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RESUMO 
Este artigo tem como objetivo estudar o G Ideias, da Gazeta do Povo, um caderno de 

cultura que deixou de circular no meio impresso em março de 2016. A intenção é 

analisar o caderno, que consiste em matérias detalhadas e extensas, mediante entrevistas 

semiestruturadas com os criadores, editores e repórteres. Além disso, o artigo estuda a 

origem do jornalismo cultural, para, a partir da compreensão desses dois pontos, 

analisar o G Ideias e comparar com a perspectiva clássica de jornalismo cultural. 

 

PALAVRAS-CHAVE: jornalismo cultural; cultura; G Ideias; Caderno G; Gazeta do 

Povo.  

 

 

Introdução 

  

O jornalismo cultural vem mudando com as transformações pelas quais passa o 

jornalismo e, com isso, perde em essência. Ainda assim, estudos voltados à 

compreensão dos cadernos culturais mostram-se importantes, à medida que eles revelam 

valores de cada época. A versão impressa do Caderno G, do jornal curitibano Gazeta do 

Povo, diferenciava-se dos outros, pois tinha grandes reportagens em profundidade e que 

tentavam não só trazer entretenimento, mas, também, conhecimento. Esse artigo é uma 

análise da construção do Caderno G e uma comparação com o jornalismo cultural 

inicial. Para isso foi realizada uma pesquisa bibliográfica com autores que tratam sobre 

a essência do Jornalismo Cultural e do surgimento dos Cadernos Culturais no Brasil. 

Em seguida, optou-se por realizar entrevistas semiestruturadas com a criadora do 

caderno, Marleth Silva, um dos repórteres, Rafael Rodrigues, e com o 

diagramador/ilustrador, Osvalter Urbinati. A escolha pela entrevista semiestruturada se 

deu pela diferença de cargos de ambos, foram feitas perguntas bases e perguntas focadas 
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nas funções de cada um. A partir desses dois contrapontos foi possível comparar, 

analisar e perceber pontos distintos e pontos muito próximos entre a realização do 

Jornalismo Cultural logo depois do Renascimento e o feito pelo Caderno G da Gazeta 

do Povo até março de 2016.   

 

O início do jornalismo cultural  

Jornalismo cultural é um termo que nos faz pensar em teatro, cinema, música, 

mas definir esse meio apenas por temáticas artísticas não engloba seu real sentido, se 

fosse assim poderia apenas ter a nomenclatura de “jornalismo de artes” (BASSO, 2008, 

p. 69). Portanto, ao contrário do que pode parecer, não é tão simples chegar a uma 

definição. Lima (2010) diz que o jornalismo cultural é a junção entre a literatura e a 

produção. O surgimento do jornalismo cultural, assim como o jornalismo, tem algumas 

teorias e pesquisas, porém não há uma data certa. No entanto são ditados épocas e 

períodos do início. Portanto, neste artigo usa-se como base as pesquisas de Piza (2004) e 

Lima (2010) para o entendimento sobre o desenvolvimento desse ramo jornalístico.  

Mesmo com alguns impressos, como o The Transactions of the Royal Society 

of London e News of Republic of Letters, fazendo coberturas culturais quase um século 

antes, o ano que é considerado como início do jornalismo cultural, além de ser tido 

como um grande marco em vários livros e artigos sobre o tema foi 1711, com o 

surgimento da revista diária The Spectator. Segundo Piza (2004), essa revista tratava de 

assuntos diversos, como livros, óperas, festivais, política. O grande diferencial dela esta 

no tom de conversação utilizado pelos repórteres. “[...] culta sem ser formal, reflexiva 

sem ser inacessível, apostando num fraseado charmoso e irônico” (PIZA, 2004 p. 12). O 

jornalismo cultural dessa revista nasceu indiferente às modas, mas com foco em 

novidades que estimulassem o corpo e a mente.  

A revista foi uma criação de Richard Steele, depois de duas tentativas, a The 

Tatler e depois, junto com Joseph Addison, criou a The Guardian. Até que os ingleses 

chegaram à ideia de tirar a filosofia dos gabinetes e bibliotecas, escolas e faculdades e 

levar para clubes e assembleias, casas de chá e cafés e assim surgiu a The Spectator 

(PIZA, 2004, p. 11).  

