveitoso 

pensar os meios de comunicação como técnica e não como instrumento, criador de mitos ou 
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coisa que o valha. No meio dessa discussão apaixonada, a figura do leitor – o maior interessado 

– ficou esmaecida. 

Em paralelo à contribuição da estética da recepção a esse embate, merece ser citada a 

“teoria culturológica”, de base européia, cujos expoentes são o filósofo Edgar Morin, Roland 

Barthes e Umberto Eco. Eles mudam o foco dos meios de comunicação para a indústria da 

cultura, mergulhando no campo da antropologia cultural e neutralizando a teoria crítica da 

Escola de Frankfurt. 

 
Edgard Morin enxerga na “cultura massiva” uma intensa circulação de 

imagens, símbolos, ideologias e mitos, que dizem respeito tanto à vida prática, quanto 
à vida imaginária. O sociólogo francês se detém no estudo de aspectos da cultura 
difundida pelos meios de comunicação. E mostra, com abundantes exemplos, que 
nessa forma de cultura se delineia uma mitologia, em contraste às exigências de 
realismo factual e à rapidez com que os acontecimentos se sucedem. Morin parece 
fascinado ante os sonhos de evasão, onipresentes nessa vasta produção cultural. Aqui 
a vida imaginária é mais intensa e significativa do que a vida de todo dia; é 
“imaginação da vida”, facilmente encontrada em filmes, novelas de televisão, 
romances populares e notícias de variedades (faits divers). (POLISTCHUK, 
TRINTA, 2003: 127) 

 

Eco, à semelhança de Morin, vê na cultura de massa a forma por excelência de 

expressão do homem moderno e se coloca numa cruzada antifetiche, ou seja, propõe-se a 

desarmar as teorias catastróficas idealizadas pelos intelectuais de Frankfurt, que teriam 

fetichizado a mídia. Mas essa cruzada não contempla o leitor. Eco se alinha com Jauss e Iser, 

mas os estudos críticos ganham outra faceta nos estudos culturais, que têm Antonio Gramsci 

como paradigma. A palavra de ordem continua sendo perceber a dinâmica do poder. Mesmo 

assim, os estudos culturais deram sua contribuição ao debate, porque também lançam um olhar 

sobre a teoria crítica e sobre o lugar passivo que destina ao leitor-receptor. Para frankfurtianos, 

o leitor tem vontade própria, história pessoal, capacidade de seleção, repertório, mas a 

mensagem é ideológica, manipuladora, dominadora, a ponto de deixar o receptor sem ação. Para 

os teóricos dos estudos culturais sempre há troca simbólica possível (POLISTCHUK, TRINTA, 

2003: 131). 

 

6.2 Questão de estética 

 

Os depoimentos de leitores que se seguem bem poderiam ser lidos à luz de algumas 

dessas teorias, ou de outras tantas, como a do modelo do “meio como mensagem”, de Marshall 

McLuhan, ou da midiologia francesa, de Regis Debray. Mas a escolha recai sobre a estética da 

recepção, na tentativa de identificar e observar alguns aspectos. Ao recorrer à estética da 

recepção encontram-se diversas acepção de leitor e de leitura. Passa-se, por exemplo, pelo 

“leitor ideal” de Roman Ingarden e Michel Riffaterre, aquele que não só está equipado para a 
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leitura como é capaz de registrá-la. (FERNANDES, 1999: 249). Pelo “leitor ingênuo”, de Jauss, 

aquele que, mesmo estando preparado, é capaz de surpreender com o que lê. O “leitor implícito” 

de Iser, um leitor que não existe de forma concreta, histórica, mas que vai existir à medida que 

decifra as orientações contidas no texto. Pelo “leitor-modelo” de Eco, capaz de decifrar as linhas 

cruzadas, abrir portas, colaborando na compreensão do texto, atualizando-o. (FERNANDES, 

1999: 251). Passa-se igualmente pela relação dialógica entre texto e leitor e pela tensão que esse 

diálogo acarreta. “... o leitor pode também consistir em fator de conservadorismo, à medida que 

seu ‘horizonte de expectativa’, formado pelo que se faz em matéria de literatura, oferece maior 

ou menor resistência às iniciativas inovadoras do escritor.” (MATTELART, 1999: 146). 

Em todos esses modelos, o que emerge é uma opção intelectual e política – justo a que 

se dispõe a correr riscos em busca do leitor e de se maravilhar com ele (LIMA, 2002: 13). Há 

desdém em relação às tentativas de entender a literatura na sociedade, que outra coisa não é 

senão pensar o envolvimento da arte com a realidade. Caso se permita pensar o jornalismo nesse 

território, mesmo que uma arte menor, a discussão ainda é válida e igualmente política, numa 

época em que esse leitor – seja ele de jornal ou de literatura – passa a ser tratado como clientela, 

como consumidor apenas. Mas texto e leitor não são um circuito fechado, embora esse 

pensamento dê maior autonomia a quem escreve, com a vantagem de não haver obrigação de se 

digladiar com o comércio e suas exigências, raramente amigas do bom texto. “Pois o que 

significa considerar o leitor fora da obra senão retornar à velha dicotomia entre sujeito e 

objeto?” (LIMA, 2002: 18). 

Para o acompanhamento do leitor, optou-se como método de pesquisa pela utilização da 

observação participante e pesquisa-ação. A proposta foi acompanhar grupos de leitores de 

jornal, em suas casas, de modo a perceber que tipo de relações de uso, interpretação e interação 

estabelecem com o veículo impresso. Ou seja, cabe ao observador registrar questões relativas ao 

cotidiano – como horário e tempo destinado à leitura; escolhas editoriais – ou seja, preferência 

por essa ou aquela editoria ou tipo de notícia; em que medida a leitura se transforma em 

conversa doméstica ou profissional; a permanência do jornal, muitas vezes através do recorte e 

arquivamento de matérias. 

A observação visa também entender se as crenças em torno do leitor de jornal – a de 

que está em busca de informação, sem estabelecer relações mais complexas com os fatos – e da 

própria notícia, como a de que envelhece diante da velocidade da televisão, do rádio e da 

Internet, subsiste. Todos os pontos destacados na observação procuram, enfim, demarcar se há, 

e até onde pode ir, a relação dinâmica e criativa do leitor com o jornal e se ele de alguma 

maneira, se reinventa diante da velocidade da cidade e das muitas opções de acesso à 

informação a sua disposição. 
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Para a observação, seguiu-se um roteiro com os seguintes itens, atendidos de maneira 

mais ou menos rígida, sendo que em diferentes contatos aspectos próprios desse ou daquele 

entrevistado ganharam evidência. 

 
1. Lê jornal todos os dias?  

2. Se não lê todos os dias, em que dias lê? 

3. O que determina a escolha de em que dia ler e em que dia não ler. 

4. É assinante de algum jornal? Qual? Há quantos anos? 

5. A que horas do dia prefere ler o jornal? Por quê? 

6. Quanto tempo gasta em média para a leitura dos jornais nos dias de semana? 

7. Quanto tempo gasta em média para a leitura dos jornais nos fins de semana? 

8. Divide o jornal com alguém? Quantas pessoas da casa lêem o mesmo jornal? 

9. Tem o hábito de recortar partes do jornal para guardar? 

10. Segue um roteiro rígido de leitura? Começa sempre pela mesma parte? Qual? 

11. Você tem uma liturgia doméstica que envolva o jornal? 

12. Há algum tipo de notícia que faz com que mude seu roteiro de leitura? Qual? 

13. Que cadernos do jornal você raramente lê? 

14. Que destino é dado ao jornal do dia anterior? 

15. Você consome que outros tipos de produtos culturais (livros, discos, DVDs...) 

16. O que o jornal significa para você 

 

A estética da recepção funcionou como uma bússola nessas pequenas inserções. A 

perspectiva foi sempre a de perceber o leitor não como um complemento, mas como um agente. 

E ser agente passa pela compreensão, mas também pelas práticas, pelo modo como lê. Outro 

ponto de vista é o da redenção. Em oposição à leitura pragmática, com serventia, buscou-se 

perceber a leitura que se encarna como história de vida, a exemplo de Maria Helena Ferreira e 

Gilce Feres, que fazem narrativas sobre seu nascimento como leitoras de jornal. Uma, lendo 

páginas recortadas que enrolavam frutas e verduras que chegavam a sua casa; a outra lembrando 

da adolescência, quando acompanhava o pai, numa cidade pequena, atrás de revistas e de 

jornais.  

A observação participante esteve atenta ao imaginário dos leitores, e como esse 

imaginário é alimentado pelos jornais, o que é próprio da experiência estética. “Na experiência 

estética, o sujeito tem a possibilidade de se afastar de si, de seus hábitos e valores cotidianos, 

para se experimentar na alteridade da obra. É inegável, pois, o ganho da interpretação.” (LIMA, 

2002: 22). É o que se pode perceber na fala da leitora Edilete de Queiroz Passarino. Tornou-se 

leitora ao se casar, para ter o que falar com o marido. Hoje, passados os 70 anos, lê à noite, por 

prazer, abstraindo o tempo da notícia, a utilidade, para intuir seu significado. 
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Por fim, o exercício visou relacionar as experiências do leitor com as representações do 

texto, fugindo à ditadura da interpretação correta, exata, aniquilando os espaços vazios e as 

peculiaridades do texto (LIMA, 2002: 27). O leitor Luiz Mário Sierakowski contrapõe sua visão 

de mundo à do jornal, dialoga com ele, colocando à prova suas idiossincrasias. Em oposição a 

ele, Ildefonso Irineo Chepanski procura no jornal um comentário da realidade, um motivo de 

emitir opinião e de exercitar a fala – realizando o diapasão da notícia, razão última pela qual ela 

existe. 

Merece menção o lingüista russo Mikhail Bakhtin e sua concepção dialógica da 

linguagem. Para ele, a linguagem só vale em direção ao outro, não se reduzindo a um mero 

reflexo de interesses sociais, estando presa às relações sociais, políticas, econômicas e 

ideológicas. A linguagem ée um campo de tensão e de conflitos. (citado por MATTELART, 

1999: 145) 

A metodologia chamada de observação participante gozou de certa popularidade no 

Brasil durante os anos 1980 e 1990, em especial nos estudos de Comunicação Social, caindo em 

desuso logo em seguida, abandono que pode ter sua causa na crise do paradigma marxista 

(PERUZZO, 2005, 125). Ganhou impulso, em seu início, como reação à pesquisa de cunho 

positivista, ao mito da neutralidade científica e a uma certa ditadura das estatísticas como forma 

hegemônica de verificação.  

Consistena inserção do pesquisador no ambiente de seu entrevistado, interando-se com 

a situação que está investigando. Porém, sem perder a autonomia, não permitindo que o grupo 

determine os objetivos da pesquisa e a interpretação dos dados. Representa um movimento de 

deslocamento da universidade para o campo concreto da realidade. (FALS BORDA, 1981, 60) 

E uma afirmação de que interessa à ciência não apenas o quantificável, mas o qualificável, que 

há mais a estudar do que o que pode ser transformado em estatística. 

No campo da comunicação social, a observação participante surge como recurso para 

estudar mais de perto experiências populares, raramente contempladas pelas grandes 

corporações e pela própria universidade; como alternativa aos tradicionais estudos de audiência, 

percebendo melhor os mecanismos que levam a uma determinada escolha ou elaboração dos 

conteúdos; para se aproximar mais dos grupos pesquisados. (PERUZZO, 2005, 131). 

