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RESUMO 

 

O jornalismo musical é uma área recente no universo da informação. Ser um 

jornalista musical requer paciência, um grande entendimento do que vai se falar, ser 

crítico e até um pouco sangue frio, pois muitas vezes o jornalista faz o papel de 

carrasco para quem vive do mundo da música.  

Porém, como foi que se deu o desenvolvimento dos trabalhos dos 

profissionais na área do jornalismo musical a partir da década de 40 no Brasil? 

Esse artigo tem como propósito investigar o desenvolvimento do jornalismo 

musical a partir da década de 40 e como que são desenvolvidos os trabalhos dentro 

do jornalismo especializado em música. 

Para a realização desse projeto de artigo foram coletados dados 

bibliográficos em livros e artigos científicos relacionados com o assunto. 

O artigo com traz informações sobre o mercado de trabalho para o 

jornalismo musical, incluindo as novas mídias, como redes sociais, blogs e a 

evolução do modo que são feitas as matérias.  
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INTRODUÇÃO 

O objetivo desse artigo é expor como foi o desenvolvimento dos trabalhos 

realizados pelos profissionais na área do jornalismo musical a partir da década de 40 

no Brasil. Com os resultados de pesquisas dentro do jornalismo cultural, o jornalismo 

musical.  

O seu desenvolvimento em revistas a partir da década de 40 até os dias 

atuais, focado principalmente no Brasil, como seus profissionais encaram as 

novidades e a rapidez que os avanços tecnológicos ofereceram, e como fazem para 

não perderam seu espaço para blogs relacionados a músicas que o universo digital 

proporciona.  

O jornalismo musical uma área dentro do jornalismo cultural. A valorização 

dos seus profissionais é muito importante, pois são eles que nos informam sobre os 

conteúdos de entretenimento, a música. Propor as melhores formas para um 

jornalista musical trabalhar  

Por tanto, o objetivo desse artigo é apresentar mais que uma profissão que 

ao longo do tempo teve um grande desenvolvimento, um crescimento nas áreas 

para se trabalhar, onde o profissional terá que se dedicar ao máximo para obter 

qualquer pequeno resultado, onde sua vida pode ser voltada há fazer amizades com 

celebridades influentes e estar sempre nos lugares certos para seu próprio sucesso 

profissional.                                 

O jornalismo musical vai muito além de escrever uma matéria sobre uma 

banda para uma revista ou cobrir um show no Rock in Rio, jornalismo musical é 

mostrar sua opinião sobre determinada música, assumindo o risco de ser muito 

criticado por músicos e seus fãs.   

Expondo sua opinião o jornalista musical consegue influenciar seu leitor 

leitores para determinado estilo musical ou direcionar para o contrário.  

O jornalista musical, um profissional que dizem ser odiados por cantores e 

bandas, chamados de “vampiros” que sugam o melhor e manipulam para o pior, 

sempre dividido entre estar fazendo o certo ou o errado, profissionais que valem a 
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pena estudar. Aliás, o jornalismo musical é uma profissão que vale a pena ser 

explorada. 

O artigo tem como base analise em outros artigos sobre o tema, exemplo o 

artigo “A Imprensa Musical no Brasil e a Revista Rolling Stone”, escrito por Jorge 

Wagner Mello de Andrade, que mostra a história da imprensa impressa na área 

musical. 

 

1 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICO METODOLÓGICA 

1.1 História das revistas musicais no Brasil. 

A prática de escrever sobre música não é recente no Brasil, porém muito 

antes de se ter a web como um auxilio aos meios de comunicação, os trabalhos 

relacionados a música no jornalismo iniciaram a partir da década de 40 em revistas. 

Uma das primeiras revistas nesse estilo de jornalismo foi a Revista do Rádio 

feita por Anselmo Domingos 1948 - 1970, que se diferenciou em pioneirismo e em 

longevidade (foi a que teve maior duração, comparada com as suas similares). 

Seguindo o exemplo da Revista do Rádio, em 1954 foi publicada a Revista da 

Música Popular, a primeira a abrir espaço para o estilo de Jazz.  A Revista da 

Música Popular tinha no seu primeiro editorial as seguintes palavras:  

 

(...) Aqui estamos com a firme intenção de exaltar essa 

maravilhosa música que é a popular brasileira. Estudando-a sob todos os 

seus variados aspectos, focalizamos seus grandes criadores e cremos estar 

fazendo um serviço meritório. Os melhores especialistas no assunto estarão 

presentes, desde este número inaugural, nas páginas que se seguem3. 