Sendo assim, o jornalismo cultural, com ideais de valores e artes, começa logo 

após o Renascimento. Além disso, esse meio jornalístico ajudou a iniciar o movimento 
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Iluminista. Com isso, começou a se desenvolver e passaram a surgir ramos dentro desse 

“novo” jornalismo, como por exemplo, críticos culturais. O primeiro crítico cultural 

reconhecido foi Samuel Johnson, que trazia reflexões sobre todos os assuntos. Segundo 

Pizza (2004), ele foi o homem mais lido e também temido do seu tempo, o que o tronou 

o pai de todos os críticos europeus, americanos ou brasileiros.  

A partir do século XIX, o jornalismo cultural começou a surgir no Brasil, 

porém apenas no final do século esse meio começou a ganhar espaço. E então, surgiu a 

crítica, junto ao crítico de teatro e polemista literário Machado de Assis (PIZA, 2004 p. 

16). Outros críticos reconhecidos da época foram José Veríssimo, editor da Revista 

Brasileira, Sílvio Romero e Araripe, todos, além de críticos, ensaístas e historiadores da 

literatura. “A crítica, em uma visão clássica [...] se propõe a resumir o sentido da obra e 

o estabelecimento de um juízo de valor sobre ela; o de modo sumário se propõe uma 

interpretação e uma estimação” (RIVERA, 2000, p. 116). 

No fim do século XIX o jornalismo, e consequentemente a crítica, começou a 

mudar. O crítico cultural tinha de lidar com ideais e realidades, não apenas com formas 

e fantasias (PIZA, 2004, p. 17).  

 

Estude os “ismos” todos lançados nas três primeiras décadas do século e você 

terá de estudar revistas em que foram formulados e debatidos. [...] No Brasil, 

por exemplo, o modernismo paulista teve na linha de frente a revista Klaxon, 

título que significa “buzina”; e o buzinaço promovido por Oswald de Andrade, 

Mario de Andrade, Victor Brecheret e outros no Teatro Municipal, a Semana de 

22, deixa ecos até hoje (PIZA, 2004, p. 19).  
 

Por esse motivo houve a mudança, o crítico do momento modernista é mais 

intenso, profissional e informativo, mantendo o ideal de que o crítico é alguém que 

serve de referência, para o leitor e também para artistas e intelectuais de diversos 

campos. Ou seja, não analisa apenas uma obra literária em seu lançamento, por status, 

mas reflete sobre o contexto literário cultural. Por isso, e por ser complicado viver de 

literatura, muitos escritores foram antes, jornalistas e críticos, por exemplo: Lima 

Barreto, autor de As recordações do escrivão Isaías Caminha, ironizando a 

incompetência dentro de uma redação. Outro exemplo é Mario de Andrade, autor de 

Macunaíma, que teve uma carreira marcada por críticas e ensaios. E em 1928, surge um 

grande marco na história do jornalismo cultural, a revista O Cruzeiro, de Assis 

Chateaubriand, que dava destaque a grandes reportagens e ao fotojornalismo. 
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Lançando o conceito de reportagem investigativa, deu enormes contribuições à 

cultura brasileira ao publicar contos de José Lins do Rego e Marques Rebelo, 

artigos de Vinicius de Moraes e Manuel Bandeira, ilustrações de Anita Malfatti 

e Di Cavalcanti, colunas de José Candido de Carvalho e Rachel de Queiroz, 

além do humor de Péricles (O amigo da Onça) e Vão Gogo (vulgo Millôr 

Fernandes) (PIZA, 2004, p. 33). 
 

Nas duas décadas seguintes, a revista seria a mais importante, por ter a 

habilidade de atingir diferentes públicos. Porém, não era a única da época, havia 

também a revista Diretriz, dirigida por Samuel Wainer, uma das poucas que investiu em 

reportagens literárias. Weiner (1987), afirma que a revista Diretrizes em 1944 estava 

profissionalizada, porém sua persistência no meio, mesmo sem recursos, foi graças a 

visão romântica que tinham sobre o jornalismo. Revistas com textos longos são, 

econômica e culturalmente inviáveis, pois o jornalismo cultural amadureceu, segundo 

Piza (2004), tarde demais no Brasil. 

