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Resumo  
As páginas de cultura dos jornais impressos, principais destinatárias da divulgação das 
produções teatrais, reduzem, a cada dia seus espaços. As pressões mercadológicas que 
atuam sobre os cadernos culturais para a colocação do enorme volume dos produtos da 
indústria cultural são constantes O jornalismo cultural é uma área desprestigiada pelas 
empresas jornalísticas e despertam pouco interesse das pesquisas acadêmicas no Brasil e 
também na França, onde aliás a situação é bem próxima, resgaurdadas as devidas pro-
porçoes e os contextos social, cultural e econômico daquele país. Neste estudo estas rea-
lidades se encontram apoiadas por textos brasileiras e francesas, observações vivenciais 
e depoimentos de estudiosos, jornalistas, assessores de imprensa que examinam as 
páginas de cultura. No caso francês sobretudo a análise se dá pelo viés da produção e 
divulgação teatral.  
 

Cultura — Teatro — Jornalismo — Espetáculo — Comunicação 
 
 

A área da cultura realiza-se na imprensa escrita sob as mesmas circunstâncias do 

jornalismo geral. O jornalismo cultural — uma das área de especialização do jornalismo 

— é, portanto, influenciado por todos os momentos políticos e econômicos do país. 

Expressa (em tese) tanto uma visão crítica, ao discutir questões em pauta na atualidade, 

opiniões ou conteúdos tradicionalmente identificados com o status quo das sociedades 

onde emerge  

As características que diferenciam o jornalismo como um todo e o jornalismo 

cultural em particular estão no enfoque de assuntos específicos da cultura, da arte, do 

comportamento e do lazer nas suas pautas. São determinadas também pela análise, 

desdobramento e aprofundamento de questões relevantes para a vida social, atualizando 

temas e personalidades da cultura humanística (MIRANDA, 2001: 57).  

É possível descrever os conteúdos publicados pelas páginas, mas há uma clara 

dificuldade em definir o que é jornalismo cultural. As distinções entre segundos cader-

nos e suplementos são muito tênues e se misturam frequentemente nos discursos dos au-
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tores que se interessam pelo tema, gerando dúvidas e redundâncias. Referimo-nos aqui 

ao jornalismo cultural que na imprensa brasileira está presente nos suplementos sema-

nais culturais/literários e nos segundos cadernos diários. Consideramos também 

jornalismo cultural as páginas que publicam cultura na grande imprensa parisiense.  

Jorge Rivera, ao buscar delimitar o campo do jornalismo cultural, afirma que o 

mesmo não é “certamente uniforme nem redutível a modelos de fácil identificação”. Ele 

observa uma multiplicidade de formas deste universo amplo, no qual inclui  

(...) tanto uma revista literária de pequena circulação, o suplemento de um diário de tiragem 
massiva, uma publicação acadêmica altamente especializada, um fanzine, uma revista de 
divulgação que trabalha com recortes temáticos muito diferenciados entre si, uma coleção 
fascicular etc. (1995: 20).  

Ivan Tubau acredita que o fato de não haver uma definição precisa para o jorna-

lismo cultural deve-se, sobretudo, à dificuldade de circunscrever o próprio conceito de 

cultura, que na sua complexidade e abundancia, em dois séculos, tem mais de 250 

definições  (1982)2. 

Além de expressar uma indefiniçao, a denominação, é aliás, questionada por 

Cremilda Medina3 que a considera, no mínimo, redundante — já que todo jornalismo é 

cultura — e “incômoda” segundo o jornalista Daniel Pizza,  

(...) porque parece tratá-lo da mesma forma como tantas vezes ele ainda é tratado pela grande 
imprensa brasileira — desempenhando um papel [...] secundário, quase decorativo. 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” Além disso, há uma riqueza de temas e 
implicações no jornalismo cultural que também não combina com seu tratamento segmentado; 
afinal a cultura está em tudo e é de sua essência misturar assuntos e atravessar linguagens 

(2005:7).  

Adotamos esta denominação de jornalismo cultural tendo em vista a estruturação 

dos jornais em editorias — seções de uma publicação sob a responsabilidade de um 

editor — nas quais se efetuam as rotinas produtivas dos cadernos temáticos. As editorias 

expressam e atualizam as diversas áreas de especialização do conhecimento.  

 
Espaços diferenciados nos cadernos e tablóides 

Os suplementos, por definição, têm na reflexão, no debate, na exposição de 

idéias e na crítica cultural a sua essência e orientação editorial. Semanalmente a poesia, 

a literatura, as artes e as humanidades são nas suas páginas acolhidos em artigos, 
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críticas, resenhas, crônicas, ensaios, grandes reportagens ilustradas, perfis, comentários 

entre outros.  

