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Eu, como milhões ou bilhões, gostei muito da abertura dos Jogos Olímpicos de Londres. Mas
concordo com a ideia de que o Brasil pode – e deve – fazer melhor. Por duas razões. A primeira e
mais difícil é um desa ਁo a qualquer festa para multidões hoje em dia: é que no show, embora
belíssimo, faltou cultura. Ele foi espetacular, em todos os sentidos da palavra; gerou prazer para o
público; mostrou o melhor do esporte; apresentou uma Grã-Bretanha multiétnica e multicultural
– e, ainda, apostou no que considera ser o foco da juventude atual, dos celulares às baladas de
sábado à noite. Mas podia ter feito mais.

O espetáculo começou com Shakespeare, o maior autor da cultura inglesa. O ator Kenneth
Branagh declamou uma passagem de “A tempestade”, após quatro corais infantis representarem,
cada um, uma das nações que formam o Reino Unido – Irlanda do Norte, Gales, Escócia e
Inglaterra. Aliás, não só os corais mostravam a união do Reino, como todos contavam com negros
e minorias étnicas, nem britânicas nem mesmo europeias. Mas, depois disso, a cultura sumiu. Ou
melhor, a cultura que prevaleceu, de longe, foi a de massas. Não houve cultura genuinamente
popular, erudita ou folclore. A Grã-Bretanha que nos foi mostrada foi, na hipótese mais generosa,
a que começa com Mary Quant – para quem não sabe, a criadora da minissaia, a mulher que
colocou Londres no centro do mundo jovem, na década de 1960 – e os Beatles.

Por que acho isso uma falha? Porque a abertura dos Jogos Olímpicos é uma enorme
oportunidade para um país apresentar o melhor de sua cultura e mostrar que perspectivas ela
abre para o mundo. Ele pode dizer como contribui para a paz e o enriquecimento da sociedade
global. Sabendo disso, os britânicos apostaram em tudo o que aponta para uma humanidade
solidária nas suas diferenças. Mas deixaram de lado um grande trunfo, que são vários séculos de
excelente cultura. Na verdade, a falha que aponto é recorrente em nossos dias. O triunfo da
indústria cultural é tão avassalador que até quem vive da palavra, como vários jornalistas e
professores, sente vergonha dela, procurando substituí-la por cenas não-verbais da vida
contemporânea. Daí que um dos episódios centrais do espetáculo tenha sido o dos jovens de
hoje, que mostra todos os signos de consumo vinculados à Internet e à vida veloz.

Mas por que teríamos de escolher entre a cultura, digamos, “culta” e a cultura de massas? Não
daria para ter ambas? Uma das grandes ênfases dos últimos anos esteve na comunicação
multimídia. Mas multimídia inclui não só os novos meios de comunicação, como também os que
têm milhares de anos, como o livro, as artes plásticas, a música. Todos eles se modi ਁcam ao
longo dos tempos, e mudaram bastante graças à informática, porém permanecem ricos.

Pergunta importante

O Brasil poderá fazer melhor? Depende do empenho que coloque nisso. A lição de casa é,
essencialmente: o que um país pode mostrar, de sua cultura, que seja uma contribuição
importante para o mundo dos próximos anos? Um ponto é evidente, no caso de nosso País: a
capacidade de integrar grupos distintos, sobretudo de nacionalidades, etnias e culturas
diferentes. Não devemos vender a ninguém a duvidosa “democracia racial” e é preciso confessar
nossas falhas neste campo. Mas lembremos que aqui os  ਁlhos de imigrantes, já na primeira
geração, conversam entre si em português e não na língua dos pais. Isso é raro no mundo. Além
disso, no Brasil é impossível distinguir pelo telefone a cor de uma pessoa, ao contrário do que
sucede nos Estados Unidos. Não apenas somos um país de imigrantes, como temos uma
identidade brasileira mais frágil (ou 㬁Ⰱexível) do que pretendem algumas outras – e hoje essa
㬁Ⰱexibilidade (ou fragilidade) é um trunfo para as relações humanas.