Um grande momento da crítica em jornal no Brasil começa, também, nos anos 

1940 e iria até os anos 1960. Dois nomes se destacaram: Álvaro Lins e Otto Maria 

Carpeaux. Segundo Piza (2004), os dois críticos combinavam o jornalismo e o 

enciclopedismo, aliando visões políticas, sensatas e apuradas. Lins fazia o que se 

denominava “crítica impressionista”, na qual o crítico conta, em primeira pessoa, as 

impressões do livro, além de ser professor, embaixador e ativista político. E Carpeaux 

era um grande escritor de ensaio curto e de resenhas ensaísticas. Ele conseguia fazer 

com que o leitor conhecesse a obra e, ao mesmo tempo, entendesse aspectos 

aprofundados, trazendo o máximo de conhecimento ao leitor iniciante. Além desses dois 

nomes, ainda havia Graciliano Ramos, o qual vetou termos que a imprensa utilizava 

Carlos Drummond de Andrade, colunista e Antonio Callado, repórter e colunista. 

Apesar de, até então, ser tratado apenas da crítica, a crônica também teve 

grande importância no jornalismo cultural brasileiro. Alguns pesquisadores denominam 

a crônica como algo que gira em torno da atualidade, que capta na notícia o cotidiano. 

Outros afirmam que é um registro histórico da forma de ver episódios da vida, 

transformando-os em processos culturais. O que importa é que foi um jeito, brasileiro, 

de atrair a literatura para o jornalismo, já que reportagens longas e perfis não 

funcionavam com a população.  
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De Machado de Assis a Carlos Heitor Cony, passando por João do Rio, Carlos 

Drummond de Andrade, Rubem Braga, Paulo Mendes Campos, Otto Lara 

Resende, Ivan Lessa e outros, a crônica sempre teve espaço fixo nas seções 

culturais de jornais e revistas brasileiros (PIZA, 2004, p. 33). 

 

 Mesmo diversos fatores e estudos apontando para a inviabilização de produzir 

cadernos culturais no Brasil, tanto por recursos, quanto por falta do incentivo desse tipo 

de leitura, alguns jornais arriscaram, inovaram e fizeram com que isso desse certo por 

um tempo, ao menos.  

 

Cadernos culturais no brasil 

Foi em 1960 que o Jornal do Brasil inaugurou uma seção especial para o 

jornalismo cultural, o Caderno B, editado pelo Reynaldo Jardim e diagramado Amílcar 

de Castro. É citado como pioneiro do jornalismo cultural moderno e lembrado como o 

ápice da qualidade nesse ramo jornalístico. Reuniu vários escritores importantes, como 

Clarice Lispector, Décio Pignatari, entre outros. 

O caderno B do Jornal do Brasil foi o primeiro caderno cultural brasileiro que 

pôs em prática a quebra de barreiras entre a alta cultura e a produção de massa (LIMA, 

2010). Para isso começou inovando aos olhos, pois teve uma mudança na diagramação e 

uniu as matérias de cultura apenas em um caderno.  

 
Mais tarde, no final dessa década consolidou-se como um caderno cultural 

sempre engajado aos acontecimentos culturais do cotidiano do Rio de Janeiro e 

sem deixar de estabelecer relação com a política e a economia do país 

(FERREIRA, 2008, p. 01). 
 

O caderno se estruturava de uma forma diferente e divertida, havia tirinhas, 

dicas de decoração, entre outros meios de entretenimento. Além disso, eles fizeram uma 

categoria apenas para o público feminino que recebeu o nome de Suplemento Feminino. 

Com o passar do tempo, ele se mostrava mais preocupado em formar leitores, com 

colunas e textos com mais profundidade. 

 
 

 

A imprensa brasileira tem se preocupado em oferecer ao leitor cadernos sobre 

temas culturais. [...] a aposta que se faz no Brasil no jornalismo cultural reflete 

uma preocupação com o leitor mais exigente, não raro deixado em segundo 

plano nas outras seções dos jornais (LIMA, 2010, p.44). 
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Com isso, podemos perceber que o jornalismo cultural não nasceu apenas da 

necessidade de entreter o público para vender, mas sim, para um público amplo, com o 

intuito de discutir profundamente as artes, como teatro, cinema e afins, como forma de 

informar, educar e passar conhecimento para o leitor. Mas também, fazer com que o 

público, entenda as críticas sociais por trás de cada obra, além de ter como pauta 

assuntos mais intensos, que fazem parte da cultura social de um modo geral. 