Em meio às opinões de alguns jornalistas — na maioria escritores, editores, que 

são ou foram responsáveis por suplementos culturais em locais e épocas distintas —, 

destacamos a de Affonso Romano de Sant’Anna caracterizando-os, por força das 

mudanças sofridas como “veículos de informação sobre o que está saindo no mercado 

editorial”. O que justifica — segundo o autor — a maior força que passaram a ter os 

divulgadores e as editoras nas suas pautas. (2000:3) 

O fato de muitos suplementos terem cedido ao estilo jornalístico dos cadernos 

diários — como lembra Daniel Pizza — acaba por distanciá-los da “sua função seletiva 

que deve ser exercida com maior fundamentação”. Para este jornalista os suplementos 

estão “presos ao esquema das resenhas encomendadas a professores universitários, que 

apresentam um texto acadêmico, regra geral burocrático com “excesso de jargões e falta 

de clareza”. Critica ainda a pauta, limitada frequentemente a nomes “piramidais” e a 

assuntos “associados à idéia de erudição” (2005: 84). 

Já o jornalista e escritor Florisvaldo Mattos4 tem a convicção de que diversa-

mente dos segundos cadernos os suplementos “são norteados por uma filosofia editorial 

de divulgação e reflexão sobre o movimento cultural, que, ao transcender os aspectos da 

programação, valoriza a emergência cultural e não se prendem à preferências de deter-

minadas faixas de públicos” (citado por MIRANDA, 2001: 204). 

Os suplementos culturais foram durante muito tempo considerados verdadeiros 

espaços de resistência no jornalismo brasileiro. Ainda seriam? 

 

Cultural e mercadológico 

No jornalismo cultural praticado pelos segundos cadernos são mais visíveis as 

determinantes do mercado em relação às páginas de notícias gerais. Enquanto nestas 

últimas há uma seleção que se efetiva sobre um conjunto de fatos que chegam, por di-

versos meios, aos jornais, nas páginas de cultura há uma evidente pressão do mercado, 

tendo em vista o agendamento de shows, espetáculos e lançamentos que é preciso fazer 

chegar ao conhecimento do consumidor.  

Na prática, a importância e a relevância de um acontecimento que constituem o seu valor como 
notícia são complementados pela característica ambivalente de produto cultural e mercadológico 
que engendra a produção cultural no sistema capitalista. O processamento de informações sobre 
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cultura se dá no continuum do sistema de distribuição e circulação de produtos culturais do qual 
a imprensa faz parte5. 

Os aspectos mercadológicos promovem ou reduzem a ênfase em determinados 

tipos de produção cultural, resultando nas habituais assimetrias entre o cultivo de um 

ideal de cultura e as pressões pela viabilidade econômica.  

Estando os meios integrados ao processo de globalização econômica, com uma 

divisão do trabalho mais formalizada e regular,  

[...] os fundamentos da atividade jornalística, no âmbito dessa indústria cultural ampliada, são 
extremamente marcados pela profissionalização que se articula inevitavelmente a uma adminis-
tração de cunho empresarial. Decorrem daí novas e fundamentais questões para o exercício de 
uma atividade que articula processos de produção cultural e de mediação pública, no âmbito de 
organizações de controle privado. Tais processos acompanham a constituição da cultura mosaica 
— “desordenada, aleatória e fragmentada de nosso tempo”, como observa Moles (1974). O jor-
nal, como um claro expoente da cultura de cada época, é, em si mesmo, um dos canais de expres-
são dessa configuração. A sua própria transformação em veículo de massa e empresa, que pro-
moveu a necessária ênfase de um jornalismo de informação, definindo espaços para a opinião e a 
publicidade, agrega novos elementos à compreensão do fenômeno cultural em nosso tempo. 
(MIRANDA: 2001). 
 
Para José Geraldo Couto, nos segundos cadernos dos jornais diários, dedicados à 

área de artes e espetáculos, o jornalismo cultural passa por uma profunda crise ligada a 

dois fatores: “a acelerada transformação do mercado de produtos culturais e a não me-

nos rápida modernização dos grandes jornais brasileiros”. (1996: 129).  

Já Daniel Pizza crê na influência da função jornalística — ao selecionar (editar, 

hierarquizar, comentar, analisar) — sobre os critérios de escolha dos leitores, devendo 

fornecer-lhes “elementos e argumentos para a sua opinião”. Esta influência confere à 

imprensa cultural 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”. Diz ainda que o jornalismo 

cultural, não tem, no entanto, “conseguido realizar essa função com clareza e eficácia” 

Motivos não faltam, mas, o “primeiro e principal deles tem a ver com [...]os critérios 

para avaliar uma produção que é cada vez mais numerosa e diversificada e economi-

camente relevante”. (2005: 45) 

 

Crises cíclicas  

As crises do jornalismo cultural são frequentes. As transformações dos suple-

mentos se acentuam nos anos 70. A ‘chamada’ crise do papel, “que elevou o preço do 

produto e o ímpeto renovador, fez com que o Jornal do Brasil inaugurasse um outro 

tipo de caderno. Agregam-lhe elementos da fase político-literária e das novas exigências 
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visuais: “diagramação, imagens e valorização dos títulos, olhos e leads” (MEDINA, 

1978: 93). Acompanham, ainda, segundo Albino Rubim (2001)6, “a inevitável espe-

cialização do próprio conhecimento”. Adotaram as chamadas resenhas praticadas pela 

imprensa americana e rapidamente os demais jornais seguiram o modelo, muitas vezes 

piorando-os. “Tornam-se clones uns dos outros”, sentencia Dines (1996:9).  

