
 
Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 

XXXV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Fortaleza, CE – 3 a 7/9/2012 

 
 

 1

Reflexões sobre o discurso do jornalismo cultural na cobertura do Cinema: uma 

análise da identificação dos sentidos discursivos nas revistas Veja e Bravo! no período 

de outubro de 20111 
Mayara Sousa FERREIRA2 

Universidade Estadual do Piauí, Picos, PI 
 
 
RESUMO 
 
Desempenhando importância no contexto social, o jornalismo especializado em cultura tem 
por papel conduzir à formação dos sentidos do leitor ao convidá-lo a refletir sobre a 
dimensão que demarca a obra. Este trabalho objetiva realizar uma pesquisa sobre o discurso 
nas revistas Veja e Bravo! comparando o tratamento concedido ao jornalismo cultural, mais 
especificamente ao Cinema, pelos impressos. Por meio das técnicas da análise do discurso, 
buscou-se a compreensão de significados dos textos identificando as marcas discursivas e a 
produção de sentidos. De acordo com o levantamento realizado, constatou-se que a revista 
Bravo! ultrapassou a esfera de tratamento cinematográfico, dispondo a cultura de forma 
contextualizada. Enquanto Veja, não mostrou preocupações em conduzir o leitor à formação 
ao abrir pouco espaço para a discussão dos temas propostos com tratamento superficial.  
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1 INTRODUÇÃO  

 A discussão sobre cultura recua em suas origens no tempo histórico, mas o debate 

permanece atual. O interesse pelo tema repousa na centralidade que ocupa em diferentes 

espaços da vida social, atraindo o interesse dos mais diversos sujeitos e projetos. Pois, falar 

de cultura é extrapolar a sociedade, porque é só a partir do conhecimento e compreensão da 

cultura que se torna possível partilhar do desenvolvimento social. Nesse contexto se 

inserem também os meios de comunicação que refletem a própria realidade.  

 Os veículos midiáticos disseminam práticas comportamentais e contribuem para a 

construção de significados no que diz respeito à cultura. Desse modo, adquirem a função de 

elucubrar sobre os novos costumes e gostos sociais, produzindo sentido e despertando a 

população para a reflexão e a crítica da realidade. É pertinente saber como esse jornalismo é 
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trabalhado no contexto social da atualidade por meio do discurso proferido, entendendo se é 

considerado o aprofundamento, a contextualização, a interpretação e a crítica na maneira de 

retratar a cultura à sociedade. 

 Desse modo, esse trabalho propõe realizar uma pesquisa sobre o discurso produzido 

nas revistas Veja e Bravo! comparando o tratamento concedido ao jornalismo cultural, mais 

especificamente ao Cinema, por cada um dos impressos. Serão ressaltadas as semelhanças e 

as diferenças na abordagem do tema (aprofundamento, contextualização, interpretação e 

crítica) durante o período de outubro de 2011. 

 Problemáticas serão enfatizadas nesse círculo, tais como: Qual o aprofundamento 

que as revistas Veja e Bravo! concederam ao tema Cinema considerando as edições 

publicadas no mês de outubro de 2011, no que diz respeito à contextualização e 

interpretação do tema? Como as revistas trabalharam o Cinema no jornalismo cultural de 

suas páginas, levando em consideração as características discursivas percebidas através da 

identificação dos sentidos?  

 Para isso, serão trabalhados os conceitos de cultura, perfazendo a diversidade e a 

amplitude a ela concernente. A discussão será conduzida para o âmbito da comunicação 

social, mais especificamente colocando o jornalismo no patamar de veiculação da cultura, 

destacando o jornalismo cultural. Portanto, a discussão será aprofundada dentro dessa 

especificidade jornalística, pois é certo que ela desempenha uma função quanto à formação 

do cidadão, conhecê-la se mostra conveniente. 

Através de inferências proporcionadas por meio das técnicas da análise do discurso, 

a compreensão de significados dos textos por meio das formações discursivas e dos sentidos 

implícitos na linguagem para identificação do discurso. De tal modo, a prática discursiva 

permite, ainda, observar e analisar o que foi dito em um discurso de uma maneira ou de 

outra, e também o que não foi dito, que do mesmo modo tem significado. 