A segunda razão é o carnaval. Difícil, uma festa popular melhor que ele. Vi em 1989, na praça da
Concorde, a celebração dos 200 anos da Revolução Francesa. Feia não foi. Mas a festa de Jean-
Paul Goude foi um carnaval fracassado. Unir as melhores escolas de samba do país num
megades ਁle é algo que só o Brasil pode fazer. Mas o importante é que não seja apenas um pot-
pourri. Será bom, caso se fale de Guimarães Rosa, João Cabral, Niemeyer e Glauber, que não
tenhamos apenas bonecos deles em carros alegóricos e citações deles no samba-enredo. Será
ótimo se a maior festa, que é uma imagem “for export” (mas também real) do país, permitir uma
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ótimo se a maior festa, que é uma imagem “for export” (mas também real) do país, permitir uma
fecundação recíproca da cultura popular e erudita. Será fantástico se a criação da festa mobilizar
nos próximos anos criadores e estudiosos da cultura, mas, sobretudo, as camadas populares.
Não que vivamos em festa. Não que sejamos todos alegres. Mas, como ideal, a alegria é a prova
dos nove, como dizia Oswald de Andrade. Quem sabe, para citá-lo de novo, fazer da festa a
ocasião da massa comer o biscoito  ਁno da cultura.

Temos as belezas naturais. Mas um dia Machado de Assis recebeu um visitante estrangeiro.
Depois de lhe mostrar o Rio de Janeiro, ouviu-o dizer: o melhor mesmo é a beleza natural.
Machado se entristeceu: o que nós  ਁzemos não vale nada, se comparado com a natureza, que já
recebemos pronta? Pois é aí que entra a cultura. Mostrar o que os brasileiros  ਁzeram, e não
apenas o que o Brasil é, pode ser bom. Discutir isso pode ser muito bom, nos anos que nos
faltam. Devemos, também, ir além do país do carnaval. Por exemplo, Clarice Lispector é uma
referência óbvia para a questão feminina. Os jogos podem ser a ocasião de nos perguntarmos o
que temos para repassar ao mundo. Essa pergunta é uma das mais importantes que podemos
nos colocar a respeito de nós mesmos.

***

[Renato Janine Ribeiro é professor titular de Ética e Filoso ਁa Política na Universidade de São
Paulo]

Todos os comentários

Artigos recomendados

1 A política brasileira entre o
caos e a disrupção

2 O corporativismo contra a
democracia

3
Fita adesiva evita quebra de privacidade em
laptops

4 As consequências do
jornalismo inconsequente

5 A ਁnal, o que signi ਁca
qualidade na televisão?

Mais vistos

acesso à notícias e o uso de bloqueadores de
publicidade na internet foram as três tendências
predominantes em 2015 segundo o Digital News
Report 2016, do Instituto Reuters Saiba mais

Observatório da Imprensa 20 anos

OI no Twitter

Incorporar Ver no Twitter

Tweets por  @observatorio

Jornalismo multifacetado goo.gl/0D4GsC

ObservatórioImprensa    
@observatorio

Jornalismo multifacetado  …
Em minha época de escola, a…
observatoriodaimprensa.com…

Lava Jato, uma armadilha para o governo

Tweetar 0 0 comentários0Curtir

Código Aberto VER TODOS OS ARTIGOS

0 comentários Classificar por 

Facebook Comments Plugin

Mais antigos

Adicionar um comentário...

