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La vieja cultura está en peligro. La forma
entretenimiento basada en el cine de Hollywood,
las músicas pop, los bestsellers, la televisión
broadcasting está en peligro: llegaron los
bárbaros digitales que se divierten mezclando,
usando sin pagar, produciendo con copias,
jodiendo

en

la

red.

Y

la

industria

del

entretenimiento lanza la guerra de copyright
para defender "la cultura", pero la nueva
civilización solo quieren jugar, molestar, hacer
fiesta con las imágenes ajenas.
Omar Rincón
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RESUMO

Partindo do princípio de que mudaram as formas de produzir, difundir e consumir bens
simbólicos no mercado artístico e cultural com as infotelecomunicações, esta dissertação
busca analisar o impacto destes novos circuitos em dois mercados tradicionais, o Jornalismo
Cultural e a música, a partir da experiência de cada um deles e da relação entre os dois no
contexto das dinâmicas internas do campo artístico e cultural, com foco no suplemento
cultural impresso diário e na indústria brasileira de música. A hipótese inicial era que o
Jornalismo Cultural teria tido a importância de sua função de instância de reprodução e
consagração deslocada dentro deste campo, a partir da proliferação de tecnologias digitais no
cotidiano e a possibilidade de cada um ser um medium, com uma aparente perda de
hegemonia pelas mídias tradicionais. A partir de entrevistas com agentes do campo e da
análise da trajetória do Segundo Caderno do jornal "O Globo", considerando também a
produção do Caderno B do "Jornal do Brasil", contudo, podemos ver que as relações entre
indústria da música e indústria jornalística não só não se enfraqueceram como o espaço do
Jornalismo Cultural impresso diário ficou mais valorizado, pelo menos na perspectiva de sua
função para as estratégias da indústria, e não especificamente para o leitor.
Palavras-chave: Jornalismo; Música; aspecto econômico; Indústria cultural; Mídia

6

ABSTRACT

Considering that the forms of producing, distributing and consuming symbolic goods in the
artistic and cultural market changed with the infotelecommunications, this thesis wanted to
analyse the impact of these new circuits in two tradicional markets, Cultural Journalism and
Music, from the experience of each one of them and from the experience between them in the
context of the internal dynamics of artistic and cultural field, with focus on printed daily
cultural supplement and the brasilian music industry. The initial hypothesis was that the
Cultural Journalism would have had the importance of his function as instance of
reproduction and consecration displaced inside this field, with the proliferation of digital
technologies in everyday life and the possibility of anyone became a medium, and an apparent
loss of hegemony over traditional media. Interviewing field agents and analysing Segundo
Caderno's path, and also considering the production of Caderno B, however, we can see that
the relationships between the music industry and the journalistic industry not only have not
weakened as the space of the daily printed Cultural Journalism has been valued, at least from
the perspective of its function for the industry strategies, and not specifically for the reader.

Keywords: Journalism; Music; economic aspect; Culture Industry; Media
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Introdução
Esta dissertação é sobre crise, função, disputas e permanência de dois mercados dentro
de um único campo, o campo artístico e cultural, sob a base teórica de Bourdieu (2015). Estes
dois mercados, o da música e o do Jornalismo Cultural, tratados aqui como subcampo e como
instância de reprodução e consagração, respectivamente, são analisados na relação entre um e
outro e com o restante do campo, com foco específico na experiência brasileira e na relação
desta com o todo global. Dentro destes dois mercados, são analisadas ainda as dinâmicas e
relações cultivadas com o Jornalismo Cultural por parte dos agentes envolvidos, os quais,
selecionados nesta pesquisa de forma a representar esta dinâmica, são jornalistas, assessores
de imprensa, profissionais de Marketing, produtores, empresários de gravadoras e selos, e
músicos.
A partir de entrevistas semiestruturadas com estes agentes, revisão bibliográfica e
análise de conteúdo do produto jornalístico, vamos buscar apresentar o funcionamento do
campo artístico e cultural, desde a consolidação de um mercado de bens simbólicos e de uma
indústria cultural brasileira. Uma história que tem entre seus protagonistas a Rede Globo, a
Som Livre e o jornal O Globo e a relação destas com o Estado, a partir dos anos 1970 (Ortiz,
1988), como elencado no primeiro capítulo desta dissertação, e o permanência dos mesmos
personagens nos anos 2010, como podemos perceber a partir de relatórios de mercado que
serão analisados no segundo capítulo desta pesquisa. A análise do campo na
contemporaneidade será realizada no contexto das infotelecomunicações (Moraes, 2000) ou,
em outras palavras, no contexto da midiatização (Sodré, 2012), dois conceitos derivados da
discussão principal, que é o funcionamento destes mercados sob a lógica do “campo” de
Bourdieu, que nos dão bases para abordar os desafios e constâncias do mercado, entre o
mercado físico e o digital.
Bourdieu explica o funcionamento e as disputas dentro do campo artístico e cultural,
como corpo autônomo, considerando que existem dinâmicas distintas entre dois campos
dentro deste mesmo campo, que são eles o campo de produção erudita e o campo da indústria
cultura. Este é guiado pela concorrência e pelo lucro de mercado. Já o outro é comandado
apenas por regras próprias do mesmo, sem obedecer a uma suposta ou presumida demanda de
um público externo a este espaço, ou sem a intenção de se fazer inteligível a quem estiver fora
deste espaço, ou seja, o público que não participa nem tem os elementos necessários para
decifrar de fato as disputas e linguagens próprias deste campo de produção erudita.
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Partindo desta forma de Bourdieu de pensar o campo artístico e cultural, vamos
considerar o campo da música como um subcampo do campo artístico e cultural, e vamos
considerar o Jornalismo Cultural como um agente deste campo, uma instância de reprodução
e consagração, especificamente, considerando que ele faz parte também de um outro campo, o
campo da mídia. Este subcampo da música e o Jornalismo Cultural operam entre o campo de
produção erudita e o campo da indústria cultural, no sentido de que se relacionam em alguma
medida com cada um deles, – e Bourdieu, como vamos apresentar e analisar nesta dissertação,
também aponta a possibilidade de existência de bens simbólicos que pertençam a um espaço
de intercessão entre estes dois campos, e não necessariamente em um ou outro. Contudo,
nesta pesquisa, vamos considerar as práticas destes mercados sob a perspectiva das estratégias
empresariais para alcançar lucro e o maior público possível, e ainda de competição dos
agentes em questão com agentes correspondentes, ou iguais, ou seja, vamos analisar o campo
sob as lógicas indicadas por Bourdieu sobre o funcionamento do campo da indústria cultural,
e, mais tarde, a partir de Moraes e Schneider, sob as lógicas das infotelecomunicações.
Kischinhevsky e Herschmann (2011) analisam a recente reconfiguração da indústria da
música e destacam, citando Prestes Filho (2004), que num mercado “hoje caracterizado pela
superoferta de commodities culturais”, esta “reordenação dos negócios” diante das novas
tecnologias digitais gera impactos na pré-produção, produção, distribuição, comercialização e
consumo da música (2011, p. 4). Se antes o subcampo da música funcionava sob estratégias
relativamente mais fixas e com processos menos dispersos e mais concentrados, hoje “o
fonograma vale cada vez menos e novos intermediários ganham crescente poder de
barganha”. Já no caso da mídia, as tecnologias digitais colocaram em xeque a hegemonia da
imprensa para analisar, traduzir e transmitir notícias. Além de afetarem a importância do
jornal de papel, que é o jornal analisado aqui nesta pesquisa. As novas tecnologias digitais
ampliaram a gama de críticos e legitimadores, ou consolidadores, deste bem simbólico que é a
música, além de possibilitarem que artistas, produtores e empresários sejam eles mesmos
fontes de informação oficial, por meio de página em rede social, por exemplo.
Pensemos o conceito de hegemonia a partir de Gramsci, explicado tão claramente por
Moraes (2010, p. 77). Para Moraes, o conceito de hegemonia ajuda a "desvendar os jogos de
consenso e dissenso que atravessam e condicionam a produção simbólica na ambiência
midiatizada atual", tendo a hegemonia não como uma "construção monolítica, e sim como
resultado das medições de forças entre blocos de classes em dado contexto histórico", que
pode ser "reelaborada, revertida e modificada, em um longo processo de lutas, contestações e
10

vitórias cumulativas" (idem, ibidem). Tais disputas são engendradas não apenas no campo
político e econômico como também "no plano ético-cultural".
Moraes (2010, p. 78) nos fala que "a reflexão sobre hegemonia cultural no tempo
presente não pode desconsiderar o protagonismo dos meios de comunicação na definição de
linhas do imaginário coletivo, a partir de suas intervenções político-ideológicas em
determinada temporalidade". Nesta análise sobre um possível deslocamento da função deste
Jornalismo Cultural no campo, portanto, partindo desta consideração de que os meios de
comunicação de massa tem um protagonismo nas dinâmicas de poder, "a partir da condição
privilegiada de distribuidores de conteúdos" (MORAES, 2010, p. 84), precisamos destacar
também que o jornalismo não é a única mídia que contribui para estes processos, como
reforça Moraes, e ainda que ela por si não garante a cega aceitação do público do que ali é
emitido. O papel histórico da imprensa nas dinâmicas políticas, econômicas e culturais,
contudo, é claro. "A arte da imprensa revolucionou todo o mundo cultural, dando à memória
um subsídio de valor inestimável e permitindo uma extensão inaudita da atividade educação"
(GRAMSCI, 2001, p. 67 apud MORAES, 2010, p. 84).
Gramsci, explica Moraes (id., ib.), já observava que "o avanço técnico (...) remexia, e
reconfigurava o espaço da comunicação". O avanço tecnológico de tantas décadas remexe as
estratégias do mercado jornalístico, mas não necessariamente tira sua função no todo político,
econômico e cultural.
Nos 'Cadernos do cárcere', Gramsci (2000: 78) retoma as análises sobre a
imprensa, qualificando-a como 'a parte mais dinâmica' da superestrutura
ideológica e caracterizando-a como 'a organização material voltada para
manter, defender e desenvolver a 'frente' teórica ou ideológica', ou seja, um
suporte ideológico do bloco hegemônico (MORAES, 2010, p. 91).

A existência física da imprensa, entretanto, necessita de condições econômicas, como
a demanda do público por esta mídia, considerando principalmente a ploriferação de
aparelhos digitais pela vida cotidiana, e as condições desta demanda de sustentar
economicamente esta imprensa. Em fevereiro de 2012, o CEO do New York Times, Mark
Thompson, disse à CNBC (2018) que os jornais impressos teriam mais uma década de vida.
"Eu acredito que pelo menos 10 anos é o que podemos enxergar nos Estados Unidos para os
nossos produtos impressos", declarou Thompson (id., ib.; tradução da autora), afirmando
querer que a mídia impressa "sobreviva e prospere enquanto puder", mas admitindo que há
uma data de expiração: "Nós vamos decidir isto simplesmente pelo aspecto econômico.
Podemos chegar a um ponto em que a que a economia dele [jornal impresso] não faça mais
sentido para nós". O plano, então, explicou o CEO, era continuar imprimindo os jornais, ao
11

mesmo tempo em que se investia nos negócios digitais, para tê-los sólidos quando o papel
chegar ao fim. O número de assinantes do jornal norte-americano é "relativamente constante",
enquanto o número de assinantes digitais é crescente. No terceiro quadrimestre de 2017, a
empresa tinha registrado uma alta de 157 mil assinantes digitais, a maioria de novos
assinantes do jornal, mas contando com a assinatura dos serviços de palavras-cruzadas e
culinária. Nas receitas com assinaturas digitais, comparadas com o mesmo período do ano
anterior, a alta foi de 51% (CNBC, 2018).
Esta pesquisa busca analisar se o jornal impresso cultural, enquanto não chega ao fim,
já sente alguma mudança ou deslocamento de sua função no mercado, no caso a função do
Jornalismo Cultural no mercado da música. Se, enquanto ele existe, mantém a alta influência
que tinha em tempos pré-digitais.
O Jornal do Brasil, fundado em 1891, o primeiro jornal a entrar em ambiente digital no
Brasil, encerrou sua edição impressa em 31 de agosto de 2010 e a retomou no dia 25 de
fevereiro de

2018, com a promessa de seguir algum tempo com este projeto, mas

reconhecendo que que se tratava de uma mídia com os anos contados. O retorno, então,
serviria para fortalecer a marca e atrair mais consumidores ao jornal digital. A experiência
durou um ano e um mês e, em março de 2019, o jornal deixou novamente de circular,
deixando jornalistas com salários atrasados desde dezembro e com dúvidas sobre a
permanência da marca mesmo no online.
O jornal O Globo segue imprimindo jornais desde 1925. Em julho de 2018, Frederic
Kachar, então diretor-geral da Infoglobo, Editora Globo e Valor Econômico, citou "um claro
movimento de mudança de hábito das pessoas de se informarem cada vez mais pelos meios
digitais", e a persistência da empresa, apesar disto, de seguir "encarando o impresso como um
formato muito importante para os leitores" (O GLOBO, 2018): "Há um esforço nosso de
oferecer uma curadoria, de hierarquia de informações, de forma a dar organização à leitura do
que produzimos, indo fundo em apuração e análise dos grandes temas do momento". Na
ocasião, a empresa apresentava um novo desenho gráfico para a edição impressa, a primeira
desde 2012, prometendo uma leitura "mais fácil e agradável, privilegiando uma análise
qualificada e matérias que abordam a profundidade", com letra e espaço entre as linhas
maiores, e maior destaque ao conteúdo exclusivo, aos colunistas e às imagens (O GLOBO,
2018), ideia gráfica próxima à que tinha sido apresentada pelo Jornal do Brasil impresso do
início de 2018.
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Hegemonia, para Williams (1979, p. 111), é um conceito que inclui e ultrapassa dois
conceitos anteriores, o de cultura como "'processo social', no qual os homens definem e
modelam" todas as suas vidas", e o de ideologia. Reforçando que a hegemonia é sempre um
processo, um complexo de "experiências, relações e atividades, com pressões e limites
específicos e mutáveis" (id., p. 115), Williams sugere acrescentar ao debate os conceitos de
"contra-hegemonia" e "hegemonia alternativa".
Uma maneira de expressar a distinção necessária entre os sentidos prático e
abstrato dentro do conceito é falar do 'hegemônico', e não de 'hegemonia', e
de 'dominante', em lugar de simples 'dominação'. A realidade de qualquer
hegemonia, no sentido sempre dominante, jamais será total ou exclusiva (id.,
p. 116).

Williams argumenta que pensar o processo cultural exige considerar as dinâmicas
impostas também por quem está de fora, nas margens.
Seria um erro ignorar a importância de obras e ideias que, embora
claramente afetadas pelos limites e pressões hegemônicos, são pelo menos
em parte rompimentos significativos em relação a estes, e que podem em
parte ser neutralizados, reduzidos ou incorporados, mas que, em seus
elementos mais ativos, surgem como independentes e originais (id., p. 117).

A partir de Williams, no segundo capítulo desta dissertação, vamos discutir os
conceitos "dominante", "residual" e "emergente", e, com Rincón, vamos analisar a "cultura
bastarda", como base para analisar os movimentos do campo artístico e cultural no contexto
das infotelecomunicações e seus efeitos na América do Sul, sem, contudo, adotar estes
conceitos como focos principais desta dissertação.
Na sociedade midiatizada (Sodré, 2012), o indivíduo pode ser ele mesmo o medium. O
artista, então, poderia ele mesmo reproduzir e consagrar seus produtos e de seus colegas
dentro do campo artístico e cultural, sem necessariamente precisar do Jornalismo Cultural
para consagrar e ter seu produto respeitado, questão que faz parte do problema de pesquisa
desta dissertação. Também pode, em relação ao subcampo da música, com os novos softwares
voltados para este mercado, prescindir da presença de uma grande gravadora. Neste sentido, a
hipótese inicial deste trabalho era de que o Jornalismo Cultural teria tido sua função
completamente esvaziada dentro do subcampo da música, e que as grandes gravadoras globais
(Sony Music, Warner Music e Universal Music) também estariam enfraquecidas diante do
barateamento de todas as etapas do processo da indústria da música. A análise das entrevistas
e o acompanhamento do mercado de forma mais próxima, contudo, demonstrou que a
resposta poderia ser diferente.
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Abordaremos nesta pesquisa, portanto, em suma, dois mercados, a partir do conceito
principal de um sociólogo, Bourdieu, o conceito de campo artístico e cultural, com bases de
apoio de nomes relacionados à Comunicação, com destaque para Sodré, Schneider e Rincón,
além da contribuição do pensador britânico Raymond Williams. Martín-Barbero, semiólogo,
antropólogo e filósofo, que também servirá de base para discussão nesta pesquisa, ainda que
em análises secundárias, nos lembra que “dizer „tecnologia‟ é dizer demasiadas coisas, mas
com uma concepção que continua sendo ainda mais radicalmente instrumental, pois que
instrumento estratégico do mercado” (2009, p. 148).
Noto que se há uma palavra com um campo semântico muito impreciso,
nebuloso, confuso, é „tecnologia‟. (...) Então, do que estamos falando? É
daqueles que têm menos posses, que pensávamos que demorariam séculos
para se conectar e já estão conectados, e com uma enorme criatividade,
porque isso permite novas formas de comunicação familiar e cultural. Dessa
forma, essas pessoas estão conseguindo, de certo modo, se refazer como
comunidade cultural; as avós podem acompanhar o crescimento dos bebês,
ou mesmo as mães que os deixaram com as avós na Colômbia. O potencial
social disso é enorme (MARTÍN-BARBERO, 2009, p. 148).