 

2 CULTURA EM PAUTA 

Complexa e extensa, a conceituação discursiva que envolve o termo cultura é 

abrangente e genérica, dando espaço para a construção de diversos e polêmicos 

significados. Para Magalhães (2010, p. 4), a “cultura está presente em tudo”. Santos (1987) 

afirma que por cultura se entende muita coisa, como educação, manifestações artísticas, 

meios de comunicação, enfim, tudo o que caracteriza um povo. Já Gomes (2005), a define 

como arquétipo que adéqua os relacionamentos entre as pessoas de diferentes maneiras 
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sobre variados aspectos, se constituindo, assim, como memória social e histórica para outras 

gerações.  

 Reconhece-se que muitos autores já discursaram sobre ele em busca de estabelecer-

lhe um conceito, e que, no entanto, não há consenso (THOMPSON, 1995). Daí a 

necessidade de reconhecer as concepções distintas do vocábulo cultura, tais como: a 

definição lingüística, proposta por Raymond Williams; a clássica, segundo John B. 

Thompson; a abordagem antropológica, por Roque de Barros Laraia e por Thompson; a 

discussão do termo sob o conceito sociológico, também conforme Williams; bem como a 

concepção estrutural, tematizada, mais uma vez, por Thompson. 

Começando pela abordagem linguística, a origem do termo é do latim, do verbo 

colere, significando cultivar alguma coisa; habitar; e adorar na acepção de culto ligado à 

religiosidade. Inicialmente, era mais utilizado no sentido de cultivar terras, vegetais e 

animais; depois, o seu significado foi-se ampliando para o cultivo espiritual e cultivo da 

mente de cada pessoa em particular e socialmente (WILLIAMS apud TAVARES, 2008). 

Ligava-se, sob alguns aspectos, ao conceito de civilização, depois a cultura passou a se 

correlacionar à arte, à religião e aos valores pessoais (WILLLIAMS, 1992). 

 Já na acepção clássica, colocada por Thompson (1995, p. 170), cultura se refere ao 

desenvolvimento intelectual, a trabalhos acadêmicos, à arte. Nesse sentido, alguns valores 

são elevados em relação a outros, tidos como forma de se tornar culto e nobre; cultura 

adquiriu a significação de “desenvolvimento e enobrecimento das faculdades humanas, um 

processo facilitado pela assimilação de trabalhos acadêmicos e artísticos e ligado ao caráter 

progressista da era moderna”. 

 A afirmação de Laraia (2001, p. 28) de que “o homem é o único ser possuidor de 

cultura”, traz questões que relacionam o conceito intimamente à antropologia. O autor a 

classifica como determinante dos modos de ver e pensar o mundo, categórica de 

comportamentos sociais, e também caracterizadora de diferentes comportamentos, gostos e 

crenças. Enfim, cultura, no sentido antropológico, revela tudo o que diz respeito ao homem, 

como bem diz o termo antropologia.  

 Ainda sob os aspectos da Antropologia, a cultura é distinguida por Thompson 

(1995), dentro da concepção descritiva e da concepção simbólica. A primeira, segundo ele, 

refere-se à cultura como crenças, costumes, valores, práticas, artefatos, ideias, 

conhecimento, artes e bens típicos de uma sociedade e, portanto, dos indivíduos a ela 

pertencentes, diferenciando-a de outras geográfica e temporalmente. Enquanto na 
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concepção simbólica, cultura é composta por ações e manifestações, sobre as quais ocorre 

uma comunicação e uma troca de experiências, de concepções e de crenças, adquirindo 

assim, o padrão de significados a partir da interpretação de símbolos. 

 Quanto à questão sociológica, conforme Williams (1992), a cultura diz respeito à 

maneira de viver que dá origem à realidade a partir da interação através da comunicação nas 

formas escrita e falada. É caracterizada pelos relacionamentos da sociedade, e expressa 

pelos modos de vida, mas ao mesmo tempo, é quem orienta esses relacionamentos a partir 

de significados manifestos através dos produtos culturais, os quais regem a vida em 

sociedade.  

