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Resumo 

A partir da relação entre cultura e comunicação este artigo se apropria da noção de cultura 

de Luiz Beltrão (1918-1986) a partir dos estudos da Folkcomunicação, para traçar através 

de uma análise bibliográfica, a relação entre essa teoria e a prática do jornalismo cultural 

brasileiro contemporâneo. Destaca-se então a importância de abordar a teoria da 

Folkcomunicação no viés jornalístico, e se desponta a possibilidade de outras discussões 

e análises voltadas para a teoria beltraniana pertinente a prática da cultura mediante a 

indústria cultural nas grandes empresas de comunicação do Brasil. 
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Introdução 

Cultura e comunicação são temas que caminham juntos em uma relação 

estreita. Enquanto uma é toda prática humana que pode ser transmitida através de uma 

linguagem a outras gerações, a outra é essa linguagem que significa o conjunto de signos 

que serve como ponte entre os indivíduos. Diante disso, enfatiza-se a importância de uma 

prática jornalística que visa a construção de uma sociedade cultural ativa. 

Alguns autores, entre eles Daniel Piza (2009), traçam um discurso que 

apontam mudanças significativas nas práticas do jornalismo cultural e seus métodos 

mediante a utilização das novas tecnologias da informação e da comunicação. Esse fazer 

jornalístico sofre forte influência da Indústria Cultural causando algumas perdas na 

apropriação da cultura. 

No mesmo caminho, Luiz Beltrão (1918-1986) através do seu entendimento 

de cultura aponta a prática das comunidades populares e do folclore ressignificadas 

                                                 
1 Trabalho apresentado na Divisão Temática Estudos Interdisciplinares, da Intercom Júnior – XIII Jornada de Iniciação 

Científica em Comunicação, evento componente do 40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação 
2 Bacharel em Comunicação Social – habilitação em Jornalismo pela UNIT/SE, email: ms.flaviosantana@hotmail.com  
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através da influência midiática e mediada por agentes comunicadores, processo chamado 

de Folkcomunicação. De um outro viés, essa teoria aponta como os meios de 

comunicação se apropriam da cultura popular afim de vender seus produtos. 

Diante dos apontamentos aqui destacados, este estudo busca fazer um 

cruzamento da proposta do jornalismo cultural sobre a luz de Faro (2006), Piza (2009), 

Gadini (2009), Golin (2009) e Bellerine (2015), em trabalhar a cultural popular com a 

teoria beltraniana a partir das formas de como ela é abordada na mídia. Essa ponte traça 

a necessidade de antes de tudo, uma investigação de como a prática do jornalismo cultural 

aborda a cultura popular perante às suas mudanças sofridas a partir da chegada dos meios 

de comunicação de massa e das estratégias de consumo da indústria cultural. 

As reflexões se baseiam na pesquisa bibliográfica, reunindo obras e autores 

pertinentes a responder o principal questionamento deste trabalho. É importante deixar 

claro também que essa abordagem não dará conta de todos os elementos atrelados ao 

jornalismo cultural e a folkcomunicação, mas pretende apontar os principais pontos dessa 

relação entre as temáticas. 

Conforme Faro (2006), o jornalismo cultural ainda não conseguiu produzir 

reflexões acadêmicas que discutam sua complexidade, portanto necessita-se então de 

pesquisadores que ampliem a discussão e permita que esse fenômeno seja visto de forma 

mais abrangente. Portanto essa pesquisa torna-se importante para destacar a necessidade 

em trazer a relação da Folkcomunicação com o jornalismo cultural, para futuras pesquisas 

e ressaltar a cultura popular que sofre limitações impostas pela influência da indústria 

cultural na mídia, além de trabalhar a folkcomunicação, teoria pouco vista pelas 

universidades brasileiras. 

 

 

Cultura e Comunicação 

Conforme esclarece Laraia (2009) o homem se difere de outros animais 

porque ele é o único que possui cultura. Daí então nasce o questionamento, o que significa 

cultura? Na tentativa de entender a relações humanas, ao longo do tempo surgiram 

explicações de que as teorias do determinismo biológico4 e geográfico5 apontam 

                                                 
4 De acordo com o determinismo biológico, o ser humano vai agir de acordo com as diferenças genéticas, 

ou seja, a genética é o principal fator que determina os comportamentos. 
5 A teoria do determinismo geográfico fundamenta a ideia que determinados costumes de um povo é 

definido pelo ambiente vivido. 
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conceitos relacionados a cultura. Porém, os antropólogos não acreditam que as diferenças 

genéticas, tampouco as geográficas são determinantes nas diferenças culturais de um 

povo. 