http://observatoriodaimprensa.com.br/imprensa-em-questao/porque-nao-o-jornalismo-publico/
http://observatoriodaimprensa.com.br/observatorio-da-imprensa-20-anos/dines-estamos-criando-midiotas/
http://observatoriodaimprensa.com.br/tv-em-questao/por-que-os-programas-de-culinaria-nos-fascinam-tanto/
http://observatoriodaimprensa.com.br/voz-dos-ouvidores/paula-cesarino-costa-7/
http://observatoriodaimprensa.com.br/voz-dos-ouvidores/tania-alves-55/
http://observatoriodaimprensa.com.br/liberdade-de-informacao/autoridades-contra-o-jornalismo/
http://observatoriodaimprensa.com.br/liberdade-de-informacao/politica-brasileira-entre-o-caos-e-disrupcao/
http://observatoriodaimprensa.com.br/liberdade-de-informacao/o-corporativismo-contra-democracia/
http://observatoriodaimprensa.com.br/liberdade-de-informacao/fita-adesiva-evita-quebra-de-privacidade-em-laptops/
http://observatoriodaimprensa.com.br/liberdade-de-informacao/as-consequencias-do-jornalismo-inconsequente/
http://observatoriodaimprensa.com.br/liberdade-de-informacao/afinal-o-que-significa-qualidade-na-televisao/
http://observatoriodaimprensa.com.br/curadoria-de-noticias/instituto-reuters-aponta-tendencias-no-jornalismo-online/
http://observatoriodaimprensa.com.br/category/observatorio-da-imprensa-20-anos/
https://twitter.com/settings/widgets/new/user?user_id=15518054
https://twitter.com/observatorio
https://twitter.com/observatorio
https://t.co/1gKCidLwOu
https://twitter.com/observatorio
https://t.co/1gKCidLwOu
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fobservatoriodaimprensa.com.br%2Fjornal-de-debates%2Fed706-a-cultura-nas-olimpiadas%2F&ref_src=twsrc%5Etfw&text=A%20cultura%20nas%20Olimp%C3%ADadas%20-%20Observat%C3%B3rio%20da%20Imprensa%20-%20Voc%C3%AA%20nunca%20mais%20vai%20ler%20jornal%20do%20mesmo%20jeito&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fobservatoriodaimprensa.com.br%2Fjornal-de-debates%2Fed706-a-cultura-nas-olimpiadas%2F&via=observatorio
javascript:window.print();
http://observatoriodaimprensa.com.br/jornal-de-debates/ed706-a-cultura-nas-olimpiadas/observatoriodaimprensa.com.br/codigo-aberto/
https://www.facebook.com/deborah.rebello
https://developers.facebook.com/docs/plugins/comments/


28/06/2016 A cultura nas Olimpíadas  Observatório da Imprensa  Você nunca mais vai ler jornal do mesmo jeito

http://observatoriodaimprensa.com.br/jornaldedebates/ed706aculturanasolimpiadas/ 3/5

Tweetar

14

E-mail Enviar

Cadastre-se e receba nossas notícias

Temer
Carlos Castilho

Desde que assumiu o poder, o presidente interino
Michel Temer vem tentando costurar uma base
política capaz de dar sustentabilidade a um governo
surgido na esteira de uma bem organizada manobra
para afastar a presidente petista Dilma Rousse㘁ခ.
Saiba mais

Canais OI

OI no Facebook

Seja o primeiro de seus amigos a curtir isso.