 
A observação participante – ou investigação etnográfica – realizada com a 

finalidade de observar comportamentos das pessoas em relação aos meios de 
comunicação pressupõe a inserção do pesquisador no ambiente investigado (uma 
família, uma gangue, um grupo profissional, uma comunidade, etc.) e, em geral, 
objetiva observar como se processa a recepção das mensagens dos massa media, 
como elas são entendidas, decodificadas e reelaboradas. Pode também ter a finalidade 
de observar os processos comunicativos interpessoais, grupais ou comunitários, 
envolvendo os meios massivos ou outros processos de comunicação, como os 
grupais, e meios alternativos de comunicação. (PERUZZO, 2005, 136) 
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É consenso que o pesquisador deve “ver as coisas de dentro” e “assumir o papel do 

outro” – posturas que acabam determinando procedimentos metodológicos – sem, no entanto, 

confundir-se com os pesquisados, de modo a perder a própria identidade. Ao querer captar as 

manifestações do outro ou mesmo se passar pelo outro, o pesquisador deve levar em conta de 

que sempre será um elemento estranho no grupo ou no ambiente. (PERUZZO, 2005, 126) 

 

6.3. Na casa do leitor 

 

Na seqüência, são apresentados os resultados a partir dos encontros de observação com 

oito leitores de jornal em suas próprias casas. O registro ainda não constitui uma observação 

participante, pois os contatos foram de uma hora cada – na semana de 14 a 19 de novembro de 

2005 – e visam provocar novos encontros. O grupo escolhido tem um perfil definido: mais de 

45 anos, tempo (dois deles são aposentados, uma é dona de casa e outro é autônomo) e 

condições financeiras razoáveis para a leitura. Há, em exceção, um adolescente. 

 

6.3.1 Maria Helena Ferreira, 55 anos, professora de Língua Portuguesa na rede pública 

estadual e municipal de Araucária, recém-aposentada em um de seus padrões, no Colégio 

Estadual Deputado Vespertino Ferreira Pimpão. Permanece por mais meio ano, em 2006, 

na Escola Municipal Rural Rosa Pichette. Participa de núcleo de professores da Unicamp 

que pesquisa uso de jornal em sala de aula. 

 

Não lê jornal todos os dias, mas declara que se esforça para que a leitura possa ser feita 

sempre. As falhas em alguns dias se dão por falta de tempo, ou alguma mudança de horário 

que lhe altere a rotina – o que acontece comumente, pois é professora e mora com o pai, já 

idoso, por quem é responsável. A leitura pode se dar em qualquer momento, muitas vezes 

sendo possível apenas à noite, antes de dormir. Gasta em média 30 minutos lendo jornal. 

Não é mais assinante de jornais e revistas, por motivos financeiros. Freqüenta uma banca na 

frente do prédio onde mora, no bairro do Novo Mundo, e é capaz de apontar vários pontos de 

venda, como panificadoras, no entorno de sua casa. 

Seu ritual é quase sempre o mesmo. Começa pelo caderno de cultura e seu jornal é a 

Gazeta do Povo. Procura lançamentos de livros e adora encontrar informações sobre coisas que 

já conhece – a exemplo de comentários sobre livros que já leu. Mas pode subverter esse ritual, 

começando da capa e seguindo a ordem editorial. Ou estabelecer uma nova ordem a partir de 

alguma notícia que tenha achado interessante. Costuma pular o caderno de esportes e o caderno 

mundo. Não lê jornal assistindo à tevê. E, a depender do tempo, lê até a seção de classificados – 

modalidade que usa como exercício em sala de aula, quando pede para os alunos escreverem 
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colunas de anúncios. Costuma recortar o jornal, repassar o material para interessados nesse ou 

naquele assunto, e usar textos destacados em sala de aula. 

Diz que há momentos em que faz questão de não ler, “momentos em que gostaria de 

morar no interior, onde ninguém saiba nem ler nem escrever, nem de nada que está acontecendo 

no mundo”. “Esses dias”, define Maria Helena, são aqueles em que se sente saturada por uma 

exaustiva exposição a um determinado tipo de notícia – a exemplo da crise política ou de 

grandes tragédias. A mesma reação esboça quando o tema é a violência de qualquer natureza. A 

indignação de Maria Helena com o noticiário vem de um sentimento de injustiça e revolta, pois 

compara o esforço que faz para que as coisas dêem certo, e o resultado estampado nas páginas 

dos jornais. 

Maria Helena não lembra exatamente quando começou a ler jornal, mas tem na 

memória um episódio. De família pobre, natural de Vila Emília, hoje Emilianópolis, região de 

Artur Bernardes, estado de São Paulo, comumente chegavam a sua casa mantimentos 

embrulhados em papel de jornal. Ela recolhia os embrulhos e lia as folhas, ficando frustrada por 

não conseguir saber o fim das notícias. “Gosto muito de narrativas. Meu pai me contava 

histórias quando eu era criança e acho que meu gosto pelo jornal tem a ver com isso. Quero 

ouvir histórias”.  

Outro episódio de sua infância foi quando dormiu lendo jornal na cama e a lamparina de 

querosene virou no leito. “Poderia ter morrido queimada. Não sei como não aconteceu”, lembra. 

Sua rotina é marcada por desacertos por causa da leitura. Ela cita passagens prosaicas, como 

perder o ônibus por estar lendo no ponto. Ou se distrair numa barbearia só de homens – onde 

leva seu pai – absorta na leitura de revistas velhas à disposição dos clientes. 

Maria Helena Ferreira afirma que, para ela, a importância do jornal está em tratar do 

dia-a-dia. Em seu trabalho com jornal em sala de aula, observa que os alunos vibram e se 

mobilizam quando o município de Araucária é objeto de alguma matéria. “As pessoas não lêem 

mais jornal por falta de oportunidade. Nos lugares em que trabalho o jornal não chega se eu não 

levar”, afirma. 

 

Comentário do depoimento 

 

Chamam atenção no depoimento de Maria Helena Ferreira três aspectos: o uso 

profissional da leitura do jornal; a ligação afetiva, provada em memórias muito vivas sobre a 

infância ligada ao letramento; e a relação de aproximação e dispersão contínua. Sua prática 

de leitura é mais ou menos padrão – quase todos os dias e seguindo roteiro por ordem de 

preferência de cadernos, à revelia das manchetes.  
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Como trabalha em escolas muito carentes da região metropolitana, há mais de 15 anos, 

o que sai nos jornais é material didático. Ler é uma necessidade profissional. A participação em 

um programa nacional de professores interessado no assunto reforça essa ligação constante, 

dinâmica e utilitária com os periódicos. 

O segundo aspecto, e o que mais chama atenção, é a entrevistada sentir seu diferencial 

como ser humano a partir do fato de gostar de ler – e não apenas jornais. A infância pobre e o 

encontro não-programado com as letras são o que parece definir seu destino – provavelmente 

diferente dos outros da casa ou da pequena cidade onde viveu. O jornal e a memória a ele 

creditada, nesse sentido, andam juntos, como atestados de uma mulher que conseguiu estudar, 

ter uma profissão, estar informada e fazer parte de uma outra categoria social. 

O terceiro ponto – de aproximação e repulsa – aponta para uma relação nervosa com a 

pauta dos jornais. É como se ela estivesse dizendo que os excessos de tragédias, de denúncias de 

corrupção e demais elementos que fazem parte do universo clássico do jornalismo, estivessem 

exigindo dela um movimento contrário ao que já fez tornando-se leitora, um deslocamento, uma 

tomada de posição que nem sempre cabe nos seus planos. Maria Helena diz: “Eu me esforcei e é 

esse o resultado. A corrupção”. Ou “gostaria de viver numa cidade em que ninguém soubesse 

ler e escrever”, apontando para um saldo nem sempre positivo do mundo da leitura de jornais. 

Em particular quando ele não resulta num status de leitor, nem de profissional, mas de cidadão 

comum, à mercê de uma realidade que o apavora. 

 

6.3.2 Ildefonso Irineo Chepanski, 65 anos, formação superior em Ciências Contábeis, 

bancário aposentado. 

 

Não lê jornais todos os dias. Os dias da semana consagrados à leitura são segunda-feira 

e quinta-feira, quando encontra no único jornal que compra – a Tribuna do Paraná – crônicas 

esportivas sobre os times do estado, em especial o seu, o Atlético Paranaense, e comentários 

sobre os jogos de final de semana. A leitura é feita pela manhã, depois dos afazeres domésticos 

– como passar café para uma das filhas antes que ela saia para trabalhar. Levanta-se às 6h30. A 

compra do jornal é feita perto de casa, na Rápida Portão – Centro, bairro da Água Verde. 

Algumas vezes, o jornal é lido num bar próximo ao prédio em que mora. O tempo gasto com a 

leitura pode chegar a uma hora. Raramente recorta alguma notícia, embora tenha guardado, há 

muitos anos, reportagens sobre a chegada do homem à Lua, em 1969, e a visita do papa em 

Curitiba, em 1980. Sente saudade das colunas de José Wanderley Dias – conhecido colunista do 

jornal Gazeta do Povo, na década de 70. 

O noticiário político – sua segunda preferência depois do esportivo - é acompanhado 

pela televisão, em vários momentos do dia, o que para Ildefonso parece uma boa saída. Os 

telejornais, diz, já fazem a seleção das notícias, o que encurta o tempo. O excesso de 
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informações, inclusive, o teria afastado da Gazeta do Povo, jornal do qual foi assinante, mas que 

considera muito grande, demandando muito tempo para ler, “mesmo eu sendo aposentado e 

tendo tempo de sobra”. Na Tribuna, tende a rejeitar as notícias policiais, que considera 

apelativas e de mau gosto. Considera que notícias de violência só chamam atenção quando se 

referem a bairros em que assaltos e crimes não são comuns, como a própria região em que mora. 

Depois do esporte, lê a coluna “Triboladas”, por trazer informações rápidas e bem 

apresentadas e a seção de piadas. Jamais lê horóscopo. O interesse é mesmo pelos colunistas, 

apesar de considerá-los parciais, “clubistas”, mas muito bons, “capazes de alavancar vendas em 

qualquer outro jornal da cidade”, diz, referindo-se ao colunista Mahfuz, que é atleticano, e 

Vinícius Coelho, torcedor Coxa Branca. 

 

Comentário do depoimento 

 

A relação de Ildefonso Irineo Chepanski com o jornal impresso pouco tem a ver com o 

universo da notícia. Não é o que ele procura – ou pelo menos não a procura nos jornais. O que 

lhe interessa são as crônicas, que partem de fatos já sabidos pela televisão e pelo rádio, veículos 

de sua preferência. Nas colunas assinadas encontra comentários – aos quais é capaz de criticar, 

chamando-os de “parciais”, mas que continua lendo como fonte para que possa cumprir seu 

expediente de torcedor. Não por acaso, muitas vezes a leitura se dá um espaço público, como 

uma lanchonete, na qual os textos vão ser objeto de conversa e de elaboração. 

Por várias vezes Ildefonso deixa transparecer sua preferência pelos veículos eletrônicos, 

em particular a televisão, que já “faz a seleção” das notícias para ela, pois, a seu ver, há mais 

coisas em curso do que se pode absorver. A fala do leitor remete às práticas excessivas da 

mídia, bombardeando os leitores e espectadores com uma alta dose de ansiedade. A condição de 

aposentado também explica a conduta do leitor. Ele busca o que possa lhe proporcionar prazer. 

No jornal que acompanha, a Tribuna, só leria uma notícia policial se ela se passasse no bairro 

em que mora ou similares. “Violência no Pinheirinho ou no Sítio Cercado não é mais notícia, é 

comum”, diz. O noticiário político segue pela televisão, porque já vem com a seleção do que é 

mais importante, selando uma obrigação e um desejo explícito de se poupar do assédio da 

notícia. 