O termo germânico “kultur” simbolizava os aspectos espirituais de uma 

comunidade, e “civilization”, significava as realizações materiais de um povo, lá no final 

do século XVIII. Através dessas definições, cultura foi conceituada pela primeira vez por 

Edward Tylor (1832-1917).6 

 

[...] tomado em seu amplo sentido etnográfico é este todo complexo que 

inclui conhecimentos, crenças, arte, moral, leis, costumes ou qualquer 

outra capacidade ou hábitos adquiridos pelo homem como membro de 

uma sociedade (TYLOR 1871, apud LARAIA, 2009, p. 22). 

 

Laraia (2009) frisa que para compreende-lo, é preciso analisar a época em que 

ele viveu, pois, seu trabalho foi desenvolvido quando a Europa descobria a ‘Origem das 

espécies’, de Charles Darwin e que a antropologia que nascia, era dominada pelo 

evolucionismo social clássico, uma teoria sobre a evolução das sociedades e da cultura.  

Após Tylor (1871) surgiram muitas definições de cultura que estabeleceram 

uma confusão ao invés de ampliar os limites do conceito. Mas foi Franz Boas (1858-

1949) o primeiro antropólogo a observar e assim pesquisar as diferenças dos diversos 

grupos humanos. Sua principal diferença foi o estudo das culturas e não apenas da cultura. 

Ele acredita que as diferenças entre os grupos humanos são definidas pela cultura e não 

pela raça, desmontando esse conceito central, sendo um dos primeiros a abandonar a ideia 

de “raça” como justificativa para os comportamentos do homem. 

Através de uma perspectiva construtivista, a noção de cultura está associada 

a um processo de produção contínua que Gadini (2009) com base nas contribuições de 

Philipe Corcuff (2001) diz não ser deliberado e nem intencionalmente planejado, marcado 

por diversas formas de expressão e materialidades. Portanto, "as ações humanas não se 

processam de modo (sempre) absolutamente inédito, mas ocorrem em situações históricas 

que, por sua vez, também são gradualmente transformadas por essas mesmas ações, sejam 

elas de atores individuais ou coletivos" (GADINI, 2009, p. 36). 

Conforme esclarece o autor, as relações e o cotidiano dos grupos humanos se 

configuram como interações sociais, na qual constroem significações ‘comunicadas’ 

                                                 
6 Antropólogo inglês, um dos fundadores da antropologia. Dedicou-se a estudar principalmente o 

entendimento da cultura voltada para uma corrente evolucionista. 
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pelos indivíduos. Assim, na perspectiva de cultura como construção contínua, Gadini 

(2009) aponta que o fazer jornalístico dos diários brasileiros também participa dessa 

construção. 

É a partir disso que Souza (2006) aponta a estreita relação entre cultura e 

comunicação, dois elementos que seguem juntos na mesma linha. A cultura se 

fundamenta nos processos comunicacionais justamente por sua transmissão de 

informações, sejam elas dados, ideias, valores, entre outros. 

 

A cultura, que, grosso modo, poderemos considerar como a herança não 

genética do Homem, ou seja, aquilo que não é inato, aquilo que o 

Homem adquire, transmite-se, recebe-se, constrói-se, produz-se, 

reproduz-se e altera-se por meio da comunicação, seja ela social, 

organizacional, grupal ou interpessoal; ou ainda mediada ou directa 

(SOUZA, 2006, p. 70). 

 

Para compreender a relação entre comunicação e cultura, é necessário discutir 

os mecanismos e as mediações culturais, como parte de um processo que a associa a um 

agente social, uma vez que Gadini (2009) descreve a noção de cultura por meio dos 

‘habitus’ a partir dos pressupostos de Pierre Bourdieu, no qual conceitua o termo “como 

uma referência de classe ou grupo social em relação a outros atores que não partilham de 

iguais condições sociais” (BOURDIEU, 1988, p. 14, apud GADINI, 2009, pa. 37-38) e 

declara que ela se configura como uma construção histórica. 