Para Martín-Barbero (2009, p. 149), está se construindo agora uma “nova realidade
histórico-social de interdependência, exigindo um novo pensamento radical para poder
assumir a complexidade de uma cidadania mundial, de interações cada vez mais fortes entre
culturas (...)”. Estamos falando, então, de uma nova forma mesma de se comunicar e se
organizar em sociedade, que afeta diretamente os hábitos de consumo, ainda que isto não
signifique o desaparecimento de velhas formas de consumo. Martín-Barbero (2009, p. 154)
vai além deste nosso debate sobre permanência ou não de velhas mídias quando fala sobre
uma “intermedialidade”, como uma “ideia de „vírus‟”, entre gêneros midiáticos, como entre o
rádio e o blog. “É a contaminação entre sonoridades, textualidades, visualidades, as matériasprimas dos gêneros” (id., ib.).
O Jornalismo Cultural que será pesquisado neste contexto é o produzido pelo jornal
impresso diário de grandes marcas do jornalismo contemporâneo carioca, com foco na
experiência do Segundo Caderno do jornal O Globo, mas também abordando o breve retorno
do precursor Caderno B do Jornal do Brasil. De acordo com a pesquisadora Cavalcanti
(2018), que fez um levantamento sobre as pesquisas relacionadas ao Jornalismo Cultural, a
maior parte das pesquisas sobre este gênero jornalístico no campo acadêmico da
Comunicação é relacionada a cadernos e suplementos culturais que, por sua vez, são mais
analisados em relação à cobertura da indústria da música, como será feito nesta pesquisa. Já a
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música será analisada nesta pesquisa a partir da experiência de grandes gravadoras e de selos
independentes no comércio de mídias digitais e físicas.
Realizaremos uma análise de conteúdo de 32 exemplares do Segundo Caderno em três
diferentes momentos, sob a editoria de Artur Xexéo, nos anos 2000, de Isabel de Luca, no
início dos anos 2010, e de Fátima de Sá, mais recentemente. Foram selecionados quatro
exemplares de dias específicos da semana (terça-feira, por ser uma data tradicionalmente
voltada no O Globo para produtos musicais, sexta-feira, sábado e domingo, por serem os dias
em que o público, tradicionalmente, mais compra, ou comprava, jornal nas bancas e por
assinatura), da última semana de agosto de anos selecionados, por se tratar de um mês com
grande número de lançamentos no campo artístico e cultural. Nos anos 2000, foram
selecionados exemplares dos anos 2002, 2004, 2006 e 2008, editados por Artur Xexéo. Nos
anos 2010, foram selecionados também quatro anos, a metade deles editados por Isabel de
Luca, nos anos 2010 e 2012, e os outros dois editados por Fátima Sá, em 2014 e 2018. A
partir da seleção destes exemplares, foi feita uma categorização das matérias por gênero
textual (reportagem/entrevista; nota; colunas e artigos; hardnews), gênero artístico (música,
cinema, teatro, artes plásticas, entre outros setores que foram surgindo), indicando o número
de páginas de cada exemplar. Uma vez analisado o conteúdo destes exemplares, como um
todo, categorizamos as matérias voltadas apenas ao mercado da música, detalhando o tipo de
texto, o "gancho da notícia"1, o gênero musical e a gravadora envolvidos. A partir disto,
contabilizamos as categorias considerando todas as edições e considerando as edições por
editor, para analisar a forma como o caderno lida com o mercado artístico e cultural, como um
todo, e com o mercado da música, especificamente, nestas duas décadas, e possíveis
mudanças na forma do caderno lidar com o mercado nestes anos.
Este trabalho busca verificar se houve algum deslocamento da função do Jornalismo
Cultural impresso diário dentro do campo artístico e cultural no cenário das
infotelecomunicações. Por isto, realizamos também uma revisão bibliográfica e entrevistamos
uma série de agentes do campo jornalístico e do campo cultural. Com as assessoras de
imprensa Ana Paula Romeiro e Manuela Mayrink, a primeira com experiência no mercado da
comunicação e música desde os anos 1990 e a segunda com atuação em rádio como locutora e
com recente experiência como assessora de artistas da música, vamos analisar as dinâmicas
desta ponte entre jornal e campo artístico, e a importância do jornalismo impresso nestas
estratégias. Com Henrique Badke e Wilson Souto Junior, vamos ver com profundidade
1

Fato que sustenta a existência de uma notícia como tal,por exemplo, a realização próxima de um espetáculo
esperado.
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dinâmicas do mercado da música, a partir da ótica de um jovem, porém com já riquíssima
bagagem na indústria, e de um nome que foi responsável pelo lançamento de alguns dos
principais produtos da música brasileira do final do século XX. Com Bernardo Araújo,
subeditor do Segundo Caderno em diferentes momentos da trajetória do jornal O Globo nos
últimos anos, e também repórter, aliado à análise de conteúdo dos exemplares citados acima,
vamos estudar as dinâmicas deste caderno, e as estratégias e táticas para lidar com os desafios
do cotidiano digital. Esta pesquisa realizou também entrevista com Marielle Javarys, jovem
especialista em Marketing musical com larga experiência na área, e com Pedro Seiler, um dos
sócios da plataforma Queremos, produtora de eventos que traz alguns dos principais shows
internacionais realizados no país. Uma visita a um evento voltado especificamente para
agentes do mercado sobre os desafios do setor na contemporaneidade, com acompanhamento
de painel com a participação de produtores musicais de grande destaque na indústria, como
Liminha e Kassin, também vai nos ajudar a traçar um cenário que consiga diagnosticar a
situação da música no contexto das infotelecomunicações.
Hoje, as mega corporações já retomam posição de comando no ambiente digital, e
aparecem, por exemplo, no topo da lista de músicas mais ouvidas em serviços de streaming,
que acabaram se tornando um grande termômetro do sucesso de artistas e das produções
destes artistas. No final de abril de 2018, a Câmara de Representantes dos Estados Unidos
votou unanimemente por uma revisão de como se recompensa os músicos pela reprodução de
suas canções, e concordaram em reformular as regulações que teriam se tornado antiquadas
com as transmissões2. Em outubro de 2018, o presidente dos EUA Donald Trump sancionou a
Lei de Modernização da Música (Music Modernization Act), que faz uma série de mudanças
ao marco legal sobre direitos autorais norte-americanos, fortalecendo os editores3. No Brasil,
também se adota novas formas de lidar com direitos autorais, como a decisão do STJ em 2017
de considerar a execução no streaming como execução pública, conforme veremos com mais
detalhes no segundo capítulo.
Números mais recentes do mercado fonográfico mostram recuperação crescente do
setor que tinha registrado prejuízos entre 2005 e 2015. De acordo com relatório da PróMúsica Brasil - Produtores Fonográficos Associados (2019), com dados da IFPI, em geral, as
vendas tiveram um crescimento expressivo. Considerando apenas o desempenho digital, no
qual o streaming é também considerado mas não é o único componente, as receitas cresceram
2

Disponível em http://www.jb.com.br/cultura/noticias/2018/04/25/camara-de-representantes-dos-euaaprova-reforma-em-leis-da-musica/. Acesso em 26 de abril de 2018.
3
http://www.ubc.org.br/publicacoes/noticias/10843
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19,2% no mundo todo em 2018, chegando a USD 11,1 bilhões, o que que representou 58% do
total de receitas mundiais, enquanto o setor de streaming de áudio e video teve alta de 34,0%,
já representando 80% do total do mercado de música digital. Considerando apenas as vendas
físicas, e aqui é que estão os dados interessantes, houve queda de 10,1% em 2018, para USD
4,7 bilhões, representando 24,7% do total do faturamento do mercado mundial. Alguns
mercados, contudo, apresentaram dados positivos neste segmento. Dois deles, inclusive, estão
à frente do Brasil em volume de mercado mundial, Japão e Coreia do Sul - segundo e sexto,
respectivamente, na lista dos maiores mercados de música gravada do mundo, enquanto o
Brasil figura a décima posição. Na Coreia do Sul, as vendas de mídia física tiveram alta de
28,8%. No Japão, a alta foi de 2,3%. Um outro país que também teve avanço na mídia física
no ano passado, ainda segundo o mesmo relatório, foi a Índia, com avanço de 21,2%. No
mundo todo, os direitos de execução pública e de sincronização em filmes, TV, publicidade e
games também cresceram, abaixo de 10%.
O desempenho positivo da mídia física em determinados países demonstra a grande
variedade de hábitos de consumo, de acordo com país, região, público, faixa etária e tantas
outras classificações. Não podemos afirmar, portanto, que a mídia digital é o futuro do
mercado e a física está desaparecendo. Na outra ponta, também não podemos afirmar que o
mercado não prescinde da mídia impressa diária em suas estratégias de Marketing. Como
veremos nas entrevistas, esta ainda tem um prestígio consistente no campo.
Tinhorão (2017) nos apresenta a trajetória de um mercado da música no Brasil, e um
caminho de profissionalização dos músicos, desde os choros tocados nos salões até as
primeiras gravações em cilindro e disco. A profissionalização dos músicos que acompanhou a
comercialização de publicações musicais e a gravação das músicas em cilindros e discos,
sucedidos pela consolidação de um mercado de bens simbólicos e de uma indústria cultural
brasileira, impulsionada, sobretudo, como veremos a partir de Ortiz (1988), por um projeto do
regime militar estabelecido nos anos 1964 de garantir uma rede por todo o país para
homogeneizar o discurso em torno dele, via rádio, cinema, televisão e imprensa, chega hoje a
um cenário comandado pelas ITCs, conforme o termo é considerado por Schneider (2015), o
qual vamos utilizar como base para a análise, em vez das TICs, por esta, como explica o autor,
contemplar apenas as questões tecnológicas e não os aspectos econômicos e políticos.
A indústria da música no Brasil, como apontamos e analisamos no capítulo 1, a partir
de Ortiz (1988), se fortaleceu expressivamente com o apoio da comercialização de trilhas de
telenovelas, que nasceram e se fortaleceram com o apoio de políticas de Estado voltadas à
17

tecnologia e investimento. A comercialização de trilhas de novela contribuiu efetivamente
para os resultados da indústria fonográfica na segunda metade do século XX (ORTIZ, 1988).
Da mesma forma, empresas jornalísticas se fortaleceram com maquinários e investimentos
diretos, como o incentivo à produção nacional de papel jornal, o que barateou o processo de
produção da imprensa. Já em 2018, os recursos com sincronização em obras audiovisuais para
cinema e TV, publicidade e games tiveram queda de 10%, para US$ 0,9 milhão (Pró-Musica,
2019, p. 4).
O estudo será organizado por capítulos da seguinte forma. O capítulo 1 vai apresentar
o conceito de campo artístico e cultural, a partir de Bourdieu, e o Jornalismo Cultural, como
agente de dois campos autônomos, o jornalístico e o cultural, para em seguida falar sobre o
campo brasileiro, a partir da configuração do sistema de produção, reprodução e circulação de
bens no Brasil, a partir de Ortiz, e sobre o Jornalismo Cultural praticado no país, com
destaque para o Caderno B e o Segundo Caderno. O capítulo 2 se ocupa de explicar o campo
artístico e cultural do novo século, entre as mídias físicas e digitais. Neste, vamos discutir os
conceitos de "midiatização" e "infotelecomunicações" de Sodré e Moraes, respectivamente,
para em seguida abordarmos os conceitos de "cultura bastarda" e cultura "emergente" ou
"residual", a partir de Rincón e Williams. No mesmo capítulo, vamos discutir as novas
dinâmicas do mercado da música, a partir de revisão bibliográfica, entrevistas com agentes e
análise de relatórios da indústria. Por fim, no capítulo 3, vamos analisar as transformações do
Segundo Caderno, abordar a experiência da pesquisadora no Caderno B durante o breve
retorno dele às bancas, e indicar a relação dos agentes entrevistados com este jornalismo.
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Capítulo 1
Jornalismo Cultural entre campos
Bourdieu (2015) diz que a história da vida intelectual e artística europeia pode ser
vista por meio da história das transformações da função do sistema de produção de bens
simbólicos e da própria estrutura desses bens. Tais transformações históricas, destaca o autor,
são “correlatas à constituição progressiva de um campo intelectual e artístico, ou seja, à
autonomização progressiva do sistema de relações de produção, circulação e consumo de bens
simbólicos” (BOURDIEU, 2015, p. 99). Pensar a função do sistema de produção de bens
simbólicos ao longo da história recente do Brasil, e a estrutura dos bens deste sistema, com
foco no mercado de imprensa jornalística e no mercado da música, vai nos auxiliar na
demarcação do campo cultural brasileiro. Nosso recorte será o Jornalismo Cultural em
atividade no Rio de Janeiro, mais especificamente pelos jornais impressos nesta cidade “O
Globo” e “Jornal do Brasil”, considerando o Jornalismo Cultural como agente de dois
campos, o campo jornalístico e o campo artístico e cultural, e ainda como agente de um
subcampo do campo artístico e cultural, o subcampo da música, pela sua representatividade
no que concerne às fortes transformações em suas dinâmicas com a popularização das mídias
digitais.
O sociólogo francês de origem campesina, que viveu entre 1930 e 2002, em texto
publicado originalmente em 1970, com o título Le marché des biens symboliques, traduzido
no Brasil por Sergio Miceli, explica o que foram estas transformações e o processo de
crescente autonomização do campo intelectual e artístico europeu em relação a outros
campos, e ainda as dinâmicas dentro deste mesmo campo, entre um grupo voltado para o
erudito e um grupo voltado especificamente para o mercado, e as variantes entre estes dois
espaços de disputa.
Nesta pesquisa, partimos deste desenho teórico de Bourdieu para pensar o Jornalismo
Cultural carioca dentro de um campo autônomo. Como analisaremos especificamente o
subcampo da música, estudaremos também o sistema de produção, circulação e consumo de
música no Brasil como parte do campo artístico e cultural.
A partir de sua autonomização, o campo artístico e cultural passou a atuar com uma
progressiva liberdade, ou seja, com base em leis e dinâmicas próprias de seus agentes, sem
deixar, contudo, de responder e dialogar com as dinâmicas de outros campos, o campo
político e o campo econômico, por exemplo, como diz Bourdieu quando destaca em nota de
rodapé que “autonomia relativa implica em dependência” (2015, p. 99). Isto é colocado
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porque a autonomia deste campo, no contexto da experiência europeia, é vista a partir da
libertação deste das lógicas e dinâmicas da aristocracia e da Igreja. Neste estudo, não vamos
nos ater às relações entre o mercado da música e a igreja ou a aristocracia. Partimos do
desenho proposto por Bourdieu, que introduz três questões sobre este movimento de
autonomização do campo, destacadas a seguir: a constituição e diversificação do público de
arte e cultura; a diversificação de produtores e empresários "profissionalizados"; e, por fim, os
agentes e espaços consagradores e difusores. Estas formações e diversificações tornam as
relações no campo mais complexas, e impulsionam, também, a citada progressividade de
autonomização do campo. O Jornalismo Cultural, adiantamos, está inscrito neste espaço dos
agentes e espaços consagradores e difusores. A função dele no campo, portanto, de forma
simplificada, é a de difundir e consagrar.
Bourdieu aponta que, conforme vai se formando um campo intelectual e artístico com
seu corpo de agentes correspondente, ocorre também uma oposição entre agentes, como o
artista em oposição ao artesão,
as funções que cabem aos diferentes grupos de intelectuais ou de artistas, em
função da posição que ocupam no sistema relativamente autônomo das
relações de produção intelectual ou artística, tendem cada vez mais a se
tornar o princípio unificador e gerador (e portanto, explicativo) dos
diferentes sistemas de tomadas de posição culturais e, também, o princípio
de sua transformação no curso do tempo (BOURDIEU, 2015, p. 99).

Esta questão da função dos agentes é chave na posição deles no campo e no
funcionamento e dinâmicas do próprio campo. Da mesma forma que buscaremos delimitar
aqui a forma como o Jornalismo Cultural cumpriu sua função como instância de difusão e
consagração a partir da consolidação de um sistema de bens simbólicos no Brasil, também
buscaremos, logo em seguida, analisar as transformações ou não nesta função exercida no
campo, para então responder à questão norteadora desta dissertação, se o Jornalismo Cultural
voltado para o subcampo da música ainda tem ou não relevância, ou seja, se a posição que ele
assumia no campo no século passado sofreu alguma alteração na sociedade das
"infotelecomunicações" (MORAES, 2000).
Consideramos que tais transformações são vistas no Brasil desde a consolidação de um
sistema de bens simbólicos, se intensificam com a estruturação e avanço da indústria cultural
brasileira e se intensificam ainda mais na sociedade das infotelecomunicações. Aumenta a
velocidade das trocas, como ocorreu na Revolução Industrial e continuou a ocorrer até a
midiatização (SODRÉ, 2012), ou a sociedade das infotelecomunicações (MORAES, 2000), e
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esta velocidade continua a diversificar público, instâncias de consagração e de difusão, e o
corpo de produtores e empresários.
De acordo com Schneider, "é o capital, não o 'povo', quem, no decorrer do século XX,
ascende de tribunal em tribunal, até se tornar o juiz da 'Suprema Corte' dos valores
simbólicos" (2015, p. 172). Se, no período anterior ao processo de autonomização do campo
cultural e artístico apontado por Bourdieu, valores da igreja e da aristocracia poderiam guiar
as dinâmicas artísticas e culturais, com o avanço da autonomização do campo e, mais
recentemente, com a "extraordinária aceleração da expansão do capital ('o turbocapitalismo')"
(SODRÉ, 2012, P. 11), agora é apenas o capital e a forma como ele vai guiar os arranjos das
infotelecomunicações que estabelecem o que vai ganhar espaço e legitimidade na cadeia
produtiva da música, ou seja, investimento. É por isto que o Jornalismo Cultural e o mercado
da música serão abordados nesta pesquisa a partir do conceito de campo da indústria cultural
considerado por Bourdieu, em oposição ao campo de produção erudita. A diferença entre
estes dois campos, e a possibilidade de interseção entre eles, será analisada também.

1.1. O conceito de campo artístico e cultural a partir de Bourdieu
Bourdieu delimita um ponto de início no processo de autonomização do campo
artístico e cultural, a Florença do século XV, "com a afirmação de uma legitimidade
propriamente artística" (2015, p. 101). A Igreja e a monarquia tiveram interesse em legislar
sobre esta produção artística, com a preocupação de atribuir funções e posições sociais, mas
depois o campo artístico segue em seu movimento em direção à autonomia. O ritmo deste
movimento, destaca Bourdieu, é diferente de acordo com a sociedade e as esferas da vida
artística, e se acelera com a Revolução Industrial e uma "reação romântica" ligada a uma
"secessão" dos intelectuais e artistas. Bourdieu diz que ocorre ao mesmo tempo o acesso ao
ensino elementar, que permite o consumo cultural de romances por mulheres e novas classes
econômicas. A relação da imprensa com a literatura favorece a produção em série de obras,
como o folhetim, e o jornalismo, frisa Bourdieu, se apresenta como uma "área para
intelectuais marginais" que não encontraram espaço em outro campo.
Na autonomia do campo, Bourdieu aponta uma inclinação dos artistas e dos
intelectuais profissionais de "levar em conta exclusivamente" as normas estabelecidas por
seus predecessores, com estas normas servindo como ponto de partida ou ruptura, além de
uma propensão crescente a se libertar de "toda e qualquer dependência social", das "censuras
morais e programas estéticos" da Igreja, ou dos "controles acadêmicos" e das "encomendas de
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um poder político propenso a tomar a arte como um instrumento de propaganda". Na música,
e nas artes, em geral, tais normas são múltiplas, e crescentes, a cada novo gênero e/ou escola
nascidos no campo. Neste processo de autonomização, uma questão chave é esta formação do
corpo de profissionais e os "progressos da divisão do trabalho" (id., ib.).
Bourdieu faz distinção entre o "valor propriamente cultural" e o "valor mercantil" dos
bens simbólicos, que "subsistem relativamente independentes, mesmo nos casos em que a
sanção econômica reafirma a consagração cultural" (id., p. 102). A escolha da expressão
"relativamente independentes" mostra que não há barreira fixa entre um valor e outro, eles
podem se misturar, apesar de serem um e outro. Bourdieu fala sobre um "paradoxo aparente",
relacionado ao fato de, no momento em que surge um mercado da obra de arte, ainda assim
haver "a irredutibilidade da obra de arte ao estatuto de simples mercadoria, e também a
singularidade da condição intelectual e artística" (id., p. 103).
Segundo as teorias clássicas, o processo de diferenciação das esferas da
atividade humana correlato ao desenvolvimento do capitalismo e, em
particular, a constituição de sistemas de fatos dotados de uma independência
relativa e regidos por leis próprias, produzem as condições favoráveis à
construção de sistemas ideológicos, vale dizer, as chamadas teorias "puras"
(da economia, da política, do direito, da arte, etc.) que reproduzem
as
divisões prévias da estrutura social com base na abstração inicial através da
qual elas se constituem (BOURDIEU, 2015, p. 103).