Embora seja grande a tentação de chamar Ildefonso de um leitor acomodado, sua 

postura tem aspectos interessantes. Um deles é de estabelecer uma relação de forças com o 

veículo: não lê certas coisas pois já tem opinião formada sobre elas e discorda da maneira como 

são apresentadas. “O noticiário policial é apelativo”, diz. Nem por isso deixa de comprar a 

Tribuna, o que denota um certo grau de maturidade. Ele ignora o que não gosta e se delicia com 

o que gosta, as crônicas, às quais segue regularmente duas vezes por semana ou mais. É uma 

relação de prazer não declarada, mas expressa. 
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Igualmente, não se pode chamá-lo de desinformado, já que procura o fato em dois 

outros veículos que facilitem sua vida. Entre esses, o próprio jornal, no qual encontra textos que 

abastecem sua identidade de torcedor, um aspecto importante em seu microcosmo. Ele tem uma 

opinião e contrapô-la com a dos cronistas é estimulante – até porque eles são de carne e osso. 

“São parciais”, como qualquer outro torcedor. O pacto de leitor aqui é jogo limpo. 

 

6.3.3 Luiz Mário Sierakowski, 58 anos, dentista, síndico do prédio onde mora. Profissional 

autônomo, embora já tenha trabalhado no serviço público e exercido funções 

administrativas no Conselho Estadual de Odontologia. 

 

Lê jornal todos o dias. Uma “cachaça”, diz. Seu jornal é a Gazeta do Povo, do qual se 

orgulha de ser assinante há 25 anos. A leitura acontece por volta das 7 horas da manhã, durante 

o café, e é compartilhada por toda a família – a mulher, também dentista, e os três filhos – dois 

deles dentistas. O exemplar concorrido não permite que a leitura seja linear, mas à mercê das 

escolhas do grupo. Na medida do possível, inicia com as manchetes, com saltos para notícias 

que tenham ganhado maior interesse na primeira leitura superficial – como as ligadas a sua 

profissão. A seqüência inclui os colunistas, como Villas Boas Corrêa, na parte de política 

nacional, e Nego Pessoa, no caderno de Esportes. O leitor conhece o colunista há muitos anos, 

pois nasceram na mesma cidade – Irati – e o laço afetivo interfere na eleição da coluna. 

“Gosto de uma sessão que ninguém gosta, a de cartas”, diz, sobre a participação do 

leitor, que qualifica como interessante, por trazer problemas reais da cidade. Exemplifica com o 

movimento de carros estacionados causados por um bar, nas imediações de sua casa, o que tem 

prejudicado a visibilidade dos motoristas. “O assunto já saiu na coluna do leitor”. Raramente lê 

Caderno de Imóveis e do Automóvel. Acompanha as mudanças gráficas, como a transformação 

de alguns suplementos em tablóides – o que considera uma boa solução. “O tablóide é mais 

prático.” 

Possíveis mudanças na rotina não excluem a leitura do jornal – que passa para o 

intervalo entre um cliente e outro, no consultório contíguo ao apartamento, na Rua Brasílio 

Itiberê com a Tenente Max Wolf Filho, no bairro da Água Verde. O tempo gasto com a leitura 

é, comumente, de 30 minutos, podendo chegar a uma hora em condições mais favoráveis, como 

nas férias de verão. 

O noticiário de tevê é acompanhado com a mesma disciplina, mas Luiz Mário diz não 

se importar com a repetição de informações num e noutro veículo. Gosta de acompanhar a 

repercussão de um mesmo fato, como aconteceu na semana da entrevista com o depoimento do 

ministro da Fazenda, Antônio Palocci, em rede nacional. 

O destino do jornal velho é acompanhado até o fim. É acumulado e repassado a  um 

mesmo carrinheiro.  
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Comentário do depoimento 

 

Luiz Mário Sierakowski bem poderia se encaixar no perfil de leitor ideal. É 

disciplinado, constante e responde às expectativas mais comuns em torno dos veículos 

impressos. Entende, por exemplo, os diários como um aprofundamento da televisão e não os vê 

em desvantagem ou competição com os meios eletrônicos. Tem uma longa folha corrida como 

leitor de jornal – apenas como assinante são 25 anos – e estendeu seu apreço para os filhos. É 

capaz de falar como cada um deles se envolve com a leitura dos periódicos. 

O tempo de convivência com o veículo impresso também fez do dentista um 

decodificador dos movimentos internos do jornal, como as mudanças gráficas e editoriais, que 

percebe, acompanha e comenta com certa propriedade. Um aspecto curioso é seu apreço pela 

coluna de cartas – por tratarem de assuntos mais próximos do cotidiano – e do fato de seguir a 

coluna de um amigo de infância, que acompanha por admiração, mas também por fidelidade. 

Esses interesses demonstram versatilidade e a percepção do jornal como uma produção viva, 

capaz de tratar dos problemas do cotidiano e de aproximá-lo de conhecidos. 

Fidelidade é a palavra para o leitor Luiz Mário. Ele demonstra um apreço ao jornal, aos 

colunistas e até ao carrinheiro, “sempre o mesmo”, que leva os fardos de papel, de tempos em 

tempos. Esse expediente rígido coloca a leitura do jornal muito próxima do hábito, dificilmente 

abalado, à maneira de outras práticas do expediente doméstico, como ir à feira ou abrir o 

consultório. Quando tem problemas em seguir seu ritual próprio, transfere a leitura para os 

intervalos da consulta. 

O único momento em que a leitura parece mais dinâmica e sujeita a mudanças de rota é 

quando os cadernos são desmontados pela família, obrigando a estabelecer um roteiro incomum 

a cada vez. Mas, no geral, a regra é a da normalidade, o que insinua um relacionamento algo 

pacífico com a leitura. Ou mesmo que a leitura dificilmente é capaz de desestabilizar crenças, 

hábitos e juízos. Trata-se de um leitor cheio de qualidades, assíduo, que concilia o jornal com 

outros veículos – incluindo livros, CDs, DVDs – mas ainda assim um leitor conservador. A 

variação de veículos e o interesse o colocam entre os que têm a leitura como prática.  

 

6.3.4. Edilete de Queiroz Passerino, 74 anos, graduada em Estudos Sociais quando tinha 

por volta de 45 anos (“foi um hobby”), trabalhou um ano como professora, viúva, dona de 

casa, mãe de três filhos adultos e casados. 

 

Lê jornais “todo santo dia”. O horário é anticonvencional, por volta das 19 ou 20 horas, 

nunca pela manhã. A prática de leitura de jornal se iniciou quando casou – o marido lia cerca de 

três publicações por dia. É descrito como um homem bem informado. A leitura era uma forma 

de dialogar com ele. O período de formação dos filhos também foi importante – como não havia 
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Internet, os diários forneciam material para pesquisas escolares. O costume permaneceu, 

inclusive no momento em que Edilete ficou viúva e viu os filhos casarem. “Ler jornal”, diz ela, 

“é uma maneira de me sentir parte do mundo.”. 

Assinante da Gazeta do Povo há 14 anos, orgulha-se de ler todas as editorias. “Vou em 

cada cantinho”. Gosta de curiosidades e sofre quando não lembra de alguma coisa que 

encontrou e gostaria de contar para alguém. Diz-se bairrista, por isso garimpa o tempo todo 

notícias sobre o Paraná. “Quando a notícia é daqui fico mais envolvida, como a aftosa e os 

transgênicos.”. Há seções pelas quais passa por obrigação, como Política – que afirma já receber 

bastante destaque nos noticiários de televisão – e Economia. Diz que se deter em assuntos que a 

televisão dá a toda hora é perder tempo. Em outras editorias, detém-se mais, como Cultura. 

Interessa-se particularmente por assuntos ligados à Geografia. “Leio porque é prazeroso. Não 

tenho obrigação nenhuma de passar o jornal todo. Inclusive o caderno de Esportes. Gosto de 

estar interada de tudo o que está acontecendo.” 

As palavras cruzadas são feitas no momento em que “aparecem”, não ficando 

necessariamente para o final. E o hábito de fazer recorte de jornal permanece. Um texto sobre 

Saramago, cita como exemplo, coloca dentro do livro de Saramago que tem na estante. Um 

sobre ervas fica junto de uma enciclopédia de produtos naturais. “Para a hora em que eu 

precisar.” 

O jornal velho vai para um carrinheiro, Ou para uma vizinha do andar de cima do 

prédio. O papel serve para forrar a área em que o gato faz suas necessidades. 

 

Comentário do depoimento 

 

Dois aspectos se destacam na rotina de Edilete com o jornal. Um é a afirmação da 

leitura como prazer. Outro, a leitura de jornal como modo de fazer parte do mundo. Ela não se 

diz comunicativa, mas deixa transparecer que as notícias acabam se tornando objeto de troca em 

sua rotina pacata de dona de casa e avó, morando sozinha num apartamento antigo e grande. Ao 

mesmo tempo em que o jornal lhe serve como moeda, não é uma obrigação. O fato de ler tanto e 

sobre tantas coisas diferentes parece impressioná-la. “Não tenho obrigação e mesmo assim 

leio”, repete. 

A longa jornada de leitora, pode-se dizer, ensinou a Edilete algumas coisas sobre a 

linguagem do jornal. Ela sabe, por exemplo, que pequenas jóias se escondem nas notas. Daí 

dizer que “vai nos cantinhos”, espaços que escondem curiosidades ou fatos que passam 

discretamente. Também relaciona fatos antigos com novos, avisa que quer comentar alguns 

deles com uma das netas que mora em Portugal, como o avanço das escolas de patinação ou 

coisas do gênero. Ela repete, indiretamente, a máxima de que o jornal fala da aldeia, pois é ali 

que procura informações sobre o funcionamento da cidade. Outra prática é a do recorte – por ela 
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entendido não como acúmulo, arquivo, mas uma espécie de ponto de vista dado, que pode lhe 

servir como lembrança ou como pretexto para ilustrar uma conversa. Os artigos sobre Saramago 

acompanham o livro do escritor. Qualquer um que pegue o exemplar para ler, pode saber o que 

um determinado veículo da imprensa falou em determinado momento sobre aquele texto, ou 

sobre o autor. É a grife da notícia. 

Chama atenção na prática de Edilete o horário da leitura – à noite – e uma certa 

liberdade diante dos fatos noticiosos, dos quais se desincumbe por serem dados em demasia pela 

televisão. Sua atenção fica concentrada em alguns recortes – o dos livros, o da cidade e o das 

curiosidades, que ela diz adorar, e se angustia por muitas vezes não absorver tudo o que 

gostaria. Leitora moderna, Edilete é também à moda antiga – procura no jornal um certo 

gabinete de curiosidades, os faits divers, notícias sobre fatos do cotidiano que escapam à grande 

abordagem, às manchetes, mas que, como ela mesma repete, “estão pelos cantos”. 

 

6.3.5   Siumara Clara Dezorzi, 35 anos, estudante de Administração de Empresas,  chefe 

do Departamento de Pesquisa da Rede Paranaense de Comunicação (RPC), 

empresa em que trabalha há oito anos. É casada e não tem filhos. 

 

Siumara, por razões de ofício, lê jornal todos os dias. Tornou-se um roteiro obrigatório 

por causa do trabalho. Isto é, aos sábados e domingos, quando não está de plantão, poderia não 

ler jornais, mas refaz toda seu ritual, quase como se estivesse no expediente. Para ela, não há 

escolha de dia em que deve fazer a leitura. Cada dia da semana pode trazer alguma informação 

que ela precisa arquivar. Deixar de ler uma edição é como faltar ao trabalho. Mas isso não a 

angustia. Ela declara que gosta de ler jornais. A leitora não assina nenhum jornal exclusivo, mas 

é como se assinasse. Como seu marido trabalha no jornal Gazeta do Povo, e ela mesma tem 

acesso às edições, muitas vezes com antecedência da chegada às bancas. A leitura é garantida 

nas horas de folga. 

A leitura de Siumara é metódica, do início ao fim, sem intervalos ou escolha 

preferencial por esse ou aquele caderno. Ela reforça que o roteiro é o mesmo para uma revista. 