Dessa forma, as posições distintas em um espaço social significam diferentes 

estilos de vida e de expressões culturais identificados nas escolhas dos indivíduos. Assim 

sendo, o ‘habitus’ estaria associado às escolhas, opções e expressões dos atores em uma 

situação social, e como discute Souza (2006) uma influência significativa dos meios de 

comunicação. 

 
Os meios de comunicação social têm uma forte influência sobre as 

cambiantes culturais e a produção, reprodução e transformação dessas 

cambiantes, pois têm efeitos afectivos, cognitivos e comportamentais 

sobre os modos de vida, a organização social, os gostos, a língua, o 

relacionamento entre as pessoas e das pessoas consigo mesmas, a 

família tradicional e as suas alternativas, a produção simbólica 

quotidiana (o vestir, o falar, o escrever, o fotografar, o filmar, a vivência 

da espiritualidade, o cozinhar e o comer...), etc. (SOUZA, 2006, p. 71). 

 

Em seu conceito amplo, Souza (2006) associa cultura a mescla de diversas 

culturas em interação umas com as outras que ultrapassa fronteiras devido à globalização, 
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o que acarreta na influência dos meios de comunicação sobre os agentes culturais. As 

práticas individuais e coletivas do cotidiano são expressões comunicacionais da cultura, 

e percebem-se quando os indivíduos consomem os produtos de uma indústria cultural7. 

Dessa forma, é a cultura que influencia nas escolhas, na forma de enxergar as coisas e as 

pessoas, nos comportamentos e atitudes.  

Outro ponto a ser questionado aponta as novas tecnologias da informação e 

da comunicação como novas possibilidades de desconstruir e construir novas relações 

humanas a partir da apropriação desses novos meios. O que antes era de difícil acesso e 

isolado nas comunidades de origem, agora são conhecidos pela rede mundial, resultando 

na aproximação dos povos e gerações. 

Buscou-se então chegar a um conceito de cultura que pudesse aproximar e 

apontar também uma necessidade de análise sobre essa prática com a comunicação, em 

específico a prática jornalística. Apesar disso, pergunta-se: como a cultura é reproduzida 

pelo jornalismo brasileiro? Para isso será preciso pensar de que forma a cultura é vista na 

prática jornalística e como vem se difundindo ao decorrer do tempo. Dito isto, eis uma 

questão bastante instigante e preponderante para a busca de respostas que este trabalho 

tem por finalidade: o amplo conceito de cultura aqui trabalhado é o mesmo aplicado na 

mídia?  

 

 

Jornalismo Cultural 

Jornalismo cultural se caracteriza pela “produção noticiosa e analítica 

referente a eventos de natureza artística e editorial pautados por secções, suplementos e 

revistas especializadas nessa área” (FARO, 2006). 

Desde o seu início, essa prática preza pelo fortalecimento do sistema artístico-

cultural e formação do seu público consumidor. Segundo Piza (2009), hoje o jornalismo 

cultural sofre uma crise de identidade, que se deu a partir do século XX – período que se 

destacou pelos grandes avanços tecnológicos – justamente quando surgiram os meios de 

comunicação de massa. 

                                                 
7 Indústria cultural é o termo usado para designar esse modo de fazer cultura, a partir da lógica da produção 

industrial. Significa que se passou a produzir arte com a finalidade do lucro. Para se obter lucro com o 

cinema, por exemplo, é preciso fazer um filme que agrade o maior número de pessoas. Dessa forma, criam-

se alguns padrões, como o vilão e o mocinho, as histórias de amor, os finais felizes. No fundo, toda a 

produção artística fica padronizada e não há espaço para o novo. Disponível em: 

http://mundoeducacao.bol.uol.com.br/filosofia/industria-cultural.htm 
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Atualmente esse tipo de prática jornalística vive em um campo heterogêneo, 

envolvendo além de comentários e críticas, os cadernos de cultura e as revistas 

especializadas dos mais variados setores da produção cultural. Esse campo vem crescendo 

e dando mais espaços a alguns assuntos que não são necessariamente linguagens artísticas 

ou intelectuais.  

