
Ajustes e Possibilidades de Estudo do Agendamento Musical Jornalístico1 
 
Rafael Schoenherr2 
 
Universidade do Vale do Rio dos Sinos 
 
Resumo 
 
Este artigo questiona em que medida a teoria do agendamento pode ser útil (quais os 
confrontos e ajustes necessários) para investigar as disputas sociais que perfazem a 
produção da crítica musical jornalística - setor editorial ausente no traçado clássico das 
pesquisas voltadas ao conceito de agenda. Trate-se de uma tentativa de exercitar a teoria do 
agendamento frente as demandas específicas do objeto (a crítica musical em jornais 
diários). 
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Este artigo preocupa-se em trazer uma teoria (a do agendamento) para reflexão 

sobre as disputas sociais que envolvem, penetram e fazem a crítica musical jornalística, o 

que implica tensionamentos, adequações, recortes, ressalvas - uma espécie de explicação 

sobre a pretendida utilização. O objetivo é auxiliar na formulação de investidas teórico-

metodológicas sobre o objeto específico da agenda musical jornalística ofertada por jornais 

diários de circulação nacional. 

Num primeiro momento, é realizada uma espécie de breve recuperação dos 

principais objetos contemplados dentro da história da teoria do agendamento. 

Indiretamente, são levantadas informações sobre algumas condições de produção da teoria. 

Numa segunda etapa, faz-se mais propriamente o encontro entre a teoria do agendamento e 

o objeto específico em questão - pergunta-se em que medida tal teoria pode auxiliar a 

investigar a crítica musical jornalística.  

 

1. Direcionamentos Preferidos na História da Teoria do Agendamento 
 

Um primeiro ponto a ressaltar é o direcionamento (histórico) dos estudos de agenda 

às chamadas questões da esfera pública3. O foco de atenção volta-se a temas 

                                                                 
1 Trabalho apresentado ao NP 02 - Jornalismo, do IV Encontro dos Núcleos de Pesquisa da Intercom. 
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principalmente da política (partidária e eleitoral) e da economia. Pertinente passar 

brevemente em revista algumas das áreas de interesse dos estudos citados em 

sistematizações clássicas sobre o agenda-setting, como a praticada por Mauro Wolf (1995, 

p. 133-140) 

Seguem, em síntese, os eventos envolvidos e/ou as áreas abordadas nas pesquisas 

citadas pelo autor: campanha presidencial nos Estados Unidos em 1972; impacto da TV 

sobre o conhecimento dos eleitores; cobertura da convenção democrática de Miami Beach, 

em 1972, feita por uma canal de TV dos EUA; eleição presidencial estadunidense de 1976; 

eleições dinamarquesas de 1971; a função de agenda-setting a partir do diário italiano 

l'Unità; temas econômicos em TV, jornais diários e semanários; cobertura televisiva sobre 

abusos e fraudes existentes nos programas federais de assistência médica domiciliária; e 

campanha eleitoral para a presidência do EUA em 1968. 

A última pesquisa citada resultou no famoso artigo de Maxwell McCombs e Donald 

Shaw, A função do agendamento dos media, publicado na revista Public Opinion 

Quarterly, em 1972. Segundo Barros Filho (1995, p. 175), é com esse estudo que o 

conceito de agenda "marca posição no campo acadêmico". Na época da publicação, a dupla 

de pesquisadores saía novamente a campo para realizar o estudo de Charlotte, na Carolina 

do Norte, sobre (mais uma vez) as eleições presidenciais nos EUA (de 1972). 

Como acréscimo, vale citar o título dos textos da teoria do agendamento reunidos 

pelo professor português Nelson Traquina (2000) em O poder do jornalismo: análise e 

textos da teoria do agendamento. Além do já referido artigo de McCombs e Shaw, 

encontra-se: Watergate e os media: análise de um caso de agendamento4; Jornalismo de 

Cruzada: mudar atitudes públicas e agendas políticas5; e Conquistar o público: 

informação, sinalização e o processo democrático no conflito do Golfo6. 

Esse limitado quadro demonstrativo dos estudos que (des)envolvem a teoria do 

agendamento permite que se concorde com Barros Flho (1995, p. 181) quando aponta a 

pouca diversidade de temas estudados pelas pesquisas. 

                                                                                                                                                                                                      
3 "No estudo original de Chapel Hill e em muitos dos estudos que se seguiram, tanto a agenda dos media como a agenda 
pública consistiam num conjunto de objectos, as questões públicas" (Traquina, 2000, p. 130).  
4 Artigo publicado por David Weaver, Maxwell McCombs e Charles Spellman na revista American Politics Quarterly, em 
1975. 
5 Dos autores Donna Leff, David Protess e Stephen Brooks. Publicado na mesma revista, em 1986. O tema abordado é a 
violência policial. 
6 De W. Lance Bennett e Jarol B. Manheim. Publicado em 1993 na revista Political Communication. 