Na primeira visada ela identifica o que lhe interessa – pessoal e profissionalmente -, e só então 

volta em busca do que selecionou mentalmente. Essa seleção recai sobre três matérias em média 

– em geral de economia ou textos voltados para o universo feminino. Raramente lê alguma 

matéria de cultura, esporte ou coluna social  quando não está fazendo uma leitura profissional. 

Gosta de ler pela manhã e consome nisso 30 minutos. Nos fins de semana, esse tempo pode 

dobrar. Não recorta o jornal quando está em casa, mesmo que ache interessante. Sabe que pode 

localizar o que lhe interessa em arquivos digitalizados E embora leia de forma ordenada, 

desarruma o exemplar na hora da escolha dos textos. O exemplar é lido por três pessoas – ela, o 

marido e a irmã, que fica com toda a edição ao final. 
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A leitura do jornal é acrescida das revistas Você S/A e Exame, publicações que têm a ver 

com Administração de Empresas, curso em que estuda. 

 

Comentário do depoimento 

 

Siumara é um caso típico de alguém que se tornou leitora na vida adulta, por volta dos 

23 anos, como ela mesma confirma. E uma leitora bem particular:  lê pensando nos interesses de 

outros leitores, ou seja, seu olho está treinado para identificar matérias que possam interessar a 

usuários do setor de pesquisa em que atua, sejam jornalistas, funcionários da empresa em geral 

ou terceiros.  

Até trabalhar numa empresa de comunicação e ser designada para o setor de pesquisa – 

um misto de biblioteca, hemeroteca, arquivo fotográfico e centro de checagem de dados – não 

se considerava leitora e não gostava de ler. O que se pode perceber é que o método imposto pela 

função que exerce acabou determinando seu perfil de leitora. Ou seja, na vida privada, ela 

também lê como se estivesse em processo de arquivamento. Com a diferença de que, na esfera 

doméstica, conjuga seus interesses – voltados para a área econômica e de cidades – e os dos 

virtuais leitores com quem venha a cruzar. 

Em primeiro lugar, passa os olhos por todo o exemplar, respeitando a hierarquia dos 

cadernos e a ordem pensada pelos editores. Na segunda leitura, tendo mentalizado o que julga 

importante – e, no caso, importante são notícias dotadas de dados estatísticos, prováveis de 

gerar continuação, textos sobre personagens importantes e, principalmente, matérias relevantes 

sobre o Paraná – elege os três textos que vai ler. No trabalho, esses textos seriam recortados. Em 

casa, ela dispensa esse ritual, mas mantém os demais. Não se trata de domesticação. Há algo da 

estrutura de construção do jornal que Siumara assimilou e aprendeu a ver como um facilitador 

da leitura – a hierarquia das notícias. 

Ela considera esse aprendizado um capítulo importante. “Mudou minha vida”, diz a 

leitora tardia, que se considera, depois da prática diária de ler e recortar jornais, uma pessoa 

mais interessante e preparada, alguém com uma identidade. Ela é abordada continuamente pelos 

jornalistas da RPC, para que os ajude a identificar informações já publicadas. Suas eleições 

pessoais, é curioso, dificilmente recaem fora da hard news – ou seja, prefere a notícia clássica, o 

caderno de economia, a matérias de comportamento, cultura ou esporte. Exceções apenas para o 

suplemento “Viver Bem” da Gazeta do Povo, que pode ocasionalmente trazer questões sobre o 

lar e sobre o casamento. Mesmo assim, não é seu campo de interesse.  

“A leitura de jornal fez de mim uma observadora melhor”, finaliza Siumara. A 

afirmação aponta para um aspecto relevante: há uma inteligência jornalística, uma forma de 

organizar o mundo e de perceber os fatos e a realidade, que tende a ser apreendida pelo leitor 
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contumaz. Siumara, prefere apenas o que considera notícia. E não vê problema nisso – esse 

aprendizado foi um ganho que determinou seu modo de estar no mundo. 

 

6.3.6. Luiz Arthur Montes Ribeiro, 46 anos, formado em Letras, especialista em 

trânsito, artista plástico e agente cultural. 

 

Lê jornais todos os dias, desde 1996, quando se tornou assinante de dois jornais, a 

Gazeta do Povo e Folha de S. Paulo. Antes disso, lia de forma irregular. É a primeira ação do 

dia, quando se levanta, por volta das 6h30. A leitura dos jornais precede o banho e o café da 

manhã. Leva entre 40 minutos e uma hora. Nos domingos, esse tempo pode chegar a três horas. 

Lê de forma metódica, segundo ele, ou seja, segue a ordem programada pela edição, partindo da 

capa, página a página, com licença para uma única exceção. Ele monta o jornal para a leitura, 

sem a dobra do meio, retira o caderno de cultura, e confere o roteiro cultural. Ali procura se há 

uma peça, uma exposição ou um filme para o dia. Na seqüência, retorna para a ordem inicial. 

Pulando uma única seção, a dos classificados, na qual diz jamais ter encontrado algo de seu 

interesse. 

Uma viagem eventual ou compromisso profissional pode alterar essa liturgia de leitura. 

Nesses casos, o jornal, que não foi lido pela manhã, só é retomado à noite. Tem o hábito de 

recortar matérias de interesse, em especial de artes plásticas, que arquiva por assunto, em casa. 

Essa prática se justifica também porque Luiz Arthur atua ocasionalmente como curador de arte e 

precisa de informações sobre os artistas locais. 

A leitura não dá saltos. Ou seja, se houver algo de interesse na página 3, ele não deixa 

para ler depois de ter passado todo o jornal. Há assuntos que lê mesmo que não o atraiam de 

imediato, como as matérias de trânsito, uma de suas áreas de atuação – Arthur leciona numa 

pós-graduação da PUCPR voltada para o assunto. O mesmo vale para as artes visuais. É 

consumidor de outros produtos culturais, a listar: revista Época e Bravo, o jornal literário 

Rascunho – que considera de leitura lenta e às vezes demorada, mas à qual se obriga; e DVDs 

de filmes, ainda que prefira alugar a comprar. 

 

Comentário do depoimento 

 

Luiz Arthur Montes Ribeiro é um leitor intrigante. Tem todo o perfil de um leitor 

preferencial dos cadernos de cultura e variedades, posto que é profissional da área de Letras, 

embora não em exercício, artista plástico em atividade e com reconhecimento na sua área, 

curador e agente cultural. Ele administrou o Espaço Cultural Brasil Telecom e a sala de 

exposições do Centro Cultural Brasil – Espanha, no início dos anos 2000. Mas sua posição é a 

do leitor convencional, ou seja, o que parte das notícias clássicas, sejam elas sobre a cidade, ou 
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do noticiário nacional, para só assim se lançar, paulatinamente, aos estamentos secundários da 

hierarquia jornalística, como o campo das variedades. 

Essa “linha reta” adotada na leitura pode ser justificada no seu interesse pelo trânsito, 

que outra coisa não é senão a própria cidade. Tudo afeta o trânsito e é afetado por ele, direta ou 

indiretamente, o que faz com que encontre um sem número de matérias no primeiro e segundo 

caderno que serão determinantes na sua atuação profissional. Pense-se, por exemplo, no caderno 

de Economia e numa abordagem sobre a indústria automobilística. Ele se permite apenas uma 

primeira dispersão – os roteiros culturais – para em seguida recolocá-los na seqüência 

determinada pela edição. 

O tempo-espaço da leitura também é curioso. A leitura do jornal vem como primeira 

ação do dia. Poderia ser um desencargo, algo do qual precisa estar livre para só então realmente 

inaugurar o dia, mas seria raro um desencargo demorar mais de 40 minutos. Essa duração supõe 

prazer e desejo pela leitura. Além do prazer, nesse caso, a leitura parece ter uma função 

organizadora. O leitor faz recortes, monta arquivos, entende o jornal como um elemento 

norteador de sua ação, uma ação que se dá no campo do imediato, a cidade, e no campo do 

mediado, a cultura. É preciso conciliar esses interesses aparentemente antagônicos. 

É interessante o leitor ter demarcado a data de seu nascimento como leitor diário, como 

se fosse um propósito. Foi em 1996, ao se tornar assinante, receber o jornal todos os dias, e 

incorporá-lo a seus hábitos domésticos. Luiz Arthur é um homem de hábitos. Seus espaço 

privado é rigorosamente organizado, harmônico, nada está fora do lugar. Só um imprevisto pode 

alterar essa ordem, que rapidamente é retomada no dia seguinte. “Sou metódico”, diz, em vários 

momentos da entrevista, afirmação que é dada com satisfação, mas também como modo de se 

dar a conhecer. É possível afirmar que o método, a rotina, suplanta o gosto. Por ele, leria antes o 

caderno de cultura, mas o rigor não o permite. Isso, contudo, não o desagrada. O rigor é 

produtivo. Luiz Arthur se orgulha de ser o leitor que é. Um leitor metódico das primeiras horas 

da manhã. 

 

6.3.7. Fábio Vinicius Pupo, 16 anos, recém-aprovado no curso de Comunicação 

Social – Jornalismo, da PUCPR, desde os 13 anos participa do projeto Repórter Mirim, da 

Gazeta do Povo. 

 

Fábio lê jornais todos os dias, mas na Internet, como ele gosta de frisar. Aos domingos, 

tem acesso à versão impressa, comprada em bancas. Ele mora com os pais e a família não assina 

nenhum jornal, apenas a revista Veja. A leitura é feita por volta das 10 horas da manhã e pode 

levar 40 minutos. Na versão impressa, o exemplar é lido por três pessoas da casa, o pai, um 

irmão e Fábio. A mãe lê muito raramente. Fábio chega a recortar ou a imprimir matérias que o 

interessem, mas a guarda por um determinado período de tempo. 
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Como na maioria das vezes lê na Internet, não há um roteiro rígido de leitura. É 

governado pelas manchetes e chamadas de capa dos sites. Como os conteúdos da Gazeta do 

Povo foram bloqueados para não assinantes, lê notícias nos portais UOL e Terra. Na versão 

impressa, a leitura é linear, partindo do primeiro para o segundo caderno e assim por diante. 

Terminada a leitura, o jornal é ensacado. Quando o volume se torna grande, vai para a 

reciclagem. 

 

Comentário do depoimento 

 

Na metade de 2006, quando iniciar sua faculdade de Jornalismo, Fábio estará 

concretizando não apenas um sonho profissional, mas o resultado de uma experiência de leitura. 

Há três anos ele participa de um programa de iniciação à leitura e ao jornalismo intitulado 

“Repórter Mirim”, de autoria do jornalista Cristiano de Freitas, editor da “Gazetinha”, da 

Gazeta do Povo. Foi ao entrar para esse projeto que Fábio passou a se interessar mais pela 

leitura de jornais. Em casa, já havia estímulo, por parte do pai, que lia jornais com freqüência. 

Ao se tornar um RM, constata o jovem, passou a haver uma troca. Fábio passou seu interesse 

para o pai e, com ele e o irmão, formam um trio de leitores, em especial aos domingos, quando a 

versão impressa é compartilhada. 

Nos dias de semana, a leitura de Fábio é virtualmente compartilhada, pela rede de 

computadores, mas é solitária na forma. A princípio, ele não considera essa uma leitura por 

excelência, chega a dizer que não lê jornais todos os dias, pois lê pela Internet. O conceito de 

manhã também foge ao tradicional, pois pode significar o final do período, logo, tempo de 

leitura, embora não se atenha a isso. Pode abrir os sites a qualquer hora, sem que tenham 

envelhecido, já que são atualizados constantemente. Ele repete: “posso ‘ver’ na Internet a 

qualquer hora do dia”. Substitui “ler” por “ver”. 