Assuntos como gastronomia, moda, consumo, hábitos e comportamentos, um 

retrato de um campo cultural no Brasil contemporâneo, que inclui os serviços da indústria 

cultural, mas não se reduz a ele. Por outro lado, como destaca Gadini (2009), esse campo 

também é formado por instituições que desenvolvem ações voltadas a cultura como as 

igrejas, bancos, indústrias metalúrgicas, mesmo que seus campos nem sempre prezem por 

tal assunto. 

 

pode-se pensar que a cultura não é uma produção individual, mas uma 

construção necessariamente coletiva, que se constitui numa interação 

com traços de expressões individuais, marcadas pela singularidade 

histórica e inédita da ação humana. (GADINI, 2009, p.43) 

 

A partir disso, Faro (2006) indica que o advento da internet é uma possível 

explicação para essa ampliação do campo cultural, já que as demandas do seu público 

consumidor são ampliadas. Percebe-se que o jornalismo cultural segue a uma linha que 

preza pelo sistema capitalista se rendendo a indústria cultural. 

 

As revistas culturais se multiplicaram a partir dos anos 20 e as seções 

culturais de grande imprensa diária ou semanal se tornaram obrigatórias 

a partir dos anos 50; pode-se dizer, portanto, que acompanharam os 

momentos-chave da ampliação da tal “indústria cultural”, numa escala 

que hoje converteu o setor de entretenimento num dos mais ativos e 

ainda promissores da economia global (PIZA, 2009, p. 44). 

 

Diante do conceito de cultura trabalhado anteriormente, cabe evidenciar e 

responder ao questionamento aqui exposto: qual o conceito de cultura aplicado na mídia? 

Golin (2009, p. 28) "define por cultura aquilo que, nos veículos midiáticos, é destinado 

às manifestações artísticas, muitas vezes às variedades, pautado, sobretudo, pela marca 

do tempo de lazer". 

Esse é um segmento que a partir das ideias de Cremilda Medina (2001), Golin 

(2009) explica que pouco significou o conceito que o termo alcançou no século XX. O 

jornalismo cultural contemporâneo trabalha a partir da lógica da indústria cultural com 
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uma ideia de abordar a divisão entra o cotidiano e a produção de obras artísticas, estéticas 

e culturais priorizando o uso do tempo livre com o espaço de lazer. No caso das 

manifestações artísticas, a produção das empresas jornalísticas limita esse campo. 

Bellerine (2015) destaca que a divulgação mostra ser uma das mais 

importantes características do jornalismo cultural até porque só é ele é capaz de fazer uma 

melhor mediação entre o público e a arte. Portanto, como bem esclarece ele, essa prática 

jornalística “deve sempre trabalhar diante da tensão permanente entre a divulgação da tradição 

e a sensibilidade para o novo, a vanguarda, tornando públicas ambas as frentes artísticas 

(BALLERINI, 2015, p. 46). 

Contudo, embora essa conexão ainda pareça estar ativa, Ballerine (2015) 

admite as mudanças sofridas pela cultura e principalmente pela difusão dos meios de 

comunicação que nem o surgimento do rádio e do cinema e principalmente o da TV 

mudaram o processo de construção do jornalismo cultural ao longo dos anos. Para ele, 

um dos agentes causadores foi o surgimento da internet, que veio para “bagunçar a 

comunicação humana em escala global” (BALLERINI, 2015, p. 43). 

Desta forma, nota-se que esse cenário vem mudando ao longo das décadas e 

que cada vez mais, a prática jornalística se afasta da cultura e se aproxima do 

entretenimento, das agendas e do lazer. 

 

[...] nas últimas décadas, nota-se uma estrutura jornalística pautada pela 

antecipação: de produtos culturais, como lançamentos de filmes e 

livros, estreia de peças, novelas, aberturas de mostras; de um novo 

restaurante; do novo game recém lançado; do próximo desfile de moda 

etc. (BALLERINI, 2015, p. 46). 

 

Diante disso, Piza (2009) cita duas principais perdas do jornalismo cultural 

nesse processo: a chegada de uma maior atenção ao populismo e a distorção de algumas 

realidades culturais e submissão ao cronograma de eventos. 

