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"O jornalismo cultural no Brasil está vivendo um momento histórico." A observação é de Helena 
Bagnoli, diretora do núcleo de publicações culturais da Editora Abril, que conta com títulos como a 
Bravo!. Para ela, se nas décadas de 70 e 80 os cadernos culturais dos jornais abriram caminhos 
para este tema, hoje, com as revistas, a modalidade reencontra e consolida seu lugar no 
mercado.  
 
Nos últimos quatro anos, foram lançados 22 títulos relacionados à cultura, como Nossa História, 
Bien’Art e a versão nacional da francesa Diapason. A maior parte destas revistas, porém, não atrai 
anunciantes e sobrevive de assinaturas e vendas em bancas.  
 
Cultura em revista 
  
Boa notícia para quem procura publicações de qualidade no meio editorial brasileiro: publishers 
nacionais têm se empenhado em pôr cultura e artes em suas pautas. Para tais editores, o leitor se 
sofisticou nos últimos anos, e isso consolidou um mercado de revistas culturais. Um exemplo 
desta fase fértil? São vários. Nesta semana, por exemplo, chegou às bancas o primeiro número da 
versão nacional da revista "Diapason", um dos mais importantes títulos do mundo sobre música 
erudita, publicada na França. Além disso, a revista "Cult" chega a sua 100 edição. Em novembro, 
foi lançada a "Raiz", um veículo que resgata nossas origens por meio de debates sobre 
manifestações culturais nacionais. A Fundação Bienal lançou, em outubro de 2004, uma revista 
voltada para cultura, com destaque para as artes visuais, a "Bien'Art". A paranaense "Et Cetera", 
que era semestral, passa a partir deste mês a ter circulação bimestral. Também no ano passado, 
a independente "Bravo!" passou a ser editada pela editora Abril. Há dois anos, a Escala 
Educacional colocou no mercado títulos como "Discutindo Literatura", Discutindo Geografia", 
"Discutindo Arte", "Discutindo Política", "Discutindo Filosofia", "Discutindo Ciência" e "Discutindo 
Língua Portuguesa". Além disso, nos últimos três anos, quatro publicações sobre História foram 
lançadas no mercado - "Nossa História" (Editora Vera Cruz), "História Viva" (Duetto Edições), 
"Desvendando a História" (Escala) e "Aventuras na História" (Abril).  
 
Helena Bagnoli, diretora do núcleo de publicações culturais da Abril - que, além da "Bravo!", edita 
a "Aventuras na História", acredita que estamos vivendo um momento histórico. "Se nas décadas 
de 70 e 80 os cadernos culturais dos jornais abriram caminhos para este tipo de publicação, hoje, 
com as revistas, a modalidade reencontra e consolida seu lugar no mercado", diz. "Na 'Era da 
Informação', ter algum conhecimento artístico se tornou algo indispensável. Este foi um dos 
motivos de a Abril ter incorporado a 'Bravo!' entre seus títulos", completa.  
 
Carlos Alexandre de Carvalho Moreno, coordenador de pós-graduação em Jornalismo Cultural da 
Universidade Estadual do Rio de Janeiro (Uerj), diz que as novas publicações que apresentaram 
sucesso editorial foram aquelas que souberam lidar de forma saudável com o advento da internet. 
"Podemos dizer que esses impressos utilizaram-se da estetização da informação. Hoje, no Brasil, 
podemos observar duas correntes definidas no setor de revistas culturais: de um dos lados está a 
'Bravo!', que se consolidou pelo seu requinte visual, em outra via está a 'Cult', que soube se 
utilizar da sofisticação ensaística", afirma Moreno. Para ele, os mais de 15 periódicos culturais de 
circulação nacional hoje no Brasil exploram uma vertente ou outra.  
 
Daysi Bregantini, diretora da "Cult" desde 2002, diz que, em sua gestão, procurou dar continuade 
à linha editorial inaugurada pela revista há 9 anos. "Procuramos pautas que não sejam perecíveis. 
Queremos fazer edições para colecionadores", diz. Na revista comemorativa do 100 número, por 
exemplo, há uma homenagem ao ensaísta Roland Barthes. Alguns olhares atuais sobre sua obra 
foram selecionados por Leyla Perrone-Moisés, expert no legado do teórico no Brasil.  



Além de um texto de sua autoria, Leyla reuniu material inédito de Christophe Bident, professor da 
Universidade Paris 7, do filósofo Jean Galard e da crítica de estética e literatura Eliane Robert 
Moraes.  
 
Alfredo Nastari, diretor da Duetto, editora que publica a "Diapason", a "EntreLivros", a "História 
Viva" e a "Scientific American", acredita que o público brasileiro que consome tais revistas 
culturais - as classes A e B - foi privado, durante pelo menos uma década, de publicações com 
assuntos densos e aprofundados. "Os leitores desses periódicos são altamente qualificados.  
 
Antes deste boom de novos títulos, este público consumia material em francês ou em inglês", 
afirma o editor, que nunca fez pesquisa de mercado para lançar suas revistas. "Basta um olhar 
atento para o setor", acredita.  
 
Cultura em Revista 
Cont... 
 
Para lançar a "Diapason", por exemplo, ele se utilizou da quantidade de assinaturas anuais 
vendidas para concertos na Sala São Paulo, cerca de 11 mil. "Um número bastante consistente", 
diz.  
 