 
O agendamento de questões políticas durante o período de campanhas eleitorais 
parece exercer grande fascínio sobre os pesquisadores. Uma das causas talvez seja a 
proximidade dos universos socia is onde atuam os acadêmicos das áreas de 
comunicação e de sociologia eleitoral. Essa proximidade se observa pelo grande 
número de pesquisadores que ocupam simultaneamente posição nos dois campos. 

 

 Mauro Wolf (1995, p. 132) vai além dessa observação e anota como essa 

proximidade se manifesta em dificuldades ou mesmo contradições teórico-metodológicas 

no estudos de agendamento. Se por um lado as pesquisas indicam para a necessidade de 

composição e arranjo de diferentes modelos teóricos7, as análises efetuadas, por outro, 

sustentam-se em um critério de matriz de tipo "sociológico-politicológico" que não dá 

conta dessa complementariedade necessária à prática da pesquisa, defende o autor. 

 É fundamental destacar portanto que na trajetória feita por Wolf (1995), Barros 

Filho (1995) e Traquina (2000) - uma pequena mas significativa amostra dos 

direcionamentos de pesquisas sobre agendamento - não aparece qualquer estudo voltado ao 

jornalismo cultural, nicho ao qual pertence (historicamente) a crítica musical, objeto de 

interesse particular desta reflexão. As teorias da agenda e da notícia estão muito mais 

próximas de outros setores do jornalismo - o que não impede (na verdade exige) 

modelagens, rearranjos, transferências. 

 Outro ponto mais ou menos sugerido nas linhas acima mas que merece ser melhor 

salientado é o de que a teoria da agenda é articulada, desde fins da década de 1960, 

predominantemente em solo norte-americano. Metaforicamente, pode-se dizer que sua 

patente pertence aos Estados Unidos - ao menos quando se tem por base a leitura feita pelo 

referido grupo de autores (no parágrafo anterior) sobre a teoria. A força da bibliografia 

norte-americana nessa seara aponta para essa informação.  

  Os media noticiosos cotejados em inúmeros estudos são, mais especificamente, os 

media noticiosos estadunidenses. A preocupação preponderante é com a imprensa norte-

americana (que carrega uma outra compreensão de jornalismo, política...) e com o seu 

modo (específico) de agendar ocorrências (events) e questões (issues). As características e 

                                                                 
7 As problemáticas dos processos de mediação simbólica e dos mecanismos de construção da realidade, o quadro da 
sociologia do conhecimento, a psicologia cognitiva e a semiótica textual são algumas das sugestões de mescla do autor - 
que causariam inevitavelmente o choque com habituais instrumentos como a análise de conteúdo e a aplicação de 
questionários. 



condições do setor editorial, para ficar em um exemplo, são certamente diferentes das 

brasileiras. 

 Fora a escolha do objeto empírico de investigação, o contexto norte-americano em 

que é gestada a teoria da agenda deixa marcas no modo de pensá-lo, abordá-lo, nas técnicas 

de pesquisa e na já referida área temática. Pode-se ler uma carga funcionalista no 

empirismo praticado (visível na valorização do uso de questionários, sondagens de opinião 

e análise de conteúdo), na busca por vezes forçosa de se comprovar a hipótese inicial do 

agendamento (ao invés de confrontá-la ou melhorá-la), na tentativa - em alguns pontos - de 

se presumir em alguma medida o comportamento do consumidor/receptor sem estudos 

próprios de recepção. 

 Os estudos iniciais sobre o agendamento propõem contrapor mas ao mesmo tempo 

herdam, em alguma medida, características da corrente dos efeitos limitados ou a curto 

prazo, como o excessivo empirismo e a preocupação quantitativa. Vale também destacar a 

presença em alguns artigos da preocupação com o poder dos media estritamente em termos 

de influência na opinião pública. Caberia, em situações de eleição, aos media "regular", 

"controlar" a sociedade - elencando os temas que seriam importante na definição do pleito.  

 

2. Teoria do Agendamento e Crítica Musical: Usos, Confrontos e Propostas 
  

Coloca-se como objetivo agora pensar no que a teoria do agendamento pode ser útil 

para problematizar as disputas sociais que envolvem a produção da crítica musical 

jornalística. Procura-se assim refletir quais aspectos do conceito de agenda são limitantes 

ou pertinentes para se investigar o objeto específico que é o jornalismo sobre música. 