 Por fim, com base no que foi colocado, tem-se a concepção estrutural, também 

baseada em Thompson (1995, p.181), se preocupa com os contextos e processos sociais 

onde as formas simbólicas estão situadas. Tais contextos se referem à ação e interação e à 

produção e recepção de como essas formas simbólicas serão recebidas, interpretadas e 

valorizadas. Portanto, a ênfase está no caráter simbólico da cultura e no contexto 

estruturado em que ela se insere.  

 Para Santos (1987), essa multiplicidade de significados sobre o que seja cultura, 

gera um conflito e até uma separação da mesma, discernindo manifestações específicas a 

um ou outro grupo social. Sendo assim, o panorama cultural está envolvido em meio a uma 

preocupação que divide a cultura em níveis hierárquicos, conforme a própria sociedade: alta 

cultura ou erudita, transmitida através da educação, própria da elite social, política e 

econômica; baixa cultura ou popular, criada, manifesta e revificada por um povo, através do 

senso comum, a qual está geralmente ligada às classes subalternas; e média cultura ou 

cultura de massa, que consiste na mercantilização da cultura erudita e da popular, voltando-

a para o consumo através dos meios de comunicação, após ser nivelada, pronta para ser 

consumida pelas duas classes (FIGUEIREDO, 2008). 

 Néstor García Canclini (1998), na obra Culturas híbridas: estratégias para entrar e 

sair da modernidade, apresenta uma tematização contrária à polarização da cultura e 

também à noção de cultura popular como manifestação das classes baixas; e as letras e as 

artes clássicas como da classe alta, dita culta. Daí a noção de cultura híbrida, colocada por 

ele, como pluralista, que mistura elite e subalternos, culto, popular e massivo.  

 

Assim como não funciona a oposição abrupta entre o tradicional e o 
moderno, o culto, o popular e o massivo não estão onde estamos 
habituados a encontrá-los. É necessário demolir em três pavimentos, essa 
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concepção em camadas do mundo da cultura, e averiguar se sua 
hibridação pode ser lida com as ferramentas das disciplinas que os 
estudam separadamente (CANCLINI, 1998, p. 19). 

 

 Mas no contexto da estratificação acima descrita, a cultura de massa tem destaque, 

e, portanto, deve ser revista com mais intensidade por ser caracterizada pela disseminação 

de bens simbólicos e culturais por meio da mídia; e por fazer parte, de modo geral, das 

discussões centrais propostas neste trabalho. 

 Entre os autores que tratam o específico tema, Edgar Morin (1989) com a obra 

Cultura de massa no século XX se coloca como um dos mais citados quando a temática é 

esta. A discussão sugerida parte da noção de que a cultura de massa se caracteriza como 

orientada para o consumo; construída e disseminada pelos veículos de comunicação de 

forma maciça e homogeneizadora, podendo ser comparada a um produto em uma indústria 

destinado a grandiosos grupos sociais de forma igual e generalizada.  

 Nessa perspectiva, se enquadra a indústria cultural que, para ele, é pressuposto para 

a cultura de massa existir, pois se baseia na busca incessante do lucro. Tal indústria 

padroniza temas e cria estereótipos através da utilização da mídia para a disseminação de 

modelos culturais a serem reproduzidos.  

  

3 ATUALIDADE E AMPLIDÃO DO JORNALISMO CULTURAL 

 A rigor, tudo o que permeia o jornalismo é cultural (PIZA, 2009). Se for levada em 

conta a visão mais ampla sobre cultura, todos os aspectos da realidade social que 

caracterizam a existência das pessoas é cultura (SANTOS, 1987). Porém, conforme Rivera 

(2006), o que ocorre com intensidade é a confusão sobre a abrangência do jornalismo 

cultural. Para o autor, a discussão é permeada por duas principais concepções: a de que 

jornalismo cultural envolve e, portanto, privilegia somente a cultura ilustrada (literatura e 

arte); e a mais abrangente e integradora, que leva em consideração o conceito antropológico 

de cultura, que inclui conhecimento, crenças e comportamentos. 