Ele “pula” assuntos com os quais não tem identidade, como os cadernos femininos, os 

de economia e não tem grande apreço pela política, principalmente “depois de tudo o que 

aconteceu”. Fábio se refere aos escândalos que encurralaram o governo Lula, em 2005. Sobram-

lhe Cidades, Cultura, Brasil, Mundo, Esporte, partes nas quais encontra textos que merecem ser 

guardados, uma prática que já desenvolveu. As chamadas de capa costumam ser apontadas 

como um sinal de que essa ou aquela matéria merecem ser lidas. Mas o fato de haver essa 

atenção não significa que o estudante siga um roteiro. Ele não se identifica com a idéia de um 

“leitor profissional”, mas como um leitor livre da força do hábito. É como se o jornal o tivesse 

colocado na vida adulta. Insiste muito na parceria com o pai. Eles são cúmplices nessa prática. 

A própria escolha da carreira que vai seguir recai sobre o jornal. Fábio sabe como é feito, o que 

passa pela familiaridade com que trata do assuntos, das editorias, da natureza do jornal. Um 
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jornal que existe, principalmente, na forma impressa, ainda que ele, aos 16 anos, seja um leitor 

de Internet. 

 

6.3.8. Gilce Feres, 52 anos, psicóloga, artista plástica com carreira à margem dos 

programas oficiais dos órgãos de cultura. Costuma abrir sua casa para cafés da manhã 

com artistas e escritores. Leitura assídua, já tentou se libertar do jornal diário, sem 

sucesso. 

 

Gilce lê o jornal todos os dias, desde os 14 anos de idade. É assinante do jornal Gazeta 

do Povo, mas repassa a versão impressa para seu pai, de 78 anos, um leitor contumaz. Ela lê na 

Internet. Não há folga, lê de segunda a segunda. A leitura é feita pela manhã, por volta das 8 

horas, depois dos alongamentos e do café da manhã e antes de iniciar o trabalho – que é feito, 

no momento, em casa. Gasta entre 40 minutos e uma hora, e o roteiro é mais ou menos 

padronizado.  

A leitora parte sempre do caderno de cultura, por ser sua área de maior interesse, para 

em seguida ler o caderno de Cidades, passando por Brasil, Economia e Mundo. Lê Esportes 

apenas em épocas de grande interesse, como a Copa do Mundo. As manchetes, pequenas 

histórias, noticiário policial, também são capazes de alterar sua hierarquia de escolhas. 

 

Comentário do depoimento 

 

A psicóloga e artista plástica Gilce Feres tem uma história de leitora, repleta de imagens 

e se compraz em tratar disso. Não se resume a dizer que lê jornal “todos os dias”, atendendo à 

objetividade da pesquisa. Para responder, ela precisa contar como isso aconteceu e como esse 

“ganho” muitas vezes é a sua tormenta.  

Seu pai era gerente do banco paranaense Bamerindus, hoje HSBC, e a cada tempo 

morava numa cidade diferente do Norte do estado. A família é natural de Tomasina. Mas ela se 

lembra que quando tinha precisamente 14 anos, em Paranavaí, passou a acompanhar o pai, aos 

domingos, numa garimpagem pelas revistarias, atrás de jornais e revistas. “Meu pai comprava O 

Cruzeiro. A gente lia as crônicas do Paulo Mendes Campos e da Rachel de Queiroz. Você acha 

estranho que hoje eu leia pela Internet, né? Um colega meu da Belas [Escola de Música e Belas 

Artes (Embap), na qual acaba de concluir uma especialização em História da Arte] estranhou ao 

saber que eu lia jornais todos os dias, como se isso fosse coisa rara.” 

A figura paterna é fundamental na história da leitora Gilce. Ela quase que o biografa na 

conversa, lembrando que até hoje a primeira coisa que ele faz é ler os jornais. E que transfere a 

assinatura para Tomasina, onde tem uma segunda casa. “Sim, no início foi uma imitação. Acho 

que se mais pais levassem o jornal para casa, como o meu, haveria mais leitores. Na minha 
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família também havia livros. Eu tinha 14 anos quando comecei para valer e não consegui mais 

parar.” 

Na vida adulta, ao despertar para as artes visuais como uma segunda atividade, chegou a 

se questionar sobre essa necessidade diária, que passou a ser vista como um mal de raiz, um 

problema a ser sanado. “Eu me sinto dependente, às vezes. Para o trabalho criativo é preciso se 

desligar, perder-se, mas eu estou presa à necessidade da notícia. Criação pede 

desvencilhamento. Ficar presa, condicionada – confesso que me incomoda. Mas não consegui 

mudar”. Ela admite que já se questionou sobre a natureza dessa voracidade e credita isso ao fato 

de ser curiosa sobre o mundo, querer saber muito sobre muitas coisas, uma vontade que os 

jornais tendem a satisfazer. Embora leia de manhã – por ser leitora da Internet -, sente-se à 

vontade de retomar a leitura em qualquer hora do dia. 

Seu ritual, embora comece na cultura, tem como base a capa. É dali que parte e até ali 

volta, seguindo as orientações do que é mais importante, como que acatando as diretrizes 

editoriais. Assuntos sobre as cidades onde morou também marcam a sua rota, mesmo que em 

notas ou matérias pequenas. “Não deixei de ler uma matéria sobre um afogamento em Tomasina 

evitado por um herói”, conta.  

Outra faceta de Gilce é a da interação. Nas artes visuais, abriu sua casa para encontros 

de artistas, escritores, psicanalistas. Sabe dos vizinhos, de onde são, e pelo que se interessam. 

“Os do Rio de São Paulo vieram para cá fugindo da violência. Imagine se eles querem ler 

apenas notícias locais !”. 

 

6.4. O leitor numa pesquisa 

 

Leitores como Ildefonso Chepanski ou Fábio Vinicius Pupo fazem parte do universo de 

leitores que as grandes pesquisas de opinião tentam apreender. Trata-se de uma urgência 

mercadológica, um imperativo da sociedade contemporânea e da estrutura do capital. Embora 

essas pesquisas não bebam em fontes como as teorias da comunicação – pelo menos não de 

maneira consciente -, nem na estética da recepção, o que seria uma expectativa quase ingênua, 

elas não podem ser vistas de maneira preconceituosa. Muitas delas, à revelia de seu 

imediatismo, podem ajudar a formar o perfil do leitor de jornal nos anos 2000, e de que maneira 

ele se relaciona com outros suportes de leitura, como o livro, a música, o cinema. 

Alguns dados da pesquisa da Marplan (ELBERS, 2003), com mil leitores, a partir de 10 

anos, nas cidades de Curitiba e São José dos Pinhais, para um universo de 1.6 milhão de 

pessoas, no segundo semestre de 2003 (com publicação em junho, julho e agosto de 2004), feita 

para o jornal Gazeta do Povo, de Curitiba, serão comentados a seguir, apontando aproximações 

e distanciamentos com os temas tratados nessa dissertação. 
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O universo de leitores de jornal se encontra numa população de 1,6 milhão de pessoas, 

em Curitiba e São José dos Pinhais, sendo 52% de mulheres e 48% de homens. Na faixa etária 

AB1, a classe média alta, e na faixa etária dos 30 a 39 anos, é que se encontra a maior parcela de 

pessoas com nível superior e formadores de opinião. Metade da população estudada tem renda 

familiar de até cinco salários mínimos e 21% de cinco a dez salários mínimos. Metade dessa 

mesma população é casada. Outro dado interessante é que 73% dos domicílios contam com 

crianças ou adolescentes até 14 anos de idade e 35% com jovens entre 15 e 18 anos de idade. 

Há uma relação clara entre renda, escolaridade e consumo de jornal no Brasil. Essa 

afirmação pode servir para toda sorte de preconceito mercadológico, como a de não investir na 

parcela com menor poder aquisitivo e escolaridade. Por outro lado, mostra como a educação e a 

vida profissional no setor produtivo servem de impulso ao consumo de informação, servindo de 

motor para a sociedade letrada. Trata-se, também, de um campo de influência para a leitura e 

suas causas, ou seja, o universo de leitores de jornal pode ser uma célula de mudanças. A 

Gazeta do Povo, por exemplo, tem penetração de 41% entre pessoas de 50 a 64 anos, e de 61% 

na classe AB1, de maior poder aquisitivo. A pesquisa aponta que 84% dos leitores da Gazeta do 

Povo ganhem acima de 30 salários mínimos. O jornal paranaense atinge 75% da população total 

com ensino superior completo. 

A pesquisa aponta variações curiosas sobre os índices de leitura. Cerca de 49% da 

população de Curitiba e de São José dos Pinhais lê jornal. Desses 49%, apenas 17% lêem mais 

de um jornal, o que equivale a um universo de 272 mil pessoas. No geral, o predomínio entre os 

leitores de jornal é de homens (56%), entre 30 e 39 anos (22%), da classe B2C (53%), 

intermediária entre a média e a baixa. Entre 65% e 68% desses leitores têm crianças em casa, de 

até 14 anos. Há, portanto, um campo de influência familiar forte nesse item, já que se verifica 

que muitos leitores se formam pela imitação do pai e da mãe. Parece alto, também, o número 

dos que dizem ler mais de um jornal, hábito presente apenas entre leitores mais habituais. 

A análise por gênero favorece os homens. Na população de leitores de jornal em geral 

(787 mil pessoas), 44% são mulheres e 56% homens, mas elas são 52% da população em geral. 

A proporção de mulheres leitoras de jornal só suplanta os homens no quesito leitura de um 

único jornal, a Gazeta do Povo, no qual elas são 55% e eles 45%. No quesito classe social, 37% 

dos que lêem jornais são A/B11, 53% B2C e 10% D/E. Ainda entre essas 787 mil pessoas que 

lêem jornais, 12% têm curso superior completo, 37% ensino médio completo, 22% ensino 

fundamental e 28% ensino fundamental incompleto. 

Embora a Gazeta do Povo sozinha concentre uma população com maior escolaridade, é 

reveladora a quantidade de pessoas com ensino médio completo no universo de leitores de 

jornal – 37%, o que leva a questionar sobre acesso, ainda, a ensino superior, e interesse em 

leitura no pós-letramento básico, classicamente visto no Brasil como momento de abandono da 

leitura, já que essa prática, na formação histórica do país, costuma ser associada ao período 
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escolar e não à vida prática. Ou ainda, há algo nos jornais que chama à leitura quando a leitura 

técnica e literária tende a ser abandonada. 

Na mesma linha está a renda média familiar dos leitores de jornal: 38% é de até 5 

salários mínimos, 25% de 5 a 10 salários mínimos, 13¨de 10 a 20 salários e 3% com mais 30 

salários. Há, portanto, mais alto consumo de periódicos na faixa de baixo poder aquisitivo. 

Resta saber que tipo de consumo é esse. A pesquisa, sobre esse público, silencia à medida que 

vai apresentando as preferências de seu público em geral – um universo de 535 mil leitores da 

Gazeta do Povo em Curitiba e São José dos Pinhais –entre exclusivos, ocasionais e leitores de 

outros jornais. 

Entre os 535 mil leitores, cerca de 30% da população estudada – 1.600 milhão de 

pessoas -, 72% querem ler sobre atualidades, notícias do momento; 64% procuram humor, 

passatempo ou divertimentos; 55% assuntos referentes a mercado de trabalho; 54% medicina e 

saúde; 53% esportes em geral; 52% assuntos relativos ao meio ambiente; 52% educação escolar. 