Uma primeira observação a se fazer é que muito se tem falado em agendamento. A 

expressão (mais que o conceito) parece ter se tornado de uso corrente em discussões, 

comentários e demais falas sobre os media e sua atuação em diversos setores. Um rápido e 

nada sistemático levantamento já ajuda a mapear pelo menos três diferentes usos da 

expressão: a) referente ao fato de vários veículos tratarem simultaneamente do mesmo 

assunto; b) em relação às pessoas que tem os assuntos dos media como temas de conversa e 

preocupação – ‘elas foram agendadas pelos media’; e c) quando um acontecimento ou 

evento consegue virar notícia (‘ele agendou os media’). 



Certamente são bem mais variados os usos do que essa pequena amostra permite 

vislumbrar. Mas essas poucas e aleatórias citações são suficientes para oferecer um breve 

referencial sobre diferentes traços da teoria do agendamento. Já se percebe aí como é largo 

o leque aberto pelo termo agendamento. Abrange desde a ação de um veículo sobre o outro 

(a relação entre as agendas midiáticas), como quando se fala que ‘há uma agendamento em 

cima do filme Matrix’, por exemplo, passa pelo efeito sobre o público (relação entre agenda 

midiática e agenda pública) e chega à questão do acesso aos media (relação entre agenda 

mediática e agendas institucionais, por exemplo). 

Essas hipotéticas falas se por um lado apontam para a amplitude da teoria por outro 

sugerem uma relação de causa-efeito entre agendas, de influência, portanto. A impressão é 

de que no uso corrente do termo agendamento há ao mesmo tempo uma superação da 

hipótese inicial (pelo alargamento do poder dos media para além do efeito sobre o público) 

e um retorno a ela nesse pensamento causalista, de efeitos diretos entre agendas. 

Interessam aqui, para pensar a construção da agenda jornalística sobre música, a 

superação da hipótese inicial, proposta no começo dos anos 70, de uma relação causal entre 

a oferta mediática e a agenda do público e também a saída do paradigma dos efeitos em 

favor de maior concentração na agenda jornalística – e não no público leitor. Essa ‘manobra 

teórica’ é possível se considerada a diversa gama de estudos e modalidades metodológicas 

cunhada sob o termo agendamento e levada em conta a evolução da teoria do agendamento 

nos seus mais de 30 anos. 

Alega-se que o uso da expressão agenda se tornou comum em diferentes 

manifestações. Mas talvez seja então importante recuperar posteriormente o seu sentido 

comum além daquele expresso nas teorias – e essa é uma das apostas que aqui se faz, e será 

melhor desenvolvida no decorrer do texto – para procurar compreender a agenda 

jornalística sobre música. 

Percebe-se que aqui se procura relacionar, via agendamento, disputas sociais e o 

jornalismo sobre música. E é para tecer parte desse relacionamento que se faz necessário 

recorrer à análise da teoria do agendamento realizada por Nelson Traquina (2000). O autor, 

ao traçar um percurso analítico sobre os 25 anos de estudos de agendamento, demonstra 

uma inversão de paradigma: se a teoria surge em um contexto de relativização do poder dos 



meios, em que se alega que eles nos dizem sobre o que pensar e não como pensar8, a 

evolução das pesquisas, a complexidade que a teoria adquire e a sua localização em uma 

teoria da notícia permitem redescobrir e alargar o poder do jornalismo para além dos efeitos 

sobre o público – os media nos dizem tanto sobre o que pensar quanto como pensar nesses 

temas. 

Traquina insere a teoria do agendamento em uma teoria da notícia e nesse 

movimento para dentro dos estudos do jornalismo agrega novas questões à preocupação 

com a agenda, tais como a concorrência entre promotores de notícia, a seleção das 

ocorrências que se tornarão notícia, a cultura da “tribo” jornalística, os enquadramentos nos 

quais se interpreta e narra as ocorrências, entre outras.  

É mais ou menos como se, ao empurrar a teoria do agendamento para dentro dos 

estudos de jornalismo – o autor alega que a agenda mediática referida em vários estudos é 

na verdade a agenda jornalística – ela começasse a se tornar uma bola de neve, levando em 

conta uma série de aspectos descartados ou impensados na hipótese inicial. Digamos que 

aqui o que se quer é empurrar, ou arrastar, a teoria do agendamento um pouco mais para 

dentro de uma teoria da notícia, de forma a moldar o conceito de agenda também em 

função das especificidades do jornalismo cultural no qual a agenda jornalística sobre 

música está inserida. 

Fica implícito aí o entendimento de que as lógicas de operação do jornalismo 

cultural e do jornalismo sobre música nele contido diferem pelo menos em alguns aspectos 

das demais editorias do jornalismo e ter em conta essas especificidades (ainda que 

detectadas no nível de observações iniciais e não propriamente de uma teoria acabada) pode 

ajudar a responder em que medida o conceito de agenda jornalística serve ou deve ser 

remodelado para se estudar o setor cultural. Em outras palavras, cabe perguntar que outros 

aspectos devem ser (re)ajustados à teoria da agenda para poder se falar em uma ‘agenda 

musical jornalística’. 