(ANDRADE. 2001. 12P.) 

 

Mostra que a intenção da revista era uma visão mais crítica e com 

especialistas na área musical. Suas publicações foram encerradas em 1956.  

                                                 
3 RANGEL, Lúcio. Revista de Música Popular, nº 01 
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Após esse período de surgimento de revistas sobre música, elas sofreram a 

partir de 1960 uma alteração. Além de falar de músicas, começaram a fazerem 

debates de cunho político-cultural, para um público mais jovem e idealista.  

Em 1971, surge no Brasil há primeira revista voltada ao publico jovem, a 

Rolling Stone4, depois que Mick Killingbeck adquiriu os seus direitos. Mick logo no 

inicio da revista convidou seu amigo o jornalista Luiz Carlos Maciel para fazer a 

edição. Em 1972 mudou o nome da revista para Rolling Stone Brasil5 (é correto 

afirmar que a revista Rolling Stone Brasil surgiu após o movimento conhecido como 

tropicalismo6, que abriu as portas para o rock e o contra cultura), parando de pagar 

royalties a matriz americana. A primeira versão da Rolling Stone Brasil teve seu fim 

em 1973.  

A Rolling Stone seguia o modelo da americana, organizada pelo jornalista 

Jann S. Wenner. Montada para um público jovem com um interesse especial na vida 

de seus ídolos e também para o público mais Cult, com interesse por política, cultura 

e formas de comportamento. Como cita Giannetti: 

[A revista] buscava sintonia com os hábitos e gostos da juventude, o que 

renderia a exploração de um nicho editorial frequentemente tratado com 

condescendência e sem profundidade pela grande imprensa e sem 

seriedade pelas chamadas “revistas de fãs”, que tratavam apenas de ídolos 

pop e afins.7(GIANNETTI. 2002. 33p.)  

No mesmo período, a Editora Abril lançava a Revista Pop 1972 (chamada 

também de Geração Pop), foi a primeira revista totalmente brasileira para o público 

jovem da época, com a formula idêntica a da Rolling Stone Brasil. Teve seu fim em 

1979.  

Entre 1974 e 1977 tivemos a Revista/Jornal Rock= A História e a Gloria, com 

o destaque de ser a primeira a trazer matérias especiais e extensas, com muito 

detalhe biográfico sobre a vida dos ídolos da época.  

                                                 
4 Pode ser abreviada para Revista RS. 
5 Pode ser abreviada para Revista RsB. 
6 O tropicalismo foi um movimento que originou uma nova fase da música popular e da cultura brasileira entre 

1967 há 1968.  
7 GIANNETTI, Cecília Barboza. Técinicas Literárias em Jornalismo Cultural. UFRJ, 2002, pg. 33. 
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Após o fim da Pop, houve um período sem uma revista que tivesse destaque 

sobre o assunto musical.  

Na década de 80 nasceu a Bizz, também da Editora Abril, com o enfoque em 

jornalismo musical. Como foi afirmado no artigo: Na Batida do Som: Bizz e o 

Jornalismo de Revista.  

Nessa linha, surgiu nos anos 1980, a Revista Bizz, que optou pelo 

mercado da música, mas com uma linha editorial que visava um público 

novo, os jovens, que até aquele momento ainda não haviam sido 

enxergados como um público consumidor. A revista surgiu com o enfoque 

na música internacional e nacional, num primeiro momento voltado ao rock, 

MPB e pop. (GUERRA; FINARDI. 2011. p.2) 

 

Em 1995 a Bizz troca o seu nome para ShowBizz e teve seu fim em 2001, o 

que fez ter mais um  tempo sem um nome forte em revistas musicais no Brasil.  

Porém em setembro de 2005 a Bizz volta a ser publicada, seguida por sua 

concorrente Rolling Stone Brasil que volta em 2006 em sua segunda versão.  

Atualmente, da para se afirmar que a imprensa musical no Brasil vive sua 

melhor fase com os aprimoramentos para a internet só facilita a comunicação do 

jornalista com o publico.  Como é afirmado no artigo: A IMPRENSA MUSICAL NO 

BRASIL E A REVISTA ROLLING STONE.  