Diante destas questões, Couto assegura que “o jornalismo cultural ainda não en-

controu o seu espaço e a sua voz". Além disso o fato de muitos jornalistas acumularem as 

funções de crítico e repórter em uma determinada área cria — segundo  ele — “uma 

relação ambígua entre o crítico e o produtor cultural cuja obra ele deve analisar. Não é 

fácil conversar amavelmente com uma pessoa num dia e no dia seguinte desancar o seu 

trabalho”. Ele também destaca como mais um problema a incompreensão das direções 

de jornais em relação à especificidade da cobertura cultural. 

Ao avaliar o desempenho dos segundos cadernos, dentro dos mesmos critérios utilizados 
nas outras editorias — ou seja, rapidez, quantidade de informações, furos — os jornais 
deformam irremediavelmente sua cobertura cultural. Se um jornal noticia primeiro 
determinado livro ou disco, ou a realização de determinado filme, os jornais furados 
tendem a desprezar o assunto, como se ele deixasse de ser importante. Tal procedimento, 
mais comum do que se imagina, tem um efeito perverso sobre a qualidade da informação e 
da crítica oferecidas aos leitores, além de revelar a concepção profundamente autoritária 
das direções dos jornais (1996: 130). 

 

Na sua opinião, não se trata de falta de espaço para a cultura, como se costuma 

dizer, pois o espaço dos segundos cadernos e dos suplementos nos jornais brasileiros 

não é pequeno, sobretudo se comparado aos jornais europeus e aos norte-americanos 

que, em sua maioria, não publicam cadernos diários de artes e espetáculos.  

 

O teatro no jornalismo cultural 

A divulgação do espetáculo teatral, desde seu início no Brasil, contou com um 

forte aliado entre os suportes midiáticos que dão ênfase à sua difusão, tanto antes, como 

durante a realização das montagens cênicas: os segundos cadernos dos grandes jornais 

diários e em alguns casos os suplementos literários/culturais. 

As produções teatrais sempre estiveram presentes nas páginas jornalísticas. 

Desde as primeiras gazetas semanais nascidas “à sombra do interesse dos banqueiros e 

mercadores” e espalhadas pela Europa ainda nos século XVII que “promoções, anúncios 
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e críticas de espetáculos, nomeações, poesias enigmas e discursos acadêmicos mistura-

vam-se aí de uma página a outra” (Genro FILHO)7.  

 

A insubordinação e a rebeldia 

No Brasil, teatro e imprensa surgem num mesmo momento (meados do século 

XIX). Chegam juntos, “com a marca da insubordinação, da rebeldia, da não-aceitação 

passiva de uma cultura aqui imposta de cima para baixo” Fortes vínculos e muita 

cumplicidade foram criados desde então. O jornalismo  divulgava os espetáculos e era o 

suporte ideal para crítica, comentários, polêmicas “quase sempre inflamadas que 

[acompanhavam] as apresentações teatrais”, segundo Maria Cecília Garcia,  

Juntos se insurgiram nas páginas e nos palcos   

(...) contra uma arte sem originalidade, que enfatizava a obediência aos modelos europeus, 
a uma arte comportada e imposta pelo colonialismo cultural, que cultivavam a visão do 
índio e do negro como raças inferiores como aparato de um processo de dominação e 
exploração” (2004: 107). 

Esta relação foi se transformando com o tempo. Nem todos os espetáculos 

cabem nas páginas evidentemente. Há uma oferta maior que o espaço dos cadernos 

diários nas cidades em que a manifestação teatral é vigorosa. No caso de Salvador 

facilmente se percebe pelo fato de apenas dois jornais possuirem cadernos culturais. 

Mas os critérios de noticiabilidades que são aplicados geram as assimetrias óbvias. As 

tensões entre artistas e jornalistas existem não apenas por causa da “opinião negativa” 

ou do “caráter prescritivo” das agendas. A seleção dos espetáculos publicados quase 

nunca satisfaz a todos, porque quase sempre recai sobre peças realizadas por nomes 

famosos no elenco, na direção, na produção, assessores reconhecidos, com colegas 

amigos na imprensa, as sempre honrosas exceções etc. As regras da noticiabilidade são 

aplicadas de acordo com a empresa e os jornalistas que devem representá-la, não se 

deve esquecer. 