As ‘ofertas’ culturais são bombardeadas para a população que não tem tempo 

para dar atenção a tudo. O filtro jornalístico parece ter falhado e não somente no Brasil, 

"o jornalismo cultural, em dias como os atuais, perde muito de sua capacidade de 

influência por negligenciar questões tão "quentes" sobre a sociedade moderna” (PIZA, 

2009, p. 52). 
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Assim, para justificar essas mudanças e perdas de identidade que o jornalismo 

cultural vem sofrendo, Souza (2006) apresenta os teóricos participantes da escola de 

Frankfurt, Adorno e Horkheimer críticos da indústria cultural.  

 

A Escola de Frankfurt procurou demonstrar que os produtos culturais 

contribuem para criar, reproduzir e manter não apenas a ideologia 

dominante numa sociedade, mas também, e por consequência, a própria 

estrutura da sociedade. Dito por outras palavras, a sociedade recria-se e 

reproduz-se constantemente com base na ideologia dominante, em parte 

devido à força e ao carácter sedutor dos produtos culturais (SOUZA, 

2006, p. 412). 

 

A partir disso, cria-se um questionamento: e então qual o papel do jornalismo 

cultural? Piza (2009) acredita que esse tipo de jornalismo não é apenas anunciar e 

comentar obras, mas é importante refletir o comportamento, os hábitos que são criados, e 

o estabelecimento de um contato com a realidade político-econômica que a cultura é 

integrante e autônoma, como concorda Gadini (2009): 

 

O problema, ao que tudo indica, reside na tentativa – em muitos casos 

por parte das indústrias norteadas pela lógica comercial do consumo – 

de reduzir essas mais diversas dimensões a um único aspecto: seja a 

espetacularização, seja a lógica do entretenimento que, nas sociedades 

contemporâneas, também se torna uma tendência na produção 

jornalística (GADINI, 2009, p. 39). 

 

Assim, dá-se sentido a urgência no noticiário cultural, pressões no mercado e 

a pouca qualificação dos jornalistas nessa área são elementos que de acordo com Faro 

(2006) influenciam na qualidade dessa produção. 

Nesse aspecto, Golin (2009) deixa claro a importância do jornalismo cultural 

como mediação que alicerça e constrói a memória simbólica, sob sua condição de práxis 

narrativa reforçando ou desafiando um elo entre o público e determinados bens 

simbólicos. Portanto, dá-se a necessidade da formação especializada que seja capaz de 

colocar os fatos a uma perspectiva histórica, porém essa qualidade nem sempre é 

concretizada. 

Para Piza (2009) o jornalismo precisa estar atento ao mercado sem nenhum 

sem preconceito ideológicos, e parcialidade política. Do outro lado, se a função 

jornalística se resume a selecionar aquilo que reporta, como editar, hierarquizar, comentar 

e analisar, “[...] a imprensa cultural tem o dever do senso crítico, da avaliação de cada 
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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" (PIZA, 2009, p. 45). 

 

 

A Folkcomunicação 

A inquietação do Jornalista Luiz Beltrão (1918-1986) em entender como era 

realizada a comunicação nas comunidades populares a partir da sua percepção enquanto 

participante desses grupos, o levou a reflexões e caminhos que deram grandes frutos a 

sua carreira de jornalista8 e ao campo comunicacional brasileiro. 

A divisão da sociedade em grupos diferenciados especificamente pela cultura, 

etnia e distâncias espaciais e sociais, se fez entender que esses grupos ou são organizados 

com missões e interesses, ou simplesmente se distinguem um dos outros. 

 
[...] vinculados a uma ordem semelhante de ideias e a um propósito 

comum: - adquirir sabedoria e experiência para sobreviver e aperfeiçoar 

a espécie e a sociedade. [...] que só se conseguem mediante a 

comunicação, - processo mínimo, verbal e gráfico pelo qual os seres 

humanos intercambiam sentimentos, informação e ideias (BELTRÃO, 

2001, p. 41). 

 

Nessa perspectiva, pela variedade de grupos existentes, Beltrão (2001) aponta 

para o isolacionismo existente em alguns desses grupos, um problema que afeta 

diretamente a comunicação, já que o processo convencional se define a partir da troca de 

informações entre emissor e receptor.  