 Basso (2006, p. 2) completa esse pensamento afirmando que a editoria de cultura se 

difere das demais porque disponibiliza análises, interpretações e críticas baseadas na 

reflexão. No entanto, para a autora, o jornalismo cultural tende a valorizar a cultura erudita 

na medida em que se refere à cultura como letrada, associando-a às artes clássicas, à 

educação, à formação. Conclui a assertiva assegurando que a temática cultural vai além de 
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tudo isso: “Se por Jornalismo Cultural fosse entendida apenas a veiculação do gosto 

literário-artístico, deveria, então, ser chamado de Jornalismo de Artes”.  

 O segmento cultural jornalístico vai mais adiante, se expandindo como setor que 

cobre também, a cultura popular, demonstrando em forma de análise os comportamentos 

dos indivíduos na sociedade, e desta entre as demais. Aprofunda, assim, a avaliação do 

pensamento social que se refletirá em ações individuais e coletivas. Portanto, o jornalismo 

dissemina e pondera criticamente as culturas (BASSO, 2008).  

 Herom Vargas (2004) amplia a discussão e garante que a pauta cultural é bem mais 

abrangente do que a mera cobertura e divulgação de livros, teatro, cinema, música e arte. 

Está na pauta temas como arquitetura, designer, gastronomia, televisão, comportamentos, 

urbanidade, entre tantos outros. Isso demonstra que a visão aristocrática de cultura, restrita 

à produção simbólica é agora sujeita à mudança estrutural do conceito e da abrangência 

desse jornalismo. 

 A cerca disso, Figueiredo (2008) também atribui esse conflito, sobre o que seja 

jornalismo cultural e qual a sua amplitude, à própria cultura, que é motivo de debates por 

seus diversos conceitos. Contudo, é fato, segundo a autora, que esse jornalismo atua mais 

como divulgação artística, fugindo da extensão da cultura. Nesse debate entra mais uma 

questão, a do entretenimento e da indústria cultural.  

 “Uma matéria jornalística – nesta era da multiplicação industrial – é, ela mesma um 

produto cultural, para o consumo que às vezes se esgota em si mesmo” (PIZA, 2009, p. 59). 

Mas a tal indústria cultural, segundo Basso (2007), vem condicionar o conteúdo a uma 

forma de tratamento limitada. Como exemplo, pode ser citado a agenda cultural e o 

entretenimento,  servindo de guia para o público. Mas esse atrelamento demasiado à agenda 

se constitui um mal, também para Piza (2009). A autora Eliane Basso (2007, p. 3) afirma 

ainda, que, é dessa forma, que o jornalismo cultural acaba tratando a cultura de modo 

negligenciado.  

 Desse modo, ela funciona como mercadoria destinada ao consumo. “A intensa 

produção desse tipo de cultura leva, por consequência, a privilegiar determinados 

produtores e a marginalizar outros, sem contar às vezes em que acontece dos enfoques 

serem os mesmos, levando a uma homogeneização cultural” (BASSO, 2007, p. 3). A ideia 

de que o jornalismo cultural atende à demanda de mercado revela uma “crise estrutural” – 

assim colocada por Faro (2007) – como responsável pelo conteúdo veiculado. 
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 O autor acrescenta que esse fator é o que leva ao conseqüente “empobrecimento das 

pautas, abordagem superficial dos fatos, pasteurização dos textos, perda de substância 

investigativa das reportagens, assédio bem-sucedido das assessorias” (FARO, 2007, p. 1). 

No entanto, ele afirma que o conteúdo parte do jornalismo cultural não pode se aderir 

apenas a essa lógica mercantil, pois isso acaba por empobrecer o próprio ofício. 

 Por fim, o que pode ser dito a cerca do jornalismo cultural é que este é um largo e 

múltiplo caminho, e que nele existem muitos modos diferentes de se trabalhar produtos e 

bens da cultura (BASSO, 2007). Entretanto, é do pensador argentino, Jorge B. Rivera 

(2006, p. 19) o conceito mais consistente sobre jornalismo cultural, o qual será adotado 

como base neste trabalho. Para ele, o jornalismo especializado em cultura é: 

 
una zona muy compleja e heterogénea de medios, géneros y productos que 
abordan con propósitos creativos, críticos, reproductivos ou divulgatorios 
los terrenos de las ‘bellas artes’, las ‘bellas letras’, las conrrientes del 
pensamiento, las ciencias sociales humanas, la llamada cultura popular y 
murchos otros aspectos que tienen que ver con la producción, circulación 
y consumo de bienes simbólicos, sin importar su origen o destinación. 

