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RESUMO 

A Teoria do Agendamento e a Teoria da Indústria Cultural podem se completar de 

modo a formar a teoria do Agendamento Cultural. O jornal Gazeta do Povo exemplifica 

esses e outros conceitos da comunicação quando se utiliza de parte considerável do seu 

espaço para divulgar o festival Lupaluna, evento promovido pelo grupo RPC, do qual 

faz parte a Gazeta. 
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Introdução 

 

Para quem segue periodicamente o jornal Gazeta do Povo é bastante notável que 

no mês de novembro de 2009 o Festival Lupaluna recebeu atenção especial, sendo 

assunto para diversas matérias. 

Por meio de um resgate histórico é possível entender os motivos econômicos e 

culturais que levaram a este fato. O agendamento midiático somado à indústria cultural 

ajuda na manutenção do sistema capitalista por meio da implementação de um modelo 

cultural. 

O aprofundamento no assunto envolve vários outros conceitos estudados nas 

teorias da comunicação (como, por exemplo, os valores-notícia e o jornalismo 

independente), que se mostram amplamente interligados. 
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1. Festival Lupaluna 

A segunda edição do Festival Lupaluna - maior festival de musical do Paraná - 

que aconteceu nos dias 20 e 21 de novembro de 2009 na cidade de Curitiba contou com 

mais de 40 atrações musicais que se apresentaram em três tendas temáticas.  

O objetivo do evento, de acordo com a sua organização, era usar da música para 

conscientizar o público, formado principalmente por jovens, da importância das atitudes 

ecologicamente corretas, o que resultou no lema “Música e Natureza fazendo eco”. 

O festival foi organizado pelo grupo RPC, maior grupo de comunicação do 

Paraná (que engloba dois jornais diários - dentre eles a Gazeta do Povo, oito emissoras 

de TV - afiliadas à Rede Globo, duas rádios e um portal de internet).  

Em relação a esse tema, foram feitos alguns questionamentos, pelas autoras da 

pesquisa: 

 Porque um grupo de comunicação iria se aventurar na organização de um 

festival musical de grande porte? 

 A divulgação do evento poderia estar disfarçada no material informativo 

produzido pelos meios de comunicação da empresa? 

 Sua divulgação na mídia seria imparcial? 

Para entender (e principalmente, responder) essas questões foram feitas análises 

das edições do jornal Gazeta do Povo que precederam o evento. Além disso, foi feita 

uma pesquisa quantitativa com 40 jovens estudantes da Universidade Positivo. Buscou-

se ponderar, também, sobre a estratégia realizada para transformar uma ação da empresa 

privada em tema de conversa cotidiana, objetivando uma  propaganda “boca-a-boca” e 

maior interesse e envolvimento das pessoas com o evento. 

 

2. Teoria do Agendamento 

Uma conversa casual entre vizinhos a respeito de uma apresentação 

internacional circense, duas pessoas no ônibus comentando sobre o último escândalo 

político, mães esperando os filhos na porta do colégio enquanto lembram o caso do pai 

que matou a própria filha... Cenários e personagens diferentes, mas com algo em 

comum: o hábito de se informar através de jornais, noticiários, rádio. O que parece 

corriqueiro – comentar casos noticiados – comprova a tese de agendamento da mídia, 

proposto por Maxwell E. McCombs e Donald L. Shaw em meados da década de setenta. 

Porém, como precursores dessa linha de raciocínio outros autores podem ser citados: 
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Walter Lippmann, Bernard Cohen, Gabriel Tarde e até Tobias Peucer (pensador do 

século XVII). 

Peucer afirma que os fatos narrados nos jornais são “propagados pela voz 

pública” e que “os que [as] lêem podem satisfazer assim a sede de novidades dos 

companheiros e dos grupos de amigos” (PEUCER, 1990, apud SOUSA, 2000). Cabe a 

mídia o papel de “dizer aos próprios leitores sobre quais temas pensar alguma coisa” 

(COHEN, 1963). Compilando a tese desses autores é possível dizer que a mídia se 

preocupa em ditar o que pensamos e de que forma devemos fazê-lo. 