Portanto, com o início dessa pesquisa, podemos começar a entender um pouco 

mais e sanar as dúvidas básicas sobre o jornalismo cultural. O intuito é fazer uma 

análise da construção do Caderno G Ideias, da Gazeta do Povo.  

 

Entrevistas com profissionais do Caderno G: aportes metodológicos 

Para essa analise será utilizada como metodologia a entrevista semiestruturada, 

que apesar de ter uma estrutura parecida com a entrevista estruturada, pois ambas se 

desenvolvem a partir de uma relação fixa de perguntas, em que a ordem permanece a 

mesma para todos os entrevistados (pois para esse tipo de análise é preciso mais de um 

entrevistado) (GIL, 2008) Porém, a semiestruturada permite que mesmo com as 

perguntas específicas o entrevistador fique mais livre para ir além das respostas. Ela se 

realiza de acordo com um formulário elaborado e é efetuada de preferência com 

pessoas selecionadas de acordo co m  um plano. O motivo da padronização é obter, dos 

entrevistados, respostas às mesmas perguntas, permitindo que todas elas 

sejam comparadas com o mesmo conjunto de perguntas, e que as diferenças devem 

refletir entre os respondentes e não diferenças nas perguntas (LODI, 1974). 

Segundo Lakatos (2002), devem ser preparadas de 20 a 30 perguntas e demorar 

cerca de 30 minutos para ser respondido. Já Gil (2008) tem uma visão diferente, pois 

acredita que o número de questões depende da extensão dos objetivos e da 

complexidade do assunto, além disso, fala que devem ser incluídas apenas questões 

rigorosamente necessárias para atender aos objetivos da pesquisa. Por esse motivo o 

número não é fixo e pode variar de acordo com o tipo de pesquisa e dos informantes. 

Além disso, o questionário é constituído com questões abertas, pois possibilita aos 

respondentes que ofereçam suas próprias respostas (GIL, 2008).  
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O conteúdo da resposta relaciona-se diretamente à maneira como foi formulada 

a pergunta. Algumas normas já consagradas a esse respeito podem ser 

assinaladas: a) as perguntas devem ser formuladas de maneira clara, concreta e 

precisa [...] a pergunta deve possibilitar uma única interpretação; a pergunta não 

deve sugerir respostas; as perguntas devem referir-se a uma única ideia de cada 

vez (GIL, 2008, p. 126). 

 

Para compreender como funciona a produção de conteúdo e a estruturação dos 

textos a entrevista foi separada em 4 etapas. A primeira são apenas as informações 

básicas, como nome, idade e a função dentro do G Ideias. A segunda parte é 

denominada “Caderno Ideias” onde as sete perguntas visam entender como ele surgiu, 

qual a diferença entre esse caderno e o caderno cultural da Gazeta, o Caderno G. A 

próxima etapa é a “Escolhas dentro da Editoria” tem como intuito ajudar a entender 

como funciona a rotina de produção de pautas, com seis perguntas. E por fim, a 

“Definições pessoais” em que as duas perguntas tentam entender a visão pessoal de 

cada um sobre como entendem o G Ideias culturalmente. Os entrevistados foram 

Marleth Silva, 50 anos, mestre em comunicação e idealizadora do Caderno G Ideias, 

Rafael Rodrigues Costa, 29 anos, bacharelado em jornalismo, repórter do caderno e 

Osvalter Urbinati, 34 anos, formado em tecnologias e artes gráficas, diagramador do 

caderno.  

As entrevistas foram feitas de acordo com o serviço desempenhado no caderno, 

ou seja, algumas questões variavam de acordo com cada função. Mas a principal 

diferença se dá apenas na parte dois do questionário, pois com os idealizadores do 

projeto essa etapa da entrevista terá sete perguntas, já com o repórter e o diagramador 

foram cinco. As perguntas que não foram feitas dois desrespeitam a inspiração para a 

criação do caderno e entende-se que a única pessoa que poderá responder essas questões 

com exatidão é o idealizador.    