Mas ainda assim, os segundos cadernos mantém-se até aqui como o destinatário 

preferencial do trabalho dos assessores/assessorias de imprensa, que se profissio-

nalizaram a partir da década de 80, na intermediação entre espetáculo teatral e redações 

jornalísticas. Os jornalistas assessores são responsáveis por produzir, sistematizar e 

distribuir informações jornalísticas sobre os espetáculos teatrais à redação dos grandes 

jornais.  
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Um novo tipo de tensão tem origem com a profisionalização dos assessores de 

imprensa — como se não fossem suficientes as já existentes entre jornalistas e artistas: a 

disputa corporativa entre jornalistas de redações e jornalistas assessores atuando em 

todas as áreas, inclusive na de cultura e artes. Este problem afetam também as relações 

teatro-imprensa. 

Mas é interessante lembrar que, no caso cultural específico, a despeito da 

disputa, algo de irônico vem sucedendo já há alguns anos: como não se constituem 

cadernos prioritários para os grandes jornais, como política, economia etc., os segundos 

cadernos sobrevivem à base do material das assessorias, especialmente teatrais8. Os 

grupos teatrais, através de suas assessorias, praticamente sustentam com texto, fotos — 

e têm que ser de boa qualidade para serem publicadas9 — sugestões de pauta, notas e 

notícias artísticas; anúncios; reportagens com fotos, perfis dos artistas, foto-legendas, 

chamadas de primeira página. 

A “resenha crítica” ou a “crítica teatral” — esta última nos poucos periódicos 

onde ainda se manifesta — são, seguramente, as únicas iniciativas dos jornais que 

independem do material do grupo e que por conta destas, os jornalistas ou os 

profissionais da crítica (ou da resenha?) vão ao teatro e assistem a peça. 

Nos suplementos culturais, em ocasiões pouco frequentes, as peças teatrais são 

contempladas a depender da dramaturgia, da direção, se a encenação desperta uma a-

tenção diferenciada e sobretudo se a direção, o elenco, a produção e através da as-

sessoria de comunicação, a partir do material que dispõem, pensam em pautas com en-

foques de acordo com a orientação do suplemento. Em alguns casos produzem inclusive 

textos e já enviam prontos, assinados, com belas fotos ou ilustrações de bom nível. 

 

Uma área importante, desejada, mas...  

Ao longo das décadas de 80 e 90 a situação do teatro era bastante privilegiada 

nos jornais impressos. Em Salvador, apesar da maré de crise constante dos jornais, so-
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atuavam no mercado. Acrescente-se o fato da grande quantidade de fotografias que anualmente chegam 
às redações pelas mãos dos seus produtores e divulgadores e que certamente são encaminhadas aos 
arquivos de A Tarde, inaugurada em 1912 e no Correio da Bahia criado em 1979. Afinal, para onde vão 
efetivamente estas fotos? 
 



brevivem apenas três organizações: A Tarde, Correio da Bahia e Tribuna da Bahia. 

Apenas os dois primeiros publicam diariamente cadernos de cultura. Neste período, o 

teatro foi acolhidos pelos segundos cadernos, coordenados na década de 90 inteira, pelas 

jornalistas Suzana Varjão e Isabela Larangeira. Ressalte-se que ambas — apesar das de-

terminações dos empresários, através dos departamentos comerciais dos veículos que 

começavam a utilizar aquelas páginas a partir das estratégias de marketing — defen-

diam o fortalecimento da arte teatral e abriam suas páginas para divulgá-los 

(MIRANDA, 2001). 

A pesquisa Jornalistas em cena e artistas em pauta que analisa a cobertura 

jornalística dos espetáculos teatrais publicada na década de 9010, levantou 607 peças. 

Chegamos ao núcleo de teatro profissional de 237 montagens e 129 montagens perma-

neceram em cartaz pelo menos por quatro semanas quando estrearam. Duas amostras 

foram retiradas dos 56 espetáculos: 31 destes selecionados pelos critérios de premiação, 

indicação dos jornais (Amostra 1), e 25 por estarem fora destes critérios, mas em cartaz 

por igual período (Amostra 2). Um total de 784 matérias foram publicadas. Um espaço 

considerável destinado ao teatro, embora houvessem discrepâncias entre os dois tipos de 

espetáculos. (MIRANDA, 2001). 

Mas, independente do espaço privilegiado que existia até bem pouco tempo, 

segundo Daniel Piza, as páginas “mais lidas e queridas” dos grandes jornais brasileiros” 

têm uma importância para a relação do jornal com o leitor e do leitor com o jornal [...] 

muito maior do que se supõe. Percebe-se ser uma das áreas do jornalismo com menor 

prestígio na organização empresarial e que também não desperta muito interesse entre 

os estudiosos e pesquisadores brasileiros.  