A transmissão de informações também contribui para que se crie um mundo 

paralelo ao real, pois não é possível ter contato com a realidade completa mostrada nos 

jornais (tanto impresso, quanto televiso ou radiofônico). A relação se dá com o que 

assumimos que é real. Afinal, “a notícia não é um espelho das condições sociais, mas o 

relato de um aspecto que se impôs” (LIPPMAN, 1976, p. 188. apud Romancini ). 

Há a aceitação da ideia de que a agenda midiática ocorre em um fluxo de duplo 

sentido, ou seja, as informações aparecem na mídia para pautarem nossas conversas, 

porém as conversas do cotidiano também são capazes de agendar os dados passados 

pelos meios de comunicação. Outro ponto debatido pelos teóricos do agendamento é o 

juízo de que esses meios de comunicação sofrem influências um do outro e obedecem 

uma hierarquização na qual a mídia impressa se sobrepõe a eletrônica.....  

É possível distinguir três componentes das agendas midiáticas, de acordo com 

Rogers, Dearing e Bregman (1993) 

 

 A produção de pautas e seu conteúdo; 

 

 Questões debatidas pelo público que são relevantes para os mesmos; 

 A agenda política, onde a discussão transita pelos assuntos que os gestores 

crêem serem importantes. 

Baseado nesses pontos, os três teóricos propõe um esquema que Jorge Pedro 

Sousa (2008) reproduz em seu artigo, demonstrando a influência que as agendas pública 

e política sofrem da agenda midiática: 
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Ampliando-se a visão sobre o contexto do agendamento, é necessário realçar a 

importância do público na luta por uma mídia mais democrática. As agendas políticas, 

públicas seguem a mesma tendência rumo à democratização quando a participação da 

população é mais efetiva. "A notícia que não oferece ao leitor a oportunidade de entrar 

na luta que ela descreve não pode interessar a um grande público. É preciso que o 

público participe da notícia, como participa do drama, pela identificação 

pessoal...Assim como toda a gente sustém a respiração quando a heroína está em 

perigo (...) assim, de maneira mais sutil, entra o leitor na notícia"(STEINBERG, 1966). 

Com essas questões permeando o tema, Sousa traça um novo esquema ligando os 

conceitos apresentados por Nelson Traquina (2000): 

 

 
 

3. Valores-notícia 

Existem várias explicações para a padronização que os diversos meios de 

comunicação estipulam para o público. Entre elas estão os valores-notícia que são 
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conceitos de noticiabilidade (capacidade do fato se tornar notícia) que são levados em 

conta quase que automaticamente ao longo da prática jornalística.  

 Ao sintetizar estes valores o teórico alemão Tobias Peucer afirmou que para 

serem veiculados os fatos precisam corresponder a alguns dos seguintes critérios: 

-Atualidade; 

-Utilidade Pública; 

-Surpresa; 

-Negativismo; 

-Envolvimento de pessoas ilustres.  

 Sobre isso o professor e pesquisador Jorge Pedro de Sousa acredita que os 

valores-notícia se alterem de acordo com o período histórico em questão. O valor-

notícia que vem sendo incorporado nas redações refere-se ao interesse daqueles que 

comandam o veículo ou sustentam seu funcionamento através de anúncios. Ou seja, a 

imprensa muitas vezes permite que o interesse econômico controle os assuntos que 

aborda e, mesmo que indiretamente, o seu conteúdo editorial. 

 

4. Indústria cultural 

 Receosa de contrariar aqueles que a mantém funcionando e interessada em 

arrecadar cada vez mais lucro para estes, a maioria dos veículos acaba por alimentar a 

Indústria Cultural (em resumo, uma aliança da imprensa e economia capitalista que visa 

fazer do público uma massa de consumidores eternos de produtos que são 

exaustivamente colocados como não só bons, mas necessários para todos). 

 Fruto de capitalismo liberal a Indústria Cultural, teorizada pelos frankfurtianos 

Teodor Adorno e Max Horkheimer, transforma tudo em um negócio sob a ótica de um 

grupo dominante. Aos poucos até os programas infantis e o cinema acabaram se 

tornando verdadeiras armas em prol dos poucos que controlam o campo midiático. 