 

[...] para cada parcela da comunidade se faz preciso usar uma linguagem 

especial, adotar um meio adequado, empregar uma técnica distinta, sem 

o que o diálogo é difícil, senão impossível. Os grupos organizados não 

entrarão em comunhão com as diversas outras camadas da sociedade, 

ficando assim privadas da plena obtenção dos seus fins, do 

cumprimento satisfatório da sua missão, e, por conseguinte, com os seus 

interesses definidos ameaçados (BELTRÃO, 2001, p. 44). 

 

Dessa forma, esse público afastado foi considerado como ‘marginalizado’, 

“por sua pobreza, por suas culturas tradicionais, pelo isolacionismo geográfico, rural ou 

urbano, pelo baixo nível intelectual ou pelo inconformismo ativo e consciente com a 

filosofia e/ou a estrutura social dominante” (BELTRÃO, 2001, p. 144). 

                                                 
8 A partir das suas pesquisas sobre as comunidades populares, Beltrão se tornou o primeiro Doutor em 

Comunicação do Brasil, pela Faculdade de Comunicação da Universidade de Brasília. 
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A caracterização da marginalização veio após a revolução francesa e ganhou 

força na revolução Industrial. Esse fato contribuiu para divisão de classes. A primeira se 

enquadra como as chamadas “camadas superiores”, representadas pela elite do poder 

econômico e político. E a segunda pelos grupos que condições não tinham, ou até tinham 

sido negadas. 

Essa teoria de Beltrão (2001) se confronta com as ideias dos processos de 

comunicação da sua época, na qual acreditavam que os meios de comunicação exerciam 

poder diante da sociedade, podendo desempenhar seu papel na emissão da mensagem e 

tornando seu público apenas como passivo.  

Diante da perspectiva de Lazarsfeld e seus seguidores, que consistia em 

entender os agentes mediadores que influenciavam as decisões da população, Beltrão 

(2001) apontou a presença de um líder nas comunidades populares que consome as 

informações transmitidas e retransmite em uma linguagem mais próxima do local que ele 

atua. Em suas palavras, esse líder de opinião significa o 

 

[...] personagem quase sempre do mesmo nível social e de franco 

convívio com os que se deixavam influenciar, tendo sobre eles uma 

vantagem: estavam mais sujeitos nos meios de comunicação do que os 

seus liderados. Conheciam o mundo - isto é, haviam recebido e 

decodificado as mensagens dos meios, transmitindo-as em segunda 

mão ao grupo com o qual se identificavam" (BELTRÃO, 2001, p. 51). 

 

Assim que o comunicador envia a mensagem, dentre os receptores há diversos 

líderes que retrabalha as informações traduzindo-as em uma linguagem mais fácil de ser 

compreendida pela comunidade em que atua. A partir daí, Beltrão (2001) mostrou que o 

processo de comunicação não acaba no momento que a audiência recebe a mensagem dos 

meios de comunicação. Essas comunidades isoladas não vivenciam de maneira direta e 

plena a comunicação de massa a qual conhecemos hoje. 

Foi então que através de Edson Carneiro (1965), que Beltrão percebeu que 

essas comunidades marginalizadas possuíam características folclóricas, e denominando 

assim de Folkcomunicação “o processo de intercâmbio de informações e manifestação de 

opiniões, ideias e atitudes da massa, através de agentes e meios ligados direta ou 

indiretamente ao folclore” (BELTRÃO, 2001, p. 61). 

Com essa teoria, o processo de comunicação é mais duradouro afinal as 

algumas classes da população só irão receber as informações a longo prazo. Assim, o 
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retorno que a audiência dá ao comunicador, significa por fim suas práticas retrabalhadas. 

Esse processo explica o sistema ‘folk’ evidenciado na figura abaixo. 

 

 
 

Figura 1: Processo de audiência folk. 

Fonte: CORNIANI, 2005. 

 

 

Cultura popular e mídia 

 

A noção de cultura na visão de Beltrão (2001) parte do princípio da sua 

dinâmica e da possibilidade de ressignificações que o folclore e as manifestações 

populares reproduzidos pelos grupos marginalizados sofrem e são encarados pela 

condição da dinâmica e da possibilidade de criar, reproduzir e contestar estereótipos e 

hierarquias transmitidos pela comunicação de massa. 