                                                                 
8 A síntese de que os media são bem sucedidos em dizer sobre o que pensar e não como pensar foi elaborada por Cohen, 
em 1963, e citada por McCombs e Shaw (2000, p. 49) no artigo seminal da teoria do agendamento A função do 
agendamento dos media, publicado originalmente em 1972. Em 1993, no entanto, no texto A evolução da pesqusia sobre 
o agendamento: vinte e cinco anos no mercado das ideias, a dupla reavalia a questão: “O agendamento é bastante mais do 
que a clássica asserção de que as notícias nos dizem sobre o que é que devemos pensar. As notícias dizem-nos também 
como devemos pensar sobre o que pensamos. Tanto a selecção de objectos para atrair a atenção como a selecção dos 
enquadramentos para pensar sobre esses objectos são tarefas poderosas do agendamento” (2000, p. 131). "Investigações 
novas que exploraram as consequências do agendamento e do enquadramento feito pelos media sugerem que os media 



Como se vê, parte do percurso aqui proposto já foi traçada por Traquina, que situa a 

agenda nos estudos de jornalismo, e isto deve ser aproveitado. Mas a proposta aqui é fazer 

um movimento além e pensar a teoria do agendamento dentro de um subsetor apenas do 

jornalismo cultural que é aquele sobre música (portador, aposta-se, de lógicas específicas). 

Uma hipótese de trabalho que pode ser considerada, no entanto, é a de que a teoria do 

agendamento, tal como analisada por Traquina, dá conta também desse setor jornalístico de 

cultura e dispensa quaisquer ajustes.  

Um dado que pode ser usado para tensionar essa hipótese é o de que um dos 

objetivos de Traquina é articular agenda jornalística, comunicação política e democracia. 

Sua reflexão sobre agenda está a serviço de outra mais ampla de caráter político. Além do 

mais, o próprio autor reconhece que a maioria dos estudos de agenda está situado em 

comunicação e política. A proposta aqui não deixa de ser assim de um descolamento da 

comunicação política para a música no jornalismo. Não se quer dizer com isso que música 

ou qualquer outra oferta ‘cultural’ feita pelos jornais estejam desvinculadas de questões 

políticas, de cidadania ou de democracia. Apenas se constata que, historicamente, a 

preocupação com a agenda jornalística é mais freqüente na subárea Comunicação e 

Política. Possivelmente, a mudança setorial do foco pede acréscimos e/ou ponderações à 

teoria do agendamento.  

Interessa articular então a perspectiva da agenda a dois casos de observação de 

como a mídia impressa, em duas situações, anunciou o lançamento de produtos 

fonográficos. O primeiro caso refere-se ao lançamento do CD Elephant, segundo da banda 

de rock norte-americana The White Stripes a chegar ao país. O CD foi comentado (virou 

notícia) em pelo menos três revistas semanais de circulação nacional – Época, Isto É e 

Veja, nas edições de 21/04/03, 07/05/03 e 09/04/03 respectivamente.  

Por se tratarem de revistas semanais, é possível dizer que o CD (e 

conseqüentemente a banda) esteve na agenda jornalística durante pelo menos três semanas 

– de 09 a 16/04, de 21 a 28/04 e de 07 a 14/05. Isso porque a noção de atualidade nessas 

revistas é diferente do jornalismo diário em jornal de forma geral, por exemplo - se bem 

que existem espaços de periodicidade semanal mesmo dentro do jornalismo diário, ou 

                                                                                                                                                                                                      
não só nos dizem sobre o que é que devemos pensar, como também nos dizem como pensar sobre isso; portanto, 
consequentemente, o que pensar" (2000, p. 134). 



como sugere Fontcuberta (1993, p. 24), um mesmo produto congrega diferentes 

atualidades. 

White Stripes, na perspectiva de uma existência social-mediática, não é apenas mais 

uma banda qualquer a habitar o gigantesco mercado musical contemporâneo, mas é a 

música da atualidade, sobre a qual é necessário, no mínimo, pensar (e talvez comprar 

também o CD). 

Os media têm a legitimidade para "dar visibilidade" a certos agentes ou fatos, o que 

implica camuflar, "esquecer", silenciar a respeito de outros. Existem, assim, disputas para 

se habitar o mundo-media. No caso da música, são notórias as negociações entre 

gravadoras e rádios para conseguir a inserção de um produto na "agenda sonora". Isso já 

sugere que o tecido social é composto por uma multiplicidade de agendas. Mas, ao 

comentar um mesmo disco em três revistas, os media dão pistas do poder de sedução da sua 

agenda. 