Para Bourdieu, seguindo a mesma lógica, "tudo leva a crer" que as condições que
permitiram uma teoria pura da arte, ou seja, da arte enquanto arte, foram favorecidas pela
constituição da obra de arte como mercadoria e pelo surgimento da categoria de produtores de
bens simbólicos, voltados ao mercado, com os avanços da divisão do trabalho. Para Bourdieu,
isto teria instaurado uma "dissociação entre a arte como simples mercadoria e a arte como
pura significação, cisão produzida por uma intenção meramente simbólica e destinada à
apropriação simbólica, isto é, a fruição desinteressada e irredutível à mera posse material"
(id., ib.).
Ou seja, não é que o artista, com a constituição de um campo autônomo da arte e da
cultura, vá ficar livre de questões de mercado. Mas, ao se voltar para um público de
compradores anônimos e não mais a compradores que fazem encomendas diretas,
personalizadas, o artista e seu campo acabam desenvolvendo e seguindo tendências que
obedecem a dinâmicas internas do campo e não a um mecenas. A demanda passa a ser "feita
sempre com atraso em relação à oferta" (id. ib.), com base em índices de vendas e de
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"pressões, explícitas ou difusas, dos detentores dos instrumentos de difusão, editores,
diretores de teatro, marchands de quadros" (id., p. 104).
Em consequência, todas as "invenções" do romantismo, desde a
representação da cultura como realidade superior e irredutível às
necessidades vulgares da economia, até a ideologia da "criação" livre e
desinteressada, fundada na espontaneidade de uma inspiração inata,
aparecem como revides à ameaça que os mecanismos implacáveis e
inumanos de um mercado regido por sua dinâmica própria fazem pesar sobre
a produção artística ao substituir das demandas de uma clientela selecionada
pelos veredictos imprevisíveis de um público anônimo (BOURDIEU, 2015,
p. 104).

Bourdieu fornece o ponto de partida, que utilizaremos aqui, para abordar a cultura e as
artes, a não consideração dos bens simbólicos como obra ou criação "superior", mas também
considerando que trata-se de uma resistência do próprio corpo de artistas usar tal concepção
para lidar com as pressões e demandas "imprevisíveis" do mercado.
Ribeiro (2007) fala sobre essa questão da crença na arte como "criação" da "inspiração
inata", como Bourdieu destacou acima. Segundo Ribeiro, o filósofo brasileiro Gerd Bornheim
explica que Marx não chega a "teorizar" sobre o "novo", mas que o "tema é o que conecta
toda a sua teoria" (p. 29), e que "o relevante, na novidade de Marx, é que a criação - antes
divina - passa a ser humana" (RIBEIRO, 2007, p. 30). O artista, então, pode "clamar o papel
de criador, de produtor do inédito, do inaudito" (id., ib.).
Se a arte, ainda hoje, no que chamamos nesta pesquisa de sociedade midiatizada ou de
sociedade das "infotelecomunicações", é ou deveria ser vista como uma "criação", seria algo a
se pesquisar mais profundamente. Esta concepção pode estar diluída no ar, no sentido da
teoria pós-moderna, em uma sociedade em que a mídia tradicional perde seu caráter de
veículo único e oficial, e as redes sociais oferecem a toda a população com acesso a um
computador, smartphone ou tablet, e à internet, a possibilidade de ser também uma voz de
crítica e informação, quando não há mais uma comunicação centralizada, verticalizada e
unidirecional, como apontou Sodré (2012), mas um debate constante entre diferentes vozes.
Nada parece ser criado, mas incrementado, dialogado e transformado. Ou então é criado, sim,
mas a partir do intercâmbio de múltiplas mídias e vozes.
Bourdieu diz que, junto com o surgimento de um "público anônimo de burgueses" e de
métodos e técnicas de mercado sendo adotados pelo mundo artístico e cultural, houve uma
"rejeição dos cânones estéticos (correlato à glorificação do escritor ou do artista, e de sua
missão semiprofética) da burguesia" e também um "esforço para separar o intelectual do
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vulgo", com a tentativa de criar uma distinção entre o produto do "gênio criador" e o produto
"intercambiável" e restrito ao seu valor de mercado, vindo de uma "produção mecânica", além
da defesa de uma "autonomia absoluta do 'criador'" e sua disposição a reconhecer apenas o
"receptor ideal" (id., p. 104).
Para explicar o funcionamento do campo artístico e cultural, Bourdieu faz uma
distinção entre o campo de produção erudita e o campo da indústria cultural. Segundo o
sociólogo, no campo de produção erudita, as regras próprias do campo são as que guiam a
produção em si, enquanto que na indústria cultural as regras são as voltadas não para o campo
cultural, mas para a concorrência e o lucro de mercado.
Segundo Bourdieu, “o sistema de produção e circulação de bens simbólicos define-se
como o sistema de relações objetivas entre diferentes instâncias definidas pela função que
cumprem na divisão do trabalho de produção, de reprodução e de difusão de bens simbólicos”
(id., p. 105). A autonomia do campo artístico e cultural, veremos com o sociólogo francês,
tem relação direta com o fechamento do campo de produção erudita em suas próprias lógicas
e normas, enquanto o campo da indústria cultural terá seu funcionamento com alguma relação
com este campo erudito, mas voltado para o mercado e para o lucro, primordialmente.
O campo de produção propriamente dito deriva sua estrutura específica da
oposição – mais ou menos marcada conforme as esferas da vida intelectual e
artística – que se estabelece entre, de um lado, o campo de produção erudita
[itálico do autor] enquanto sistema de bens culturais (e os instrumentos de
apropriação destes bens) – objetivamente destinados (ao menos a curto
prazo) a um público de produtores de bens culturais, e de outros, e o campo
da indústria cultural especificamente organizado com vistas à produção de
bens culturais destinados a não-produtores de bens culturais (“o grande
público”) que podem ser recrutados tanto nas frações não-intelectuais das
classes dominantes (“o público cultivado”) como nas demais classes sociais
(id., ib.).

Enquanto o campo de produção erudita produz bens para serem apreciados ou
decodificados, pelo menos no curto prazo, como frisou Bourdieu, por um público de
produtores do campo, ou seja, pessoas que compartilham dos mesmos debates e questões
estéticas, a indústria cultural produz a partir de agentes também altamente qualificados
tecnicamente, mas para um público de não-produtores, ou seja, que desconhece questões
próprias do campo cultural e artístico, de diferentes classes sociais, o que não impede também
que estes mesmos produtos tenham elementos a serem decodificados por eruditos. Enquanto o
campo da indústria cultural produz bens que poderiam ser usufruídos por qualquer pessoa,
independente de seu nível de instrução, os do campo de produção erudita exigirão um receptor
especializado.
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O sistema da indústria cultural, portanto, obedece à lei da concorrência para conquistar
o maior mercado possível, e o campo de produção erudita produz suas normas de produção e
critérios de avaliação, seguindo a “lei fundamental da concorrência pelo reconhecimento
propriamente cultural concedido pelo grupo de pares que são, ao mesmo tempo, clientes
privilegiados e concorrentes” (id., ib.).
Marcar o funcionamento do campo de produção erudita e do campo da indústria
cultural vai nos ajudar a entender o funcionamento de todo o sistema de bens simbólicos e,
por consequência, nos fornecer o terreno para analisar e discutir as transformações do campo
artístico e cultural entre as transformações geradas no seio da sociedade das
infotelecomunicações. Segundo Bourdieu, entender essas relações é compreender também “o
funcionamento do campo, a lógica de suas transformações, a estrutura das obras que produz e
a lógica de sua sucessão” (id., ib.).
De acordo com o sociólogo, o campo de produção erudita possui uma “ruptura” com
as “frações não-intelectuais das classes dominantes” (id., ib.). “Em consequência, a
constituição do campo enquanto tal é correlata ao processo de fechamento em si mesmo” (id.,
p. 105-106). É a autonomia do campo de produção erudita, e a sua possibilidade de responder
apenas a suas normas e processos na produção de bens artísticos e culturais, que atribui o
caráter de autonomia ao campo artístico e cultural e que possibilita também, em outros
momentos, seus empréstimos ao campo da indústria cultural.
Nestes processos, as instâncias de consagração e reprodução, como as instituições de
ensino, por exemplo, têm participação específica. Bourdieu explica que estas instâncias
podem “neutralizar” e adaptar os conteúdos do campo de produção erudita, atribuindo um
caráter mais “cotidiano", para passá-los para públicos que não fazem parte deste campo.
Seguindo o arcabouço teórico de Agnes Heller (2014), o cotidiano é envolto em
“preconceitos” e senso comum, relacionados a questões fechadas em experiências
particulares. A partir do momento que o individuo consegue uma “suspensão do cotidiano”,
ele sai do terreno dos preconceitos e do senso comum, e passa a agir e pensar por si. Neste
sentido, consideramos, a partir de Bourdieu, que a indústria cultural e mesmo a forma como a
instituição de ensino lida com a arte erudita tira as complexidades buscadas por este campo de
produção erudita, até mesmo por uma questão de atrair e se fazer entender pelo maior
contingente de público possível, no terreno no senso comum cotidiano, como entende Heller.
No campo de produção erudita, a produção cultural se vê livre de censuras impostas
pelo contato com um público que é alheio à produção artística e cultural. E o corpo de
25

produtores eruditos se torna cúmplice e também crítico. A lógica própria seria a da “superação
permanente determinada pela dialética da distinção propriamente cultural” (id., p. 106), ou
pela “legitimidade cultural”, a “consagração propriamente cultural”.
Pode-se medir o grau de autonomia de um campo de produção erudita com
base no poder de que dispõe para definir as normas de sua produção, os
critérios de avaliação de seus produtos e, portanto, para retraduzir e
reinterpretar todas as determinações externas de acordo com seus princípios
próprios de funcionamento (BOURDIEU, 2015, p. 106).

A crítica de arte, inclusive, diz Bourdieu, é recrutada no interior do próprio campo de
produtores, em grande parte, e esta crítica atribui a si mesma a tarefa de fornecer uma
interpretação criativa sobre os bens simbólicos, garantindo uma inteligibilidade da obra.
Bourdieu cita que, de acordo com Schücking, os críticos mais respeitados e reconhecidos
eram os que tinham acesso aos “arcanos” e que “haviam sido iniciados”, partilhando da
posição estética do grupo, com a possibilidade, inclusive, de romper com determinada estética
e partir para o deciframento de outra. A intervenção do grande público em uma análise ou
julgamento ameaçaria a autonomia do campo de produção erudita. “Destarte, constituem-se
„sociedades de admiração mútua‟, pequenas seitas fechadas em seu esoterismo e, ao mesmo
tempo, surgem os signos de uma nova solidariedade entre o artista e o crítico (id., p. 107).
O grau de autonomia de um campo de produção erudita pode variar conforme o valor
e raridade cultural se afastam ou se aproximam do valor e raridade econômicos. Quanto maior
a distância, maior a autonomia deste campo de produção erudita. Nesta direção, Bourdieu
explica que a capacidade do campo de funcionar em torno da competição pela legitimidade
propriamente cultural influencia diretamente na possibilidade de orientação da produção na
busca por “distinções culturalmente pertinentes em um determinado estágio de um dado
campo”, em relação aos temas, técnicas e estilos, que ganham um valor específico no campo e
determinam as “marcas de distinção”, como especialidades e estilos.
Mesmo no campo do mercado musical de hoje, conseguimos ver disputas de valores e
temas que são ou foram legitimados dentro de determinado segmento. No sertanejo
universitário, por exemplo, gênero musical brasileiro derivado do sertanejo, que tem um
compasso mais rápido e que se popularizou nos últimos anos no país, com penetração também
no mercado internacional4, valores específicos determinam qual mensagem será veiculada.
4

Em 2013, a pesquisadora foi surpreendida quando, em um ônibus com jornalistas chineses, italianos, um russo
e um sul-coreano, em que era a única brasileira, em região industrial da Alemanha chamada Vale do Ruhr, o
rádio comandado pelo motorista começou a tocar música do cantor de sertanejo universitário Gusttavo Lima,
chamada “Balada (Tchê Tchê Rere)”.
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Em 2011, o “sertanejo pegação” que dominava as listas de músicas mais tocadas era o tipo
escolhido pelos cantores sertanejos, que em 2018 já preferiam o “romantismo „de família‟” 5.
Valores, portanto, que se transformaram, e que seguem em transformação, ainda que não
apenas por questões do próprio campo, como é o caso das dinâmicas vistas no campo de
produção erudita, mas, principalmente, por questões voltadas para o mercado.
Outra questão do campo de produção erudita segundo Bourdieu é o primado da forma
de dizer acima do valor do conteúdo ou do tema do que é dito como característica deste
campo, como uma forma de garantir especificidade e uma aura de produto e produtor
insubstituíveis. “O verdadeiro tema da obra de arte é a maneira propriamente artística de
apreender o mundo, ou seja, o próprio artista, sua maneira e seu estilo, marcas infalíveis do
domínio que exerce sobre sua arte” (id., p. 111).
Tais princípios de técnica e estilo ganham uma dinâmica de aprimoramento e rigor
constantes e cada vez mais intensos. Aí está, para o sociólogo francês, o destino dos diferentes
tipos de produção erudita, da pintura e da música ao teatro e poesia, uma realização, no
sentido da conquista da legitimidade, que só ocorre pela afirmação de suas especificidades e
irredutibilidades a outras formas de expressão. Por isto, quase todas as obras artísticas
carregam consigo “a marca do sistema de posições em relação às quais se define sua
originalidade”, e indicações sobre a forma como o autor desenhou a “novidade” de seu
produto em relação a antecessores e contemporâneos. Nesta questão, o crítico dos produtos
artísticos e culturais exerce a função também de apontar estas marcas, e ainda colabora com a
dinâmica do campo de produção erudita quando ajuda a demarcar e dar ênfase a estas
singularidades do produto e do produtor.
Este “sentido público da obra”, que define o produtor e o faz procurar definir-se, é
constituído no “processo de circulação e consumo dominado pelas relações objetivas entre as
instâncias e os agentes que nele estão envolvidos” (id., p. 113). O “sentido público” ou
“conjunto de „propriedades de recepção‟” são “comandadas pela posição relativa que tais
agentes ocupam na estrutura do campo de produção erudita. Outra característica do “sentido
público”, segundo Bourdieu, é que ele só se faz visível no momento da publicação do bem
artístico e cultural. E, na relação entre os agentes, pesa ainda a visão que cada agente tem do
outro e da representação de como o outro o veria.

5

G1. ORTEGA, Rodrigo. Como 'Jenifer' nasceu de piada entre amigos, superou rejeição e virou hit do
verão. 10 de Jan. de 2019. Disponível em https://g1.globo.com/pop-arte/musica/noticia/2019/01/10/comojenifer-nasceu-de-piada-entre-amigos-superou-rejeicao-e-virou-hit-do-verao.ghtml. Acesso em 25 de janeiro de
2019.
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Bourdieu fala sobre a música e o processo de refinamento da arte:
A história recente de um modo de expressão, como por exemplo a
música, extrai o princípio de sua evolução da busca de soluções técnicas
para problemas fundamentalmente técnicos, estritamente reservados a
profissionais dotados de uma formação altamente especializada, e aparece
como a realização do processo de refinamento que tem início desde o
momento em que a música popular é submetida à manipulação erudita de
um corpo de profissionais (id., p. 114).

Bourdieu recorre a marcas e técnicas da história da música como minuetos e loures
para explicar esta trajetória de contínuo refinamento do campo de produção artística e
cultural. Quando estes passaram a fazer parte da vida da corte e de sonatas eruditas, perderam
suas características originais para ganhar ritmo e tempo eruditos. Para Bourdieu, a trajetória
histórica das formas musicais é “a ilustração mais evidente do processo de refinamento que
determina a manipulação erudita”.
Segundo R. Leibowitz, ao se apropriar do acorde de nona, utilizado
raramente pelos músicos românticos e sempre na posição fundamental,
Schoenberg “decide conscientemente tirar daí todas as consequências” e
empregá-lo em todas as inversões possíveis (Ver R. Leibowitz. Schoenberg
et son école. Paris, J. B. Janin, 1947, p. 70). Observa também o seguinte:
“trata-se agora da tomada de consciência total do princípio fundamental de
composição o qual, implícito em toda evolução anterior da polifonia, tornase explícito pela primeira vez na obra de Schoenberg: é o princípio do
desenvolvimento perpétuo” (op. cit., p. 78). Enfim, ao resumir as principais
aquisições de Schoenberg, conclui: “Em suma, tudo isso não faz senão
consagrar de maneira mais aberta e mais sistemática um estado de coisas
que, de modo menos aberto e menos sistemático, já existia nas últimas obras
tonais do próprio Schoenberg e, até certo ponto, em algumas obras de
Wagner” (op. cit, PP. 87-88) (BOURDIEU, 2015, p. 115, nota de pé de
página).

A história melhor acabada sobre este processo de fechamento de um campo em si,
para o sociólogo, contudo, é a da pintura, com, inclusive, uma tendência a comprometer as
chances de recepção das obras no meio exterior ao campo, o que pode revelar a propensão de
tais produtos a cumprir uma função social de distinção, no primeiro momento entre a classe
dominante, e depois entre as classes sociais.
Tal “defasagem estrutural entre oferta e demanda” do campo de produção erudita é
uma questão que influencia a busca do artista pela “originalidade”, que Bourdieu coloca entre
aspas, e acompanha rótulos como o do “‟gênio‟ desconhecido ou maldito”, como também
determina possíveis vidas envoltas em dificuldades financeiras, mas livres para buscar e
reforçar o “valor propriamente cultural” das obras. Entre as características das obras do
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campo de produção erudita, Bourdieu destaca que elas são obras “esotéricas”, pelo fato de
exigirem uma “referência tácita à história inteira das estruturas anteriores”

6

(id., p. 116).