O índice mais baixo é arte e cultura, com 33%. Os números refletem bem o perfil da população 

de uma grande cidade – preocupada com trabalho, saúde, meio ambiente e educação dos filhos 

(boa parte tem um de até 14 anos em casa). A surpresa fica por conta da procura por passatempo 

no jornal. Parece uma expectativa avessa ao universo da notícia, mas é uma expectativa urbana: 

“Onde se divertir?” Leia-se também a necessidade de vencer a sisudez dos diários e sua 

incapacidade de lidar com o lúdico. Merece destaque a oposição entre arte e cultura e o 

divertimento. No campo do entretenimento elas se confundem, mostrando a encruzilhada em 

que se encontram os cadernos de cultura. Tanto que na averiguação por cadernos, por exemplo, 

o “Caderno G”  da Gazeta do Povo contabiliza 266 mil leitores, em quarto lugar num ranking 

ocupado pelos classificados (324 mil leitores); “Viver Bem”  (298 mil), Esportes (270 mil). 

Esse universo de leitores, em 99% assistem à tevê, 93% ouvem rádio; 79% lêem 

revistas;37% acessam Internet; 25% assinam trelevisão a cabo e 17% costumam ir ao teatro. O 

dado comprova que um meio não aniquila o outro, e que uma prática de leitura ou consumo 

cultural tende a conviver com outra. O problema é conjugá-las, pois são muitas as opções. Esses 

leitores se concentram no primeiro caderno, o de Cidades, somando 502 mil leitores (94%), 

confirmando a urgência de notícias sobre o local em que se vive. O noticiário policial ocupa 

49% do público (264 mil pessoas), dado que reafirma a expectativa urbana. Há inclusive um 

empate de classe, 47% da classe B2C e 47% da classe A/B1 lêem o primeiro caderno. Apenas 

6% das classes D/E escolhem a mesma parte do jornal. 

O caderno de cultura, o “Caderno G”, tem interesse especial para essa dissertação, com 

266 mil leitores – o equivalente a 17% da população, 34% entre os leitores de jornal e 48% dos 

leitores da Gazeta do Povo. Esses índices, na lupa, revelam que é lido por 47% da população da 

classe A, 23% da B e 30% da B1. A faixa etária em que há maior penetração entre os leitores de 

jornal é a de 20 a 29 anos (31%), sendo predominantemente  leitores adultos e adultos jovens 
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(20 a 49 anos) e numa proporção igual entre homens e mulheres (50%, casados e solteiros 

(45%). Trata-se, portanto, um público elitizado, e mais elitizado do que a média de leitores da 

Gazeta do Povo em geral. O que determina essa elitização não são as porcentagens, mas itens de 

consumo revelados na pesquisa, como uso de produtos premium, diet/light, conforto no lar e 

práticas de lazer como ir ao teatro e ao cinema. Esses benefícios aparecem em 64% dos 266 mil 

leitores, o que representa uma média alta. 

Não se pode dizer nada sobre a qualidade desse consumo – tipo de filme ou de teatro, 

por exemplo -, mas se pode falar dos hábitos de consumo. Confirma-se a idéia de que o universo 

de leitores de jornal se confunde com o de leitores de livros e de público de cinema, apontando 

para um consumo repartido, que obviamente oscila tanto quanto a classe média. Principalmente 

porque 31% (82 mil) desses leitores são chefes de família, o que acarreta em divisão maior das 

despesas. O fato de haver uma concentração de leitores de 20 a 29 anos (31%), também maior 

que a média do jornal, aponta para um público com muitos apelos de compra. Exceto a questão 

de consumo – que para os jovens tem um campo de fidelização menos tradicional, com trocas 

de produtos contínuas -, há a do letramento: é um público de leitores em potencial e de futuros 

formadores de opinião. O curioso é que 96% mora com a família, embora 45% seja casado e 

45% seja solteiro. Ou seja, há um estilo de vida que facilita o consumo de bens culturais. Ou 

algo próximo disso. 

Na lista de assuntos de interesse, os leitores do “Caderno G”, de 20 a 49 anos, repetem 

as preferências dos leitores da Gazeta do Povo em geral: 75% busca atualidades (no caso, da 

área de cultura), 66% humor, passatempo e divertimento; 56% profissão e trabalho e 44%, arte e 

cultura. Acusa-se aqui uma falha da pesquisa, que não entendeu atualidade como atualidade em 

cultura, confundindo a tabela. No item “Hábitos de Lazer”, 91% dos leitores de 20 a 49 anos 

gostam de ouvir música; 77% de viajar; 69% de freqüentar bares e restaurantes; 68% assistir a 

filmes em DVD; 60% fazer churrasco; 56% ler, 54% correr ou andar; 53% ler jornais pela 

manhã. Na televisão, 94% da maior parte dos leitores (20 a 49 anos) preferem os telejornais; 

79% shows. 77% filmes; 66% telenovelas; 55% futebol.  

Por esses dados, pode-se deduzir que o universo de leitores de cultura, no jornal em 

estudo, tem terreno maior na música e cinema, e menos no teatro e na literatura, áreas que 

aparecem citadas timidamente, ainda que o jornal seja um elemento de leitura. Confirma-se a 

tradição auricular de nossa cultura. 

 No item “Uso de Internet” a tendência quase se confirma: 50% dos leitores a utilizam, 

os dowloads de MP3 aparecem em 16% dos leitores, bem atrás uso de e-mail (43%); das 

notícias em geral (25%) e da cultural geral (19%). 

No campo dos costumes, se mostram arrojados: 59% abririam uma empresa própria; 

48%se sentem reconhecidos profissionalmente; 77% acham que o mundo piorou; 69% fazem o 

que querem, sem intenção de agradar ninguém; 64% gostam de ficam em casa e 57% de 
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cozinhar. Tem-se um perfil do jovem classe média – que precisa empreender,  vencer sozinho e 

a construir uma zona de conforto dentro de casa. É o leitor do arquipélago, do apartamento, da 

cidade moderna. Eis o leitor. 
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7. CONCLUSÃO 

 

 

A dissertação “O leitor mora na tipografia. O receptor de notícias no território do 

jornalismo cultural” nasceu de uma observação corriqueira. Fala-se muito do leitor 

dentro de uma redação de jornal, recorre-se a pesquisas de opinião o tempo todo, 

invoca-se a figura do público nos momentos de conflito, montam-se centrais de 

atendimento para ouvi-lo, mas a impressão que se tem é sempre a de que se está falando 

de um ser passivo, um receptor à moda clássica – receptivo, uma tábula rasa, alguém 

sempre à espera. O leitor de jornal, em suma, é mudo e sem rosto definido. O primeiro 

impulso do trabalho foi pôr à prova esse retrato, por julgá-lo inapropriado e não mais 

condizente com o século XXI. 

O primeiro desafio foi aproximar o leitor do jornal de uma teoria do leitor, ao 

mesmo tempo que tentar entender como a imprensa brasileira construiu sua imagem de 

público. Em seguida, fez-se necessário entender o problema do leitor no contexto da 

chamada crise da leitura de jornais, acentuada no início dos anos 90. Ao perder 

anunciantes para as mídias de resultado mais imediato, como a tevê e a Internet, e ao ver 

minguar recursos públicos, os jornais não puderam contar com os recursos advindos de 

seu espaço mais natural, as bancas de jornal e de revistas.  

Esse momento, não necessariamente um problema mais a ser respondido, soou 

perfeito para pensar a relação com o leitor. Um banco de dados se tornou fundamental. 

Numa espécie de licença investigativa, associou-se estatísticas sobre o leitor de livros e 

o leitor de jornais. O primeiro item desfruta de mais pesquisas, o que significa que a 

associação entre as duas realidades poderia ser ganho de causa para a menos abonada de 

dados. Além disso, há a evidência de que quem lê livros naturalmente tem interesse em 

jornais e revistas. A aposta é no consumo combinado de informações. 
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A pesquisa também recorre à estética da recepção – surgida na década de 60 do 

século XX – explorando-a em dois sentidos. O primeiro é no sentido de empréstimo, 

associando as investigações sobre o leitor literário feitas por Iser, Jauss e Eco ao leitor 

de jornal; a segunda veio no impulso de explorar por que essas teorias encontraram 

pouco espaço no campo da Comunicação. 

Outro suporte da investigação são os estudos do ensaísta e crítico Antonio 

Candido, que escreveu sobre as ligações entre imprensa e literatura no Brasil do século 

XIX e sobre a formação do leitor no país. Sua pesquisa, de caráter sociológico, permite 

entender como determinadas práticas de leitura se tornaram práticas culturais repetidas e 

ainda presentes no comportamento do público. 

O jornalismo cultural foi incluído na pesquisa como uma espécie de estudo de 

caso e ponto de fuga. Trata-se de um território em que se pode encontrar uma leitura 

não-utilitária nem imediatista, mais próxima da literária. E um leitor que não está 

movido pela mediação da notícia, pura e simples. Buscou-se perceber no jornalismo 

cultural uma terceira via na ligação com o jornal, ou, em outras palavras, um laboratório 

de uma leitura íntima, aproximada, vital. A hipótese foi também a de que o jornalismo 

cultural oferece um observatório mais completo e complexo do leitor. Nos cadernos de 

arte e cultura ele lida com a informação, com a opinião, com um texto que exige dele 

referências e preenchimento de espaços vazios. É um campo completo. 

Uma pesquisa qualitativa junto a oito leitores foi agregada à dissertação com a 

intenção de percebê-los como leitores reais e de que maneira se dá a leitura de jornais 

no cotidiano. Procurou-se perceber os hábitos, como horário e seqüência de leitura, 

escolhas – a exemplo de cadernos e de pontos de dispersão e atenção -, assim como 

vínculo com esse tipo de suporte e com outros, como livros, internet ou DVDs. Um dos 

objetivos era perceber se a leitura perdia o seu encanto no decorrer do dia ou se gerava 

efeito diapasão, ou seja, se reverberava, principalmente ao ser verbalizada. A essa 

altura, já se tinha passado do leitor mudo para o leitor que se pronuncia e dá volume, 

existência e permanência ao fato jornalístico. 

Os dados para essa dissertação começaram a ser recolhidos em 1995, com 

estatísticas de leitura no Brasil e em outros países do mundo. Esse material é composto 

principalmente de recortes de jornais, de revistas e de material recolhido na internet, 

assim como de pesquisas feitas por empresas de comunicação, como a Folha de S. 

Paulo e Gazeta do Povo. Temas correlatos também fazem parte desse acervo, como 
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bibliotecas, espaços de leitura, livrarias e principalmente mercado editorial, já que era 

intenção da pesquisa relacionar o leitor literário e o leitor de jornal. 

Além dos teóricos da estética da recepção, como Iser, Jauss e Eco, essa 

dissertação recorreu a autores que investigam o leitor numa perspectiva contemporânea, 

como o argentino-canadense Alberto Manguel – mais presente nas entrelinhas do que 

nas citações. Priorizou-se alguns autores marcos do assunto, como Roger Chartier e 

Robert Darnton. Para entender o leitor no Brasil foram fontes privilegiadas as 

pesquisadoras Regina Zilberman e Marisa Lajolo; os autores reunidos por Márcia Abreu 

em seminários sobre leitura promovidos pela Unicamp; Isabel Lustosa, Cristina Costa e 

Alzira Alves de Abreu, que pesquisam História da Imprensa no Brasil; a professora 

doutora Marta Morais da Costa, orientadora desse projeto e referência no assunto; e os 

estudos do ensaísta Antonio Candido, em especial a obra Formação da Literatura 

Brasileira, que norteou essa etapa. 

Fez-se uma garimpagem nos livros de jornalismo, em busca de reflexões sobre a 

figura do leitor. Essas obras ora confirmam a figura do leitor passivo, ora reiteram a 

imagem do leitor imediatista – identificado pelas pesquisas, ou estabelecem uma ética 

no pacto com o leitor, de longe, o maior contributo dos teóricos à questão da leitura. Se 

os estudos de Comunicação não conseguem ser originais na definição do leitor, são, por 

outro lado, eficientes ao definir que o campo de aproximação entre imprensa e público 

não se pauta pelo didatismo, pelo moralismo, mas pela confidência. Merecem ser 

citados os seguintes autores de Jornalismo - Cláudio Abramo, Eugênio Bucci, Marcelo 

Coelho, Daniel Piza, Wilson Dizard, Edvaldo Pereira Lima, Arlindo Machado, Ciro 

Marcondes Filho, Cremilda Medina, José Marques de Melo e Carlos Eduardo Lins da 

Silva – que oferece informações importantes sobre o olhar da imprensa brasileira em 

relação ao leitor, em especial nos seus escritos sobre o Projeto Folha e sobre a 

influência da imprensa americana no Brasil. 