Importante frisar, sob o risco de se fugir do caráter estratégico da oferta midiática, 

que agenda não se impõe, mas se negocia. E a própria crítica musical assume a forma de 

negociação de outra agenda, a saber, aquela proposta pelas gravadoras, pelo rol de 

lançamentos fonográficos. Nem tudo o que é lançado vai para as páginas da revista, que 

opera, já de início, por seleção. E mais: a crítica disputa os sentidos do produto 

discográfico. 

O segundo caso observado refere-se à cobertura jornalística – no Jornal do Brasil, 

na Folha de S. Paulo e n’O Estado de S. Paulo – dos lançamentos dos CDs Sobre nós dois 

e o resto do mundo, do cantor Frejat, vocalista da banda Barão Vermelho, e A letra A, 

primeiro trabalho solo de Nando Reis após sua saída dos Titãs. O álbum de Frejat foi 

noticiado pelo JB (01/06/03) e pela Folha (06/06/03). Já o disco de Nando Reis ganhou 

visibilidade na Folha (25/06/03) e n’O Estado (26/06/03). Vale acrescentar que os jornais 

que não noticiaram um dos dois discos na versão impressa trataram de o fazer na versão 

eletrônica dos jornais na Internet. O site do Estadão comentou o disco de Frejat no dia 

10/06/03 e o JB Online noticiou o lançamento de Nando Reis no dia 25/06/03. 

Houve assim uma mobilização dos três jornais (nacionais) em torno dos referidos 

CDs no mês de junho. Os dois lançamentos integraram a agenda dos veículos em quatro 

edições impressas. Mas, nesse caso, percebeu-se que além de noticiar os mesmos agentes 



da cena musical (produto/gravadora/artista), houve também uma sintonia entre os jornais no 

modo de ver os objetos. O trabalho de carreira-solo dos dois artistas foi interpretado pelos 

três jornais como um movimento de busca do eu, uma procura por se encontrar. O 

enquadramento preferido pelas peças jornalísticas destaca a solidão dos cantores. A crítica 

vê de forma preponderante os lançamentos como uma questão de identidade. Interessante 

notar que esse direcionamento aparece em todas as matérias referidas. 

Há uma espécie de retórica da independência que acompanha portanto uma manobra 

da indústria fonográfica que é a carreira-solo9. Isso chama a atenção para o fato de a agenda 

jornalística não envolver apenas eventos (os lançamentos fonográficos, no caso), mas a 

forma como as ocorrências são narradas, as estórias, construções e interpretações de um 

acontecimento, os enquadramentos, como propõe Traquina (2000, p. 28). 

 Procurou-se perceber no material jornalístico selecionado (nos títulos, nas fotos, nos 

subtítulos, legendas, no "corpo" do texto - nas intervenções do crítico e do 

músico/entrevistado) a leitura principal (seja pelo destaque atribuído ou pela redundância) 

da crítica sobre os CDs. Em outros termos, buscou-se (de forma exploratória) pelo 

enquadramento operado pelo jornalismo sobre dois lançamentos fonográficos de artistas em 

carreira-solo. 

 Pelo modo de anunciar o lançamento de dois registros sonoros, a crítica musical 

jornalística (no caso em discussão) coloca em cena um tema: o conflito na busca de uma 

identidade pessoal. Uma manobra da indústria, a carreira-solo, moda no setor fonográfico, 

vem a público pela crítica musical nos jornais selecionados acompanhada portanto, via 

enquadramento, de uma questão - que não está, por sua vez, desvinculada de aspectos da 

sociedade de consumo, do movimento de segmentação de mercados e da propagação do 

que se pode chamar de lema do seja você mesmo.  

A observação desses dois casos permite algumas considerações. Há um interesse de 

diferentes meios pelas mesmas bandas/produções. Ou, de outro modo, certos agentes 

conseguem habitar ou penetrar na agenda jornalística de diversos veículos em várias 

                                                                 
9 Sem querer sugerir qualquer causalismo entre a agenda das assessorias e a jornalística, vale trazer a pista de que esse 
enquadramento (do álbum como busca da identidade pessoal) de alguma forma já aparece em algumas linhas do release de 
divulgação do CD de Nando Reis (disponível em www.nandoreis.com.br e escrito por Fernanda Young). "Só não diria que 
A Letra A surpreende pois o talento de Nando Reis já me surpreende há muito tempo. E Nando está inteiro nesse 
trabalho, inteiro como nunca. (....) A Letra A prova que Nando Reis, mais que um 'fazedor de hits', é um autor inspirado, 
e dado a pontuações perfeitas. Não há sambinhas, rocks pesados, baladas lacrimejantes. É um trabalho Nando Reis. 
Assinado. Melodia e palavra, com ele, dá nisso: integridade" (grifos meus). 