Estas características fazem com que estas obras fiquem ao alcance apenas dos que dominam
um conjunto prático e teórico de um código refinado e seus códigos sucessivos. Na indústria
cultural, contudo, esta recepção é “mais ou menos independente” deste nível de instrução, já
que ela é voltada especificamente para a demanda do público geral. A raridade dos
instrumentos disponíveis para decifrar os códigos eruditos é a desigual distribuição das
condições de acesso a esses códigos. Um exemplo de acesso a esse “código necessário à
codificação”, diz Bourdieu, é o acesso a determinadas instituições escolares, e um exemplo
das “disposições para adquirir tal código” é o pertencimento a uma “família cultivada”.
Mesmo no âmbito do mercado cultural voltado para o grande público, por mais que a
recepção a determinado produto seja “mais ou menos independente” dos instrumentos à
disposição do público, o acesso integral a determinado bem simbólico, por ser um mercado e
exigir valores de troca propriamente econômicos, depende diretamente do espaço econômico
e social ao qual o público pertence. Nos anos 1990, por exemplo, mesmo no campo da música
popular, se os instrumentos disponíveis para fruição não eram, como não são, pela
característica própria do campo, raros, o acesso a estes bens era circunscrito a um
investimento em discos, revistas, livros e TV por assinatura, por exemplo. Outro tipo de
acesso às músicas era pelo rádio FM e AM de música, por meio do qual era possível gravar
faixas musicais específicas em uma cassete, disponível a preços populares. Mas as músicas
tocadas na rádio obedecem e obedeciam a uma lógica promocional e comercial que impedem,
por exemplo, que o público conheça o conteúdo integral de um disco por esta mídia.
No caso dos produtos do campo de produção erudita, contudo, além da questão
econômica como critério de acesso a determinado produto, com valores econômicos, por
vezes, superiores aos da indústria cultural, como no caso da pintura, ainda há a questão dos
critérios de saberes necessários para a compreensão do bem simbólico. Ver uma pintura de
Dalí, por exemplo, e compreender de fato seus valores e signos são caminhos que podem estar
bem distantes um do outro7.
6

Bourdieu destaca que as obras do campo de produção erudita são “puras”, porque exigem uma disposição
estética do receptor; “abstratas”, porque “exigem enfoques específicos, ao contrário da arte indiferenciada das
sociedades primitivas, e mobilizam em um espetáculo total e diretamente acessível todas as formas de expressão,
desde a música e a dança, até o teatro e o campo” (op. cit., p. 116); e “esotéricas”.
7
A pesquisadora recorda aqui de sua experiência pessoal que, ainda que circunscrita a uma trajetória individual,
ajuda a ilustrar a questão da raridade dos instrumentos disponíveis para apreensão dos produtos do campo de
produção erudita. Em um curso sobre a obra de Salvador Dalí, gratuito, oferecido no CCBB Rio, não apenas tive
a surpresa de saber que, para além da questão dos sonhos e da influência da psicanálise, o tema principal da
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Uma definição completa do campo de produção erudita, defende Bourdieu, “deve
incluir as instâncias capazes de assegurar não apenas a produção de receptores dispostos e
aptos a receber (pelo menos a médio prazo) a cultura feita, mas também a produção de
agentes capazes de reproduzi-la e renová-la” (id., p. 117). O museu, por exemplo, é uma
instância que trabalha na consagração, conservando o “capital de bens simbólicos”. Já o
sistema de ensino é colocado como uma das “instâncias qualificadas”, que asseguram a
reprodução de esquemas de ação, expressão, percepção e apreciação.
As relações do campo de produção erudita e do campo da indústria cultural com as
instituições que cumprem uma função de consagração, assegurando a conservação e a
transmissão de bens culturais, acontecem no interior deste sistema, em uma estrutura de
relações de força simbólica que se exprimem por uma hierarquia de áreas, obras e
competências. Tal estrutura inclui as relações entre os produtores e as instâncias de
legitimação, como uma revista ou um jornal cultural, “capazes de consagrar por suas sanções
simbólicas (...) e pela cooptação” (id., p. 117), e entre as diferentes instâncias de legitimação e
suas posições hierárquicas do sistema e pelas suas capacidades de exercer autoridade sobre o
público de produtores culturais e o público em geral. O Jornalismo Cultural, portanto, é
considerado nesta pesquisa como uma instância de consagração dentro do sistema de
produção, reprodução e circulação de bens simbólicos.
“Como a política, a vida na arte consiste em uma luta para ganhar adesões”
(SCHÜCKING, 1966, p. 1978 apud BOURDIEU, op. cit., 2015, p. 119). O cineasta Pedro
Almodóvar, em debate organizado pela revista Cahiers du Cinéma no Festival de Paris de
1998, fez uma declaração em resposta à pergunta sobre quais conselhos daria a alguém que
quisesse se tornar cineasta, que, ainda que em um tom de humor, ajudam a ilustrar esta
discussão sobre as dinâmicas de disputa pela produção e pela legitimidade cultural:
Em, primeiro lugar, é preciso que seja simpático, porque é necessário pedir
favores e fazer com que 20 pessoas aceitem trabalhar de graça para filmar
maior parte dos quadros do pintor em questão no curso girava em torno do onanismo, como, a partir deste
direcionamento para leitura das pinturas, recebi os códigos necessários para enxergar tais mensagens. Os quadros
em si não eram novidade, eu já os tinha visto diversas vezes, mas os elementos para entender e enxergar a
mensagem só me foram passados por meio do curso, ministrado por uma espanhola especialista na obra do
pintor catalão. Outra experiência que me recordo do contato com a produção erudita, e que julgo útil para ilustrar
as questões apontadas por Bourdieu e discutidas nesta pesquisa, foi quando, a convite da Secretaria de Turismo
de Mônaco, como jornalista, assisti a uma peça de companhia de balé de Mônaco, encenando Romeu e Julieta.
Mesmo já tendo conhecimento mesmo que superficial da obra de Shakespeare por meio de diversos produtos da
indústria cultural, sem a posse dos instrumentos para interpretar tais códigos da dança erudita, não consegui
sequer acompanhar o que estava ocorrendo no palco entre os artistas.
8
L. L. Schücking. The Sociology of Literary Taste. Trad. Do alemão por E. W. Dickes, Londres, Routledge and
Kegan Paul, 1966.
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seu primeiro curta-metragem. Depois, é preciso convencer os que vão pagar
os negativos. Ele deve ser simpático, otimista e, se for sexy, melhor ainda.
Para realizar um segundo curta-metragem deve ser persistente, cínico,
atrevido e frequentar uma academia, porque nesse meio tempo também
envelheceu. Deve ser maquiavélico porque, da segunda vez, é preciso
enganar a pessoa que se deixou seduzir na primeira (ALMODÓVAR, 1998
apud STRAUSS, 2008, p. 9) 9.

Bourdieu aponta dois princípios fundamentais de estruturação do campo, a relação de
oposição e complementaridade entre o campo de produção erudita e o campo das instâncias
de conservação e de consagração, e a oposição entre o campo de produção erudita e o campo
da indústria cultural.
Nestas disputas, Bourdieu atribui ênfase à contribuição do sistema de ensino, que
cumpre uma função de legitimação cultural ao transformar um “arbitrário cultural” em
“cultura legítima”, por meio da dissimulação, ao reproduzir a distinção entre obra legítima e
ilegítima e entre forma legítima e a forma ilegítima de abordá-las. O sistema das instâncias de
conservação e consagração cultural cumpre uma função semelhante à função da igreja, diz
Bourdieu. E o grau de reconhecimento de tais instâncias em cumprir esta função se difere.
Por maiores que possam ser as variações da estrutura das relações entre as
instâncias de conservação e consagração, a duração do “processo de
canonização” (montado por estas instâncias antes de concederem sua
consagração) depende diretamente da medida em que sua autoridade é
reconhecida e capaz de impor-se de maneira duradoura. A lei da
concorrência pela consagração que exige e confere poder de consagrar,
condena a uma situação de urgência eterna as instâncias de consagração cujo
âmbito é mais limitado (BOURDIEU, 2015, p. 122).

O reconhecimento de determinada instância no campo, portanto, não é algo dado como
definitivo. O sistema de ensino, por exemplo, que “aspira ao monopólio da consagração das
obras do passado” (id., p. 122), é caracterizado pelo “ritmo de evolução extremamente lento,
paralelo a uma inércia estrutural muito forte” (id., p. 123), que contribui para manter uma
defasagem entre a cultura da produção erudita e a cultura escolar, que acaba “banalizada” e
“neutralizada” para ser melhor inculcada, ou seja, uma cultura que acaba banal, ordinária,
cotidiana, para usar termos de Heller. A instituição universitária, contudo, explica o
sociólogo, é quem terá a “última palavra”. Por mais que os produtores, pela prática e pela
“ideologia profissional”, contestem a autoridade universitária, não conseguem escapar do
poder dela, o que pode ser visto pelas “inúmeras agressões contra a instância universitária”,
que acabam por reconhecer a legitimidade dos “veredictos” (id., p. 127).
9

STRAUSS, Frédéric. Conversas com Almodóvar. Tradução Sandra Monteiro e João de Freire. Rio de Janeiro:
Jorge Zahar Ed., 2008.
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Bourdieu nos aponta ainda, por meio de pesquisa sobre a classe social dos estudantes
de diferentes instituições de ensino na França, dos anos 1960, os instrumentos de distinção
econômica e social entre produtores e público de arte e cultura. Em uma escola voltada à
carreira docente, chamada Claude Bernard, a divisão dos alunos era relativamente equilibrada,
com maior número de alunos das classes médias, seguidos pelos de classes superiores e de
classes populares. Já a Escola de Belas Artes, voltada para a carreira artística, tinha mais de
70% dos alunos de classes superiores, contra 20% de classes médias e menos de 10% de
classes populares. O Conservatório Nacional de Música, que formava cantores e
instrumentistas de sopro, tradicionalmente de origem social mais baixa do que a dos alunos de
instrumento ou composição, por outro lado, tinha menos que 50% dos alunos entre as classes
superiores, em torno de 30% de classes médias e 20% de classes populares.10
Bourdieu faz uma comparação com o campo do direito para explicar que o
desconhecimento de alguém das leis não o isenta de ter que seguir as leis. Também não é
permitido ignorar a “lei cultural”, sob o risco de sanções materiais, como o nível de capital
cultural que influencia a posição dos indivíduos no mercado de trabalho ou em suas relações
sociais, ou sanções mais sutis. Segundo Bourdieu, ao “dissimular o arbitrário que constitui seu
princípio”, “a lei cultural tende a excluir efetivamente a possibilidade real de uma contestação
da lei que consiga escapar à tutela da lei contestada” (id., p. 135).
Compreender a posição e a função do sistema das instâncias de conservação e
consagração é preciso para definir as relações entre o campo de produção erudita e o campo
da indústria cultural, defende o sociólogo. As diferenças ligadas à oposição entre os dois
campos estão especificadas nas diferenças que resultam na relação de cada um deles com o
sistema de consagração. O sistema da indústria cultural obedece substancialmente à
concorrência de mercado, e a estrutura do produto deste campo deriva das condições
econômicas e sociais de sua produção. A submissão deste campo à demanda externa é
caracterizada pela subordinação dos produtores culturais a quem possui os instrumentos de
produção e difusão. Enquanto as obras de arte do passado buscavam atender um público
específico, com seus valores e visões de mundo específicos, a arte média ou cultura média se
volta para um público “médio”, e, mesmo quando se dirige a um grupo específico, tem
potencial para atingir grupos maiores, mesmo que em outros momentos. Bourdieu elenca
como características mais específicas da arte média:

10

Bourdieu não especifica a fonte nem a data desta pesquisa.
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(...) o recurso a procedimentos técnicos e a efeitos estéticos imediatamente
acessíveis, a exclusão sistemática de todos os temas capazes de provocar
controvérsia ou chocar alguma fração do público em favor de personagens e
símbolos otimistas e estereotipados, “lugares comuns” que possibilitam a
projeção das mais diferentes categorias do público (...) (id., p. 137).

Os modos de produção do campo de produção erudita e do campo da indústria cultural
se diferem pela natureza das obras, pelas ideologias políticas e teorias estéticas e pela
composição social dos diversos públicos. Na música, diz o sociólogo, a oposição entre estes
campos é “certamente muito mais brutal do que em qualquer outra atividade” (id., p. 139). O
exemplo que o sociólogo fornece é o do tempo da música clássica nas estações de rádio mais
comerciais e das estações especializadas neste tipo de música, que atingem um “público
extremamente restrito e aristocrático” (id., ib.).
De todo modo, há certo trânsito entre os agentes do campo da indústria cultural e do
campo de produção erudita. Bourdieu aponta que alguns autores com legitimidade no campo
de produção erudita encontram subsistência na indústria cultural, como, no caso de
compositores, no rádio, no cinema e na televisão, e, no caso de escritores, na imprensa de
grandes tiragens. Há ainda, aponta o sociólogo, os produtos intermediários, como:
(...) por exemplo, as obras de vanguarda reservadas a alguns iniciados do
grupo de pares, as obras de vanguarda em vias de consagração ou aquelas já
reconhecidas pelo corpo de produtores, das obras da “arte burguesa”,
destinadas mais diretamente às frações não-intelectuais da classe dominante
e muitas vezes consagradas pelas instâncias de legitimação mais oficiais (as
Academias) e, por último, as obras da arte média, dentre as quais, poder-seia ainda distinguir, segundo a posição na hierarquia social do “público
visado”, a cultura de classe (por exemplo, as obras coroadas pelos grandes
prêmios literários), a cultura símile entendida como o conjunto das
mensagens dirigidas especialmente às classes médias e, em especial, aos
setores em ascensão destas classes (por exemplo, as obras de vulgarização
literária ou científica), e a cultura de massa, ou seja, o conjunto das obras
socialmente genéricas, ou melhor, omnibus11 (id., p. 140).

Um princípio comum entre a arte pela arte e a arte média é a divisão do trabalho. Nas
duas, as obras são produzidas por “artistas e intelectuais altamente profissionalizados” e há
também igual reconhecimento da técnica que orienta tal produção, na busca de um “efeito”,
no caso da arte erudita, e na busca pela “forma”, no caso da arte média, que também busca
efeitos já comprovados anteriormente pela arte erudita e “tomados de empréstimo à arte
erudita” (id., pp. 140-141). É no “culto da forma pela forma”, diz Bourdieu, que alguns
produtos acabam penetrando na indústria legítima. O exemplo que o sociólogo fornece para
11

Em latim, “tudo”, que pode ser visto neste contexto como “para todos”.
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atestar esta afirmação é o do cineasta de faroeste que, ao tomar de empréstimo contribuições
de filmes anteriores do gênero, permite que os produtores de tal campo tenham uma leitura
diferenciada que o público médio teria. Tal “jogo das alusões internas” acaba exigindo ou
oferecendo a possibilidade de um olhar erudito sobre tal obra, mesmo que ela pertença ao
campo da indústria cultural.
Tal diferenciação entre arte pela arte e arte média, contudo, argumenta o sociólogo,
também é uma forma de afirmar que “negócio é negócio” (id., p. 142). E, no fim, os dois
campos funcionam no mesmo sistema. Para Bourdieu, as instituições de ensino contribuem
amplamente nesta dinâmica ao legitimar o que a classe dominante consome e desvalorizar os
bens que a classe dominada transmite, impedindo a formação de “contralegitimidades
culturais” (id., ib.). Neste jogo de diferenciações, conforme frisa o sociólogo, não há como
ignorar o jogo próprio de “fundamentos não-simbólicos da dominação simbólica de uma
cultura sobre a outra”, como a tendência a exaltar a arte média como “cultura popular” e a
uma “canonização da cultura média em bases idênticas”, mesmo quando se tratam de culturas
altamente distintas, mas em posições dominadas na hierarquia das legitimidades (id., p. 143).
Se o campo de produção erudita é autônomo, o campo da indústria cultural é
heterônomo, ou seja, sujeito à força exterior, “condenada a definir-se em relação à cultura
legítima, tanto no âmbito da produção como no da recepção” (id., ib.). Se a arte média renova
técnica e temática é tomando-as de empréstimo da arte pela arte, e, ainda mais, da “arte
burguesa”, de uma ou duas gerações anteriores, e adaptando os temas mais fáceis de serem
reestruturados, segundo Bourdieu, a arte popular “não passa, no essencial, de uma arte erudita
de uma época anterior, sistematicamente reinterpretada em função de um tipo determinado de
uso social (id., p. 144, nota de pé de página).
Neste sentido, inclusive, Bourdieu argumenta que boa parte da atratividade da arte
média está em sua referência à arte erudita e a sua possibilidade de oferecer a quem a
consome algum sentimento de pertencimento a esta última. Bourdieu cita a “relação ansiosa e
infeliz” das classes médias com a cultura legítima (id., p. 156). O elo último destas relações,
portanto, é uma questão de classe econômica e social. Bourdieu vai além e afirma que “o que
comumente se considera „gosto‟, no sentido mais lato do termo, não é outra coisa senão a
competência necessária para apreender e decifrar índices” (id., p. 146). O mesmo ocorre em
outros campos, como o da moda, em que há lojas e marcas socialmente designadas para cada
público, destaca Bourdieu.
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(...) Também no caso da opereta e da “música ligeira”, em particular as
valsas de Strauss, tão citadas nas entrevistas, devem sem dúvida parte da
sedução que provocam junto às classes médias ao fato de que, por ocuparem
uma posição intermediária entre a cançoneta e a “música erudita”, entre o
music-hall e a ópera, podem ser vistas “de baixo” como se fossem gêneros
legítimos (BOURDIEU, 2015, p. 145).

Em outro campo, o das “artes médias em vias de consagração”, colocadas pelo
sociólogo representadas pelo jazz, pelo cinema e pela fotografia, alguns consumidores
assumem a mesma posição que assumiriam diante de um produto erudito, mas tais produtos
também não exigem de fato o conhecimento das regras técnicas e princípios estéticos.
Bourdieu explica que o grau de legitimidade é o que determina o poder de distinção ou de
discriminação.

1.1.1. O Jornalismo Cultural a partir de Bourdieu
Analisaremos o campo artístico e cultural contemporâneo dentro destas lógicas entre
campo de produção erudita e campo da indústria cultural e os espaços entre eles. O
Jornalismo Cultural, como instância de consagração, ainda que hierarquicamente em posição
relativamente inferior à posição de outra instância de consagração, caso das instituições de
ensino, diz Bourdieu, toma de empréstimo métodos e técnicas do jornalismo em si no
tratamento de textos que, mesmo que produzidos para atender a determinada camada
econômica e social, conforme o jornal ou revista em que são publicados, precisam ser legíveis
a camadas mais extensas da sociedade, o que, junto com o caráter diário e “cotidiano” do
jornal, no sentido colocado por Agnes Heller (2014) e Max Weber, este segundo Bourdieu,
contribuem para uma “banalização”. Para o autor, mesmo com episódios de maior abertura a
movimentos acadêmicos e de vanguarda, mais voltados ao campo erudito em si, os jornais
culturais acabam promovendo conteúdos mais voltados ao mercado, funcionando como uma
agenda de eventos a frequentar e produtos lançados a consumir. Os intelectuais e artistas,
contudo, podem eles mesmos ser dependentes deste canal, sob outros interesses:
Poder-se-á objetar que o fascínio que o “sucesso” sempre exerceu junto aos
intelectuais e artistas tende hoje a impor-se de modo muito mais consistente,
pois confere aos detentores de um poder parcial sobre os instrumentos de
difusão (como por exemplo certos jornalistas ou produtores de rádio e
televisão) uma autoridade propriamente cultural (id., p. 156).