 

 Tal conceituação aqui abordada considera a ideia de cultura com base nas 

concepções antropológica, clássica e sociológica, pois junta as compreensões ao inferir 

sobre cultura as crenças, costumes, valores, conhecimento, artes e bens sociais, ou seja, 

ações e manifestações, sobre as quais ocorre comunicação e troca de concepções e crenças 

(THOMPSON, 1995). Além do próprio enobrecimento intelectual, como coloca o conceito 

clássico (muito explorado no campo jornalístico), por outro lado, cabe também a 

consideração sociológica avaliada, pois, pelos relacionamentos da sociedade, e expressa 

pelos modos de vida, orientando, simultaneamente, esses relacionamentos a partir de 

significados manifestos pelos produtos culturais (WILLIAMS, 1992). 

 O papel do jornalismo cultural, de acordo com Rivera (2006), é propiciar subsídios 

para a reflexão sobre as formas de organização da sociedade por meio das produções 

culturais e do contexto histórico da obra. Assim, “tende a superar o prisma da dicotomia 

entre os campos da produção simbólica; de elite e popular, evidenciando a difusão (papel do 

jornalista cultural) e a análise crítica das culturas (papel do crítico de cultura) – formatando 

um fórum público de manifestação do pensamento, em que estão presentes a produção 

jornalística e a intelectual” (BASSO, 2007, p. 2). 

 Mas, Figueiredo (2008) fala de um duplo papel do jornalismo cultural: o de prestar 

informações atuais e proporcionar conteúdos mais reflexivos com  base em análises feitas 
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por especialistas. Nisso, a crítica tem o dever de abrir e ampliar a discussão para que, assim, 

a cultura continue a ser produzida e reproduzida pela/na sociedade.  

 Então, a reflexão de uma obra artística de qualquer segmento social deve ser 

abstraída do contexto geral, levando em conta o que proporcionou tais pensamentos, em 

quais circunstâncias a obra foi realizada. Assim, ficarão evidentes as ideias do produto 

cultural enriquecendo “o repertório do público, possibilitando certo posicionamento em 

relação ao saber tradicional e a sua bagagem cultural”. Do mesmo modo, conduzirá o 

público ao gosto pela leitura fazendo-o crescer intelectualmente (BASSO, 2007, p. 2). 

 

4 OS DISCURSOS 

 Em uma dada situação, que reúne os contextos histórico, ideológico e circunstancial, 

um discurso pode ser proferido. Então, ele é submetido à cultura e à sociedade, pois a 

relação entre a linguagem e o que há no exterior dela é que o compõem. Desse modo, a 

compreensão deve ser amplificada a partir desse entendimento em razão do próprio 

discurso “como histórico e subordinado aos enquadramentos sociais e culturais. Se o vemos 

deste modo, necessariamente somos obrigados a abandonar outra visão ingênua, a de que o 

discurso poderia ser analisado sem considerar o contexto de produção de sentidos” (LAGO;  

BENETTI, 2007, p. 108-109).  

 Por meio do discurso, muito de uma cultura pode ser revelado, pois ele vai elencar 

as características culturais em que o sujeito do discurso está inserido. Para a compreensão 

do contexto, é necessário analisar o sentido explícito por meio dele e também “visualizar a 

estrutura do texto, compreendendo que esta estrutura vem ‘de fora’: o texto é a decorrência 

de um movimento de forças que lhe é exterior e anterior”. O discurso não se encerra em si 

mesmo, ou na linguagem, pois ele é sempre constituído e afetado por uma série de fatores 

(LAGO; BENETTI, 2007, p. 111). 

 A análise do discurso, abreviadamente AD, se mostra conveniente, porque 

possibilita, através de inferências, a compreensão de significados dos textos, e, até mesmo, 

o que está por trás deles, quanto à ideologia, formação discursiva e sentidos implícitos na 

linguagem para identificação do discurso. De tal modo, a prática discursiva permite, ainda, 

observar e analisar o que foi dito em um discurso de uma maneira ou de outra, e também o 

que não foi dito, que do mesmo modo tem significado (ORLANDI, 2007). 