edições. Outra coisa a se pensar é que o mundo da música é muito menor do que se 

imagina. Ao menos se tomado como base o que o jornalismo divulga. Isto é, sobra música 

em relação ao espaço oferecido pelos jornais. Nem toda música consegue habitar a agenda 

jornalística. Nesse sentido, há uma lógica desigual na crítica. O fato de uma mesma banda 

norte-americana ter atraído o olhar de três revistas semanais brasileiras10 e de dois cantores 

em projetos-solo serem alvo da atenção de três grandes jornais originários do eixo Rio-São 

Paulo (com espaço garantido nas páginas e nos sites) significa que inúmeros outros 

deixaram de ganhar visibilidade, não viraram notícia. 

Mas em alguma medida as páginas dos cadernos de cultura tratam de reconhecer 

que o mundo da música é muito maior do que aquilo que é noticiado. Em termos de 

quantidade, basta acompanhar os roteiros culturais – notas de serviço sobre shows, por 

exemplo – para perceber que grande parte daquilo não vira notícia. Figurar entre as 

pequenas linhas de um roteiro entre inúmeras outras atrações é bem diferente, no entanto, 

de ganhar grandes títulos, fotos coloridas, um tratamento cultural (ou ao menos 

jornalístico)... São formas diferenciadas de se anunciar. Resta deixar como questão se elas 

não culminam em formas diferentes de existir. 

A existência pública de acontecimentos, idéias, projetos, imagens, entes individuais 

ou coletivos está condicionada na contemporaneidade pelo acesso, presença e trânsito na 

agenda mediática – ver Ramonet (1999), Sodré (2002), Rubim (1999). O valor das coisas 

passa pela sua capacidade de habitar o mundo-media. Existência pública e agenda 

mediática parecem cada vez mais entrelaçadas. Isso tem a ver com o que Traquina (2000, p. 

21) considera como a noção mais elementar da teoria do agendamento: “Se os media não 

nos dizem nada acerca de um tópico ou de um acontecimento, então, na maioria dos casos, 

ele existirá apenas na nossa agenda pessoal ou no nosso espaço vivencial”. Ou, como 

prefere Rodrigo (1989, p. 15), os jornalistas convertem a realidade ao seu entorno em uma 

"realidade pública". 

Interessante pensar aí que os acontecimentos, nessa lógica, não dependem apenas de 

si mesmos para garantirem sua existência social, mas da capacidade de conseguirem figurar 

na agenda mediática. Tanto é que os episódios acompanhados sistematicamente por vários 

                                                                 
10 Apenas para situar o grau de noticiabilidade adquirido pelo produto, vale citar que o referido CD da banda The White 
Stripes foi comentado pela Folha de S. Paulo em três edições (04/04/03, 18/04/03 e 21/04/03) em menos de três semanas. 
 



veículos de comunicação têm grande chance de serem lembrados como importantes na 

história humana recente. O editor do jornal francês Le Monde Diplomatique, Ignacio 

Ramonet (1999), cita como exemplos desse efeito de agenda o caso Clinton-Mônica 

Lewinski, a Guerra do Golfo e a morte da princesa Diana, quando outros acontecimentos 

foram estrategicamente “esquecidos”11.     

O jornalismo sobre música tem o poder de, ao eleger determinados grupos, artistas, 

produtos culturais, configurar a própria existência social de ritmos, canções e intérpretes 

perante o público. Afinal, entre tantos lançamentos, reconhecer a existência de certa banda, 

por exemplo, já é um fator de grande relevância. A crítica musical sugere que sobre os 

artistas selecionados vale a pena tecer comentários. Ela os reconhece, portanto, como 

dignos de nota, audição e talvez compra.  

A crítica participa assim da mitificação de alguns ídolos da canção e da própria 

definição de qual a música da atualidade de certo país, de certa região ou cidade – o que de 

todo modo justifica que se pense a produção dessa crítica, ou ao menos os processos nos 

quais se decide/define os estilos musicais que nos representam, os cantores que merecem 

ser lembrados  ou no mínimo o melhor show para ir no fim de semana e se organizar no 

complicado circuito cultural da vida urbana. 

Se a existência pública das questões está fortemente associada ao seu 

reconhecimento pelo jornalismo, é necessário considerar a existência de forte concorrência 

entre agentes para ‘virar notícia’. Daí a importância de se trazer o trabalho de seleção do 

que é notícia, de escolha das ocorrências, para dentro da teoria do agendamento. Os 

critérios de noticiabilidade também definem os contornos da agenda jornalística. 