 As grandes vítimas deste fenômeno são as massas, que salvo exceções,  são 

influenciadas a não criarem qualquer tipo de postura crítica, alimentando assim, um 

conformismo funcional, uma passividade e uma alienação que só propulsiona ainda 

mais o cenário atual e reproduz os moldes do sistema capitalista.  

 O processo em que se dá tal conformismo inclui vários pormenores que 

caracterizam a implementação e enraizamento da Indústria Cultural, como o já citado 

círculo vicioso entre meio e anunciante, a longa exposição do público à diversão e à 

distração (na qual ele incorpora o que lhe é passado para se manter na “moda”), a 



Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
 XI Congresso de Ciências da Comunicação na Região Sul  – Novo Hamburgo – RS  17 a 19 de maio de 2010 

 6 

padronização do ser humano (que aos poucos perde sua identidade pessoal em 

detrimento de virar mais um cliente), a pobreza de reflexões nos meios de comunicação 

(que favorece os assuntos de mais fácil assimilação- como cotidiano e esporte), para que 

as vendas sejam ampliadas.  

  

5. Agendamento cultural 

 O professor Sérgio Luiz Gadini (2009) da Universidade Estadual de Ponta 

Grossa (UEPG) atentou para o fenômeno que faz a junção entre Agendamento e 

Indústria Cultural, o “Agendamento Cultural”, amplamente presente nas páginas dos 

periódicos portugueses.  

 Apesar de a pesquisa de Gadini seja relativa ao quadro em outro país, é possível 

notar  pontos comuns com o que acontece no jornalismo brasileiro. Por exemplo, o 

monopólio de veículos de informação por poucos grupos, a distribuição defasada de 

periódicos na extensão territorial, a forte presença da ideologia norte americana, não só 

nos periódicos, mas na cultura em geral, de modo a deixar de lado o que caracteriza a 

história da cada país. 

 Vale ressaltar que os jornalistas culturais colocam em destaque vários eventos 

que estão acontecendo em determinado local e, além de dar o foco, usam da 

credibilidade que têm junto ao público para avaliar o programa com críticas verbais ou 

em forma de ícones de estrelas, o que transforma este tipo de matéria em divulgação e  

acaba por impulsionar vários outros setores, como economia, turismo e política. 

 Desta forma o agendamento na cultura vira um ciclo. Ou seja, aquele filme que 

recebeu foco em algum veículo começa a ser procurado, o que lota a sala de cinema e 

rende mais tantas matérias, que por sua vez são lidas por vários outros espectadores em 

potencial. Deste ponto de vista é bastante improvável que o evento em questão não vire 

assunto de conversa entre o público.  

 

6. Jornalismo alternativo 

 O jornalismo independente é apontado por muitos como uma saída do modelo de 

notícia agendado pela mídia tradicional. Por não dependerem de anunciantes ou grupos 

governamentais, os jornalistas deste tipo de imprensa se sentem mais livres para exercer 

a função de gate-keeper (responsável por decidir quais dos fatos merecem cobertura do 

veículo) e divulgar temas que por diversos motivos a grande mídia ignora ou oculta.  
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 A intenção do jornalismo alternativo é dar foco a outros fatos, ouvir aqueles que 

nunca seriam ouvidos e defender ideias diferentes daquelas que mantêm o sistema como 

está. 

 No Brasil, surgiram vários meios de comunicação que seguiam esta linha de 

raciocínio, principalmente durante o período ditatorial, quando as publicações eram 

usadas para informar o cidadão sobre a situação nas quais os grandes jornais temiam se 

meter.  

 Hoje, aqueles que praticam o jornalismo alternativo não precisam temer a prisão, 

a tortura ou exílio, no entanto, mesmo com a liberdade de expressão conquistada, os 

jornalistas recém-formados ainda evitam estes veículos mais ousados, temerosos pela 

falta de estabilidade que a ausência de anunciantes dá a esses meios de comunicação.   