São poucos os estudos no Brasil e entre os franceses esta realidade é bem 

próxima da nossa. Dominique Nguyên-Duy e Suzanne Cotte se interessam pelo estado 

da pesquisa “particamente inexistente” e específica sobre jornalismo cultural e dizem:  

 (…) o jornalismo tal qual é praticado em certos setores específicos, como o setor cultural é per-
cebido como sendo de menor importância, valor e qualidade que aquele praticado em outros 
setores [...] Esta diferenciação — para não dizer hierarquização — de discursos e práticas 
jornalísticas repercute no nível dos sujeitos privilegiados pelos pesquisadores. Enquanto se 
multiplicam estudos importantes sobre a concentração da propriedade [das empresas de comuni-
cação], ou ainda a cobertura midiática de diversas campanhas eleitorais, as pesquisas expressa-
mente consagradas ao jornalismo cultural são praticamente inexistentes. (RIEFFEL et 
WATINE, 2002 :28)11 (TA) 

                                                 
  10 Realizada no Mestrado do Programa de Pós-graduação e Artes Cênicas da UFBA. 
               11 « (...) le journalisme tel qu’il se pratique dans certains secteurs journalistiques spécifiques tels 
que le secteur culturel est perçu comme étant de moindre importance, valeur et qualité que celui pratiqué 



A situação é tão parecida, apesar dos contextos histórico, cultural e artístico se-

rem tão diferentes! A crise se manifesta também por lá e assola um número despropor-

cionalmente maior de produções, numa cidade que tem como característica e atrativo a 

vida cultural e artística. 

 

Público leitor da imprensa diminui ... 

Como os leitores da imprensa diminuem regularmente, alguns jornais também 

desapareceram — L’Aurore, Le Matin entre outros. Mesmo num grande jornal como 

Libération, não existe mais espaço e, em Le Monde reduziu-se. Nestes suportes há cada 

vez menos espaço para a cultura e cada vez menos jornalistas especializados. Vemos 

surgir os suportes gratuitos como Metro e outros, que praticamente não contam com 

especialistas. E isso é um fenômeno que está acontecendo em toda a Europa. 

(DURAND : 2006) (TA)12 

A realidade é que, ainda em 1973, 55% dos franceses (de 15 anos e mais) liam 

um cotidiano quase todos os dias; seu público, sobretudo na imprensa cotidiana 

nacional, foi severamente afetado e um pouco menos prejudicada foi a imprensa 

regional. A população francesa de 15 anos e mais que lia um jornal passou de 19,7% em 

1994, a 17,7% em 2004. A leitura regular das revistas se mantém, em contrapartida, 

num nível bastante elevado: 86% entre eles, em 1997, declaram que capitularam a este 

tipo de atividade. Os franceses são hoje, os maiores consumidores de revistas no 

mundo: em 2004, perto de 60% lia, cada dia pelo menos uma revista em casa. 

(RIEFFEL, 2005: 357).13 (TA) 

Remy Rieffel, analisa práticas, identidades e tendências da mídia que vêm 

alterando a participação dos jornais e revistas, no mercado francês :  

                                                                                                                                               
dans d’autres secteurs […] Cette différenciation — pour ne pas dire hiérarchisation des discours et 
pratiques journalistiques se répercute au niveau  des sujet privilégié par les chercheurs. Alors que se 
multiplient les études portant sur la concentration de la propriété ou encore la couverture médiatique des 
divers électorales, les recherches expressément consacrés au journalisme culturel sont pratiquement 
inexistantes. » (RIEFFEL et WATINE, 2002 :28).  

12 Puisque le lectorat de la presse diminue régulièrement, alors les grands journaux nationaux, il 
y a un certain nombre qui a disparu, L’Aurore, Le Matin etc. Même un grand journal comme Libération 
n’existe plus, l’espace Le Monde s’est réduit ; dans ces support là il y a de moins en moins de place pour 
la culture et de moins et moins de journalistes spécialisés et qui on voit émerger des supports de presse 
gratuite comme métro ou autre, où là il y a peu des journalistes spécialisés. Un phénomène dans toute 
l’Europe »  Emmanuel Wallon, entrevista concedida  em 11/09/2006. 

13 « En 1973, 55% des Français, (de 15 ans et plus) lisaient un quotidien tous les jours ou pres-
que ; l’érosion du lectorat concerne d’abord la presse quotidienne nationale, sévèrement affectés, et un 
peu moins la presse régional. La part de la population française de 15 ans et plus lisant un quotidien est 
ainsi passée de 19,7% en 1994 à 17,7% en 2004. (p. 357).  Les Français sont aujourd’hui les plus gros 
consommateurs de presse magazine au monde : en 2004, près de 60% des Français lisaient chaque jour au 
moins un magazine, essentiellement à domicile ».  (RIEFFEL et WATINE, 2005 p. 357).  