Observatório da Impre…
277.581 curtidas

Curtir Página Compartilhar

TODAS AS SEÇÕES

2015/2016

A crise na segurança pública

A tragédia de Mariana

A tragédia dos refugiados

Almanaque

Aos leitores

Armazém Literário

Assessoria de Comunicação

Atentados e desastres

Caderno da Cidadania

Caderno do Leitor

Censura

Checagem de informações

Cidadania

Ciência

Ciência no Brasil

Cinema

cinema brasileiro

Cinema e realidade social

ARQUIVO COMPLETO

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

OBSERVATÓRIO NA TV

Programas anteriores

Vídeos dos programas

OBSERVATÓRIO NO RÁDIO

Programas Anteriores

CÓDIGO ABERTO

Último post

Arquivo completo

HÁ 10 ANOS NO OI

>>Depois vem a conta 

>>O segredo da boa imprensa 

A emoção do povo está lá na Alemanha

Jornalistas sem papel e sem vontade

Tablóides indenizam jogador por calúnia

Um panorama da observação crítica da

mídia

Último Segundo

32º Congresso Nacional de Jornalistas

Agência Carta Maior

FCC nega reconsiderar multa por

indecência

Onde começa e onde termina o virtual

SIGA O OBSERVATÓRIO DA IMPRENSA       

Observatório • História • Objetivos • Equipe • Contato

1 milRecomendar

https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fobservatoriodaimprensa.com.br%2Fjornal-de-debates%2Fed706-a-cultura-nas-olimpiadas%2F&ref_src=twsrc%5Etfw&text=A%20cultura%20nas%20Olimp%C3%ADadas%20-%20Observat%C3%B3rio%20da%20Imprensa%20-%20Voc%C3%AA%20nunca%20mais%20vai%20ler%20jornal%20do%20mesmo%20jeito&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fobservatoriodaimprensa.com.br%2Fjornal-de-debates%2Flava-jato-uma-armadilha-para-o-governo-temer%2F&via=observatorio
https://www.facebook.com/Site.ObservatoriodaImprensa
http://twitter.com/#!/observatorio
https://plus.google.com/+Observat%C3%B3riodaImprensaSite
https://www.youtube.com/c/Observat%C3%B3riodaImprensaSite
http://observatoriodaimprensa.com.br/feed
mailto:oicanaldoleitor@gmail.com
http://observatoriodaimprensa.com.br/jornal-de-debates/lava-jato-uma-armadilha-para-o-governo-temer/
https://www.facebook.com/aanaclaudiadearaujo
https://www.facebook.com/carolina.paulse
https://www.facebook.com/fernandocatelan
https://www.facebook.com/anaizabel.aguiar
https://www.facebook.com/profile.php?id=100005322038126
https://www.facebook.com/barbara.tinocogarotti
https://www.facebook.com/profile.php?id=100004949238531
https://www.facebook.com/Site.ObservatoriodaImprensa/
https://www.facebook.com/Site.ObservatoriodaImprensa/
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?app_id=499647863411219&u=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FSite.ObservatoriodaImprensa%2F&display=popup&ref=plugin&src=page
https://www.facebook.com/Site.ObservatoriodaImprensa/
http://observatoriodaimprensa.com.br/edicao/
http://observatoriodaimprensa.com.br/category/20152016/
http://observatoriodaimprensa.com.br/category/a-crise-na-seguranca-publica/
http://observatoriodaimprensa.com.br/category/a-tragedia-de-mariana/
http://observatoriodaimprensa.com.br/category/a-tragedia-dos-refugiados/
http://observatoriodaimprensa.com.br/category/almanaque/
http://observatoriodaimprensa.com.br/category/aos-leitores/
http://observatoriodaimprensa.com.br/category/armazem-literario/
http://observatoriodaimprensa.com.br/category/assessoria-de-comunicacao/
http://observatoriodaimprensa.com.br/category/atentados-e-desastres/