Bourdieu frisa que a “intervenção dos instrumentos de ampla difusão”, como,
justamente, os “jornais cotidianos”, conforme categoriza o sociólogo, pode produzir anomia
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no interior do campo de produção erudita, ao engajar os produtores deste campo em “debates
fictícios e truncados” (id., p. 156). Tal consagração dos instrumentos de difusão, contudo, não
consegue concorrer, diz Bourdieu, com a consagração própria do campo de produção erudita.
Neste ponto, o sociólogo justifica tal hegemonia com base em uma suposta tendência do
produtor a não se colocar frente a outros produtores como interessado em recorrer a uma
“concorrência desleal”, o que, na concepção da pesquisadora, pode estar ultrapassado ou
mesmo não tão dominante frente ao avanço do capitalismo financeiro global, afirmação que
exigiria, contudo, pesquisa mais aprofundada.
A ação dos “especialistas da difusão”, contudo, diz o sociólogo, contribui para
conservar e reforçar “hierarquias mais conhecidas e reconhecidas” (id., p. 157). Um exemplo
fornecido pelo autor francês é a tendência dos jornais de recorrer sempre às “altas autoridades
universitárias e acadêmicas” para conferir legitimidade ao seu discurso.
No concerto de ecos ao mesmo tempo ensurdecedores e insistentes que
antecede a fama dos artistas, a imprensa desenha seu papel. A orquestração
rumorosa que concede a certas obras, ou ao contrário, o silêncio negligente
ou proposital com que encobre outras, modificam em alguns casos e, de
modo sensível, o equilíbrio dos valores (...). Acontece com as artes e com as
letras o mesmo que com a política: informar é julgar. Muito mais do que um
novo ministério ou uma lei, a apresentação ao público de um livro ou de uma
obra de arte está sujeita ao gosto apaixonado do redator. Se um jornal bem
informado pode minimizar a importância do ministério e da lei, não poderia
ocultá-los sob pena de provocar os protestos ou o desafeto dos seus leitores.
Em compensação, corre pequenos riscos se deixar passar em silêncio a obra
que acaba de aparecer (LETHÈVE, 195912, pp. 9-10 apud BOURDIEU,
2015, p. 157, nota de rodapé).

O jornalista “cultural”, que Bourdieu coloca entre aspas, e que explica como sendo
tanto “o crítico literário de um jornal” quanto o “intelectual „mediador‟ que divulga ou discute
em revistas de interesse geral destinadas a intelectuais”, pode contribuir na difusão e até
mesmo da consagração de determinada obra artística e cultural, o que dependeria do grau de
legitimidade de sua posição, mas isto não significa que este agente, como consideramos o
jornalista cultural nesta pesquisa, alcance a “consagração pessoal” deste “quase poder” de
consagrar (id., pp. 157-158, nota de rodapé). Tal vulnerabilidade dos jornalistas culturais,
explica o sociólogo, é relacionada a sua subordinação a um sistema que pode facilmente
substituí-los e que os coloca em uma posição de continuarem desconhecidos, apesar de eles
fazerem com que determinados artistas e produtores sejam conhecidos.

12

LETHÈVE, J. Impressionistes et symbolistes devant la presse. Paris: Armand Colin, 1959.
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No Jornalismo Cultural contemporâneo, o conteúdo que é produzido com relação à
música, ainda que de uma música relacionada ao campo da indústria cultural ou ao chamado
campo das “artes médias em vias de consagração”, costuma ser feito também por “iniciados”
no setor, profissionais que têm contato e acompanham as dinâmicas deste mercado. O
jornalista do O Globo Bernardo Araújo (2018) conta que sua rotina profissional envolve
comparecer a espetáculos de música de diversos artistas, mesmo de grupos ou cantores
pertencentes a gêneros que não o agradam. O trabalho dele como crítico e jornalista cultural
envolve acompanhar e participar de diferentes dinâmicas e espaços do campo da música, entre
diversos gêneros de música. Ele conta, contudo, que é difícil haver um show de rock para o
qual ele não seja escalado, levado em conta sua própria familiaridade e gosto. De certa forma,
ele se coloca próximo do subcampo da música como um todo, em todos os seus gêneros, e
ainda se aprofunda no gênero que parece lhe agradar mais.
Na página Transcultura, veiculada no Segundo Caderno do O Globo entre 2011 e
2015, os produtores de conteúdo costumavam escrever sobre os bens e artistas com os quais
se identificavam e que eles próprios consumiam. Esta página em questão buscava abordar
bens e artistas que não ganhavam espaço no restante do caderno, e também buscava e
promover uma nova linguagem jornalística para competir com o conteúdo disponível na web.
Os jornalistas e não jornalistas que produziam conteúdo para esta página, um conteúdo entre a
crítica, o serviço e a agenda, frequentavam de alguma forma os espaços e bens que se
tornavam pauta na página. No Rio Fanzine, conforme contou Carlos Albuquerque em
entrevista à pesquisadora em 2013, o processo de produção era parecido. Os dois produtores
de conteúdo escreviam sobre o gênero que gostavam. Carlos Albuquerque e Tom Leão ainda
atuavam e atuam diretamente no campo, produzindo e fazendo trabalho de curadoria de
eventos, por exemplo (MASCARENHAS, 2013).
A posição de cada agente é o que vai determinar a forma como eles se veem e como
são vistas suas ações no campo artístico e cultural, explica Bourdieu. Um editor literário
específico, por exemplo, diz Bourdieu, tende a receber materiais de escritores ou pretendentes
a escritores de acordo com sua posição no campo, em relação a tendência que tal editor
representa e de sua influência no sistema de produção, reprodução e circulação de bens. E a
posição do candidato à publicação no campo também pode influenciar o destino de
determinado material. Cada agente, portanto, ocupa seu “lugar natural” no campo, a partir da
estrutura deste campo (id., p. 162). Para Bourdieu, tais relações atestam que os “juízos mais
pessoais que se podem fazer a respeito de uma obra mesmo seja a própria obra, constituem
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sempre juízos coletivos por serem tomadas de posição referidas a outras tomadas de posição”
(id., p. 164).
Posições adotadas em relação a um produto artístico, portanto, constituem “estratégias
inconscientes ou semiconscientes” (id., p. 169) no jogo de conquista de legitimidade cultural,
ou melhor, como diz Bourdieu, no jogo pelo monopólio do sistema de produção, reprodução e
circulação. Qualquer tomada de posição cultural está inscrita tanto no campo cultural como no
campo

“político”.

Para

Bourdieu,

mesmo

“pares

epistemológicos”

como

formalismo/positivismo recobrem, na verdade, “posições „políticas‟”.
Ao abordar produtos artísticos e culturais, costuma-se “ignorar os sistemas de relações
sociais nos quais foram produzidos” (id., p. 173). Desta forma, para Bourdieu, uma análise
deste sistema só é sólida se for dependente de uma análise sociológica da estrutura deste
sistema e suas funções em um dado momento de tempo. Para ele, é preciso estabelecer as
condições sociais da produção, reprodução e utilização dos produtos e dos “esquemas de
pensamento” dos quais são produto (id., p. 176). A autonomia relativa do campo de produção
erudita fornece pistas sobre o funcionamento deste campo, mas não é possível dissociar estas
dinâmicas da relação entre o campo de produção erudita e as “relações de força entre as
classes” (id., p. 178).
Como vemos, a função do Jornalismo Cultural no campo depende não só da
legitimidade do veículo jornalístico em questão no mercado, assim como, ainda, da
legitimidade de determinado profissional dentro deste veículo jornalístico. Buscaremos,
contudo, analisar a função e importância do Jornalismo Cultural em geral, mesmo que
especificando, em determinado momento, a legitimidade do veículo que é objeto desta
pesquisa, o Segundo Caderno, e da marca que guiou os caminhos do Jornalismo Cultural no
Brasil, o Caderno B, e seu breve retorno às bancas entre o início de 2018 e início de 2019.
Antes disto, vamos traçar questões específicas sobre o conceito de Jornalismo Cultural.
Abordaremos ainda, reforçamos, este Jornalismo Cultural na perspectiva de um bem do
campo da indústria cultural, que dialoga com o campo de produção erudita, mas que busca um
conteúdo que seja acessível para todos, uma das características apontadas por Bourdieu como
próprias do campo da indústria cultural, alimentada ou não por produtos do campo de
produção erudita.

1.2. Debates acadêmicos sobre o Jornalismo Cultural
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Piza (2009) traça um histórico do Jornalismo Cultural com foco nos profissionais que
o desenvolveram e permitiram que ele se tornasse influente. Um marco do princípio do
Jornalismo Cultural, acredita o autor, seria a revista diária The Spectator, lançada em Londres
de 1711, por Richard Steele e Joseph Addison. O objetivo da publicação era levar o discurso
dos gabinetes, faculdades e bibliotecas para os clubes e assembleias, casas de chá e cafés.
Steele e Addison se tornaram personagens famosos ao tratar dos livros, óperas, festivais de
música e teatro, e até de assuntos políticos, e passaram a servir de referência para a opinião e
para o gosto de muitos.
Addison e Steele comentavam com frequência a difícil adaptação de um
homem do campo que se mudava para Londres. (...). A Spectator se dirigia
ao homem da cidade, “moderno”, isto é, preocupado com modas, de olho nas
novidades para o corpo e a mente, exaltado diante das mudanças no
comportamento e na política (PIZA, 2009, p. 12).

O autor apresenta o surgimento de outros “árbitros do bom gosto”, como Samuel
Johnson e William Hazlitt, para chegar ao século XIX, quando críticos de arte se tornaram
uma espécie de "semideuses". Nesse mesmo período, inclusive, o Jornalismo Cultural ganhou
força no Brasil, com críticos como Machado de Assis e José Veríssimo. No final desse século,
no entanto, o crítico irlandês George Bernard Shaw lançou um novo compromisso para o
Jornalismo Cultural, para que o mesmo passasse a lidar com “ideias e realidades”, que se
comprometesse com as “questões humanas vivas". Já no século XX, o Jornalismo Cultural
passou a priorizar a produção de reportagens e as entrevistas, com menor espaço para as
críticas de arte, enquanto começava a se profissionalizar (id., pp. 13-19).
De acordo com Segura, Golin & Alzamora (2008), a multiplicação de ofertas, produtos
e eventos, iniciada na segunda metade do século XX, dificultou ainda mais o processo de
cobertura do mercado artístico e cultural, mas facilitou a transformação do espaço do
Jornalismo Cultural em algo parecido com uma agenda cultural, deixando de realizar pautas
originais e investigativas.
(...) os cadernos culturais publicados diariamente enfrentam uma série de
impasses, resultantes das próprias rotinas produtivas, da relação conflituosa
com a Indústria Cultural ou mesmo de mudanças relativas à própria
conceituação da função e dos objetivos do que seja JC (CUNHA,
FERREIRA, & MAGALHÃES, 2002).

A pressão do tempo e do espaço nos jornais, intensificada com a constante
profissionalização destes, abre espaço, por exemplo, para que o conteúdo seja submetido ao
enfoque pré-fabricado de assessorias de imprensa.
A despeito de priorizar a notícia, pouco se percebe de inesperado no
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Jornalismo Cultural diário, pois este se ancora predominantemente em
acontecimentos planejados. Entra-se aqui na frequente crítica da relação
desse tipo de cobertura diária com suas fontes, ou seja, a excessiva
dependência das assessorias de imprensa. Tal interferência pauta os cadernos
contribuindo, muitas vezes, para a redução da complexidade de cada tema e
para o pouco esforço de apuração e de reportagem, procedimentos capazes
de garantir uma perspectiva original e diferenciada. (SEGURA, GOLIN, &
ALZAMORA, 2008, p. 77)

Uma análise dos cadernos culturais dos anos 1960 e 1970 revela que a tendência de
homogeneização do conteúdo entre os jornais brasileiros não era uma realidade, pois os
periódicos apresentavam temas tão diversos entre si que davam a impressão de serem
produzidos em diferentes regiões no país13, apesar dos grandes jornais estarem concentrados
na região Sudeste.
A discussão acerca do que a editoria deveria contemplar, além da forma como deveria
conduzir a matéria, é complexa e diversa, a começar pelo fato de que qualquer definição do
que seria cultura é produto da própria cultura em que está inserida e que, se levarmos em
conta que tudo é cultura, como no conceito antropológico de cultura (SANTAELLA, 2003),
teríamos que afirmar que todos os cadernos de um jornal seriam Jornalismo Cultural. A
tentativa dos cadernos de cultura de assemelhar seu conteúdo ao de outras editorias, em forma
e critérios de organização da notícia, como o uso do lead, por exemplo, que é o primeiro
parágrafo de uma matéria que responde a perguntas básicas como "o que?" e "onde?", sem
reconhecer a importância da interpretação, além das polarizações, como entre entretenimento
e erudição ou nacional versus internacional e jornalista versus acadêmico (PIZA, 2009),
ajudariam a incrementar ainda mais este debate.
A cultura, para este jornal, seria então um espetáculo que está ou vai entrar em cartaz,
um livro que virou best seller ou que era muito aguardado, ou um filme que acaba de ir para
as telas de cinema. Avaliação de tendências, peculiaridades de determinada comunidade ou
processos políticos que levaram à certa manifestação artística seriam então facilmente
descartados da pauta, como tantos outros assuntos que poderiam ter relação com a cultura
(SEGURA, GOLIN, & ALZAMORA, 2008, p. 76).
CAVALCANTI (2019), que parte da premissa de que artigos acadêmicos publicados
em repositórios de anais e periódicos "assumem o caráter de documento pela sua
significação", faz uma análise desses artigos relacionados ao Jornalismo Cultural para
apresentar um panorama da produção científica sobre o tema. Ela escolhe um repositório de
referência nacional na área da comunicação, os anais dos Encontros da Associação Brasileira
13

AUGUSTO, Sérgio. Lado B. Rio de Janeiro: Record, 2001 apud Itaú Cultural (2008)
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de Pesquisadores em Jornalismo (SBPJor), "principal fórum brasileiro para a discussão
acadêmica do jornalismo como campo científico", com mais de 500 associados ligados a mais
de cem instituições brasileiras, dos Estados Unidos, França e Portugal. A pesquisa considerou
todo o conteúdo publicado neste espaço sobre o tema entre 2003 e 2013, com a palavra-chave
em questão, que somaram 32 artigos, dois da autoria da pesquisadora, desconsiderados ao
longo da análise realizada por ela.
Cida Golin (UFRGS; 20%), Ana Gruszynski (UFRGS; 13%), Sergio Gadini (UEPG;
13%), Everton Cardoso (UFRGS; 10%), Sara Keller (UFRGS; 10%) e Ana Laura Freitas
(UFRGS; 6%) foram os autores mais recorrentes (CAVALCANTI, 2018, p. 38). Sobre os
objetos mais abordados, Cavalcanti indicou o predomínio de pesquisas sobre cadernos de
cultura e suplementos, com 63% das ocorrências, seguidas por pesquisas relacionadas à
revista impressa (13%); crítica (10%); e coluna e programa de TV, os dois objetos com 7%
das ocorrências cada um. A maioria expressiva das pesquisas relacionadas ao Jornalismo
Cultural faz referência, portanto, aos cadernos e suplementos culturais, que também são o
objeto desta pesquisa. Cavalcanti também notou uma maior parte de estudos relacionados à
música no universo destas pesquisas, que também é o foco desta pesquisa.
Em relação a uma conceituação do que é o Jornalismo Cultural, os autores mais
citados nas pesquisas analisadas por Cavalcanti foram Cida Golin e Everton Cardoso (16%),
seguidos pelo Daniel Piza (12%), Sergio Gadini e José Salvador Faro (8%). Outros como Iván
Tubau; Cunha, Ferreira, Magalhães; e Jorge Rivera registraram 4%. Entre os trechos que mais
foram citados, Cavalcanti destaca que eles apontam, a partir de Golin (2008; 2010 apud
CAVALCANTI, 2018, p. 41),

para um tempo mais processual, que pode converter códigos herméticos a
um público mais amplo através dessa importante função de mediação, que
propõe uma possível aproximação com a experiência da arte. Além disso,
eles mencionam o caráter documental e interpretativo, condicionando uma
mediação intrinsecamente relacionada a um tempo histórico
(CAVALCANTI, 2018, p. 41).

Em seguida, com trechos destacados de Piza, Cavalcanti (2018, p. 42) fala de
"referência ao ensaio, intimamente relacionado às capacidades de contextualização, análise e
argumentação", como um conceito apresentado por este autor para o Jornalismo Cultural.
Gadini, que aparece em seguida no levantamento de Cavalcanti, fala sobre a diversidade dos
produtos e discursos midiáticos relacionados ao Jornalismo Cultural, sob a orientação de
princípios jornalísticos como atualidade, universalidade, interesse, objetividade e clareza,
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funcionando como um reflexo de modos de pensar sociais, como um fazer jornalístico que
oscila entre o que é reproduzido e criado pela editoria. Faro, com o mesmo número de
menções que Gadini, fala sobre uma legitimidade conquistada pelo Jornalismo Cultural para
interpretar os produtos culturais, funcionando como "plataforma interpretadora", que é autora,
que opina e analisa, saindo dos limites da dimensão supostamente apenas noticiosa do
noticiário de outras editorias.
Para Cavalcanti (2018, p. 43), duas questões que se destacam a partir destas definições
são "a mediação e o tempo". "Ao reiteradamente apontar para um lugar de temporalidade
fugidia, que não necessariamente se adapta ao contexto de velocidade irrefreada da mídia,
identifica-se a importância de pensarmos acerca desses pontos à luz do jornalismo cultural"
(idem, ibidem). Citando outros autores, Cavalcanti (2018, p. 44) diz que o jornalismo em si
tem como função informar e apresentar o "presente social", produzindo "memória" e
sugerindo condutas, mas que tal "presente social" do Jornalismo Cultural teria um tempo
menos acelerado. As hardnews, por exemplo, que também consideramos como categoria
informativa quando analisamos o conteúdo do Segundo Caderno nesta dissertação, têm o
"ritmo das notícias duras", "mais descritivas e objetivas", com "identidade narrativa menos
visível" (id., p. 45). Mas o Jornalismo Cultural não é feito só de hardnews e, por vezes,
dependendo do produto, pode nem recorrer a elas como gênero informativo, preferindo
reportagens analíticas e textos de crítica, por exemplo.
Colocado sob um ritmo de produção processual, em vez de responder
mecanicamente às seis tradicionais perguntas (o quê, quem, quando,
onde, como e por quê), o lead em jornalismo cultural perpassa uma série
de singularizações, muitas vezes metafóricas, contextuais e relacionais
que, de modo criativo – referente à criação – chamam o leitor à reflexão,
para além do caráter informativo noticioso. Sendo o jornalismo cultural
esse terreno ainda fértil para as experimentações, nada mais essencial
para o gênero do que refletir sobre a sua temporalidade frente à
necessária velocidade da produção noticiosa atual (idem, ibidem).