 

Uma vez que a música é uma forma de arte que passa por 

inúmeras modificações ao longo dos anos, sem contudo deixar de existir ou 

de cativar novos públicos, este trabalho defende a idéia de que sempre 

haverá espaço para publicações que pratiquem o jornalismo musical – 

desde que as mesmas se adaptem à realidade de sua época, é claro. 

(ANDRADE. 2007. 44P.) 

 

Isso comprova que o público sempre vai consumir esse tipo de material, pois 

as pessoas sempre quiseram e vão continuar querendo saber a intimidade do seu 

artista preferido para se sentir mais próximo.  
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1.2 No mundo do jornalismo musical rosas tem espinhos. 

No mundo pós-moderno, com o fácil acesso as informações, o trabalho 

voltado ao jornalismo musical é algo meio complicado. Atualmente, o jornalista 

musical pode ser visto com um “inimigo” pelos profissionais na área da música. Os 

jornalistas musicais, por escreverem muitas vezes conseguiram determinar o que é 

bom ou não por meio de suas críticas, acabam ganhando inimigos que discordam de 

suas opiniões ou muitas vezes foram prejudicados pelas suas palavras, como é 

afirmado por Janaina Faustino Ribeiro:  

A mensagem elaborada e transmitida durante o filme sobre a crítica, os 

chamados jornalistas culturais e suas relações com os artistas, parece 

bastante pertinente por elucidar alguns aspectos relevantes sobre o campo 

artístico e a atividade crítica. Atuando como um especialista, o crítico 

musical é percebido, em diversos momentos, como um agente autorizado 

pleno de poder, pois detentor de um capital específico suficiente para 

deliberar a respeito das possibilidades de êxito ou fracasso na trajetória de 

artistas. (RIBEIRO, 2007, p.2). 

Portanto, sendo vilão ou mocinho, o jornalista musical atualmente não só faz 

criticas ao mundo musical, como pode moldar opiniões, mostrar o mundo artístico 

como realmente é, e até determinar o sucesso ou não. 

Ao mesmo tempo, que a crítica pode satisfazer a visão do público ela pode 

ser uma arma apontada ao sucesso de um artista, por isso o jornalista musical deve 

se ter um cuidado especial ao colocar sua opinião. O leitor desinformado tende a 

concorda com todas as suas afirmações, “Quando as pessoas deixam de acreditar 

em alguma coisa, o risco não é de que passem a acreditar em nada, e sim de que 

acreditem em qualquer coisa”. (CHERTESTON, 2010, p. 98), e assim temos o risco 

de formar uma opinião negativa de certo assunto ou artista.  

Normalmente, o jornalista irá falar de seus gostos com base em sua opinião 

(não existe muita imparcialidade ao se falar de música), mas precisa haver cautela 

ao se falar de um determinado gênero que não conhece. O jornalista não deve 
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escrever o que não tem certeza e ter o dobro de cuidado antes de citar um fato sem 

confirmar.  

 

Seja no jornalismo escrito ou eletrônico, o dever do jornalista para com o 

público-leitor é noticiar uma verdade, reconhecida como tal pelo senso 

comum, desde que o enunciado corresponda a um fato, selecionado por 

regras hierárquicas de importância. (SILVA; KÜNSCH; BERGER; 

ALBUQUERQUE. 2011. 23P.) 

  

 

O jornalista musical sempre terá o risco de noticiar um boato, por se tratar de 

noticias do mundo artístico e pela rápida circulação de informação os boatos se 

espalham tão rápido que muitas vezes não é verificado se a noticia é realmente 

verdadeira. Como Friedmann descreve (2010).  

 

Esse tipo de ‘informação’ sublinha quanto adiante de seu tempo estava 

Mark Twain quando disse, um século antes da Internet que ‘a mentira pode 

viajar por meio mundo enquanto a verdade ainda está calçando os sapatos’. 

Mas também mostrou que há um antídoto para o jornalismo malicioso – o 

bom jornalismo. (SILVA; KÜNSCH; BERGER; ALBUQUERQUE. 2011. 

26PAG.) 