A partir do conceito da Folkcomunicação, que Melo (2008b, p. 18) apresenta 

“como processo de intermediação entre a cultura das elites (erudita ou massiva) e a cultura 

das classes trabalhadoras (rurais ou urbanas) ”, permite-se então iniciar uma ponte de 

debate a partir do jornalismo cultural no qual este trabalho busca traçar. Portanto, essa 

relação entre esses dois pontos possibilita reflexões que aprofundam discussões a respeito 

da comunicação de massa e de como as manifestações populares se configuram a partir 

da apropriação destes. 

Antes de adentrar no mérito da questão, é importante voltar ao destaque do 

jornalismo como construtor de sentido e da realidade como destaca Gadini (2009, p. 46): 

“a realidade é sempre resultante de uma ação social e, portanto, histórica e cultural”. 

Dessa forma, no processo de produção de sentido, a informação jornalística gera 

conhecimento que acaba agregando, questionando ou negando as relações e os 

comportamentos do indivíduo em um espaço coletivo. 
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[...] as capacidades tecnológicas de mediação, específicas do mass 

media, constituem, em grande parte, as condições de possibilidade das 

próprias relações de sociabilidade. O jornalismo, em especial, não só 

por uma linguagem, técnica e articulação específicas, mas 

fundamentalmente por padrões de credibilidade historicamente 

legiitimados, aciona uma gama de significações, forjando processos e 

produtos que, por usa vez, tentam resolver e "seduzir" o consumidor, 

usuário ou receptor" (GADINI, 2009, p. 47). 

 

A partir dessa perspectiva de construção, destaca-se um campo cultural 

voltado para a produção, circulação e consumo. Piza (2009) completa que a prática do 

jornalismo cultural acompanhou a ampliação da Indústria cultural, de uma forma que 

atualmente tornou o setor de entretenimento num dos mais ativos e promissores da 

economia global. 

Golin (2009) destaca elementos que tangenciam os produtos no jornalismo 

cultural, como por exemplo, a influência dos marchands, a dinâmica da imprevisibilidade 

como forma de virar notícia, o espaço destinado a notícia cultural voltado para a 

valorização estética e tom consagratório nos cadernos culturais, a excessiva dependência 

das assessorias de imprensa em reduzir a complexidade dos temas, o agendamento e a 

lógica do furo e da concorrência, impossibilitando muitas vezes a criatividade. 

 

[...] o jornalismo move-se, na sua maior parte, pela dinâmica do 

mercado, pela sua estrutura de lançamentos e distribuição, cedendo à 

sedução da linguagem publicitária, à limitação dos enunciados, aos 

processos de generalização e segmentação de públicos e veículos 

(GOLIN, 2009, p.32). 

 

A partir da proposta contemporânea do jornalismo cultural, é importante 

destacar que a folkcomunicação se dá em enxergar como os protagonistas da cultura 

popular se apropriam das informações midiáticas, bem como da tecnologia que está em 

grande avanço, para recriar seus produtos e expressões. Por outro lado, no movimento 

inverso é a mídia que se apropria das manifestações culturais populares, processo que 

Tigreiro (2005) denomina de folkmídia9. 

                                                 
9 Folkmidiático é um conceito recente, ainda em construção na tentativa de melhor se compreenderem essas 

estratégias multidirecionais onde operam protagonistas de diferentes segmentos socioculturais, do massivo 

e popular. É um conceito em construção e que nos últimos anos vem se consolidando como instrumento de 

observação das estratégias de produção, circulação e consumo de bens culturais folkcomunicacionais 

(TIGREIRO, 2005). 
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Há, portanto, um confronto entre os dois brasis definidos pela teoria 

beltraniana, e como Melo (2008, p. 16) apresenta “as manifestações folkcomunicacionais 

decodificam e reinterpretam as expressões da indústria cultural e esta procura 

retroalimentar-se nas fontes inesgotáveis da cultura popular”. 

Esse foi o pontapé inicial para que os discípulos de Beltrão ampliassem suas 

observações não apenas a relação das comunicações aos níveis populares com a 

comunicação transmitida pela mídia, mas também, pelo processo inverso, dessa forma, 

"pesquisando a apropriação de bens da cultura popular pela indústria cultural (tanto os 

meios de comunicação coletiva quanto os aparatos do lazer massivo, principalmente o 

turismo)" (MELO, 2008, p. 49). 