Segundo Cavalcanti, apesar de uma demanda pelo espaço das "culturas periféricas ou
marginais" neste espaço jornalístico, "o campo continua reforçando características relativas ao
aspecto 'letrado', limitando-se quase sempre a referenciais elitizados". A pesquisadora chama
atenção também para um suposto menor espaço para a crítica e para o que ela chama de
"ensaísmo", para dar lugar para a "lógica do entretenimento, aliada à ascensão do jornalismo
de serviço". Cavalcanti também aponta que "a lógica específica que perpassa e constitui a
produção nos cadernos e suplementos culturais brasileiros" é a perspectiva da "apreciação,
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comentário ou análise realizada de forma autoral por profissionais que apresentam repertório
acerca do tema" (id., ib.).
Tal relação específica entre o Jornalismo Cultural e "mediação temporal diferenciada",
para Cavalcanti (idem, ibidem), é o que estaria, ela sugere, levando com que o "espaço exíguo
destinado ao gênero esteja gradualmente desaparecendo e subsumindo ao tempo hegemônico
do jornalismo digital". Ela argumenta ainda que "o fato de a maioria dos trabalhos (...) ter
como objeto cadernos de jornais, suplementos e revistas impressas reflete a relação que esse
espaço ainda tem com uma mediação temporal e cultural mais processual do que
necessariamente produtiva". "A crença na mediação da experiência da arte e no ideal de
formação evidencia o quanto as conceituações refletem valores impressos que, atualmente,
talvez não sejam mais consoantes com a temporalidade da internet" (idem, pp. 45-46).
Esta afirmação de Cavalcanti remete diretamente à hipótese inicial da pesquisa desta
dissertação, de que as dinâmicas do próprio mercado jornalístico e do mercado artístico e
cultural, em um território que hoje também é digital, estariam fazendo com que a função do
Jornalismo Cultural do jornal impresso diário de grande circulação estivesse esvaziada, por
uma suposta falta de sincronia com as demandas de um público leitor com novos hábitos e
demandas, e este público mesmo, agora, também produtor de conteúdo, junto com os artistas,
produtores, empresários e quem mais tiver acesso à rede mundial de computadores. Foi isto
que buscamos responder, e é isto que responderemos no decorrer deste trabalho.
Bernardo Araújo, subeditor e crítico de música do Segundo Caderno do jornal O
Globo, nos fala sobre a rotina do jornalista que cobre este setor, e o nível de
comprometimento, cobrança e necessidade de acompanhamento constante para poder
produzir e planejar pautas com conteúdo relevante, no século XX ou agora.
Volta e meia eu encontro um amigo num show, „e aí, você está aqui a
trabalho?‟, todo o show que eu tô eu tô a trabalho. Posso não escrever uma
resenha para aquele show no dia seguinte, mas tudo ali é trabalho. (...) Eu tô
num show do Paulinho da Viola que eu não fui para escrever uma crítica, ah,
mas o João Paulo, filho do Paulinho da Viola, não tá mais tocando, quem é
aquele cara do violão? Ah, é o fulano, Quem é fulano? Aí você descobre,
publica um perfil do fulano, você só sabe isso se eu sei que na banda do
Paulinho da Viola antes tava o João Paulo e hoje tá esse fulano aqui. Então,
tudo é trabalho, não deixa de ser. (...) Tem show que eu não iria só para me
divertir. Aquela primeira vinda da Beyonce foi na Arena no dia do meu
aniversário, eu não tinha vontade de ir na Beyonce no dia do meu
aniversário, na Arena, pegar duas horas de trânsito pra ir, duas pra voltar, e
aquele perrengue, mas eu achava importante ir no show da Beyonce. (...) Aí
a gente volta pra velha história, o repórter de cinema, o crítico de cinema,
tem que ir na cabine de todos os filmes, ah, mas ele tem que estar na redação
também. (...) Eu cheguei aqui no O Globo, você ia cobrir um show à noite,
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você chegava às três da tarde. Aí trabalhava aqui até as oito e ia para o show
montar as suas oito horas de trabalho com as duas coisas. E vai bater em
casa de madrugada (ARAÚJO, 2018).

O Itaú Cultural reuniu cinco docentes da disciplina de Jornalismo Cultural14 em
universidades do país para discutir a forma como a editoria deve se apropriar da cultura, sobre
os gêneros textuais, o papel do caderno como mediador e suas diferenças em relação ao
chamado jornalismo literário, em publicação lançada em 2008. Adriana Rodrigues, da
Universidade Católica de Goiás e da Faculdade Sul Americana em Goiânia, tratava então a
cultura a partir da ótica dos produtos culturais, como objetos feitos para serem apreciados e
que acabam refletindo a cultura em que o produtor está inserido. Leonardo Cunha, da
Universidade Uni, em Belo Horizonte, por outro lado, adotava uma posição de pensar o
Jornalismo Cultural além dos produtos culturais, apesar de assumir a dificuldade que envolve
considerar conceitos mais amplos, como o da cultura para a Antropologia, por exemplo.
Leonardo Cunha relacionava o Jornalismo Cultural "às artes, ao entretenimento e ao lazer",
mas também a "manifestações, fenômenos e comportamentos sociais" (ITAÚ CULTURAL,
2008, p. 50).
Thiago Soares, da Universidade Salgado de Oliveira e das Faculdades Integradas
Barros Melo (Aeso), no Recife, chamava a atenção para o vínculo dos produtos culturais que
são objeto deste suplemento ao conceito de indústria cultural, fazendo com que o Jornalismo
Cultural opere "em um lugar privilegiado e de destaque nas orientações e nas noções de gosto
e de valores que são estabelecidas socialmente” (id., p. 51). Já Heitor Ferraz, da Faculdade
Cásper Líbero, em São Paulo, parte da etimologia da palavra cultura e de sua trajetória do
campo (semear) à cidade (educação) para concluir que “a arte transformou-se em
mercadoria". "A cultura é uma mercadoria dentro de um negócio que se chama jornal, que é,
ele mesmo, outra mercadoria” (id., ib.).
A busca pela delimitação do Jornalismo Cultural é uma tarefa complicada, visto que a
atividade e o estudo dela podem se apresentar de diferentes formas. Muitas também são as
sugestões do que deveria deixar de ser o Jornalismo Cultural. Cunha e Teixeira (2007)
defendem que o Jornalismo Cultural segue a Lógica do Iceberg, ou seja, “a predominância
exagerada” de matérias com foco nos produtos culturais, no lugar das mais voltadas, ou pelo
menos mais atentas, aos processos culturais. Os autores ressaltam que a maior parte das
14

Não é fácil encontrar displinas de Jornalismo Cultural nos cursos de Jornalismo oferecidos nas universidades
brasileiras. A UFF, por exemplo, onde esta pesquisadora cursou graduação em Jornalismo, não ofereceu a
disciplina no período em que estava matriculada. A UERJ, por exemplo, oferece uma pós-graduação paga
voltada para o tema.
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matérias jornalísticas dos cadernos diários de cultura parte do pressuposto de que a notícia é a
própria obra e/ou os artista.
Piza (2003, p. 51) faz uma crítica ao Jornalismo Cultural, afirmando que muito se lê
sobre os lançamentos, mas que raramente se fala sobre estes mesmos produtos culturais
depois que já tiveram uma “carreira”. Cunha e Teixeira acrescentam que as obras são
retomadas pelo Jornalismo Cultural apenas ao final do ano ou da década, quando se costuma
realizar uma retrospectiva do período, ou em aniversários e momentos de premiação.
(...) o jornalista faz uma triagem dos produtos culturais, atua como um filtro,
produzindo perspectivas parciais sobre a cultura de seu tempo. Essa
parcialidade significa priorizar a divulgação dos produtos e relegar a um
segundo plano ou praticamente ignorar certos processos culturais.
(SEGURA, GOLIN, & ALZAMORA, 2008, p. 76)

Cunha, Ferreira e Magalhães lembram que o que facilita a exclusão dos processos
culturais do grupo de objetos do Jornalismo Cultural brasileiro diário é o "aspecto imediatista"
desta produção jornalística, que faz com que repórteres e editores se sintam na obrigação de
noticiar tudo o que acontece no mercado. Cunha e Teixeira também criticam uma exclusão de
questões referentes à economia e à política da cultura. A economia da cultura envolveria
assuntos relacionados à garantia de sua realização, como patrocínios e planejamentos de
marketing, assim como questões acerca da definição de preços de ingressos e cachês, por
exemplo. Como veremos na análise do Segundo Caderno, contudo, este produto não deixou
de discutir políticas culturais e de incentivo nos cadernos analisados nesta pesquisa, mas não
apresentou o tema em muitos dos exemplares analisados.
Para o jornalista Bernardo Araújo (2018), o ideal seria que jornalistas de política
cubram políticas culturais. Para o jornalista do O Globo, assuntos como Lei Rouanet
deveriam ser trabalhados por jornalistas da editoria de Política e não do Segundo Caderno,
sugerindo a realização de intercâmbios entre as editorias, já que estas seriam "fluidas". "Por
exemplo, você bota um repórter de Cultura para ir lá entrevistar o ministro e a reforma na Lei
Rouanet, esse repórter tem que entender o que é Medida Provisória. Quem é da política já
sabe porque é o natural dela" (ARAÚJO, 2018, entrevista à pesquisadora).
Questionado se a mesma dificuldade não seria sentida pelo repórter de Política, já que
este poderia não dominar as dinâmicas do campo cultural, Araújo reforça que, de qualquer
forma, quando o assunto é política cultural, quem cobre política "engole menos sapo" do que
quem cobre Cultura.
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É claro que, a essa altura, você já tem um repórter de cultura que faz isso
há muito tempo e já entende melhor, porque sempre saiu na cultura. (...)
A Lei Rouanet, agora teve um negócio com Infraero sobre o
armazenamento das obras pelo valor da obra, vai ser por peso, essas
coisas, essa é a hard news da Cultura. Isso tem que ser feito. Se você for
olhar o jornal, sai matéria sobre isso na Rio, na Nacional, porque também
tem a ver (ARAÚJO, 2018, informação verbal).

Cunha e Teixeira citam Gomes15 para ressaltar a tendência do Jornalismo Cultural de
escolha pelo conteúdo que emociona e impacta, no lugar de algo que promova a
"compreensão" e o "entendimento". Para o autor citado, isto seria o "jornalismo-espetáculo",
uma dramatização das matérias jornalísticas, com uso de elementos do campo da ficção, do
imaginário e do entretenimento. Uma hipótese de Cunha e Teixeira para o espaço reduzido
dos cadernos de cultura dos jornais a assuntos econômicos e políticos seria uma tendência da
editoria a dar preferência a assuntos mais leves e menos polêmicos. A polêmica ficaria
destinada às questões estéticas, principalmente nas áreas destinadas às críticas.
Pega mal o artista falar em dinheiro, como se ele estivesse se corrompendo
numa mítica pureza da arte. É como se a discussão em questão, que envolve
as indústrias culturais, não fosse importante ao artista, ao público e, portanto,
também irrelevante ao jornalista cultural. (CUNHA & TEIXEIRA, 2007, p.
42)

Ressalta-se ainda a “vocação” dos cadernos culturais para relaxar o leitor para que ele
consiga receber e digerir as notícias “sérias” dos outros cadernos, ou ainda para receber a
mensagem dos anúncios publicitários. Declaração de Patrick Le Lay, presidente da TF1, rede
privada de televisão francesa, sobre a função dos conteúdos de puro entretenimento, ajuda a
explicar esta questão mercadológica.
No fundo, o trabalho da TF1 é ajudar a Coca-Cola, por exemplo, a vender
seu produto. Ora, para que uma mensagem publicitária seja vista, é
preciso que o cérebro do telespectador esteja disponível. Nossos
programas têm a vocação de torná-lo disponível: isto é, diverti-lo, relaxálo, para prepará-lo entre uma e outra mensagem. O que nós vendemos
para a Coca-Cola é o tempo de cérebro humano disponível. (LE LAY,
2004 apud TOLILA, 2007, p. 87)

Outra questão diz respeito às redações cada vez mais enxutas, tendo que lidar com
uma quantidade de informação cada vez maior, dado o ritmo imposto pelas redes sociais e
internet. Sem tempo para produzir matérias mais elaboradas, que exigiriam análise e pesquisa,
jornalistas ainda podem ficar mais condicionados pelos conteúdos oferecidos por assessores
de imprensa, por exemplo - o que, vale reforçar, não vamos caracterizar aqui como algo
15

GOMES,Wilson. Transformações da política na era da comunicação. São Paulo: Paulus, 2004
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necessariamente negativo, já que buscamos localizar o debate em torno do Jornalismo
Cultural, mas esta pesquisa não se dedica a produzir juízos sobre a qualidade do que é
produzido pelo jornalista, pelo assessor ou qualquer outro produtor de conteúdo.
Araújo (2018), entretanto, conta que a pressão exercida sobre a editoria de Política é
muito diferente da exercida sobre a editoria de Cultura, e que há, sim, algum tempo para
produzir conteúdo de qualidade no Segundo Caderno do jornal O Globo.
A Nacional é totalmente um outro esquema, por um lado, é o extremo
oposto do Segundo Caderno. No Segundo Caderno, tudo a gente faz com
cuidado, dá o título, lê, relê, pergunta pro fulano, „o que você achou?‟,
'muda essa vírgula'. Nacional é assim, „faz‟, „pega outra‟, e foi. E aí na
Nacional é assim, 'ah, precisa fazer algum segundo clichê', aí você vai
reler tudo com um pouquinho mais de cuidado, olha, esse título aqui
vamos trocar, não sei o que e pá. E assim, nem um método tá certo nem o
outro tá errado. É claro que se a Nacional tivesse tempo e braço pra fazer
com o mesmo cuidado do Segundo Caderno ela faria, mas como é o
esquema, não tem como (ARAÚJO, 2018)

Um reflexo da influência das equipes de Marketing e assessoria de imprensa 16 de
gravadoras e artistas, contudo, é a publicação dos mesmos espetáculos e lançamentos em
diferentes jornais, seguindo uma agenda própria da grande indústria da música.
Apesar disto, desta relação entre caderno cultural e agenda do mercado da música,
para Faro (2006 apud ITAÚ CULTURAL 2008), já que uma das características do Jornalismo
Cultural é abrigar análises e avaliações da produção simbólica, ele funcionaria então como um
"espaço público de produção intelectual", como "plataforma interpretadora" da cultura e
pensamento de sua época.
O jornalista, crítico musical e pesquisador musical brasileiro Tinhorão (2017) reflete
sobre uma tendência do Jornalismo Cultural a depender de questões externas aos valores
propriamente artísticos e culturais, em texto publicado no Anuário de Jornalismo, revista da
Coordenadoria do Curso de Jornalismo da Cásper Líbero, de 1999, intitulado “Mitos do
Jornalismo Cultural”. Tinhorão aponta que os “critérios ideológico-empresariais” são o
“fundamento” próprio deste fazer jornalístico. Tais critérios, que são os que delimitam o que
pode interessar determinado público do Jornalismo Cultural, são “interesses práticos”, que
subordinam os “valores artístico-espirituais”.

16

Cunha e Teixeira (2007, 42) acreditam que as assessorias de imprensa estimulam ainda mais o comodismo,
com o envio de um volume intenso de conteúdos "com enfoques já devidamente „mastigados‟". Abordam ainda
as estratégias que costumam ser adotadas por elas na tentativa de garantir a cobertura do produto de seus
clientes, fazendo uso da oferta de brindes, viagens pagas (para que os repórteres abram espaço no jornal para
determinado evento, por exemplo), além das promessas de exclusividade.

47

Para Tinhorão, é preciso entender a razão que faz com que meios de comunicação
busquem estabelecer padrões determinados de julgamento na realização deste gênero
jornalístico para compreender tais critérios. Se o órgão de imprensa do mundo capitalista se
organiza como empresa, ele investe capital e espera lucro e conquista de mercado como
retorno, e a informação é o produto oferecido por esta empresa, e deve ser ofertado segundo
as “maiores chances de aceitação” (id., p. 26). O que prevalece, então, são os interesses
comerciais, diz Tinhorão. Uma ferramenta utilizada para atender estes interesses é a pesquisa,
“nunca centradas em possíveis preocupações culturais, mas sempre na descoberta de
oportunidades de mercado” (id., ib.). “Para disfarce de tais escolhas práticas, subordinadas a
evidentes interesses de mercado, os responsáveis pelos meios de divulgação valem-se de
mitos ideológicos, que eles mesmos se encarregam de forjar” (id., p. 27).
Um exemplo do uso desses “mitos ideológicos”, diz Tinhorão, foi a escolha da figura
do “jovem” como público alvo em meados do século 20, e a escolha subsequente de ideais de
modernidade, como o do fim das fronteiras e da globalização, quando veio “a era da alta
tecnologia e internacionalização do capital financeiro” (id., ib.).
Assim, é de compreender que na hora da decisão do que é jornalisticamente
relevante, em termos de informação cultural, todos esses fatores de cunho
ideológico e de interesse econômico viessem a convergir para o da escolha
de formas e temas carregados dessa modernização promissora de satisfação
de desejos pela difusão de sons e imagens universalizadas via satélite
(TINHORÃO, 2017, p. 27).

Tinhorão considera que o espaço onde estes “critérios ideológico-empresariais” se
mostram com maior clareza é justamente no campo da música, especificamente nas escolhas
relacionadas à música popular. O autor faz uma observação bem específica sobre o rock velho
colocado como produto novo para as juventudes, em uma abordagem que não dialoga
diretamente com o intuito desta pesquisa, mas que ilustra o argumento sobre as práticas do
Jornalismo Cultural brasileiro da grande imprensa.