 No jornalismo, a análise do discurso procura não desdenhar a parte ideológica, mas 

sim, estabelecer uma amarração no texto. Portanto, ela serve como meio para fazer surgir, 
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mesmo onde parece implícito, aquilo que representa os sentidos no texto discursivo, 

trabalhando o entendimento complexo que compreende os efeitos de sentidos incluídos em 

todo o sistema próprio do texto (SCHWAAB, 2007). 

 Magalhães, F. (2003) considera que a AD vai atrás de pistas para buscar a 

compreensão do discurso, as quais se baseiam em sentidos reais. Daí vem à busca de 

identificação dos sentidos a partir do estudo das formações discursivas, como também 

coloca Lago e Benetti (2007). Essas formações discursivas são explicadas pelo autor como 

sendo aquilo que causa as posições histórico-culturais, as formações pessoais e sociais. 

 A partir da compreensão das formações discursivas para identificação do discurso, 

podem-se assimilar os sentidos implícitos na linguagem. De tal modo, elas permitem, ainda, 

observar e analisar o que foi dito em um discurso de uma maneira ou de outra, e também o 

que não foi dito, que do mesmo modo tem significado (LAGO; BENETTI, 2007; 

MAGALHÃES, F., 2003). 

 Os sentidos não estão prontos e acabados nos textos, mas ultrapassam os 

significados das palavras lá dispostas. É necessária criticidade por parte do leitor para que 

se perceba o sentido que vai além da materialidade linguística. E a formação discursiva se 

coloca como importante para a compreensão do discurso na sua totalidade textual, pois 

possibilita a compreensão daquilo que é determinante do discurso proferido pelo sujeito em 

uma dada conjuntura social e histórica. Sendo assim, as formações discursivas são regidas 

pelas formações ideológicas, determinante do pensar e do dizer (ORLANDI, 2007). 

 

Simetricamente, o sentido se constitui no interior de uma formação 
discursiva e as palavras mudam de sentido ao mudar de formação 
discursiva. Uma FD não tem sentido a não ser quando ‘delimitada’ 
(portanto definida) pelo que lhe é exterior, de tal maneira que nas 
fronteiras podem ser posicionados os pontos de enfrentamento polêmicos 
(ROSOFF, 2008, p. 134). 

 

 “Todo discurso é produzido mediante uma formação discursiva” e são essas 

formações que conduzirão o sentido do discurso, fazendo-o conhecido a partir da relação 

entre as marcas discursivas formalizadas e a parte ideológica. Desse modo, o interdiscurso 

se coloca entre o já dito e o não dito, mas que poderá vir a ser ao construir discursos no 

agora a partir de outros pela utilização de sentidos já formulados (SCHWAAB, 2007, p. 

17). 
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 Então, o interdiscurso é a relação de um discurso com outros do mesmo campo, 

envolvendo até transmissão cultural e não se limitando a relação de textos e textos – 

intertextualidade. “O interdiscurso disponibiliza, determinado pelo já dito, aquilo que 

constitui uma formação discursiva em relação a outra” (ORLANDI, 2007, p. 43-44).  

 

4.1 TRAÇOS DOS DISCURSOS DE VEJA E BRAVO! 

 Após a coleta do material para análise, optou-se por realizar um estudo sobre as 

matérias veiculadas dentro do tema Cinema. Para a realização do estudo comparativo 

buscou-se o que fosse comum nas duas revistas durante o mês de outubro de 2011, e o 

encontrado foi esse assunto, que ganhou destaque em uma sessão com matérias, crítica, 

agenda e recomendações em Bravo!; e uma subseção com uma matéria em cada uma das 

quatro edições de Veja.  

 Evidentemente, a divisão e a quantidade do conteúdo veiculado pelos dois impressos 

são diferentes – isso não será considerado, já que uma é mensal, especificamente 

segmentada em cultura; e a outra, é informativa semanal, possuindo apenas uma sessão 

(denominada “Artes e espetáculos”) para o assunto. Mesmo assim, serão consideradas as 

particularidades das matérias3 em si, com relação às interpretações, às contextualizações e 

às críticas no mesmo produto midiático, que devem ser baseadas na reflexão, conforme foi 

assinalado no aporte teórico mencionado. Mesmo sendo materiais diferentes, quais as 

semelhanças dentro da mesma sessão, nesse caso o Cinema? 