 Por outro lado, vem se firmando a internet. Através de sites e blogs se dá a livre 

circulação de informações, sem que seja cobrada uma linguagem formal. Infelizmente, 

de acordo com uma pesquisa feita pelo Comitê Gestor da Internet no Brasil, apenas 33% 

da população brasileira já teve algum tipo de acesso à internet. Tal dado prova que esse 

novo modelo de jornalismo necessita de outros suportes, como a inclusão digital, para 

surtir efeito na sociedade. 

 

7. Análise do jornal Gazeta do Povo em relação ao festival  

 Durante um mês foi feita a análise do jornal Gazeta do Povo. Nesse período, 

verificou-se que o Festival Lupaluna foi assunto para seis chamadas de capa e 19 

matérias dedicadas ao tema. Dessas 19: 

 Dez foram no suplemento "Caderno G" (dedicado à cultura); 

 Seis no suplemento "Gazetinha" (para o público infato-juvenil do jornal); 

 Duas no caderno "Viver Bem" (temas relacionados ao bem-estar e moda) e 

 Um na seção "Vida e Cidadania". 

 Todas as matérias receberam foto, o que demonstra a importância dada ao tema. 

Um mês antes da realização do festival já havia matérias informando aos leitores quais 

seriam as atrações, data, local, modo adequado de se vestir para a ocasião e etc. 

Curiosamente, no jornal do grupo RPC foi feita uma cobertura completa para um evento 

que mereceu apenas uma matéria no jornal concorrente, "O Estado do Paraná", durante 

o mesmo período. A falta de balanço nessa proporção indica a tendeciosidade que o 

jornal Gazeta do Povo praticou durante a cobertura do evento. 
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 Para conquistar ainda mais público para o festival os assinantes da Gazeta teriam 

20% de desconto na compra de até dois ingressos. 

 O professor e mestre em comunicação e linguagem Tomás Eon Barreiros junto a 

jornalista Cleide de Paula levantaram dados que comprovam que a divulgação feita no 

jornal é consideravelmente eficiente: dos 100 leitores entrevistados 10% utilizam o 

caderno de cultura pra programar seu lazer. 

 

8. Análise da pesquisa quantitativa 

 Há discrepâncias entre o que as pessoas tomam conhecimento através dos meios 

de comunicação e o que elas desejam saber. Isso fica claro comparando-se o nível de 

interesse e o de informação que o grupo pesquisado declarou apresentar. Entre os 

assuntos que estiveram “em alta” durante o mês de novembro de 2009 o resultado 

apresentado foi: 

 

Interesse e informação acerca de diferentes assuntos tratados recentemente pela mídia 

Médias numa escala de 0 a 10, onde 0 indica “nenhum interesse”/”nada informado” e 

10 “muito interesse”/”muito informado” 

 Nível de interesse Nível de 

informação 

Diferença entre 

interesse e 

informação 

Apagão do dia 

10/10 

7,5 7,6 - 0,1 

Novos casos de 

gripe A 

6,7 2,7 4,0 

Festival Lupaluna 6,2 8,9 - 2,7 

Apreensão de 725 

quilos de maconha 

no interior do 

Paraná 

2,9 1,4 1,5 

Visita do presidente 

iraniano, Mahmoud 

Ahmadinejad, ao 

Brasil 

4,1 4,2 - 0,1 

 

 O quadro mostra que há um interesse maior em dois temas (novos casos de gripe 

A e apreensão de 725 quilos de maconha no interior do Paraná) que na opinião da 

população foram pouco explorados pela mídia, enquanto que outros três tiveram uma 

“saturação” de informação. Sendo que o principal deles foi o Festival Lupaluna. 

Ao responderem sobre o jornal que mais frequentemente abordou o Lupaluna como 

tema de suas matérias, 93% da população ouvida afirmou que foi a Gazeta do Povo e 
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apenas 7% declarou ter sido O Estado do Paraná. Havia ainda as opções dos jornais 

Tribuna do Paraná, Jornal do Estado e Hora H, que não foram assinalados. 