http://observatoriodaimprensa.com.br/category/caderno-da-cidadania/
http://observatoriodaimprensa.com.br/category/caderno-do-leitor/
http://observatoriodaimprensa.com.br/category/censura/
http://observatoriodaimprensa.com.br/category/checagem-de-informacoes/
http://observatoriodaimprensa.com.br/category/cidadania/
http://observatoriodaimprensa.com.br/category/ciencia/
http://observatoriodaimprensa.com.br/category/ciencia-no-brasil/
http://observatoriodaimprensa.com.br/category/cinema/
http://observatoriodaimprensa.com.br/category/cinema-brasileiro/
http://observatoriodaimprensa.com.br/category/cinema-e-realidade-social/
http://observatoriodaimprensa.com.br/edicao/
http://observatoriodaimprensa.com.br/2016/
http://observatoriodaimprensa.com.br/2015/
http://observatoriodaimprensa.com.br/2014/
http://observatoriodaimprensa.com.br/2013/
http://observatoriodaimprensa.com.br/2012/
http://observatoriodaimprensa.com.br/2011/
http://observatoriodaimprensa.com.br/2010/
http://observatoriodaimprensa.com.br/2009/
http://observatoriodaimprensa.com.br/2008/
http://observatoriodaimprensa.com.br/2007/
http://observatoriodaimprensa.com.br/2006/
http://observatoriodaimprensa.com.br/2005/
http://observatoriodaimprensa.com.br/2004/
http://observatoriodaimprensa.com.br/2003/
http://observatoriodaimprensa.com.br/2002/
http://observatoriodaimprensa.com.br/2001/
http://observatoriodaimprensa.com.br/2000/
http://observatoriodaimprensa.com.br/1999/
http://observatoriodaimprensa.com.br/1998/
http://observatoriodaimprensa.com.br/oitv/
http://observatoriodaimprensa.com.br/oitv/
http://observatoriodaimprensa.com.br/videos/
http://observatoriodaimprensa.com.br/radio/
http://observatoriodaimprensa.com.br/radio/
http://observatoriodaimprensa.com.br/codigo-aberto/
http://observatoriodaimprensa.com.br/ultimo-post-codigo-aberto/
http://observatoriodaimprensa.com.br/codigo-aberto/
http://observatoriodaimprensa.com.br/radio/gtdepois-vem-a-contao-segredo-da-boa-imprensa/
http://observatoriodaimprensa.com.br/memoria/a-emocao-do-povo-esta-la-na-alemanha/
http://observatoriodaimprensa.com.br/ciencia/jornalistas-sem-papel-e-sem-vontade/
http://observatoriodaimprensa.com.br/monitor-da-imprensa/tabloides-indenizam-jogador-por-calunia/
http://observatoriodaimprensa.com.br/interesse-publico/um-panorama-da-observacao-critica-da-midia/
http://observatoriodaimprensa.com.br/diretorio-academico/ultimo-segundo-32703/
http://observatoriodaimprensa.com.br/entre-aspas/32o-congresso-nacional-de-jornalistas/
http://observatoriodaimprensa.com.br/circo-da-noticia/agencia-carta-maior-32571/
http://observatoriodaimprensa.com.br/monitor-da-imprensa/fcc-nega-reconsiderar-multa-por-indecencia/
http://observatoriodaimprensa.com.br/feitos-desfeitas/onde-comeca-e-onde-termina-o-virtual/
https://www.facebook.com/Site.ObservatoriodaImprensa
http://twitter.com/#!/observatorio
https://plus.google.com/+Observat%C3%B3riodaImprensaSite
https://www.youtube.com/c/Observat%C3%B3riodaImprensaSite
http://observatoriodaimprensa.com.br/feed
mailto:oicanaldoleitor@gmail.com
http://observatoriodaimprensa.com.br/sobre/
http://observatoriodaimprensa.com.br/sobre/#sobre-historia
http://observatoriodaimprensa.com.br/sobre/#sobre-objetivos
http://observatoriodaimprensa.com.br/sobre/#sobre-equipe
http://observatoriodaimprensa.com.br/contato