Numa unânime fidelidade ao conceito da modernidade das releituras do rock
– que ultrapassa já seu meio século –, as páginas dos segundos cadernos da
totalidade dos grandes jornais brasileiros transformam press releases
fornecidos pelas multinacionais do disco em amplas reportagens. E é assim
que realizam a fusão colorida de todos os mitos escamoteadores da
realidade: o da modernidade oferecida – para o cultivo de jovens – do velho
como se fosse o novo (representado, no caso, por sons definidos como
universais, quando se sabe que, em música popular, o que se chama de
universal é o regional de alguém imposto para todo o mundo (id., p. 38).
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Para obter lucro e conquistar o mercado, objetivos apontados por Tinhorão como
sendo os da empresa jornalística, o Jornalismo Cultural, como parte desta, responde e
conversa com as lógicas deste mercado. Tinhorão, contudo, apela para uma “criação do
espírito” que se “transforma em produto para o comércio”, passando a reger-se pelas leis de
mercado em vez das leis da estética. De fato, o caderno cultural se comporta como uma
agenda eficiente de serviços e produtos do mercado de bens simbólicos. Ele próprio também é
produto de consumo deste mercado.

1.2.1. Cultura, gosto e indústria cultural

O termo "cultura", para Williams (1979, p. 17), "funde e confunde as experiências e
tendências radicalmente diferentes de sua formação", e exige uma leitura histórica e, como
propõe o autor, uma leitura que reconheça que se trata de um conceito ainda com um futuro
por vir. Se "economia" já foi a forma de organização dos recursos de uma casa e depois veio a
ser todo um sistema de relações financeiras globais, por exemplo, a cultura deixou de se
limitar à colheita para lidar com os mais diversos significados. E pensar os problemas de
conceituar o termo e suas relações com a economia e a sociedade, por exemplo, não exime o
pesquisador de também questionar o que é economia e o que é sociedade. "As perguntas têm
de ser feitas, embora provavelmente não possamos respondê-las sem reconhecer os problemas
inerentes aos conceitos 'sociedade' e 'economia', e que se estenderam a conceitos como
“cultura”, graças à abstração e limitação desses termos" (WILLIAMS, 1979, p. 19).
Segundo Williams, antecipando o que dizem outros autores como Eagleton, até o século
XVIII o termo ficava inscrito em um processo objetivo, de colheita agrícola, do cuidado com
os animais, do cuidado com a mente. Entender o que ocorreu com este termo, defende
Williams, exige entender também o que ocorreu com os termos "sociedade" e "economia", e
estes, por sua vez, exigem o entendimento do termo "civilização". "Civilizar" já era uma
noção antiga, baseada em civis e civitas, denotando educado, ordenado, cortês, e passou por
uma ampliação de significado com o conceito de "sociedade civil", mas precisaria significar
ainda mais, para expressar dois sentidos unidos historicamente, o do Estado em contraste à
barbárie, e o do Estado desenvolvido, a partir de um processo histórico, de um progresso, sob
a ótica do pensamento iluminista do século XVIII.
As duas reações decisivas de um tipo moderno foram, primeiro, a ideia de
cultura, oferecendo um senso diferente de crescimento e desenvolvimento
humano e, segundo, a ideia de socialismo, oferecendo uma crítica social e
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histórica da “civilização” e “sociedade civil”, e uma alternativa a elas, como
condições fixas e realizadas. As ampliações, transferências e sobreposições
entre todos esses conceitos modernos e modeladores, e entre eles e os
conceitos residuais de tipos muito mais velhos, foram excepcionalmente
complexos (WILLIAMS, 1979, p. 20).

No final do século XVIII, "civilização" e "cultura" eram "intercambiáveis", ligados ao
"sentido duplo de um estado realizado e de um estado de desenvolvimento realizado" (id.,
ib.). No final, divergiram por "várias causas". Williams situa a primeira destas, um "ataque à
'civilização' como superficial, um estado 'artificial', em contraposição a um estado 'natural'", a
partir de Rousseau e o movimento romântico. Surge o sentido de cultura a partir de um
"desenvolvimento 'íntimo'", e não externo, gerando uma associação com "religião, arte,
família e vida pessoal", em oposição ao sentido de "civilização" e "sociedade". O sentido de
cultura como "processo geral de desenvolvimento 'íntimo' se ampliou e passou a incluir um
sentido descritivo dos meios e obras desse desenvolvimento", ou seja, "como uma
classificação geral 'das artes', religião e instituições e práticas de significados e valores".
Passou-se a relacionar cultura com "a 'vida interior' em suas formas mais acessíveis e
seculares'", como "imaginação" e "subjetividade" (id., p. 21). O sentido religioso foi reduzido,
e substituído por uma "metafísica da subjetividade e do processo imaginativo". "'Cultura', ou
mais especificamente 'arte' e 'literatura' (em si mesmas dotadas de uma generalização e uma
abstração novas) eram consideradas como o registro mais profundo, o impulso mais profundo,
e o recurso mais profundo do 'espírito humano'" (id., ib.).
O que se viu em seguida, ainda a partir de Williams, foi uma relação entre este sentido de
cultura como processo "íntimo" e "das artes" com uma concepção de conceito social, a partir
da Antropologia e da Sociologia. O termo foi sendo desvinculado da ideia de "razão" e foi
posta a necessidade de falar de culturas e não de cultura. Cuche, neste sentido, nos dá
importante contribuição para pensar o termo.
O sociólogo e antropólogo francês Denys Chuche, em seu livro "A noção de cultura
nas ciências sociais", mais especificamente no capítulo "O estudo das relações entre as
culturas e a renovação do conceito de cultura", traça uma trajetória importante sobre o uso de
termos como “aculturação”, contato entre culturas distintas nos mais diversos níveis de troca e
disputas, que ajuda a esclarecer do que se trata, de fato, quando falamos de cultura nas
Ciências Sociais, e sobre os encontros entre diferentes culturas.
O autor, que faz um convite a uma abordagem cuidadosa do termo cultura, resgata
contribuições de sociólogos como Roger Bastide, com quem trabalhou, sob a ótica de
pesquisas que estudaram o contato entre culturas e a diversidade e especificidade desses
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encontros. A partir destes estudos, criou conceitos como o do “princípio do corte”, que
mostra, como um muçulmano pode promover atividades que contrariam, aparentemente, a sua
cultura tradicional ao atuar em um contexto exterior a esta, sem se desvincular de suas
supostas raízes que, em uma leitura mais superficial, poderia ser chamada de cultura original
ou pura. O termo exprime a possibilidade de atuação em outro campo seguindo as lógicas
dele, sem abandonar representações e costumes de sua própria tradição. Cuche avança para
explicar a impossibilidade de falar sobre culturas originais e puras:
Nenhuma cultura existe em “estado puro”, sempre igual a si mesma, sem ter
jamais sofrido a mínima influência externa. O processo de aculturação é um
fenômeno universal, mesmo que ele tenha formas e graus muito diversos.
(...) Toda cultura é um processo permanente de construção, desconstrução e
reconstrução. (CUCHE, 1999, p. 137)

O sociólogo francês conclui este apontamento sugerindo, inclusive, que talvez fosse
melhor utilizar o termo “culturação”, “já contido em „aculturação‟”, em vez de cultura, para
dar conta do dinamismo desta.
A cultura é compreendida a partir de então como um conjunto dinâmico,
mais ou menos homogêneo. Os elementos que compõem uma cultura não
são jamais integrados uns aos outros, pois provêm de fontes diversas no
espaço e no tempo. Em outras palavras, há um “jogo no sistema,
especialmente porque se trata de um sistema extremamente complexo.
(CUCHE, 1999, p. 140)

No jogo ao qual se refere Cuche, podemos dizer que têm a hegemonia quem tem as
forças para lutar pelo consenso. No campo da cultura global, têm mais força os padrões
estéticos dos Estados Unidos. Mas considerar o campo de produção cultural e artística
brasileiro é levar em conta também as tantas “aculturações”, entre erudito, industrial e
popular, este último no sentido de manifestações inscritas em tradições e manifestações de
grupos, de cerimônias religiosas ou festivas.
A complexibilidade do conceito de “cultura” é, portanto, notável. Tornou-se
um nome do processo “íntimo”, especializado em suas supostas agências de
“vida intelectual” e “nas artes”. Tornou-se também um nome de processo
geral, especializado nas configurações de “modos de vida totais”. Teve um
papel crucial em definições de “artes” e “humanidades”, a partir do primeiro
sentido. Desempenhou papel igualmente importante nas definições das
“Ciências Humanas” e “Ciências Sociais”, no segundo sentido. Cada
tendência se inclina a negar o uso do conceito à outra, apesar de muitas
tentativas de reconciliação (WILLIAMS, 1979, p. 23).

Williams ainda levanta contribuições do debate marxista e de "movimentos radical e
socialista" para o debate do termo, como a concepção de que a "civilização" tinha produzido
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ordem, riqueza e refinamento mas também pobreza, desordem e degradação, e ainda uma
rejeição aos processos teóricos do iluminismo.
A partir deste debate sobre as transformações do termo "cultura", partimos para uma discussão
sobre o termo "gosto". Schneider (2015, p. 56) busca localizar uma origem do termo “gosto”

desde as funções primeiras dos sentidos dos homens e mulheres, isto é, olfato, paladar, tato,
visão, audição, tendo a alimentação como a “base de toda a vida”, para explicar o
“amplíssimo desdobramento do termo gosto do paladar para os juízos de valor „em todas as
línguas conhecidas”. Sem querer reduzir o sentido dos juízos de valor à alimentação utilitária,
o autor sugere uma relação, “ainda que indireta”, entre a alimentação e a produção simbólica
das culturas, entre a alimentação e a moral.
A passagem humana da natureza à cultura se dá através do trabalho racional
cooperativo. O primeiro de todos os trabalhos é aquele orientado para a
alimentação. Daí a utilização do termo gosto ter-se desdobrado da
alimentação para o resto: porque é no gosto que se dá a síntese dialética
entre necessidade (comer) e liberdade (escolher o alimento e o preparo), e
entre prazer (degustar, desfrutar) e conhecimento (identificar, saber onde
encontrar, saber adquirir, saber fazer, saber preservar). Assim, insistimos que
se deve buscar o desdobramento do termo gosto, do paladar para os juízos de
valor, no fato de o trabalho necessário à alimentação anteceder todas as
demais produções humanas, materiais e simbólicas. (Schneider, 2015, p. 57)

Em tradução feita por ele, o autor recorre a Marx para frisar que a alimentação carrega
consigo modos e símbolos que vão além da ação primária de consumir o alimento, pois a
produção cria consigo um objeto, um modo e um motivo de consumo.
Fome é fome, mas a fome satisfeita pela carne cozida, comida com garfo e
faca, é uma fome diferente daquela que mastiga às pressas carne crua com o
auxílio das mãos, unhas e dentes (...) a produção produz o consumo (1)
criando o material para o consumo; (2) determinando os modos de consumo;
e (3) criando os produtos, inicialmente apresentados pela produção como
objetos, na forma de uma necessidade sentida pelo consumidor. Produz
assim o objeto de consumo, o modo de consumo e o motivo do consumo.
[...] (Marx, Gundrisse)17.

A produção para o consumo, então, também determina o que, o como e o por quê de
consumir determinado produto. A música como elemento de consumo carrega consigo as
marcas e dinâmicas estabelecidas pelo mercado do qual faz parte. E o Jornalismo Cultural,
como produto simbólico, também.
Tinhorão (2017, pp. 45-46) acredita que a formação do “gosto musical” tem relação
estreita com uma questão de classe social, e ele frisa que este quadro do gosto se organiza “de
17

Tradução feita por Marco Schneider (2015) – referência
https://www.marxists.org/archive/marx/works/download/Marx_Gundrisse.pdf.
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cima para baixo”. Toda a produção, para ele, “constitui uma projeção do nível cultural em que
se situa o seu criador, chamado de artista”, e toda a obra de arte “exprime a cultura de uma
classe, que é exatamente a do artista”. Ele separa, por exemplo, a “cultura popular urbana não
livresca” da “cultura popular urbana já impregnada”, da “cultura popular urbana de classe
média emergente”, e da “cultura oficial de elite”. A partir deste desenho de Tinhorão, sem
tomar tais definições e separações como estáticas, consideramos que, de fato, o gosto se
mostra a partir do lugar em que podem estar inseridos determinados grupos, em um
determinado momento. Não exclusivamente por uma questão de classe econômica, mas ainda
também de pertencimento cultural e identitário.
Martín-Barbero (1997, p. 63) nos fornece bases para discutir o conceito de "indústria
cultural", a partir da consideração das questões históricas que influenciaram a forma como a
Escola de Frankfurt formulou o termo, com uma "radicalidade" que, "sem dúvida", tinha
como base a "experiência radical que foi o nazismo". O nazismo fez com que o capitalismo
fosse visto em sua dimensão totalizante, ou seja, para além de uma dimensão apenas
econômica, para alcançar o político e mesmo o cultural. Martín-Barbero nota uma "mudança
profunda de perspectiva" neste movimento histórico. O cultural alcançava posto de objeto do
debate da esquerda, como um "espaço estratégico a partir do qual pensar as contradições
sociais".
em lugar de ir da análise empírica da massificação à de seu sentido na
cultura, Adorno e Horkheimer partem da racionalidade desenvolvida pelo
sistema tal e como pode ser analisada no processo de industrialização
mercantilização da existência social - para chegar ao estudo da massa como
efeito dos processos de legitimação e lugar de manifestação da cultura em
que a lógica da mercadoria se realiza (MARTÍN-BARBERO, 1997, p. 63).

No final dos anos 1960, aponta Martín-Barbero (id., pp.63-64), um pensamento
prolonga a reflexão da Escola de Frankfurt, tomando como "eixo a crise entendida como
emergência do acontecimento, contracultura, implosão do social, morte do espaço público ou
impasse na legitimação do capitalismo". Se desenvolve também um esforço para pensar os
novos espaços e sujeitos. Na reflexão latino-americana, se descobriu "tudo o que o
pensamento de Frankfurt nos impedia de pensar por nós próprios, tudo o que de nossa
realidade social e cultural não cabia nem em sua sistematização nem em sua dialética". O
pensamento de Adorno conseguiu maior penetração e continuidade na reflexão latinoamericana, mas Martín-Barbero também levanta as contribuições de Walter Benjamin no
pensar "o popular na cultura não como sua negação, mas como experiência e produção".
Vamos localizar a trajetória deste termo a partir de Martín-Barbero (1997, p. 65). A
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primeira vez que o conceito de "indústria cultural" é utilizado é em um texto de 1947 de
Horkheimer e Adorno, em um contexto que considerava a democracia de massas norteamericana e o nazismo alemão, para pensar um caminho histórico que partia da "razão
ilustrada" para a "irracionalidade que articula totalitarismo e massificação cultural". O
conteúdo do conceito no texto dos dois autores se apresentou não de uma vez, mas por uma
série de âmbitos. O ponto de partida era o "caos cultural", "a perda do centro" e a dispersão, e
então se afirmava que um "sistema" regula a dispersão produzida por ele mesmo.
A "unidade de sistema" é enunciada a partir de uma análise da lógica da
indústria, na qual se distingue um duplo dispositivo: a introdução na cultura
da produção em série "sacrificando aquilo pelo qual a lógica da obra se
distinguia da do sistema social", e a imbricação entre produção de coisas e
produção de necessidades de modo tal que "a força da indústria cultural
reside na unidade com a necessidade produzida"; o ponto de contato entre
um e outro acha-se na "racionalidade da técnica que é hoje a racionalidade
do domínio mesmo (MARTÍN-BARBERO, 1997, p. 65).

Ou seja, a produção em série e a criação de necessidades como força da indústria eram
este "duplo dispositivo", parte da lógica da indústria. Esta afirmação de "unidade do sistema",
argumenta Martín-Barbero, foi uma das melhores contribuições e também uma das mais
polêmicas, ao mesmo tempo, de Horkheimer e Adorno. Se por um lado contribui para mostrar
que "as diferenças podem ser produzidas", por outro a partir dela se conclui a existência de
um "esquematismo" e da "atrofia da atividade do espectador". Ao destacar a forma de assistir
um filme, por exemplo, os teóricos colocam a unidade do sistema "na conta da 'racionalidade
técnica'", tratando como qualidade dos meios algo que poderia ser visto como um modo de
uso histórico quando afirma, por exemplo, que o cinema apresenta um tempo que impede o
espectador de pensar por si.
Em uma "segunda dimensão", Adorno e Horkheimer apresentam a "degradação da
cultura em indústria de diversão" (MARTÍN-BARBERO, 1997, p, 66). Para Martín-Barbero,
neste ponto os dois teóricos conseguem fazer a ligação entre os dispositivos do ócio e os
dispositivos do trabalho, com a diversão atuando para neutralizar os efeitos de uma vida de
exploração no trabalho e ainda de amortização das capacidades de revolta.
A "terceira dimensão" seria a "dessublimação da arte", que tem como ponto de partida
justamente o momento em que a arte se desvincula do sagrado e ganha autonomia de
mercado, e a arte conquista sua liberdade, mas uma liberdade sob as regras de mercado, uma
arte vinculada à repetição de fórmulas, e acessível a todos.
Horkheimer e Adorno param neste ponto, diz Martín-Barbero (1997, PP. 68-69), e
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depois Adorno ainda se empenha nos estudos sobre este "declínio da arte na cultura". O autor
então critica os esforços de Adorno em demonizar um "prazer" na arte, como se isto fosse
algo próprio do "homem trivial", e propõe pensar se na origem da indústria cultural não
estaria a própria "reação frustrada das massas ante uma arte reservada às minorias".
Sabemos que a crítica ao prazer tem razões não só estéticas. Os populismos,
fascistas ou não, têm predicado sempre as excelências do realismo e têm
exigido dos artistas obras que transpareçam os significados e que se
conectem diretamente com a sensibilidade popular. Mas a crítica de Adorno,
falando disso, aponta contudo para outro lado. Cheira demais a um
aristocratismo cultural que se nega a aceitar a existência de uma pluralidade
de experiências estéticas, uma pluralidade dos modos de fazer e usar
socialmente a arte (MARTÍN-BARBERO, 1997, p. 70).

A partir daqui, Martín-Barbero chama a atenção para a característica própria que faz
da arte a arte, o "estranhamento", em um pensamento que dialoga com o conceito que
utilizamos como base nesta pesquisa, o do estudo do "mercado de bens simbólicos" a partir do
campo artístico e cultural e seus desmembramento entre campo de produção erudita, voltado
para códigos internos, e o campo da indústria cultural, voltado à conquista de público e lucro.
Lastimável que uma concepção radicalmente pura e elevada da arte deva,
para formular-se, rebaixar todas as outras formas possíveis até o sarcasmo e
fazer do sentimento um torpe e sinistro aliado da vulgaridade. A partir desse
alto lugar, de onde conduz o crítico sua necessidade de escapar à degradação
da cultura, não parecem pensáveis as contradições cotidianas que fazem a
existência das massas nem seus modos de produção do sentido e de
articulação no simbólico (MARTÍN-BARBERO, 1997, p. 71).