Foram fontes privilegiadas textos de jornalismo literário, por conterem, pela 

própria natureza, a tensão criativa, associada a uma relação mais duradoura com o 

público leitor – quando não o tratando como leitor literário. Destaque para Gay Talese. 

John Hershey Tom Wolfe. Algumas reportagens produzidas no período de 13 anos em 

que atuei como jornalista da área cultural serviram de referência, por trazerem 

entrevistas relacionadas, dados sobre mercado editorial e mercado de entretenimento, e 

depoimentos de jornalistas, como Ruy Castro e José Louzeiro, entre outros 
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Esse arsenal teórico permite elencar algumas conclusões. A alvorada da Internet, 

na década de 1990, evidencia o mal-estar entre os jornais e seus leitores. Acredita-se 

piamente que eles partem em revoada para outra mídia, desconfiança semelhante à 

alimentada em relação à televisão, nas décadas de 1950 e 1960. Essa sensação de perda 

acabou por se tornar um momento privilegiado para redesenhar a figura do leitor do 

jornal. Assim como uma cilada. O uso de pesquisas de consumo, estratégias de 

marketing mais agressivas e ansiedade de capturar o leitor a qualquer preço colocam-no 

centro da cena. A dúvida é saber se, na Internet, se trata de um leitor de jornal, ao modo 

clássico, ou de um visitante ocasional cujas vontades precisam ser satisfeitas. 
Num traçado ligeiro, o leitor de jornal a partir dos anos 1990 é um cidadão 

desapegado de tradições – logo, propenso a escolher outros títulos -; está sufocado pelo 

aumento das grandes cidades – logo, procura um veículo que lhe ofereça serviços, como 

forma de mover-se na metrópole -; é alguém que está reaprendendo a lidar com o tempo 

e com os hábitos, o que inclui uma perca de freqüência nas práticas de leitura. A 

instabilidade é incômoda, pois mexe com um valor reafirmado socialmente – a leitura 

diária – e uma crença arraigada: a de que o jornal oferece informação mais profunda, 

que é fonte de senso crítico. 

O crescimento da indústria do entretenimento, considerada a terceira do mundo 

– com avanço maior do que a economia global (casa dos 6,8%, movimentando US$ 1,3 

trilhão/ano) – também incide sobre os jornais e sobre seu público, assim como sobre a 

literatura. Essas duas instâncias entram num cálculo e numa lógica que inclui indústrias 

como a do esporte e turismo, cinema e televisão, CDs e DVDs. É um parâmetro novo, 

movido pela dinâmica do bombardeio de produtos e regido pela alta circularidade. O 

desafio é pensar o consumo combinado de cinema e jornal, por exemplo. A perda é a 

mudança de espaço – a leitura sai de uma rotina diária para entrar numa roda-viva de 

consumo. 

Os jornais, nesse contexto, reafirmam suas posturas convencionais em relação ao 

leitor: é alguém que deve ser poupado dos textos longos, dos pensamentos complexos e 

servido em suas necessidades imediatas, como a do jornalismo de serviço; deve ser 

abastecido de nortes políticos e sociais; receber a notícia de forma hierarquizada. O 

perfil pragmático supõe não desejar conhecer outro leitor senão o que se encaixa nesse 

fusão. É o leitor ideal, o leitor real e o leitor implícito. E esse leitor, agora, foge para os 

sites. Pelo menos se acredita nisso. 
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A “estética da recepção”, de Hans Jauss, a teoria do leitor implícito, de 

Wolfgang Iser; o leitor cooperante, de Umberto Eco; o leitor real de Michel Picard são 

inspiração para encontrar outras camadas no leitor do jornal, que não o de farejador de 

notícias. O leitor carrega suas expectativas de mundo, suas práticas sociais, seu arquivo 

de memórias para a leitura de jornais, o que desdobra essas práticas de leitura em um 

campo de possibilidades.  

Jauss vai pensar, por exemplo, no leitor que interpreta e que modifica o sentido 

do texto com sua leitura. Deixa de ser uma relação silenciosa. Iser vai chamar atenção 

para o leitor que organiza as informações, mescla-a a sua biografia, torna-as um objeto 

em relação. Eco, ao falar em “leitura cooperante”, concebe um leitor que tem deveres 

com o texto e que o movimenta. Todas essas proposições contradizem a idéia de leitor 

infatilizado, sem nada a acrescentar. Há um jogo – um jogo que não tem 

necessariamente a ver com literatura, mas com leitura. 

A literatura lida bem com o leitor que não entra no jogo, que não se identifica 

com o leitor que está implícito num romance. O jornal e a revista querem o leitor, 

esforçam-se para que ele participe. Falam com ele – mas não conversam com ele, a 

rigor. Porque não se trata de um leitor e sim de um consumidor – pelo menos em alguns 

momentos. As teorias da recepção, por isso, colaboram para ajustar a questão, calibrá-

la, ao levantar aspectos como o “pacto de leitura”, por exemplo, que ajuda os autores de 

jornal a preservarem o contrato que os relaciona com seus leitores. Esse pacto é 

historicamente construído, supõe não enganar o leitor, não subestimá-lo e fazer dele um 

confidente dos fatos que apurou.  

Outra contribuição das teorias da recepção à questão está nos “espaços de 

indeterminação” ou nos “espaços vazios”. Trata-se de uma visão recorrente no campo 

da literatura, mas vista com maus olhos no da comunicação. Mas à medida em que um 

texto de jornal se aprofunda, também pressupõe a singularidade do leitor, ou seja, que 

ele vai imprimir no texto sua imaginação e conceitos, sua experiência e sua opinião. 

Algo fica em aberto. 

As pesquisas sobre a formação do leitor no Brasil se somaram às teorias da 

recepção, no esforço de traçar um perfil do leitor de jornal. Merecem destaque os 

seguintes aspectos levantados pelos autores estudados, em particular Antonio Candido: 

para ele, o escritor e o jornalista se confundem no Brasil do início do século XIX até o 

início do século XX. Não se trata de um acidente de percurso. Os jornais são os espaços 

que permitem aos escritores se tornarem conhecidos, uma via para que cheguem a 



 177

leitores reais, embora não sejam seus leitores ideais. Esses, inexistem ou vivem em 

outro continente, e não são merecedores do talento do escritor. Tal paradoxo aponta 

para a imagem formada do leitor de jornal: é um leitor frágil, volátil, prestes a escapulir, 

pouco resistente à pressão e à insatisfação. 

O jornalista-escritor está ainda ligado à educação. Por extensão, vê no ensino a 

única saída para formar leitores e para que o Brasil se torne uma nação. Esse civismo e 

didatismo vão permear tanto a literatura quanto a imprensa do século XIX, forjando 

uma imprensa que se vê na missão de educar, de defender interesses nacionais, de ser a 

voz da população. Essa postura traz implícita uma idéia frágil de leitor. E gera um leitor 

que cobra dos jornais posturas cívicas, sua defesa. “Vou procurar os jornais”, diz-se nas 

novelas e na vida comum. Mas isso não implica lê-los todos os dias. 

Tomando emprestada a expressão cunhada por Marisa Lajolo e Regina 

Zilberman, a leitura no Brasil é rarefeita. O acidentado mercado de livros e de 

bibliotecas vai ser determinante na formação desse olhar fragilizado sobre o leitor. 

Contribui para isso o caráter auricular, a oralidade da informação, em detrimento das 

letras. E também o caráter proibitivo e perigoso da leitura, o que faz com que seja 

cultuada e repelida. Dos grandes sermões religiosos, passando pela prática da oratória, 

dos saraus, da ascensão do rádio e da televisão, a cultura de ouvido é sempre 

privilegiada. O assunto, bastante debatido, merece ser associado também aos jornais. 

Eles desfrutam de parte do status dos livros, são documentos, mas não parte da rotina do 

cidadão. Os jornais não falam ao ouvido do leitor. São parte do “disco duro” da 

sociedade – e da sociedade oficial, com a qual falam nos bastidores. 

O jornalismo cultural se torna um espaço em que escritor, jornalista e público 

leitor vencem suas diferenças e se encontram. Isso acontece em diferentes momentos da 

vida brasileira e em diferentes formatos. É o caso das revistas simbolistas do final do 

século XIX, ainda que não sejam especificamente jornalismo cultural. A pesquisa se 

deteve na década de 1950, quando surgem suplementos literários, como o do Jornal do 

Brasil e de O Estado de S. Paulo. O leitor no território do jornalismo cultural não é 

massa – ainda que o leitor de entretenimento esteja mais próximo disso. Mas tende a ser 

considerado como um leitor dotado de suas potencialidades criativas, referências, 

capacidade de ocupar espaços vazios e mesmo de identificá-los. O jornalismo cultural, 

por não ter a mediação do hard news, a notícia por excelência, tem de buscar outras 

mediações para se encontrar com o leitor. A troca não é imediata, mas é mais mediada 
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pelo texto, pela forma, pelas sugestões do autor. A hipótese é que por ser uma espécie 

de antijornalismo, seja uma escola de diálogo com o leitor. 

Ao idealizar o jornalismo cultural como espaço de armistício com o público, a 

pesquisa também se depara com contingências desse tipo de jornalismo, cada vez mais 

rendido à lógica do mercado e igualmente sujeita ao pânico causado pela revoada de 

leitores. Some-se a isso o avanço do entretenimento, que não pode mais ser visto como 

um eufemismo ou um debate conceitual, mas como uma indústria com regras próprias e 

dotada de agressividade. Ela funda um novo jornalismo cultural – o de variedades, uma 

categoria que em outros tempos já foi sinônimo de amenidades ou jornalismo feminino. 

O jornalismo cultural e o jornalismo em geral apontam para outro vetor, a 

cidade. A cidade arquipélago, insulada, fraturada, apresenta novos desafios à 

comunicação e à percepção do leitor. Ele vive num apartamento e, com exceção dos 

movimentos sociais, não se manifesta publicamente. Formam-se novas culturas urbanas, 

mais específicas do que a dos fãs de cinema. São culturas de sobrevivência, de encontro 

na selva, freqüentada por agentes heterodoxos, cujos pontos em comum pode ser a 

prática de um esporte, por exemplo. 

O horizonte da comunicação de massa, espaço onde os jornais se viam 

tradicionalmente situados, deixa de ser um parâmetro não só para a imprensa escrita, 

mas também para a televisiva ou radiofônica. A cidade partida cria nichos específicos, 

menores, com motivações que podem ser instantâneas e passageiras, mas também mais 

polarizadas. Entender-se nesse contexto exige pensar o leitor como alguém que está em 

trânsito. Às vezes, literalmente. 
O leitor do século XXI tem pouco tempo, mas é capaz de fazer malabarismos 

com o relógio. O empresário ou o professor atolado de serviço pode ser um biker nas 

horas vagas. E tende a organizar sua vida na cidade em torno dos seus afazeres e 

valores. Também é alguém que se divide entre as muitas ofertas popularizadas no 

mercado, como as revistas, as tevês a cabo, os cinemas de shopping. À primeira vista, 

essa divisão de tarefas em um tempo mais veloz representa desvantagem para jornais e 

para os livros, historicamente prejudicados. Por outro, o aprendizado acumulado pela 

literatura na compreensão do leitor é um patrimônio no incremento das políticas de 

leitura. Tem-se uma escola de sedução, uma revelação ao alcance das mãos. 