As perguntas feitas eram breves, claras e cumpriram o objetivo de compreender 

como funciona a produção de conteúdo e a estruturação dos textos para poder comparar 

com a perspectiva clássica de jornalismo cultural. Além disso, as perguntas foram feitas 

com cada entrevistado separadamente e depois analisadas para poder estabelecer uma 

ligação com o jornalismo cultural em sua estrutura inicial, e ponderar diferenças e 

semelhanças nesse meio jornalístico.  
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A produção do caderno G Ideias 

O caderno Ideias faz parte do jornal curitibano Gazeta do Povo. O jornal foi 

lançado em 3 de fevereiro de 1919, Benjamin Lins e De Plácido e Silva colocaram para 

germinar a semente de um jornal que aspirava ser um porta-voz dos paranaenses e um 

bastião em prol das mais legítimas causas do estado (GAZETA, 2009). O Caderno G é o 

caderno de cultura dentro do jornal, e é dividido em temas: cinema, música e especiais. 

A editora executiva, responsável pelo Caderno G, era Marleth Silva, que em 2007 teve a 

ideia de modificar a edição de sábado do Caderno G criando o Caderno G Ideias. 

 

Nessa época o Caderno G era igual todos os dias da semana, a única diferença é 

que a edição de domingo era maior. [...] O que eu quis fazer foi criar uma 

edição que fosse mais dedicada a reflexão de temas importantes (SILVA, 

2016). 

 

A inspiração veio da falta de um espaço para reflexão no jornal, pois o Caderno 

G é diário e, em sua maior parte, tinha que dar serviço para o leitor, pois quem lê quer 

saber os livros que foram lançados, os shows, quer saber o que vai acontecer. Por isso 

houve a ideia de criar um segundo caderno, um espaço para que o leitor pudesse ter uma 

reflexão mais aprofundada. 

O caderno Ideias tinha cerca de quatro páginas, contando a capa, e eram 

publicadas desde pautas mais elementares, como quando Rubem Braga fez 100 anos, até 

pautas diferentes, como a influência da cultura pop japonesa nos jovens brasileiros. No 

entanto, as matérias só eram justificáveis no caderno Ideias se fossem apresentadas pelo 

repórter por uma visão ou uma perspectiva diferente. 

 

O ideias era sempre o resultado da empolgação de alguém. Eu sei alguma coisa, 

eu pesquisei, eu fui a fundo e eu quero que você saiba disso.[...] Era uma coisa 

assim ‘eu acho legal isso’ e eu quero dividir isso com você. (URBINATI, 

2016) 

 

Além disso, o caderno brincava com a diagramação. Osvalter Urbinati sempre 

começou cada edição do caderno com a ideia de “folha em branco”. Assim, o caderno 

impresso tinha uma cara diferente. A ideia do caderno era fazer com que a diagramação 

e as ilustrações se fundassem com o texto, criando um diálogo entre ambos e criando 

maneiras de aproximar o leitor.  
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Nessa onda de internet, onde tudo é rápido, então a gente se questionou: “Qual o 

tempo que as pessoas dedicam para ler o material?”. A gente resolveu fazer um 

marcador de tempo. A gente viu isso em uma revista americana e achou 

interessante importar isso. [...] Nós fizemos as contas: quanto tempo um leitor 

demoraria para ler um texto de 15 mil caracteres. E a gente marcou [no 

caderno]: “você demorará cerca de 15 minutos para ler esse Ideias”. [...] Era 

uma tentativa de reduzir a ansiedade do leitor (URBINATI, 2016). 

 

Neste trabalho é tratado especificamente o G “Ideias”, pois consiste em 

matérias detalhadas e mais extensas. A intenção é entender esse projeto, e poder 

compará-lo com o jornalismo cultural em seu ideal inicial para saber se ela é mais um 

meio de promover eventos que constrói um ideal de cultura conturbado ou uma forma 

de enaltecer a cultura e ter como princípio o conhecimento. 