 

 

Na maioria das vezes, o jornalista é considerado pela comunidade dos 

artistas como “o vampiro que suga o melhor e mostra o pior”. Pelo fato de que 

muitos jornalistas distorcem imagens a favor ou contra determinado artista.    

Porém, esse poder de direcionar os gostos nem sempre é usado para o 

“mal”, o jornalista musical pode também fazer uma banda ou cantor desconhecido 

fazer sucesso pelo simples fato de ter gostado e dado uma opinião positiva, como 

exemplo citado por Bruno Pedrosa Nogueira no artigo “GO WITH TE FLOW”: A 

NOVA CRÍTICA DE MUSICA A PARTI DO FLUXO DE MENSAGEM NOS SITES DE 

REDES SOCIAIS: 
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A principal evidência dessa mudança estoura em 2004, quando um blog em 

Chicago, o Pitchfork, publica uma resenha positiva sobre o álbum de estréia 

da então desconhecida banda canadense The Arcade Fire (...) o álbum em 

questão, esgota todas as tiragens e chega ao top 200 da Billboard. É 

considerado o primeiro grande caso de um “fenômeno da música na 

internet. (NOGUEIRA. 2013. PAG 57,58) 

 

O jornalismo musical é uma profissão de risco onde as vantagens e 

desvantagens estão quase ligadas, onde fazer o bem ou o mal depende de uma 

palavra errada ou mal interpretada, mas o jornalista musical mostra uma critica 

verdadeira do meio musical, independente das consequências.  

 

São ferramentas que te ajudam a achar sons que você talvez goste. A 

função do crítico é outra. Ele tem que te apresentar uma crítica que te ajude 

a contextualizar aquilo, você tendo escutando ou não aquele som, 

conhecendo ou não a banda. O crítico pode te apresentar coisas, mas não 

acho que é o foco dele. (PEDRADA. 2013.) 

 

Por fim, ser um jornalista não te faz um bom critico de musica, nem a 

especialização, precisa se ter a vivência, pesquisar, precisa ser ter tempo para ouvir 

sobre o que pretende falar, estudar sobre aquilo, não é necessário ser um músico, 

mas precisa ser ter argumentos do assunto que você falar.  

 

1.3 Uma nova era no jornalismo musical. 

O jornalista da década de 40 não tinha tantas opções para escolher no que 

trabalhar. O mais comum eram revistas ou rádios. Mesmo as revistas as vagas eram 

limitadas, por ser algo que estava no início, meio que experimental. Existia naquela 

época dois fluxos de revistas: as limitadas e as de grandes editoras.  

Atualmente essa realidade mudou. O número de revistas especializadas em 

música só vem aumentando, também surgiu cadernos de jornais com esse temas e 

agora além das revistas são criados sites, plataformas online e blogs para a 

facilidade de acesso do publico. 
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Revistas e jornais atualmente têm mantido sites na internet nos 

quais divulgam matérias do conteúdo impresso de modo resumido, dessa 

forma há uma rede de informação pela qual a empresa de comunicação 

pode divulgar seu material. (ALVES. 2012. 1P) 

 

Ainda temos programas de TV tanto abertos quanto pagos, voltados ao 

público jovem, com temas relacionados ou mundo da musica. 

Porém, o aumento de veículos para o jornalismo especializado tem muito 

haver com a mudança em se fazer as entrevistas e matérias. Hoje o jornalista para 

se ter sucesso nessa área necessita ter um amplo conhecimento no assunto. A 

manipulação continua, mas agora de um jeito menos visível, como cita Camila C. de 

Oliveira Alves: 

Observamos também como o sujeito da enunciação cede a voz ao 

artista entrevistado, mas ao mesmo tempo, continua sendo o manipulador 

do discurso, imprimindo em sua fala opinião e ideologia, arquitetando o 

discurso a seu modo e atuando como mediador entre artista e leitor... 

(ALVES. 2012. 1P.)  

  

Em geral, os jornalistas precisaram se acostumar aos novos meios de 

comunicação, e o jornalista musical teve que aprender a usar eles para seu favor. 