 Uma das possíveis características, na música, dessa concorrência ao espaço 

jornalístico da crítica é que os movimentos, os gêneros musicais e estilos existem 

essencialmente na sua manifestação, na forma como se fazem visibilizar. Daí que a imagem 

dos artistas dependa em muito de como são anunciados pelo jornalismo. Esse complemento 

entre produção artística e jornalismo cultural foi apontado pelo jornalista Suzuki Jr. (1986, 

p. 79) em seminário realizado pelo jornal Folha de S. Paulo: "(...) um músico, um pintor, 

um escritor, dependem não só do seu próprio fazer, mas também da imagem que 

                                                                 
11 O autor denomina a larga cobertura de um mesmo evento de “messianismo midiático”. Outro termo bastante oportuno - 
lembrado pelo professor Fernando Andacht, em aula do curso de Comunicação e Cultura do Programa de Pós-Graduação 



conseguem articular frente ao público". Cabe rebater a afirmação, porém, com a lembrança 

de que políticos, juizes e jogadores de futebol, para citar três "campos" distintos presentes 

diariamente nos jornais, também possuem essa dependência (da visibilidade mediática). Por 

isso optou-se pela expressão essencialmente na frase que abre este parágrafo. 

Há uma outra característica que é a da distinção. O jornalismo cultural institui-se 

como espaço por excelência de legitimação, escolha, seleção, crítica e organização da 

produção cultural. Independente de uma avaliação positiva ou negativa, ter o nome 

impresso nos cadernos culturais já é de alguma forma ‘merecer a atenção’12. 

 Concorda-se com Traquina (2000, p. 20) – e acredita-se na relevância também para 

o jornalismo sobre música – que nem todas as ocorrências são acontecimentos (uma recusa 

à concepção das notícias como espelho) e emerge desse ponto o papel estratégico do campo 

jornalístico no funcionamento da sociedade – “a constituição de um acontecimento ou de 

uma questão (...) em notícia significa dar existência pública a esse acontecimento ou 

questão, constituí-lo como tema de discussão”.  

A preocupação do professor português também nesse ponto está voltada à 

comunicação política. Pode-se no entanto aproveitar a reflexão do autor sobre o jornalismo 

para propor uma investigação do papel estratégico desempenhado pela crítica musical 

jornalística e pelo que aqui se vem chamando de uma agenda musical jornalística.  

 A crítica musical jornalística – em seu sentido largo, como divulgação de shows, 

colunismo, apreciação de discos, notas informativas – se apresenta como espaço visado 

pelos agentes do setor cultural. Há disputas tanto pelo espaço/acesso quanto pelo 

enquadramento. Mas não é toda música que vira notícia, como já se frisou. Basta uma 

rápida leitura de alguns jornais (sejam eles alternativos, comerciais, universitários até13) 

                                                                                                                                                                                                      
em Ciências da Comunicação da Universidade do Vale do Rio dos Sinos, em 2003 - que já se começa a usar em referência 
a tal efeito é o de “midiaton”, uma mistura de mídia e maratona.  
12 Interessante notar que esse caráter distinto dos cadernos culturais transborda na parte gráfica e nas suas próprias 
denominações - Caderno 2 (O Estado de S. Paulo), Ilustrada (Folha de S. Paulo), Caderno B (Jornal do Brasil), Segundo 
Caderno (Zero Hora), Anexo (A Notícia), são alguns exemplos.. 
13 O jornal “laboratorial” Enfoque Campus de 28 de outubro de 2003, uma produção dos alunos da disciplina de Estágio 
Integrado em Jornalismo, do Centro de Ciências da Comunicação da Universidade do Vale do Rio dos Sinos, em São 
Leopoldo (RS), publica uma crítica sobre o CD da cantora Maria Rita. A artista já havia recebido ampla atenção por parte 
de emissoras de TV e de grandes jornais comerciais. Vale a pena recordar que na primeira semana do ano (mais 
precisamente no dia 6 de janeiro) a Folha de S. Paulo já exibia na capa da Ilustrada foto da cantora, que era inclusive 
entrevistada na matéria. O jornal quinzenal O Polvo, da cidade de Novo Hamburgo (RS), voltado principalmente a música 
e cinema, de funcionamento independente de grandes empresas de comunicação, estampa na primeira página da edição nº 
25 (de 1º a 14 de outubro) a banda norte-americana The Strokes  e comenta as expectativas em torno do segundo álbum. O 
grupo de Nova York costuma habitar as páginas de jornais brasileiros desde 2001, quando estava prestes a lançar o 
primeiro disco. 



para ver que a música que vira notícia de forma predominante é a música comercializada, 

pertencente ao mercado musical. 