 

As manifestações populares (festas, danças, culinária, arte, artesanato, 

etc) já não pertencem apenas aos seus protagonistas. As culturas 

tradicionais no mundo globalizado são também do interesse dos grupos 

midiáticos, de turismo, de entretenimento, das empresas de bebidas, de 

comidas e de tantas outras organizações socais, culturais e econômicas 

(TIGREIRO, 2005). 

 

Diante disso, percebe-se que a cultura folk é relacionada a “capital”, que 

acaba favorecendo os estudos da folkcomunicação. Isso acaba destacando o poder da 

mídia em definir o que vai ou não se tornar um produto cultural.  Na última década do 

século XX, por exemplo, o folclore brasileiro “adquire valor comercial e reconhecimento 

internacional, atraindo turistas, estudiosos e consumidores de vários perfis; e também é 

exportado para centros comerciais, museus e eventos culturais” (SCHMIDT, 2008, p. 

150). 

Contudo, por outro lado, é importante destacar a ampliação das culturas 

regionais e locais quando os seus produtos e processos veiculados nas mídias massivas 

que algumas vezes se aproveitam desses meios para se auto beneficiar. Experiências que 

possibilitam que “as manifestações “atualizem-se” ou criem linguagens próprias para 

inserção na arena global” (SCHMIDT, 2008, p. 149). 

 

É um processo de troca entre os envolvidos, colocando-os ora em 

condição de receptor/consumidor, ora como 

emissor/comunicador/produtor, ora como mensagem/produto. É uma 

articulação permanente entre os dois sistemas comunicativos – o 

massivo e o folk (SCHMIDT, 2008, p. 150). 
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A partir das ideias aqui expostas, destaca-se que a cultura popular e o folclore 

não são estanques, e segue uma dinâmica além de simplesmente serem preservadas ou 

resgatadas.  

 

É um processo cultural em movimento no âmbito do campo social dos 

nordestinos, presente na vida cotidiana e que se entrelaça com os 

produtos culturais globais ofertados pelos grandes grupos econômicos 

por via das novas tecnologias da informação e da comunicação, 

notadamente da televisão (TIGREIRO, 2005). 

 

Conclui-se que com a indústria cultural, o jornalismo cultural se modifica, 

deixa de falar a cultura como agente social, como ‘habitus’, como processo antropológico, 

e passa a trabalha-la como entretenimento em um processo puramente de lazer. Enquanto 

que a folkcomunicação acaba atuando na mídia para dar visibilidade e tornar esses grupos, 

que até então eram marginalizados, integrantes como agentes culturais midiáticos. 

 

 

Considerações Finais 

 

Os questionamentos apresentados neste estudo, ainda que meramente 

introdutórios, apontaram para a análise do jornalismo cultural enquanto prática que se 

apropria da cultura popular visando o lucro, através da grande influência da Indústria 

cultural, que se denomina de folkmídia. 

Em destaque a problemática dessa pesquisa, ao cruzar o jornalismo cultural a 

folkcomunicação, percebe-se interesses contraditórios. Se por um lado a prática 

jornalística preza pelo capitalismo, em um segmento da indústria cultural, por outro, são 

essas apropriações da cultura popular na mídia que enriquecem as manifestações 

culturais, agregando nossos valores a essas práticas. 

Contudo, há grande diferença entre dar visibilidade para as manifestações 

culturais e se apropriar delas para vender seus produtos direta ou indiretamente através 

da mídia. É importante pensar também na possibilidade dessas manifestações enquanto 

transformadas em produto, na medida que vão sendo comercializadas, acabarem 

perdendo sua força ou substituídas por outros produtos mais vendáveis. 

Outro ponto questionável que surge a partir desse cruzamento entre as duas 

propostas se diz respeito apropriação das classes populares, pelo que é veiculado na mídia. 

Se o jornalismo cultural escolhe o que vai ser veiculado através da influência da indústria 

cultural, significa que essas comunidades cumprindo seu papel de receptoras se apropriam 
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de novas práticas, que até então elas não estavam acostumadas, e ressignificam suas 

expressões. 

Segundo Faro (2006), alguns autores apontam que o conceito de cultura na 

mídia deve ser diferenciado de sua compreensão antropológica, já que este preza pela 

produção artístico-intelectual, factual ou analítica. Porém, cabe destacar a 

responsabilidade social do jornalismo cultural. 
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