As pesquisas regulares sobre os leitores da imprensa escrita comprovam que há aproximada-
mente 30 anos os ritmos e os modos de consulta dos jornais mudaram. A leitura tornou-se mais 
ocasional, episódica e mais restrita a alguns focos de interesse. A imprensa diária perdeu muito 
dos seus leitores regulares enquanto as revistas mostram-se, ao contrário, num contexo 
claramente favorável14. (2005 : 356) (TA) 

Jean-Philippe Durand observa a crise do ponto de vista do aproveitamente dos 

textos das assessorias e da falta de jornalistas especializados, fato que se manifesta 

também nos jornais parisienses.  Na sua opinião é bastante negativo que muitos  jornais 

que enfrentam dificuldades econômicas para sobreviver tenham que utilizar nas suas 

matérias, textos que foram redigidos por assessores de imprensa da organização 

responsável pelo envio da informação” (DURAND 2006)15. (TA) 

Liliane Andreone, reponsável pelo setor de relações públicas — comunicação, 

imprensa, publicidade — do Théâtre du Soleil, ao se deparar com uma matéria sobre a 

estréia de um espetáculo do grupo — não faz nem tanto tempo — era o dossier de 

cultura daquela semana. “O Le Monde tinha um dossier de cultura constituído de seis a 

oito páginas. Uma edição para livros, uma para economia, uma para cultura (em geral 

teatro, cinema...), agora não tem mais. Os livros e a economia permanecem, fazem algo 

copiando o The New York Times etc.”16 (TA) 

 Quase já não publica textos que anunciam o espetáculo — continua François 

Boudeau, assessor de imprensa do Théâtre de Chatelet sobre a situação das páginas 

culturais do Le Monde. Para o teatro, para a dança e para a música existe quase somente 

a crítica, que, em certos casos, é associada a artigos sobre o autor sobre o estilo e o 

próprio espetáculo, 

os perfis de artistas já não saem como há um ano atrás. Para o teatro [...]o espaço que lhe é 
destinado é aproximadamente um quatro, ou um quinto do que é dedicado à cultura. Reduziu-se 
bastante. É uma tendência que constatamos na quase totalidade dos cotidianos nacionais (como 
Le Figaro e La Croix). La Tribune (diário econômico) suprimiu totalmente a crítica dos 

                                                 
14 « Les enquêtes régulières menées sur le lectorat de la presse écrite prouvent que, depuis une 

trentaine d’années environ, les rythmes et les modes de consultation des journaux ont changé. La lecture 
est devenu plus occasionnelle, plus épisodique et est davantage restreinte à quelques centres d’intérêt. La 
presse quotidienne a perdu nombre de ses lecteurs réguliers alors que la presse magazine se déploie, au 
contraire, dans un contexte nettement plus favorable ».(RIEFFEL, 2005: 357). 

15 «Dans le sens assez négatif, on s’aperçoit que, de plus en plus, des nombreux organes de 
presse, particulièrement des organes de presse écrite, ayant de difficultés économiques pour vivre, se 
contentent dans leurs articles, en faite, de reprendre les textes qui ont été rédigé par l’attaché de presse de 
la structure. Jean- Philippe DURAND, depoimento concedido em 10/09/2006. 

16 « (…) j’ai tombé sur un article et c’était la sortie d’un spectacle du Soleil — il n’y a pas 
longtemps quand même — c’était tout un dossier de culture de cette semaine là— Le monde avait un 
dossier de culture qui avait six a huit pages. Il y avait une journée pour des livres, une journée pour 
l’économie, une journée pour la culture (en générale le théâtre, le cinéma…), maintenant on n’en a plus. Il 
y a les livres, l’économie que reste, ils ont fait un truc sous la copie d’un journal étrangère, New York 

Times etc. Liliane ANDREONE, depoimento concedido em 05/07/2006. 
 



espetáculos na edição impressa para fazêlas aparecer unicamente no seu site” (BOUDEAU, 
2006)17. (TA) 

O professor Emmanuel Wallon enfatiza as tiragens bastante inferiores dos jor-

nais franceses se comparadas a seus equivalentes britânicos, norte americanos e sobre-

tudo japoneses. Mas a imprensa national conta bastante para os profissionais do teatro 

(grupos, organizações, instituições).  

Não tanto porque [o jornal e a crítica] sejam capazes de trazer público, mas sim porque é quase  
imprescindível para a composição do “dossier de presse”, são verdadeiros avalistsa das 
companhias e dos teatros para a obtenção de subvenções, para a defesa de um projeto e bem 
entendido, é, quando nada um meio de anunciar o que é o espetáculo para a temporada 
vindoura18. Mas [diga-se de passagem] que isso acontece apenas em Le Monde, Libération, l’Hu-

manité, Le Figaro et La Croix. Básicamente apenas nestes cinco encontramos ainda assinaturas 
de críticos autênticos num espaço cada vez mais reduzido [...] Mas estes críticos, como aliás seu 
público, como aliás seus leitores lamentam a evolução cada vez maior do sistema da “prescição” 
[cotação]. O sistema da análise para, contra; bom, mal; deve-se assistir, não se deve etc.19 
(WALLON, 2006) (TA) 
 

 
 Em Salvador, as matérias publicadas são utilizadas como comprovação do 

currículo dos profissionais do teatro, mesmo se peça foi noticiada apenas na agenda de 

serviço, que nem sempre nomeia todo elenco. Os concursos para atores e outro tipo de 

seleção exigem na inscrição que a experiência artística profissional seja comprovada 

através recortes de jornais. As matérias publicadas e mesmo os anúncios da agenda 

também são utilizadas em propostas de financiamento, patrocínio etc.  