 

9. Considerações finais 

 A ação do jornal Gazeta do Povo em relação ao Festival Lupaluna ilustra a Teoria do 

Agendamento alimentando a Indústria Cultural. O assunto rendeu ao jornal 19 matérias em 

diferentes editorias de forma a explorar os mais variados ângulos de cobertura. Curiosamente, 

ou não, o festival foi organizado pelo grupo RPC, do qual faz parte o jornal em questão. 

O fato, no entanto, não é um exemplo isolado de manipulação que o campo midiático costuma 

provocar na sociedade. 

 Por isso, é de extrema importância, que não só o público, mas também os que atuam no 

campo jornalístico passem a ter uma leitura mais critica das matérias que leem, veem e ouvem.  

Desta maneira pode-se repensar o que se entende por fazer jornalístico e priorizar, novamente a 

ética na imprensa 
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Questionário aplicado 

Interesse e informação acerca de diferentes assuntos tratados recentemente pela 

mídia 

 

1. Avalie seu nível de informação recebida durante a última semana, numa escala de 0 a 

10, onde 0 indica "nada informado" e 10 "muito informado". 

(  ) Apagão do dia 10/10               ( ) Novos casos de gripe A               ( ) Festival 

Lupaluna 

(  ) Apreensão de 725 quilos de maconha no interior do Paraná 

(  ) Visita do presidente iraniano, Mahmoud Ahmadinejad, ao Brasil 

 

2. Avalie seu nível de interesse por assuntos tratados recentemente pela mídia, numa 

escala de 0 a 10, onde 0 indica "nenhum interesse" e 10 "muito interesse". 

(  ) Apagão do dia 10/10                 ( ) Novos casos de gripe A               ( ) Festival 

Lupaluna 

(  ) Apreensão de 725 quilos de maconha no interior do Paraná 

(  ) Visita do presidente iraniano, Mahmoud Ahmadinejad, ao Brasil 

 

3. Qual foi o assunto mais comentado durante essa semana em suas conversas com 

familiares, amigos ou colegas? Numere de 1 a 5, onde 1 foi o assunto mais comentado e 

5 o menos. 

(  ) Apagão do dia 10/10                 (  ) Novos casos de gripe A               (  ) Festival 

Lupaluna 

(  ) Apreensão de 725 quilos de maconha no interior do Paraná 

(  ) Visita do presidente iraniano, Mahmoud Ahmadinejad, ao Brasil 
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4. De que forma você tomou conhecimento do Festival Lupaluna? 

(  ) Tv    (  ) Rádio    (  ) Jornal impresso    ( ) Internet     ( ) Indicação de amigos     (  ) 

Outro 

 

5. Com que frequencia o Festival Lupaluna foi tratado pela mídia, na sua visão: 

 Pela Tv: 

(  ) muitas vezes    (  ) bastante vezes    (  ) poucas vezes    (  ) nunca    ( ) não sei 

  

 Rádio: 

(  ) muitas vezes    ( ) bastante vezes    (  ) poucas vezes    (  ) nunca    (  ) não sei 

  

 Jornal impresso: 

(  ) muitas vezes    (  ) bastante vezes    (  ) poucas vezes    ( ) nunca    (  ) não sei 

  

6. Dos jornais impressos qual - na sua visão- abordou com mais frequencia durante essa 

semana o tema do Festival Lupaluna? 

(  ) Gazeta do Povo  (  ) O Estado do Paraná  (  ) Tribuna do Paraná  (  ) Jornal do Estado 

(  ) Hora H 

 

7. A abordagem feita pela mídia sobre o Lupaluna gerou seu interesse em participar do 

Festival? 

(  ) Sim, e participei 

(  ) Sim, mas não participei 

(  ) Não, mas participei 

(  ) Não, e nem participei 

 

8. Com que frequencia o Festival Lupaluna foi tema de suas conversas com familiares, 

amigos ou colegas, durante essa semana? 

( ) muitas vezes    ( ) bastante vezes    (  ) poucas vezes    (  ) nunca    (  ) não sei 