Como é citado no artigo Jornalismo Contemporâneo – figurações, impasses e 

perspectivas:  

 

... quando novas formas de produção, armazenamento e transmissão de 

informações são integradas à vida social, as vigentes práticas de recepção 

e consumo midiático não são necessariamente banidas, mas passam por 

rearranjos e têm seus delineamentos redefinidos. (SILVA; KÜNSCH; 

BERGER; ALBUQUERQUE. 2011) 

 

 

O jornalista musical tem um amplo espaço de trabalho e com os meios de 

comunicação atuais podem facilitar as buscas de informação e sua distribuição.  
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Com a criação de blogs o jornalista musical pode ter mais de uma ocupação 

e seu conteúdo pode ser acessado em todos os lugares por meio da internet.  

Assim, não só os blogs, mas também o jornal digital faz com que o jornalista tenha 

um acesso mais próximo com seus leitores, atualizando sua informações várias 

vezes ao dia.  Como já foi dito a busca por informação é uma necessidade do 

publico e o fácil acesso pode ser tornar um aliado para a o jornalista se ele saber 

como usar.  

No artigo Jornalismo Contemporâneo – figurações, impasses e perspectivas, 

é citado como atualmente é consumido informação: “De um modo geral, pode-se 

afirmar que, se o jornal impresso é lido uma vez ao dia, em horário e lugar fixos, o 

jornal digital é lido várias vezes ao dia, em diversos locais”. (SILVA; KÜNSCH; 

BERGER; ALBUQUERQUE. 2011. 212PAG.) 

 

Portanto, de uma forma geral, da para se dizer que com a criação de novos 

meios de comunicação, os trabalhos de um jornalista musical se intensificaram e se 

expandiram. Hoje o jornalista não é mais preso a uma redação de revista ou jornal, 

pode se ter seu próprio blog ou microblogging8, como é citado no Jornalismo 

Contemporâneo – figurações, impasses e perspectivas, “O fenômeno de 

microblogging é relativamente recente, tendo sido iniciado em meados do ano de 

2006, com o surgimento de ferramentas como Twitter e Jaiku.”.  

O jornalista musical também tem um acesso mais próximo do seu leitor, com 

as redes sociais (facebook, twitter, email), podendo informar em tempo real e trocar 

opiniões.  

Uma nova ferramenta que muitos jornalistas musicais estão utilizando são os 

vlogs no youtube, onde mostram suas opiniões relativas aos artistas ou fatos em 

formas de vídeos gravados ou em tempo real. 

E por fim, o twitter é uma ferramenta muito boa para um jornalista cultural 

contemporâneo, pois ao seguir artistas, tem como saber os fatos instantaneamente e 

com essa mesma velocidade informa aos seus leitores. Como também é citado no  

                                                 
8  Este tipo de blog é uma versão mini do blog original, porém com menos recursos e opções de interface.  . 
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artigo Jornalismo Contemporâneo – figurações, impasses e perspectivas “... 

utilização do Twitter para o jornalismo seriam apropriações,”. “(SILVA; KÜNSCH; 

BERGER; ALBUQUERQUE. 2011).  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Nesse artigo é mostrado o desenvolvimento a partir da década de 40 nas 

revistas que o jornalismo musical teve no Brasil. Começando historicamente com a 

Revista do Rádio feita por Anselmo Domingues em 1948 há 1970, até a nova era da 

revista Rolling Stone Brasil que teve seu inicio em 2006.   

Ao se aprofundar no assunto da profissão, percebe-se a igualdade de 

vantagens e desvantagens dentro dela.  Como o jornalismo musical tem a vantagem 

de trabalha perto de ídolos da música, ao mesmo tempo tem a desvantagem de ser 

odiado e comparado como o “inimigo” para quem vive da música. O jornalista 

musical, com o seu poder de moldar opiniões, sempre estará em uma linha fina entre 

sua crítica fazer o bem ou o mal ao criticado.  

E por fim identifica-se que o mercado de trabalho para o jornalismo musical 

teve um grande aumento, junto com os novos meios de comunicação, como Twitter, 

blogs e a evolução do modo que são feitas as matérias.  

O que antes era um modo de oferecer as pessoas informação sobre o 

mundo da música, agora precisa ter um conhecimento crítico e musical, conhecerem 

bem do assunto que está mostrando.  

O consumo desse estilo de produtos, cada vez aumenta mais e 

definitivamente não terá um fim, por se “regenerar” e se modificar de geração em 

geração para o agrado do seu público, desde os jovens ao mais clássico e 

conservador.  
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