 Em relação à cotação, o Caderno 2 de A Tarde, durante a década de 90 

atribuia os conceitos excelente, bom, regular e péssimo. Com a última reforma (2000), 

                                                 
           17 « (…) Ils ne font pratiquement plus d'avant papiers sur le spectacle vivant. Pour le théâtre, 
comme pour la musique [et la danse] il n’y a pratiquement plus que des critiques. Dans certains cas, les 
critiques sont associées avec des articles sur l'auteur, sur le style du spectacle. Il n'y a plus de portraits 
d'artistes comme ils en faisaient il y a encore  1 an. Pour le Théâtre […] l'espace consacré et aux environs 
1/4 ou 1/5ème de la place consacrée à la culture. Cela c'est beaucoup réduit. C'est une tendance que l'on 
constate dans la quasi totalité des quotidiens nationaux (comme Le Figaro, La Croix). La Tribune 
(quotidien économique) a totalement supprimé la critique des spectacles dans l'édition papier, pour les 
faire paraître uniquement sur leur site. François BOUDEAU, entrevista concedida em 13/07/2007. 
            18 Non tant parce qu’elle est capable de leur apporter  de public, mais parce qu’elle va beaucoup 
compter pour la constitution du dossier de presse, qui sont les argumenteurs de la compagnies, ou des 
théâtres, pour avoir des subventions, pour défendre un projet et bien entendu c’est un moyen quand même 
d’annoncer dans la saison ce qui c’est déjà le spectacle. (E.WALLON) Entrevista concedida em 
11/09/2006.  
             19 Mais il faut quand même dire ici que c’est seulement souvent dans ces journaux Le Monde, 
Libération, l’Humanité, Le Figaro, La Croix essentiellement ces cinq là, que l’on trouve encore des 
signatures de critiques authentiques, un minimum de place, de plus en plus réduit de deux colonnes, ou 
trois et demi colonnes et surtout des points de vue, d’analyses qui prendra en compte la réalisation 
scénique, l’écriture dramatique, la qualité d’interprétation. Mais ces critiques là, eux même, comme 
d’ailleurs leur public, comme d’ailleurs leurs lecteurs se plaignent de ce que, encore une fois, on évolue 
vers un system de prescription. Le system d’analyse pour, contre ; bon, mal ; faut y aller le voir, ne pas 
aller. (E.WALLON) Entrevista concedida em 11/09/2006.  
 



mudou para as indicações: “pode apostar!”, “promete”, “experimente”, arrisque” e 

“problema seu”  — acompanhado de cinco a uma estrelas. (MIRANDA, 2001)  

A seleção das materias jornalísticas pode também se apoiar em critérios de noti-

ciabilidade estabelecidos com base na prevalência de nomes famosos de diretores, de 

produtores e elenco com estrelas [“tête d’affiche”]. Marie Helène Brian, assessora de 

imprensa há 30 anos, especialista em teatro, comenta:  

(...) há um número enorme de espetáculos em Paris e [a Região administrativa de] “Ile 
de France”20, desproporcional aos espaços da mídia. Quando se divulga um espetáculo sem 
estrelas [“tête d’affiche”] é difícil fazer vir jornalistas e de ter sua opinião publicada [...] Ou 
então caimos, por milagre numa hora onde não há nenhuma outra matéria para sair na página.  

[Mas,] eu dou sorte em relação à crítica. Conheço todos os críticos de teatro. São anos 
trabalhando juntos. Temos um diálogo amigo. Eles não vêm em todas as peças com as quais me 
ocupo.[…] As vezes são três a qutro espetáculos que estréiam na mesma noite. Fisicamente o 
crítico não pode ir a todas as estréias que acontecem 21. (TA) 

 

Os contatos de amizades podem também prevalecer, embora não signifique que 

a crítica será escrita e publicada. Os assessores de imprensa contam com as regras dos 

Código de Atenas e Código de Lisboa que regulam o trabalho dos assessores de 

imprensa, que lhes assegura a não cobrança por parte do contratante de qualquer tipo de 

publicação. A obrigação destes é elaborar o “dossier de presse”, os comunicados 

(releases) providenciar fotografias e manter os editores sempre informados dos rumos 

da peça e suas temporadas. De toda sorte a relação entre redação e assessores se 

estabelece sem a tensão e as questões éticas que ocorrem no Brasil por força da relação 

jornalistas atuarem em redação e jornalistas atuarem em assessores. Na França, os as-

sessores de imprensa têm formação de Relações Públicas. 