 Isso não quer dizer, porém, que a indústria fonográfica tenha o controle e apenas 

reproduza sua agenda na agenda jornalística sobre música. Mas talvez esteja aí uma chave 

para se pensar as disputas sociais na construção dessa agenda. Não é todo tipo de música 

que está presente ou ganha visibilidade na agenda jornalística. Há um predomínio da 

música comercializada na forma de CDs e eventos promocionais. Mas nem toda música 

comercial consegue virar notícia. 

 Uma das agendas com a qual mais se defronta o jornalismo musical portanto é a da 

indústria fonográfica (gravadoras, selos e distribuidoras). Uma das formas de se abordar, 

talvez, as disputas sociais nesse setor de jornalismo seja através das negociações de 

agendas, sobretudo entre gravadora e jornal. 

 O caráter negociado das agendas aqui proposto implica riscar da teoria do 

agendamento o termo influência, que dá a entender uma relação de causa-efeito entre 

agendas (um retorno aos estudos desbravadores da década de 70). Uma tentativa, enfim, de 

se abandonar o campo dos efeitos diretos.  

Em sentido oposto ao de influência, a concepção de negociações de agendas 

inscreve o campo jornalístico no terreno das disputas sociais, nas tramas, e o afasta da 

persuasão sobre o público. Já está aí sugerido então que o jornalismo sobre música trabalha 

com múltiplas e específicas agendas. Percebe-se que uma das possibilidades de avanço na 

teoria do agendamento para pensar o jornalismo musical é precisar melhor quais são as 

agendas aí envolvidas, que parecem mais variadas e complexas do que nos dois diagramas 

usados por Traquina (2000, p. 18 e 23) – que tem, claro, como já foi dito, outros objetivos 

com essas figuras.   

 A agenda musical jornalística dialoga com agendas mediáticas e não-mediáticas 

(como a do público leitor, por exemplo). Entre as mediáticas, pode-se ainda diferenciar as 

jornalísticas (jornais, revistas e sites de conteúdo noticioso) das não-jornalísticas (composta 

por exemplo pela aparição de artistas em programas de auditório, por video-clipes ou pelas 

mais tocadas nas rádios). Trabalhar a partir de outras agendas parece ser, no mínimo, 

prática usual do jornalismo cultural. 



Além da multiplicidade de agendas com a qual opera, outra característica importante 

a se agregar à teoria do agendamento no estudo desse objeto específico (e que, apenas para 

efeito de comparação, não aparece no trajeto feito por Traquina) é o caráter industrial do 

jornalismo. Trabalha-se no jornalismo cultural de forma explícita com produtos, objetos 

passíveis de compra e venda. Tanto as gravadoras como o jornalismo sobre música 

apresentam uma matriz industrial. Caberia investigar aí como essa lógica industrial atua na 

confecção da agenda jornalística. Uma pista a se pensar é a alta previsibilidade com que se 

trabalha14 – afinal, é de interesse dos promotores de notícias divulgarem com antecedência 

seus shows ou lançamentos. 

Cabe perguntar nesse ponto pela autonomia do campo jornalístico, ponto nevrálgico 

segundo Traquina (2000, p. 22) para se compreender a constituição agenda jornalística. 

Pode-se investigar em que medida a crítica musical tem autonomia para escolher suas 

pautas, por exemplo. 

Tem-se portanto alguns indicativos para se pensar a teoria do agendamento no 

estudo do objeto específico das disputas sociais na crítica musical jornalística. Um último 

apontamento a ser colocado é o de que, no jornalismo musical, a agenda oferecida ao 

público cotidianamente em muito parece recuperar do sentido cotidiano, usual, de agenda, 

como registro de compromissos importantes na orientação prática da vida. Notas sobre 

anúncios de shows ganham várias páginas, por exemplo. Há um caráter de programação da 

vida, portanto, nessas páginas. 

Uma diferença básica no entanto da agenda comum (e que aponta para o conceito) é 

que quem marca ou elenca os compromissos quase nunca é o leitor. Disso resulta o fato de 

que os eventos mais importantes do ponto de vista do jornalismo não são os mesmos 

necessariamente dos leitores. Uma pequena contradição, enfim. Pois agenda, ao menos no 

sentido usual, não é uma abstração, é uma forma de organizar a vida, de pensar e agir no 

mundo. Daí que tem a ver com mudança social, com o modo como programamos a vida. 

Mais uma vez, uma rápida conferida no que se fala sobre música nos jornais, porém, dá 

conta de indicar, seja pelas pautas ou pelo acesso custoso aos bens comentados, o quão 

distante da vida diária está essa agenda jornalística. 

                                                                 
14 Uma de suas manifestações no jornal é a presença hegemônica do esquema anúncio de show + comentário sobre o 
show + anúncio de lançamento de CD + comentário sobre o CD (e entrevista com o artista) no formato da crítica musical 
contemporânea. 
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