O campo do entretenimento, em meio a sua leva de flagrantes desvantagens, tem 

o mérito de apontar a existência de uma comunidade de consumidores dos mesmos 

produtos. Pensar o leitor e a leitura implica perceber como uma parcela expressiva da 



 179

população paga pela informação, mas também a deseja. Quer muitas coisas, mas tem de 

selecioná-las.  

O leitor – a contar pela observação participante – se reinventa e desobedece a 

condução das pesquisas de opinião. O estatuto de leitor, de jornal ou de livros, não é o 

estatuto do consumidor. Ler jornal ainda é dar existência aos fatos, falando sobre eles. O 

leitor de jornal é aquele que fala. 
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ANEXO 
 

Essa dissertação nasceu de um desejo – aproximar-se do leitor de jornal, fazer as 

pazes com ele, entender por que, apesar de citado em todos os momentos nas redações, 

como um termômetro de qualquer ação, é sempre tão abstrato, distante e, nos últimos 

tempos, arredio e ressentido. Quando é percebido de perto, geralmente não corresponde 

àquilo que se espera dele. Reclama da crase errada, das palavras-cruzadas repetidas, da 

entrega atrasada no domicílio. Como um mau conversador, não encampa o diálogo que 

lhe foi proposto na notícia. Ou, pelo menos, é mais fácil pensar que o problema é esse 

mesmo. O que seria, então, o mais difícil, ou o menos fácil? 

O contato com as pesquisas sobre o leitor literário, com a estética da recepção, 

foi, por uma “conspiração do destino”, com respeito ao clichê que levaria um repórter à 

fogueira, um canal para repensar essa relação complicada, tirando-a da mão-única em 

que sempre transitou. O leitor real, aquele que muitas vezes gostaríamos de reinventar 

por não corresponder às nossas expectativas, deixa de ser o sujeito que rejeita a proposta 

do texto para se tornar, simplesmente, o sujeito, com os sentidos plurais que a palavra 

suscita. Se para o escritor, depois de Jauss, Iser e Eco ficou no mínimo preguiçoso 

pensar o leitor como aquele que lê, sem contribuir em nada, para o jornalismo não 

poderia ser diferente. Difícil é sustentar essa hipótese, tamanha é a cultura de 

taxidermizar o leitor de jornal. Mas ele fala, reclama, discute, tem causas secretas que 

até ontem ninguém queria saber qual era. Afinal, o jornalismo, pelos séculos, 

concentrou-se com exagero na pílula milagrosa da notícia. 

Foi em torno da possibilidade de aproximar esses dois universos, o do leitor 

literário e o do leitor de jornal, que foi se formando esse trabalho. E os anos 1990 e 

2000, com suas maravilhas tecnológicas e avanço desumano das cidades, por incrível 

que pareça, colaboraram para isso. Enquanto os jornais foram por excelência o espaço 

para o furo de reportagem, para informações quentíssimas e exclusivas, parecia sem 

sentido pensar o leitor de outra forma que não a do cidadão que quer saber como, 
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quando, onde e por que isso ou aquilo aconteceu. Mas com tanta parafernália eletrônica 

abastecendo a curiosidade humana todo tempo, os jornais tiveram que mudar. E ao 

mudar, devem ter se descoberto um tanto sozinhos, sem o leitor do qual tanto se fala.  

A crise provocada pelos meios eletrônicos se encarregou de colocar à prova essa 

relação. Pediu reação. Era preciso trazer o leitor de volta e a pista mais evidente de seu 

paradeiro estava no campo da leitura – um lugar onde ele não é um número, mas uma 

paisagem biodiversa repleta de espaços, bichos, histórias, tempestades, personagens e 

até implicância com “problemas menores”, como os dito cruzadas e horóscopos 

repetidos. Esse mundo diz sobre ele – diz que precisa de passatempo, pois é idoso e 

mora num apartamento, por exemplo; ou que todo dia se abastece de um drops de 

otimismo quando lê “taurino, com Lua em Vênus, as relações afetivas vão melhorar”.  

Para chegar ao endereço desses leitores, portanto, não bastam mais informações 

– embora elas continuem sendo matéria-prima do pacto que os jornais têm com eles -, 

mas idéias. Idéias que façam com que todo esse ecossistema se movimente, desloque-se 

em meio a uma escala que já não é a sua, e na qual precisa sobreviver. Esse leitor habita 

uma cidade, que cresce demais, e na qual ele precisa se encontrar. 

Poético demais para ser verdade? Provavelmente. Como diz o psicanalista, ex-

pastor, sociólogo e educador Rubem Alves em O enigma da religião (1984), no 

princípio, no Paraíso, existiam apenas a estética e a erótica, a beleza e o prazer, ambos 

seqüestrados pela ambição da árvore da ciência e do conhecimento. Só a ética permite 

que o Jardim do Éden perdido seja reabilitado. Ninguém está desincumbido dessa 

obrigação – o que inclui os que escrevem nos jornais todos os dias. O pacto da 

informação quentíssima perdeu parte de seu encanto. O que haveremos de falar aos 

ouvidos dos leitores a partir de agora? Por uma ética do leitor, adiante! 

Parte da resposta é sabida: notícia em profundidade e principalmente notícias 

sobre a cidade que o leitor não mais consegue ver, pois se sente devorado por ela. A 

outra parte da resposta só pode ser dada quando o leitor passivo de outros tempos passar 

a ser reconhecido como alguém que preenche os espaços vazios da notícia, e que faz da 

notícia uma espécie de ficção da realidade. Essa dissertação partiu em busca dessa outra 

parte. O que se sabe, dessa busca, é que os leitores têm histórias que precisam ser 

ouvidas, pois muitos preferem continuar anônimos, é mais fácil existir como massa 

consumidora. Ao ouvi-las, o sujeito de outros tempos reaparece como parceiro, um 

parceiro que pode até não dominar o código do qual está falando. 
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E ouvir histórias, nada mais é do que voltar para o ponto de partida, quando o 

leitor estava perto, era reconhecido e se sabia exatamente o rumo da prosa. Alguns 

leitores foram ouvidos para essa dissertação. Eles falaram sobre o jornal o que se 

esperava – a informação precisa, isenta, etcetera. São leitores ideais. Mas também foi 

possível descobrir como o cotidiano se organiza em torno da leitura, como eles dão 

existência aos milhares de caracteres impressos todos os dias em 1.300 jornais 

brasileiros. Notícia tem diapasão. Por eles e por outras pesquisas garimpadas durante 

dez anos nos jornais, revistas e sites, foi possível perceber que esse leitor se divide cada 

vez mais entre as obrigações diárias e as muitas seduções de leitura e consumo com as 

quais tem de lidar.  

A chamada perda de leitores de jornal ou de livros pode ser, na verdade, 

resultado do sujeito que se desdobra entre muitos consumos, provavelmente nem todos 

tão fundamentais à ordem do universo quanto se pensa. Quando se vê o leitor como uma 

tabula rasa, a questão se resume à eficiência de quem fizer a melhor propaganda e 

ganhar o consumidor. Caso se entenda o leitor como um campo de expedição, o dono 

dos segredos, o sujeito que vai fazer a notícia romper a dinâmica do arquipélago que nos 

rege, a situação muda de figura.  

Essas considerações, vale dizer, não têm pretensão de ineditismo. A temporada 

de caça ao leitor está declarada nas redações, e não é de hoje. Tenta-se o melhor 

formato, a frase, a palavra, a imagem, a proposta interativa. Erra-se muito. Mas é um 

momento especial, daí o interesse de dialogar com ele e emprestar-lhe as grandes 

contribuições das reflexões sobre o leitor literário. Num livro, num conto, a experiência 

é estética, é erótica, campos vetados para o rigor jornalístico de tradição. Mas é no 

campo dessas experimentações que o sujeito sai de si mesmo para conhecer o outro. A 

leitura literária desloca. A leitura de jornal, nos anos 2000, tem de deslocar, fazer sair do 

condomínio, dos preconceitos, da prisão da metrópole. “A obra assume seu caráter 

histórico quando a intervenção do leitor não se confunde com a de um mero 

complemento.” (LIMA, 2002: 20) 

Provavelmente não cabe numa conclusão o que se segue. Mas é parte da verdade 

dessa dissertação. Ela teve seu dia de laboratório. Em meados de dezembro do ano 

passado, a Central de Atendimento ao Leitor do jornal Gazeta do Povo foi acionada. O 

pedido era que identificasse um leitor assíduo, desses que comenta matérias, para 

participar de uma reportagem de final de ano. A proposta era a seguinte: fazer com que 

pessoas desconhecidas e distantes na cidade se encontrassem. O leitor seria espectador 



 190

do colóquio entre um arquiteto e um designer que, para produzir peças com material 

reciclado, precisavam da ajuda de um carrinheiro. 

O leitor se chamava Arnoldo Anater, 67 anos, e no carro da reportagem, quando 

fui buscá-lo para levá-lo até a Vila das Torres, onde o resto do grupo nos aguardava, 

fiquei sabendo que era jornalista. Achei que a matéria tinha naufragado. Tratava-se de 

um leitor informado demais, treinado para qualquer artifício de produção criativa em 

meio à míngua de boas pautas no período do Natal. Mas não havia como voltar atrás. 

Na Vila das Torres, partimos do Clube de Mães: Arnoldo, o jornalista; José Marcos 

Nowak, o arquiteto; Adriano Moro, o designer, rumo à casa de Luciana Oliveira Ferraz, 

a carrinheira. Depois se juntou ao grupo a fotógrafa Fernanda Preto, em suas primeiras 

semanas de trabalho, assim como Arnoldo, pisando na Vila das Torres pela primeira 

vez. 

Em questão de minutos, o “milagre do deslocamento” aconteceu. Não só 

Arnoldo estava muito à vontade entre dois latões de lixo, como havia uma estranha 

soma de coincidências acontecendo o tempo todo. Quando era jovem, e repórter de rua, 

na década de 1960, Arnoldo Anater cobria enchentes no Prado Velho e na favela do 

Parolin. Não havia a Vila das Torres. As exigências financeiras fizeram com que 

procurasse um emprego melhor. Nunca mais foi à favela. Havia vontade, curiosidade, e 

medo de entrar na tal Vila Pinto. Aquele dia representou a oportunidade. 

Nowak e Moro, na conversa com Luciana, carrinheira escolhida para a matéria 

pela representante do Clube de Mães, Erondina Glaci de Oliveira, fala bem, foi artesã 

em Embu das Artes, São Paulo, e não só entendia do tal  design dos dois profissionais 

como foi “lá dentro” buscar as peças que fazia. O encontro do trio poderia não ter 

passado de bom-mocismo, boa intenção, mas se tornou a suspeita perene de que a moça 

da rua, que passa com o carrinho, é uma surpresa. Fernanda Preto, a fotógrafa, recém-

formada em Artes Visuais, jamais estaria ali, não fosse o jornal. É realidade. É ficção. 

Na saída, mais uma coincidência, a placa da rua identificava “Rua Sperandio Domingos 

Foggiato”, fotógrafo de vários jornais de Curitiba dos anos 1930 a 1950, um homem da 

calçada, autor de boa parte das imagens da cidade que já se foi – um documentarista da 

realidade. O que ele deixou parece ficção. 

Pode ser pouco. Mas pode ser também a soma de espaços vazios, os tais espaços 

e horizontes de expectativas que fizeram com que Iser, Jauss e companhia tirassem o 

leitor de sua extrema solidão. Luciana, os seus, Arnoldo, Adriano, José Marcos, 
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Fernanda e eu nos movemos naquele dia. Em 8 de janeiro, na Gazeta do Povo, éramos 

personagens e leitores da matéria “Encontro inusitado no meio da vila”. (veja em anexo) 

 

 