28/06/2016 A cultura nas Olimpíadas  Observatório da Imprensa  Você nunca mais vai ler jornal do mesmo jeito

http://observatoriodaimprensa.com.br/jornaldedebates/ed706aculturanasolimpiadas/ 4/5

Circo da Notícia

comunicação

Comunicação social

Congresso em Lisboa

Conjuntura Econômica

Conjuntura mundial

Conjuntura Nacional

Corrupção

Crise Econômica

Crise na imprensa

Crise política

Curadoria de notícias

Desenhos Falados

Diálogo com Leitores

Dilemas contemporâneos

Dilemas da imprensa

Diplomacia Pontifícia

Direito de Resposta

Direitos Humanos

Diretório Acadêmico

Discurso do ódio

Doenças modernas

Dossiê Digital

Dossiê Murdoch - Parte 2

Dossiê Saúde

Dossiê Vladimir Herzog (1937-1975)

E-Notícias

Edição especial: Dossiê Murdoch

Educação

Ensino do jornalismo

Entre Aspas

Entrevista

Esclarecimento

Espaço urbano

Estante de livros

Ética Jornalística

Eventos

Experiências

Feitos & Desfeitas

Ferramentas jornalísticas

Fórum dos estudantes

Futebol

Governo Temer

Grande Pequena Imprensa

Hábitos de leitura

Impasses na imprensa

Imprensa e saúde

Imprensa em Questão

Informação

Interesse Público

Internet

Jornal de Debates

Jornalismo ambiental

Jornalismo cientí ਁco

Jornalismo cultural

Jornalismo de precisão

Jornalismo e saúde

Jornalismo Investigativo

Jornalismo local

Jornalismo na internet

Lava Jato

Liberdade de informação

Malagueta Digital

Marcha do Tempo

Meio ambiente

Memória

Memória do holocausto

Mercado editorial

Mercosul

Mídia local

Mídia na CPI

Modernidade

1997

1996

http://observatoriodaimprensa.com.br/category/circo-da-noticia/
http://observatoriodaimprensa.com.br/category/comunicacao/
http://observatoriodaimprensa.com.br/category/comunicacao-social/
http://observatoriodaimprensa.com.br/category/congresso-em-lisboa/
http://observatoriodaimprensa.com.br/category/conjuntura-economica/
http://observatoriodaimprensa.com.br/category/conjuntura-mundial/
http://observatoriodaimprensa.com.br/category/conjuntura-nacional/
http://observatoriodaimprensa.com.br/category/corrupcao/
http://observatoriodaimprensa.com.br/category/crise-economica/
http://observatoriodaimprensa.com.br/category/crise-na-imprensa/
http://observatoriodaimprensa.com.br/category/crise-politica/
http://observatoriodaimprensa.com.br/category/curadoria-de-noticias/
http://observatoriodaimprensa.com.br/category/desenhos-falados/
http://observatoriodaimprensa.com.br/category/dialogo-com-leitores/
http://observatoriodaimprensa.com.br/category/dilemas-contemporaneos/
http://observatoriodaimprensa.com.br/category/dilemas-da-imprensa/
http://observatoriodaimprensa.com.br/category/diplomacia-pontificia/
http://observatoriodaimprensa.com.br/category/direito-de-resposta/
http://observatoriodaimprensa.com.br/category/direitos-humanos/
http://observatoriodaimprensa.com.br/category/diretorio-academico/
http://observatoriodaimprensa.com.br/category/discurso-do-odio/
http://observatoriodaimprensa.com.br/category/doencas-modernas/
http://observatoriodaimprensa.com.br/category/dossie-digital/
http://observatoriodaimprensa.com.br/category/dossie-murdoch-parte-2/
http://observatoriodaimprensa.com.br/category/dossie-saude/
http://observatoriodaimprensa.com.br/category/dossie-vladimir-herzog-1937-1975/
http://observatoriodaimprensa.com.br/category/e-noticias/
http://observatoriodaimprensa.com.br/category/edicao-especial-dossie-murdoch/
http://observatoriodaimprensa.com.br/category/educacao/
http://observatoriodaimprensa.com.br/category/ensino-do-jornalismo/
http://observatoriodaimprensa.com.br/category/entre-aspas/
http://observatoriodaimprensa.com.br/category/entrevista/
http://observatoriodaimprensa.com.br/category/esclarecimento/
http://observatoriodaimprensa.com.br/category/espaco-urbano/
http://observatoriodaimprensa.com.br/category/estante-de-livros/
http://observatoriodaimprensa.com.br/category/etica-jornalistica/
http://observatoriodaimprensa.com.br/category/eventos/
http://observatoriodaimprensa.com.br/category/experiencias/
http://observatoriodaimprensa.com.br/category/feitos-desfeitas/
http://observatoriodaimprensa.com.br/category/ferramentas-jornalisticas/
http://observatoriodaimprensa.com.br/category/forum-dos-estudantes/
http://observatoriodaimprensa.com.br/category/futebol/
http://observatoriodaimprensa.com.br/category/governo-temer/
http://observatoriodaimprensa.com.br/category/grande-pequena-imprensa/
http://observatoriodaimprensa.com.br/category/habitos-de-leitura/
http://observatoriodaimprensa.com.br/category/impasses-na-imprensa/
http://observatoriodaimprensa.com.br/category/imprensa-e-saude/
http://observatoriodaimprensa.com.br/category/imprensa-em-questao/
http://observatoriodaimprensa.com.br/category/informacao/
http://observatoriodaimprensa.com.br/category/interesse-publico/
http://observatoriodaimprensa.com.br/category/internet/
http://observatoriodaimprensa.com.br/category/jornal-de-debates/
http://observatoriodaimprensa.com.br/category/jornalismo-ambiental/
http://observatoriodaimprensa.com.br/category/jornalismo-cientifico/
http://observatoriodaimprensa.com.br/category/jornalismo-cultural/
http://observatoriodaimprensa.com.br/category/jornalismo-de-precisao/
http://observatoriodaimprensa.com.br/category/jornalismo-e-saude/
http://observatoriodaimprensa.com.br/category/jornalismo-investigativo/
http://observatoriodaimprensa.com.br/category/jornalismo-local/
http://observatoriodaimprensa.com.br/category/jornalismo-na-internet/
http://observatoriodaimprensa.com.br/category/lava-jato/
http://observatoriodaimprensa.com.br/category/liberdade-de-informacao/
http://observatoriodaimprensa.com.br/category/malagueta-digital/
http://observatoriodaimprensa.com.br/category/marcha-do-tempo/
http://observatoriodaimprensa.com.br/category/meio-ambiente/
http://observatoriodaimprensa.com.br/category/memoria/
http://observatoriodaimprensa.com.br/category/memoria-do-holocausto/
http://observatoriodaimprensa.com.br/category/mercado-editorial/
http://observatoriodaimprensa.com.br/category/mercosul/
http://observatoriodaimprensa.com.br/category/midia-local/
http://observatoriodaimprensa.com.br/category/midia-na-cpi/
http://observatoriodaimprensa.com.br/category/modernidade/
http://observatoriodaimprensa.com.br/1997/
http://observatoriodaimprensa.com.br/1996/