Focando no jornalismo cultural clássico e nos primeiros cadernos culturais do 

Brasil, o G Ideias tem algumas semelhanças com o caderno B do Jornal do Brasil, 

ambos se estruturavam de formas diferentes e divertidas. No caderno B eles apostaram, 

por exemplo, em tirinhas. O caderno G Ideias da Gazeta do Povo já começou inovando, 

pois trabalhava com uma diagramação mais solta. Houveram capas em que a capaz era 

só texto e ritmo da tipografia, ou seja, as letras formavam ‘desenhos’, além da 

brincadeira com a diagramação dentro do jornal, muitas vezes brincando com as 

colunas. 

Outro ponto em que os dois se assemelham é que ambos se mostraram mais 

preocupado em formar leitores, fazendo com que refletissem sobre temas através dos 

textos com mais profundidade. 

Portanto, depois de estudar o jornalismo cultural em sua forma clássica e 

estudar o início do G Ideias, e compará-los pude chegar à conclusão de que o caderno se 

assemelha muito ao jornalismo cultural. É um dos cadernos que surgiu com ideais de 

trazer cultura ao público, mas não a cultura banalizada, simplificada e baseada em 

serviços. A cultura por excelência, para formar e informar culturalmente seu público.  

Ele surgiu pela necessidade de um caderno que trouxesse informação, cultura, 

minúcia, para causar reflexão sobre diversos temas. Pois como jornalismo cultural não 

se entende apenas “cinema, teatro e música”, pois cultura, como o próprio dicionário 

nos explica é ‘Conjunto dos hábitos sociais e religiosos, das manifestações intelectuais e 

artísticas, que caracteriza uma sociedade’, isto é, o ideal de jornalismo cultural que 
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criamos vem da banalização do mesmo. E é isso que o caderno G Ideias rebatia através 

de seus textos tratando culturalmente diversos temas. 

Assim sendo, esse tema ainda merece ser muito mais aprofundado e o G Ideias, 

apesar de não ter sido mais impresso a partir de março de 2016, merece muita atenção e 

diversos estudos, pois, são poucos os jornais que criam cadernos culturais pela sua 

perspectiva clássica e com o intuito de formar, informar e fazer o leitor refletir, e não 

pelo simples fato de vender. 

 

Considerações finais 

Com base na fundamentação teórica, sobre o jornalismo cultural em uma 

perspectiva clássica e comparando com os dados, obtidos pelas entrevistas 

semiestruturadas, do G Ideias os resultados foram interessantes. São vários os aspectos 

em que ambos são extremamente parecidos. Um dos marcos iniciais do jornalismo 

cultural é a revista The Spectator que, como já citada acima, tratava de questões tanto 

que envolviam cultura quanto de outros temas, como política, se forma mais leve e 

trazendo reflexão. Através das respostas obtidas por todos os envolvidos no projeto 

ambos utilizaram a palavra “reflexão” para descrever o intuito principal do caderno G 

Ideias, além disso todos frisaram que o caderno travava de assuntos de cultura até 

assuntos que, normalmente, não entrariam em um caderno de cultura atual, como 

corrupção.  

Nas perspectivas clássicas do jornalismo cultural é muito citada a presença de 

um crítico no caderno/jornal. Ou seja, nada mais é do que alguém que domina tal 

assunto falando sobre ele, como por exemplo, um crítico de Romeu e Julieta, no mínimo 

ele já leu o livro e viu diversas encenações e recriações da peça. No caso do Caderno G 

Ideias existe algo que se assemelha, não chega a ser um crítico, porém todas as matérias 

tinham o compromisso de terem muito conhecimento e aprofundamento sobre 

determinado tema. Algumas pautas eram direcionadas a certos jornalistas por eles já 

terem conhecimento sobre o assunto. No entanto, os jornalistas tinham cerca de três 

semanas para fazer a matéria, se o jornalista encarregado já tinha um conhecimento 

prévio, mas não o suficiente para fazer uma matéria para o caderno sobre o tema, ele 

tinha um bom período para ir atrás de dados, fontes e qualquer outra forma de se 

aprofundar no assunto e trazer credibilidade a matéria. Não é exatamente um crítico, 
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mas sempre era alguém que traria muito conhecimento e que se “debruçava” sobre o 

assunto para trazer o máximo de conteúdo e reflexão ao leitor. Ou seja, ele mantém o 

ideal de um crítico, que como citado a cima, é alguém que serve de referência, para o 

leitor e também para artistas e intelectuais de diversos campos.    
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