Erika Palomino, a publisher de "Key", revista de moda e cultura lançada em novembro, acredita 
que o consumidor brasileiro tem se interessado cada vez mais em saber do ponto de vista da 
imprensa nacional sobre os temas tratados neste tipo de publicação. Edgard Steffen Jr., editor da 
"Raiz", concorda com Erika. Ele observa que o aumento da verba liberada pelo Ministério da 
Cultura (MinC) para projetos culturais no decorrer dos últimos anos - em 2005, o montante 
dobrou para R$ 500 milhões - acaba sendo revertido em projetos de registros da cultura 
propriamente dita.  
 
Periódicos culturais disponíveis no mercado nacional saem, em média, com tiragem entre 25 mil a 
50 mil por mês. A "Diapason" chegou às bancas com 25 mil exemplares. A Duetto, responsável 
pela publicação, chega a distribuir 134 mil exemplares de revistas voltadas aos temas culturais 
mensalmente. Deste montante, a editora consegue vender de 60% a 70%.  
 
O periódico cultural de maior tiragem no País é a "Nossa História", com distribuição de 76 mil 
exemplares por mês. "Os números são animadores. Mostram que há interesse no Brasil pelo 
segmento", confere Adalmir Sampaio Gomes, diretor do periódico.  
 
Daysi Bregantini, da "Cult", assim como outros editores, diz que a receita de tais revistas provém 
de vendas em bancas e assinaturas. "Trata-se de um caso de paixão do editor. Quase que não há 
anúncios. Sobrevivemos com orçamento mínimo", observa. "Agências de propaganda têm 
apresentado uma visão antiquada em relação às revistas culturais. Publicitários simplesmente 
desprezam tais publicações, acreditam que quem consome cultura é nerd, que leitor intelectual 
não tem cartão de crédito", diz Alfredo Nastari, da Duetto.  
 
"Se uma edição naufraga nas bancas, preciso colocar dinheiro de meu bolso", completa Daysi, que 
também identifica uma certa má vontade das agências publicitárias. Até mesmo a "Bravo!", que 
se apresenta consolidada no mercado e é editada pela mais importante editora de revistas do 
Brasil, encontra dificuldades em arrumar anunciantes.  
 
A saída utilizada pela editora Escala Educacional para aumentar sua receita foi propor assinaturas 
a escolas do ensino médio e bibliotecas de todo o País. Seus títulos são direcionados a um público 
leigo, mas com algum conhecimento nessas áreas. "Nosso leitor não é o universitário, como no 
caso de outras publicações do gênero. Nossa linguagem atinge alunos e professores do ensino 
médio", diz Vicente Paz Fernandez, presidente da Escala Educacional.  
 



A "Bien'Art", uma publicação da Fundação Bienal, também possui uma linguagem acessível e 
didática. "Seu público é formado por freqüentadores de museus e de galerias que não possuem 
conhecimento aprofundado em artes plásticas", diz o editor Luiz Vita. Uma pesquisa sobre o perfil 
do leitor da revista "Bravo!" revelou um pouco do perfil do leitor deste tipo de revista: tem idade 
entre 25 e 35 anos e a maioria possui curso superior.  
 
Além das revistas de distribuição nacional, há algumas regionais. No Nordeste, um dos destaques 
é a "Continente Multicultural", que é publicada há 6 anos em Pernambuco e conta no seu conselho 
editorial com nomes como o artista Francisco Brennand e o poeta, ensaísta e presidente da 
Academia Brasileira de Letras e ministro do Tribunal de Contas da União, Marcos Vinicios Vilaça. O 
Sul do País também conta com um pequeno e produtivo nicho de publicações independentes 
voltadas a temas culturais. "Rascunho", "Et Cetera", "Oroboro" e "Coyote", do Paraná, e 
"Aplauso", do Rio Grande do Sul, são alguns dos exemplos. A "Et Cetera", que de bimestral 
passou a semestral neste mês, aposta no crescimento. "Tomamos essa decisão para aquecer o 
mercado. Se uma publicação fica seis meses longe de livrarias e bancas, tanto o público quanto 
anunciantes acabam se esquecendo dela", afirma Rubens Campana, coordenador editorial da 
revista.  
 
"Devagar, as coisas tomam um bom rumo, mas até chegarmos a uma consolidação importante do 
jornalismo cultural no Brasil, muito chão deverá ser percorrido", diz Rogério Pereira, editor do 
periódico "Rascunho", que chega à sua 71 edição com 32 páginas e assinantes ilustres como Lygia 
Fagundes Telles, Rubem Fonseca, Raduan Nassar e Ignácio de Loyola Brandão.  
 
Patrimônio cultural  
 
Carlos Alexandre de Carvalho Moreno, da Uerj, acredita que, mesmo com este boom de revistas 
culturais no Brasil, ainda estamos longe de possuir uma cobertura de produção intelectual 
satisfatória. Ele cita o caso da França, país inspirador de alguns dos títulos presentes no Brasil. 
"Lá, arte e cultura são questão de orgulho nacional. A cultura está para a França assim como o 
futebol e o samba estão para o Brasil", diz. "Por ser um assunto na pauta do dia do povo francês, 
editores constroem em torno de si um mercado significativo, totalmente qualificado", diz.  
 
Ele cita, por exemplo, "Magazine Littéraire". "Não temos nada que se assemelhe a esta revista por 
aqui", diz. Quando olhamos para a tiragem de algumas das publicações, podemos ver que houve 
sim um boom no mercado nacional de revistas de cultura, mas as vendas poderiam ser melhores. 
O guia cultural "Pariscope", por exemplo, vende em média 250 mil exemplares por semana, de 
acordo com dados publicados em seu site na internet. Um número que, por ora, parece ainda 
muito distante da realidade nacional, mas, se depender do ânimo dos editores, não é impossível. 
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 24, 25 e 26 mar. 2006, Fim de Semana, p. 1 e 2. 
 
 
 