Assim, Magalhães, F. (2003), Orlandi (2007) e Lago e Benetti (2007), propõem a 

confrontação de formações discursivas (abreviadamente FD) para a verificação de 

elementos simbólicos do discurso e a análise dos sentidos do discurso jornalístico por tais 

formações. Desse modo, foram constatadas duas principais formações discursivas, 

nomeadas aqui como  “FD1 – Contextualização” e “FD2 – Superficialidade”.  

 A matéria De tirar o sossego (revista Veja) apresenta apenas um resumo do filme 

“Trabalhar cansa”.  Pode-se destacar, entre o texto, a seguinte sequência discursiva (SD), 

dentro da FD2 – Superficialidade: “Tem-se aqui também um filme de terror clássico, acima 

de tudo, um belo conto sobre o desassossego” (SD1 – Veja, p. 134, edição 2237 – ano 44 – 

nº 40, 5 de outubro de 2011). O trecho disposto na SD1 demonstrou a forma de 

                                                 
3 Matéria, nesse caso, se refere a todo conteúdo de cultura das revistas, podendo ser crítica ou reportagem, e 
não apenas matéria em si. 
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apresentação da obra cinematográfica como sendo um tanto leviana, por limitar a 

abordagem e não oferecer subsídios ponderativos. 

Em outra edição (2238 – ano 44 – nº 41, 12 de outubro de 2011), Cinema, na sessão 

Artes e Espetáculos, apresentou o filme “A hora do espanto” na matéria À moda antiga com 

uma abordagem pouco explorada e sem profundidade. A única amarração que a matéria fez 

foi com o filme da saga Crepúsculo, que se refere a vampiros neossentimentais, o contrário 

do vampiro predador do filme então avaliado. 

Todos pelo sucesso (edição 2239 – ano 44 – nº 42, 19 de outubro de 2011), ainda em 

Veja, apresentou o filme “Os Três Mosqueteiros” e da mesma forma, colocou o resumo do 

filme sem muitas ponderações críticas. Mostrou-se um tanto limitado e negligenciado na 

forma de tratamento, pois não fez interpretações, apenas constatou que o filme lembra 

“Piratas do Caribe”.  

Assim também, Estado de graça e O medo pega (edição 2240 – ano 44 – nº 43) 

disponibilizaram a resenha da obra. Porém, a matéria Estado de graça foi a única que 

conduziu à reflexão social, mesmo que de uma forma menos evidente, mas ainda assim 

percebida, levando o leitor a pensar na sociedade atual e comparar na sociedade brasileira 

no passado a partir do trecho em relação ao que propõe o longa: “o filme é uma recriação 

amorosa de um passado nem tão distante, mas muito remoto, em que o país – e, da mesma 

forma que ele, o humor – parecia existir ainda em um certo estado de inocência” (SD2 – 

Veja, p. 162, edição 2240 – ano 44 – nº 43, 26 de outubro de 2011). 

 As contextualizações em Veja se dão em um âmbito muito pequeno se referindo 

apenas a outros discursos de maneira explícita (intertextualidade) e não ao contexto social 

em que o filme foi lançado, para que possibilite a produção de reflexões. Com o pouco 

aprofundamento, verifica-se a falta de análises e de interpretações que levem o leitor a 

refletir sobre a realidade social em que está inserido. Em todas as edições, houve a 

prevalência do entretenimento, sem críticas, poucas contextualizações. Dessa maneira, 

confirma-se o que foi dito por Basso (2007) a cerca do condicionamento do conteúdo à 

indústria cultural, com ênfase no entretenimento, tratando a cultura cinematográfica como 

mercadoria de consumo. 