28/06/2016 A cultura nas Olimpíadas  Observatório da Imprensa  Você nunca mais vai ler jornal do mesmo jeito

http://observatoriodaimprensa.com.br/jornaldedebates/ed706aculturanasolimpiadas/ 5/5

Modismos & preconceitos

Monitor

Monitor da Imprensa

Mosaico

Multimídia

Mural

Na Imprensa Internacional

Netbanca

Noticiário econômico

Novas tecnologias

O desa ਁo ambiental

O desa ਁo do terrorismo

O futebol como negócio

O Papa Midiático

O processo do impeachment

Observatório da Imprensa / 20 anos

Observatório da Imprensa na TV

Observatório da Propaganda

Observatório, 10 anos

Observatório, ano 10

OI Oito Anos

Olimpíadas 2016

Opinião

Opinião Pública

Palanque do ccs

Pesquisas

Política cultural

Política internacional

Primeiras Edições

Privacidade

Processo do impeachment

Programa do OI na Televisão

Publicidade

Qualidade na TV

Rede Globo

Redes Sociais

Resenha

Retrospectiva

Saídas para a Mídia

Saúde Pública

Speculum

Televisão

Tendências

Tendências no jornalismo

Terror & Horror

Terrorismo

Tv em Questão

Uma História

Violência

Violência contra jornalistas

Voz dos Ouvidores

Copyright © 2016. Todos os direitos reservados. | Política de Privacidade | Termos de Uso