 

Declínio 

Os depoimentos transcritos acima dizem um pouco da crise. Existe porém um 

contexto mundial que contribui para o seu agravamento. “Apesar de todos os benefícios 

e economia gerados pelas novas tecnologias, as empresas de jornal enfrentam hoje a 

maior crise de sua história”. Rafael Alcadipani, professor da Fundação Getúlio Vargas, 

                                                 
       20 A Região de Ile de France compreende 1.281 comunas e oito departamentos. Paris é a capital e é 
também uma comuna e um departamento. 
             21 « Maintenant il y a énormément de spectacles à Paris et Ile de France. Il y a des moins en moins 
de place dans la presse écrite pour le théâtre. (…) Quand vous avez un spectacle que vous vous occupez 
où il n’y a pas de têtes d’affiche c’est très difficile de faire venir des journalistes et d’en faire parler. […] 
Ou alors on tombe, par miracle, sur le moment où  il y a rien a se mettre » Pour la critique j’ai de la 
chance. Je connais tous les critiques des théâtres, ça fait des années qu’on travaille ensemble. On a un 
dialogue très amical, au même temps. Ils viennent mais ils ne viennent pas tous pour toutes les pièces que 
je m’occupe. Parfois il y a trois ou quatre spectacles qui démarchent chaque soir. Physiquement vous ne 
pouvez pas aller aux trois. (BRIAN). Entrevista concedida em 26/07/2006. 



em artigo publicado na Revista Caros Amigos, refere-se ao Le Monde, The Guardian e 

The New York Times como títulos que estão enfrentando enfraquecimentos expressivos 

em sua circulação diária.  

No Brasil — país onde menos  de 40% dos adultos lêem jornais — a Folha de S. 

Paulo, periódico de maior circulação nacional, em 2001 tinha uma circulação média 

diária de cerca de 400 mil exemplares. Em 2005, o número caiu para pouco mais de 300 

mil. Até mesmo os tablóides ingleses, conhecidos por serem campeões de vendas, 

enfrentam graves problemas (2004).22 A maioria destes veículos no Brasil é feita para 

pessoas de classe social alta, bem instruídas e relativamente politizadas. São raros os 

jornais populares.  

[uma]pesquisa patrocinada pela Associação Nacional de Jornais mostra que os leitores do 
produto aumentam na medida da instrução e da classe social das pessoas” (...). As verbas de 
publicidade do governo e de suas estatais ainda representam uma fonte importante de receita e a 
disseminação tecnológica é proporcionalmente mais lenta do que em países ricos. Isso significa 
que o mercado nacional possui características próprias que precisam ser pesquisadas e 
entendidas, a fim de formentar um debate nacional sobre o futuro dos jornais brasileiros. 
(ALCADIPANI, 2004). 

Segundo o professor, os jornais não estão perdendo leitores para seus concor-

rentes, mas sim para outras mídias. Nos Estados Unidos, em 1964 quase 81% dos adul-

tos liam um jornal diariamente. [...] No Reino Unido, entre 1999 e 2002 os jornais per-

deram cerca de 5 milhões de leitores. Na realidade, nos países desenvolvidos o mercado 

está constantemente em declínio desde o final dos anos 70 (ALCADIPANI, 2004). 

 
Jornais gratuitos 

O jornal Metro transformou-se em um fenômeno. Atualmente é o maior jornal 

gratuito do mundo com uma circulação diária de pouco mais de 1 milhão de exemplares 

o diário foi lançado inicialmente em Stockholmo, em fevereiro de 1995. No formato 

tablóide é constrituido de notícias curtas e diretas e distribuido de segunda a sexta nos 

transportes públicos. Rapidamente conseguiu uma enorme adesão e já chegou a 21 paí-

ses e a 69 edições.  

Começou a circular na França, em 2002 — Paris e Marseille. De 2004 a 2006 foi lançado 

em Lyon, Toulouse, Lille, Bordeaux, Nice, Nantes, Rennes, Strasbourg e Cannes. Suas edições 

têm em média 20 páginas e nelas divulga-se extensa programação semanal com infor-

mações sobre emprego, formação, jogos e vídos, viagens e divertimentos, saude e 

                                                 
22 Rafael Alcadipani é professor da EAESP-FGV, pesquisador e doutorando na Manchester Business 
School, Reino Unido. www.carosamigos.com.br. (Janeiro de 2004).  



beleza, cultura (música, espetáculos, esposições, livres, médias, “people”) “reforçando 

assim assim a proximidade com seus leitores e anunciantes23. (TA) 

 

Conclusões 

Nestes tempos em que nos deparamos com mais uma crise do jornalismo 

impresso, não é de espantar que o jornalismo cultural seja também um que apresentam 

uma crise constante, que pelo visto já existe desde 1970. O interesse das empresas 

jornalísticas os tornam uma opção a cada dia mais mercadológica para o consumo da 

indústria cultura. A pesquisa acadêmica ainda incipiente no Brasil e mesmo em países 

como a França. Quais as suas perspectivas? Qual o lugar da divulgação jornalistica da 

cultura, das as artes e das humanidades? 
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