Já Bravo!, outubro de 2011 – nº 170 , chamou a atenção, do ponto de vista cultural, 

a maneira como a revista apresentou a reportagem Os exageros de Almodóvar. Foi 

constatada, no que diz respeito à interpretação, uma explanação de forma a destacar o estilo 

do diretor e não especifica e somente do filme recém-lançado nos cinemas. Ressalta, dessa 
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maneira, o contexto através de uma linkagem categórica com uma retrospectiva da carreira 

do diretor e uma abordagem daquilo que frequentemente caracteriza o seu trabalho. Nesse 

texto, foi encontrada a SD3, que apresenta a FD1 - Contextualização: “Parece uma leitura 

de almanaque de Sigmund Freud, e é” (SD3, p. 56, Bravo!, nº170, outubro 2011). 

 Bagunça transcendente, outra matéria da mesma edição de Bravo!, contou com 

poucas interpretações e contextualizações históricas, no entanto, não lembrou nenhuma 

outra obra bibliográfica escrita por Nelson Mota. Seguido da crítica de cinema, sobre o 

documentário ‘Rock Brasília – Era de ouro’,  O som e a fúria da capital, como o texto foi 

intitulado, apresenta o documentário e tece poucas considerações a respeito. Ainda na 

editoria Cinema, o impresso apresenta a subseção ‘DVDs do mês’ onde coloca os 

lançamentos de DVDs. Aqui, a lógica de mercado ditou o conteúdo, como diz Faro (2007), 

pois houve apenas a apresentação da obra de forma resumida, sem contextualização 

alguma. 

 Vale ressaltar que, quando a FD1 – Contextualização é percebida nas matérias 

analisadas em Veja, ela se dá de modo limitado na forma de exposição, conectividade e 

discussão, pois não oferece subsídios para a reflexão e ponderação a cerca do assunto 

tratado. O que se verifica em maior destaque é a intertextualidade no instante que a revista 

recorre a outras produções do mesmo produtor cinematográfico ou quando faz referência a 

outro filme daquela linha. Não apresenta nenhuma crítica fundamentada e evidente ao 

leitor. 

 No entanto, Bravo!, embora tenha tentado adequar a maneira de tratamento da 

cultura do cinema com análise e informações bem colocadas, também se apresentou de 

modo superficial, pois as reflexões foram poucas e de forma limitada, colocando trechos 

que conduziriam somente ao entretenimento, como o que foi constatado na crítica pouco 

analítica: “Nada disso abate, no entanto, o vigor do filme e sua competência em captar o 

som e a fúria de um momento crucial da cultura e da política brasileira” (SD4, p. 64, 

Bravo!, nº 170, outubro 2011). 

 

5 CONSIDERAÇÕES 

 Com base no aporte teórico mencionado e no levantamento realizado, constatou-se 

que a revista Veja, se mostrou inserida nos padrões da indústria cultural, sem preocupações 

em conduzir à formação dos sentidos nos leitores ao abrir pouco espaço para a discussão 

dos temas propostos com tratamento extremamente superficial. As contextualizações em 
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Veja se dão em um âmbito muito pequeno se utilizando grandiosamente da 

intertextualidade, e não fazendo referência (ou pouca referência) ao contexto social em que 

o filme foi lançado, para que possibilite a produção de reflexões aprofundadas. A revista 

Veja foi mais intensa, dessa maneira, no tratamento negligenciado da cultura como 

mercadoria de consumo. 

 O contrário se verificou em Bravo!. A revista se enquadra parcialmente nos moldes 

constituídos pelo jornalismo cultural, ao extrapolar a esfera de tratamento cinematográfico 

conduzindo a um contexto mais ampliado da obra em questão. Bravo! vai além dessa 

esfera, colocando também outras dimensões no texto como a internet. As reportagens 

envolveram um desempenho pedagógico, na medida em que inseriu o leitor na obra 

convidando-o a refletir sobre a dimensão estética que demarca o estilo da produção.  

 Nesse aspecto, os dois impressos tiveram algumas similaridades no que se refere à 

maneira de trabalhar o tema Cinema, no momento em que ambas conduziram mais ao 

entretenimento do que à reflexão. Outra semelhança foi a presença da agenda cultural por 

meio dos conteúdos expressos nos dois impressos – evidência da indústria cultural.  Assim, 

os discursos apresentados convergiram para a formação discursiva de entretenimento: 

Bravo!, entretenimento contextualizado; Veja, entretenimento negligenciado. 
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