http://observatoriodaimprensa.com.br/category/modismos-preconceitos/
http://observatoriodaimprensa.com.br/category/monitor/
http://observatoriodaimprensa.com.br/category/monitor-da-imprensa/
http://observatoriodaimprensa.com.br/category/mosaico/
http://observatoriodaimprensa.com.br/category/multimidia/
http://observatoriodaimprensa.com.br/category/mural/
http://observatoriodaimprensa.com.br/category/na-imprensa-internacional/
http://observatoriodaimprensa.com.br/category/netbanca/
http://observatoriodaimprensa.com.br/category/noticiario-economico/
http://observatoriodaimprensa.com.br/category/novas-tecnologias/
http://observatoriodaimprensa.com.br/category/o-desafio-ambiental/
http://observatoriodaimprensa.com.br/category/o-desafio-do-terrorismo/
http://observatoriodaimprensa.com.br/category/o-futebol-como-negocio/
http://observatoriodaimprensa.com.br/category/o-papa-midiatico/
http://observatoriodaimprensa.com.br/category/o-processo-do-impeachment/
http://observatoriodaimprensa.com.br/category/observatorio-da-imprensa-20-anos/
http://observatoriodaimprensa.com.br/category/observatorio-da-imprensa-na-tv/
http://observatoriodaimprensa.com.br/category/observatorio-da-propaganda/
http://observatoriodaimprensa.com.br/category/observatorio-10-anos/
http://observatoriodaimprensa.com.br/category/observatorio-ano-10/
http://observatoriodaimprensa.com.br/category/oi-oito-anos/
http://observatoriodaimprensa.com.br/category/olimpiadas-2016/
http://observatoriodaimprensa.com.br/category/opiniao/
http://observatoriodaimprensa.com.br/category/opiniao-publica/
http://observatoriodaimprensa.com.br/category/palanque-do-ccs/
http://observatoriodaimprensa.com.br/category/pesquisas/
http://observatoriodaimprensa.com.br/category/politica-cultural/
http://observatoriodaimprensa.com.br/category/politica-internacional/
http://observatoriodaimprensa.com.br/category/primeiras-edicoes/
http://observatoriodaimprensa.com.br/category/privacidade/
http://observatoriodaimprensa.com.br/category/processo-do-impeachment/
http://observatoriodaimprensa.com.br/category/programa-do-oi-na-televisao/
http://observatoriodaimprensa.com.br/category/publicidade/
http://observatoriodaimprensa.com.br/category/qualidade-na-tv/
http://observatoriodaimprensa.com.br/category/rede-globo/
http://observatoriodaimprensa.com.br/category/redes-sociais/
http://observatoriodaimprensa.com.br/category/resenha/
http://observatoriodaimprensa.com.br/category/retrospectiva/
http://observatoriodaimprensa.com.br/category/saidas-para-a-midia/
http://observatoriodaimprensa.com.br/category/saude-publica/
http://observatoriodaimprensa.com.br/category/speculum/
http://observatoriodaimprensa.com.br/category/televisao/
http://observatoriodaimprensa.com.br/category/tendencias/
http://observatoriodaimprensa.com.br/category/tendencias-no-jornalismo/
http://observatoriodaimprensa.com.br/category/terror-horror/
http://observatoriodaimprensa.com.br/category/terrorismo/
http://observatoriodaimprensa.com.br/category/tv-em-questao/
http://observatoriodaimprensa.com.br/category/uma-historia/
http://observatoriodaimprensa.com.br/category/violencia/
http://observatoriodaimprensa.com.br/category/violencia-contra-jornalistas/
http://observatoriodaimprensa.com.br/category/voz-dos-ouvidores/
http://observatoriodaimprensa.com.br/politica-de-privacidade/
http://observatoriodaimprensa.com.br/termos-de-uso/