O que para Benjamin era um signo de uma "longa transformação social", para Adorno
era o "signo nefasto", diz Martín-Barbero, que destaca que a "morte da aura na obra de arte"
colocada por Benjamin tem mais relação com essa nova percepção de consumo do que com a
arte em si. A nova percepção, ao romper com a aura, coloca mesmo o "homem de massa" na
capacidade de usar e gozar desta arte.
Nos anos 1960, com Edgar Morin, tem-se um pensamento que combina o pessimismo
dos frankfurtianos com o otimismo dos norte-americanos. "'Indústria cultural' significa para
Morin não tanto a racionalidade que informa essa cultura quanto o modelo peculiar em que se
organizam os novos processos de produção cultural" (MARTÍN-BARBERO, 1997, p. 81).
Para Morin, "divisão do trabalho e a mediação tecnológica não são incompatíveis com a
'criação" artística'". Morin define a indústria cultural como o conjunto dos "dispositivos de
intercâmbio cotidiano entre o real e o imaginário", algo que oferece ao homem a chance de ter
uma "razão maior de imaginário cotidiano para viver" (id., p. 83).
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1.3. O(s) campo(s) brasileiro(s)

Agora que temos um desenho do que consideramos como campo artístico e cultural, a
oposição entre campo da indústria cultural e campo de produção erudita, e as questões
próprias da atividade do Jornalismo Cultural, entre uma discussão sobre os conceitos de
cultura, gosto e indústria cultural, podemos partir para um desenho deste campo no Brasil,
com suas especificidades relacionadas à formação social, política e econômica deste país.
Ortiz, no livro “A moderna tradição brasileira”, explica como o país passou por uma
“modernização” acelerada a partir do golpe de 1964. Segundo o sociólogo, o estágio inicial de
uma “sociedade do consumo” no Brasil se localiza entre os anos 1940 e 1950, e a
“consolidação de um mercado de bens culturais” só nas décadas de 1960 e 1970, com
“desenvolvimento diferenciado” entre os setores, associado às transformações estruturais
pelas quais passou a sociedade brasileira naqueles períodos (1988, p. 113). Podemos
considerar que, quando falamos de um campo artístico e cultural brasileiro, estamos tratando
de um sistema de produção, reprodução e circulação de consolidação recente. A forma como
este

mercado

se

consolidou,

cresceu

e

hoje

está

inserido

no

contexto

das

infotelecomunicações nos dará base para análise do campo cultural e artístico brasileiro
contemporâneo e sobre a participação neste campo do Jornalismo Cultural, especificamente
do jornalismo diário dos grandes jornais impressos.
Certamente, os militares não inventaram o capitalismo, mas 64 é um
momento de reorganização da economia brasileira que cada vez mais se
insere no processo de internacionalização do capital; o Estado autoritário
permite consolidar no Brasil o “capitalismo tardio” (ORTIZ, 1988, p. 114).

Consideraremos este marco fornecido por Ortiz para tratar do mercado de bens
simbólicos brasileiro. A consolidação da indústria deste país tem relação direta com o campo
político brasileiro, e as trocas entre redes de comunicação e poder do Estado garantiram uma
participação importante da televisão, e sua participação no faturamento do mercado da
música, por exemplo.
Mas antes de avançar com este campo cultural da segunda metade do século XX,
retornemos um pouco na história, a partir de Tinhorão e Andrade, para resgatar questões
próprias à atividade musical deste país, antes de prosseguir com a consolidação de um
mercado musical e para a presença do Jornalismo Cultural no mercado de bens simbólicos
brasileiro. A música popular brasileira, em seu berço, teve a contribuição de artistas que a
“História esqueceu” (TINHORÃO, 2017, p. 99). O autor destaca o caso de Gregório de Matos
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Guerra, que, desde o final do século XVII cantava versos ao som de uma viola de arame que
ele tinha fabricado, no Recôncavo Baiano.
Por oposição à música folclórica (de autor desconhecido e transmitida
oralmente de geração a geração), a música popular (composta por autores
conhecidos, e divulgada por meios gráficos, como as partituras, ou através
de gravações de discos, fitas, filmes ou videoteipes) constitui uma criação
contemporânea do aparecimento das cidades com um certo grau de
diversificação social (TINHORÃO, 2017, p. 100).

Schneider (2015, p. 168) nos mostra que, antes do comércio de edições musicais em
larga escala, o "valor simbólico" de um produto artístico e cultural, assim como o prestígio do
artista ou do produtor, fora do campo de produção erudita, para usar os termos de Bourdieu
tomados como base desta pesquisa, "independiam de qualquer medição monetária mais
relevante", enquanto que no campo erudito, diz Schneider, dependiam de questões ligadas
antes à Corte e à igreja e depois à "burguesia ascendente". No século XIX, surge uma
mudança de paradigma, com o crescimento do comércio de edições impressas, segundo Elias,
citado por Schneider.
Tinhorão (2017) aponta que a possibilidade de gravação de sons por processo
mecânico surge na virada do século XIX para o século XX. Antes, “a comunicação da própria
gente das cidades com as fontes de produção musical ainda eram diretas” (id., p. 42), e o
contato com a música dependia da presença de um público e de músicos, encontros que
costumavam ocorrer nos teatros ou nos coretos das praças, conforme relata o autor.
A possibilidade de gravação de sons surge em um primeiro momento por intermédio
de cilindros, e depois a partir de discos. “O aparecimento das gravações em disco no início do
século XX, no Brasil, pegou todos de surpresa”, cita Tinhorão (2017, p. 75). Antes do disco,
os gramofones de Edison eram conhecidos desde o final do século XIX, mas o sistema de
gravação sonora com cilindros de cera tornava o produto frágil e difícil de ser fabricado em
série, o que implicava em um custo acessível apenas para minorias que podiam investir em
um “capricho caro” (id., ib.). Como o mercado ainda não era consolidado, também não havia
a possibilidade de organização de profissionais em torno dele.
De fato, atraindo para salas improvisadas em estúdios mestres de bandas
militares, artistas e intérpretes amadores, ou recrutados no teatro musicado e
nos circos (vários dos primeiros cantores eram palhaços), procurava-se
atender apenas à divertida curiosidade das pessoas, gravando desde músicas
de repertório popular do tempo a cenas cômicas, discursos, anedotas e, até,
simples gargalhadas (TINHORÃO, 2017, p. 75).
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Aproveitando esta citação de Tinhorão, nos atenhamos à dinâmica de reprodução de
músicas gravadas em cilindros e à informação sobre os nomes que faziam parte de um campo
da música: integrantes de bandas militares e artistas de circo. Atentemos também para o fato
de que alguns dos primeiros cantores eram palhaços. Tínhamos, portanto, um campo musical
ligado tanto ao militar quanto ao mundo da arte e do entretenimento.
As primeiras gravações em disco surgem no país na primeira década do século XX, e
Tinhorão destaca Frederico Figner como nome determinante. Figner era um tcheco que
chegou ao Brasil via Estados Unidos, em 1891. Fundou em 1900 a Casa Edson, na Rua do
Ouvidor, no Rio de Janeiro, de onde “lançou a novidade das chapas de 76 rotações, gravadas
dos dois lados” (TINHORÃO, 2017, p. 76).
A escolha do gênero das músicas e a escolha das composições a serem gravadas
ficavam sob a responsabilidade dos próprios cantores e instrumentistas, ou de quem tivesse
maior autoridade dentro destes grupos, como os chefes de grupos musicais. O mesmo
acontecia com as informações que passariam a constar nos selos dos discos. O direito autoral
era uma questão relacionada apenas às partituras impressas. De acordo com Tinhorão, a única
ligação burocrática estabelecida entre gravadora e artista, por exemplo, era um recibo de
serviços de gravação para a Casa Edson ou para as demais gravadoras brasileiras e
estrangeiras que começaram a se estabelecer no país a partir de 1911. No Rio, o autor destaca
a abertura da gravadora dos irmãos Faulhaber, Columbia e Victor. Em Porto Alegre, a casa A
Elétrica. Como não havia padrões rígidos de registro das composições e execuções, também
não havia um padrão para as informações registradas nos selos dos discos, por exemplo.
Esta é uma questão específica na dinâmica do mercado da música no início do século
XX, no qual nasceu e se consolidou o mercado das gravadoras. Os artistas e instrumentistas
tinham maior autonomia sobre o registro e gravação de seus produtos, mesmo nos produtos
que poderíamos enquadrar como de intenções mais comerciais do que artísticas. Mas também
havia pouca preocupação com questões autorais e de registro de gênero musical, o que
dificultava, por exemplo, fornecer os créditos corretamente ao primeiro maxixe gravado, ou
ao primeiro tango brasileiro gravado, porque as músicas poderiam, por exemplo, ser
registradas no selo do disco sem indicação de gênero ou ainda com um gênero equivocado. A
preocupação com questões autorais na contemporaneidade é uma crescente, pelo menos no
discurso do espaço público, enquanto a autonomia de artistas e instrumentistas em relação ao
mercado se reduz, como comprovaremos ou não adiante.
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O primeiro exemplo dessa dificuldade recai exatamente sobre o estilo da
canção brasileira mais popular desde o século XIX em todo o país, ao lado
do lundu, que era a modinha. É que, conforme se pode comprovar pela
relação das gravações realizadas a partir de 1902 pela Casa Edison no
pioneiro selo Zon-O-Phone da série 10.000, o que deveria constituir a
primeira modinha gravada – “O Gondoleiro do Amor”, composta por
Salvador Fábregas sobre versos de Castro Alves – aparece no selo do disco
10.013, gravado pelo cantor Bahiano, sob a indicação de gênero “barcarola”.
Assim, a primeira modinha gravada em disco de 76 rotações pelo processo
mecânico ficaria para a composição “Perdão, Emília”, interpretada pelo
mesmo cantor Bahiano para o disco Zon-O-Phone 10.015, lançado por
aqueles fins de 1902 (TINHORÃO, 2017, p. 76).

O “início de profissionalização” no campo da música popular, diz Tinhorão (2017, p.
79), veio com o registro do primeiro samba com direito do autor protegido. Música e letra do
samba carnavalesco “Pelo Telefone” inscreveram registro de direitos autorais da Biblioteca
Nacional em novembro de 1916.
Outra questão importante no campo da música é que, com a tecnologia da gravação
em disco, a música da cidade passa a chegar mais facilmente a regiões do interior e, apesar do
público da música regional ainda ser direto e local, gravadoras e seus cantores e
instrumentistas se alimentavam dela para atender a uma “demanda de criação” (id., p. 42). De
acordo com Tinhorão, a música popular aparece no Brasil nas duas principais cidades
coloniais, Rio de Janeiro e Salvador, ao longo do século XVIII, quando torna-se possível a
“formação de uma classe média urbana relativamente diferenciada” (id., p. 100). Durante os
primeiros séculos de colonização, diz o autor, os únicos tipos de música ouvidos era os das
danças rituais dos indígenas com instrumentos de sopro, maracás e bate-pés, e os batuques
africanos, muitos fazendo parte também de rituais religiosos, com tambores, atabaques,
marimbas, palmas, xequerés e ganzás. Tinhorão também destaca as “cantigas dos europeus
colonizadores”, com influências ligadas aos primeiros burgos medievais dos séculos XII ao
XIV, chamadas de romances, xácaras, coplas e serranilhas (p. 101). “Fora desses tipos de
música, só se poderiam citar – e já como criações ligadas à arte de elite dos colonizadores o
cantochão das missas e do hinário religioso católico (salmodias cantadas em contraponto) e os
toques e fanfarras militares” (id., p. 101).
Até que chegássemos ao momento de produção em série de discos, o que tínhamos,
em questão de público com uma “expectativa cultural própria”, de forma ampla e regular, só
foi surgir em meados do século XIX, quando a população das principais cidades se
caracterizou como um público que demandava determinadas formas de lazer (TINHORÃO,
2017, p. 101). Os gêneros da modinha, do lundu e do maxixe, por exemplo, eram demanda, e
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estas e outras podiam ser encontradas nos cafés-cantantes, nos teatros de revista e casas de
chope e dos desfiles de Carnaval.
Para que a música estivesse presente em todas essas criações surgidas da necessidade
de organização do lazer na vida das cidades, várias gerações de artistas do povo deram a sua
contribuição, ao som da viola, depois nos conjuntos de choro (à base de flauta, cavaquinho e
violão) e, por fim, manejando instrumentos sofisticados como o piano, ou primitivos como os
pratos raspados com facas dos sambas de partido-alto (TINHORÃO, 2017, pp. 101-102).
Não entraremos na discussão específica sobre o que seria legitimamente popular ou
comercial na história da música brasileira, mas deixamos marcado, entretanto, que este
intercâmbio entre popular, regional e mercado alimentou a indústria fonográfica no Brasil
desde seu nascimento, e mesmo entre erudito e popular.
Quando o Príncipe Regente Dom João chegou com a corte portuguesa no início do
século XIX, modinhas irônicas e espontâneas de Caldas Barbosa tinha se transformado em
“verdadeiras árias de ópera” (TINHORÃO, 2017, p. 103). Um nome que ficou conhecido
neste gênero foi o de Xisto Bahia (1841-1894), chamado de “músico ingênito”, que, “apesar
de não conhecer uma nota de música, sabia comover todo um auditório”. Poetas escreviam
versos para serem cantados por ele e se tornarem “modinhas populares”, e ele também
influenciou nomes da elite e poetas a se lançarem como autores de modinhas. Segundo
Tinhorão, “até o Imperador Dom Pedro II o aplaudiu no espetáculo comemorativo da Batalha
do Riachuelo, em 1880” (id., p. 106), mas Xisto Bahia terminou sua vida com um emprego de
funcionário da penitenciária de Niterói, em 1891, e foi despedido no ano seguinte, quando seu
protetor e presidente do Estado do Rio Francisco Portela foi deposto. Xisto Bahia entra em
depressão, adoece e morre no final de 1894 em Caxambu, Minas Gerais. Anos mais tarde,
porém, a música escolhida para inaugurar a série Zon-O-Phone da Casa Edison é o lundu de
Xisto Bahia “Isto é bom”, cantada por Bahiano, em 1902.
O choro, por exemplo, era considerado “música dos bailes de gente modesta” desde a
metade do século XIX, e ficou cada vez mais popular a partir da década de 1880, com o
crescente de pequenos conjuntos de flauta, violão e cavaquinho, que tocavam à noite nas ruas,
e em bailes de casas de família. Estes grupos eram formados por pessoas da baixa classe
média. Muitos deles eram funcionários públicos, militares que faziam parte de bandas do
Exército ou trabalhadores de repartições federais ou municipais: grande parte trabalhava nos
Correios e Telégrafos. A partir dos anos 1890, cresceu a presença de instrumentos de sopro
nas bandas militares, que tiveram grande importância na formação de músicos. Entre estas
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bandas estavam a do Corpo de Marinheiros, Corpo Policial da Província do Rio de Janeiro,
Guarda Nacional, Batalhão Municipal e a do Corpo de Bombeiros. Além dos militares, os
grupos de choro tinham, por exemplo, cocheiro de bondes de burro e condutor de bondes,
como era o caso do flautista Loló, morto por uma pedrada no movimento conhecido por
Revolta do Vintém18. Tais grupos de choro ainda contavam com palhaço de circo, oficial de
ortopedia, sacristão. De acordo com Tinhorão, podemos apontar, segundo registros, apenas
um “chorão profissional”, Catanhede, tocador de requinta, que não tocava se não fosse pago,
o que, para o autor, talvez pudesse ser explicado pela pouca oferta de tocadores deste
instrumento.
Além da possibilidade de gravar discos, outra oportunidade de profissionalização aos
“velhos chorões tocadores de valsas, schottisches e polcas nas festas de casa de família”
(TINHORÃO, 2017, p. 111) era o teatro de revista, gênero teatral, que estava em movimento
ascendente desde o final do século XIX. No início do século XX, a demanda por músicos
ainda era expressiva, e por vezes o teatro de revista precisava recorrer a maestros estrangeiros.
A partir dos anos 1920, “seria a vez do samba impor (...) outros ritmos populares à
curiosidade da classe média, já agora competindo com a novidade estrangeira da música das
jazz-bands” (id., p. 124). No mesmo momento, chorões aposentaram seus instrumentos ou
aderiram às tais jazz-bands ou às orquestras do cinema ou do teatro musicado. E o próprio
choro passou por um processo de fusão como samba, ganhando nomes como choro-sambabatucada-marcha.
A partir da Segunda Guerra Mundial, o choro transformou-se em apenas
mais um dentre os muitos gêneros criados com o aparecimento da moderna
música de consumo ligada aos interesses das grandes gravadoras
internacionais. (...) Foram realmente os chamados regionais do rádio e dos
estúdios de gravação que, desde a década de 1930 até o aparecimento da
televisão, nos anos 1950, mantiveram vivo em todo o Brasil o estilo básico
de tocar herdado dos primeiros conjuntos de choro. No entanto,
progressivamente, perderam terreno para as orquestras montadas com base
em modelos norte-americanos (...) (TINHORÃO, 2017, pp. 126-127).

Mais tarde, em meados de 1970, houve um resgate do choro, que não passaria da
mesma década, “e novas modas musicais derivadas do rock retomaram seu lugar nos meios de
divulgação, sob o comando das grandes empresas multinacionais da indústria do lazer da era
dos videocassetes” (TINHORÃO, 2017, p. 129).

18

Protesto ocorrido entre 28 de dezembro de 1879 e 4 de janeiro de 1880, nas ruas do Rio de Janeiro, capital do
império brasileiro, contra a cobrança de um tributo de vinte réis, ou seja, um vintém, nas passagens dos bondes,
instituída pelo ministro da fazenda, Afonso Celso de Assis Figueiredo
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A partir do desenho teórico de Bourdieu, podemos afirmar que a indústria cultural
brasileira não se alimentou apenas da produção do campo de produção erudita, mas, ainda, e
talvez principalmente, de tradições e canções populares e tradicionais das mais variadas
matrizes culturais. As trocas culturais foram múltiplas, entre regional e urbano, entre o
supostamente brasileiro e o supostamente gringo. “No Nordeste surpreendi o fox-trot „That‟s
my baby‟ convertido em coco”, relatou Mário de Andrade em artigo nos Diários Associados,
em 6 de fevereiro de 1941 (TINHORÃO, 2017, p. 43).
Mário de Andrade publicou estudos sobre a música brasileira como "Ensaio sobre a
Música Brasileira" (1928) e "Compêndio de História da música brasileira" (1929), este último
reeditado como a "Pequena História da Música", em 1942 (BLOMBERG, 2012, p. 418).
Andrade (2006, p. 1), no primeiro livro citado, de 1928, falava sobre a influência
portuguesa e africana sobre a música no Brasil no período da Monarquia, e afirmava,
portanto, que época citada ainda não tínhamos uma "música brasileira". Os primeiros sinais da
música brasileira, diz o autor, começam a surgir em meados do século XIX, e "principiam
abundando" nos "derradeiros tempos de império". Citando artistas como Vila Lobos, sobre
quem Andrade (2016, p. 2) diz que, "mesmo antes da pseudo-música indígena de agora VilaLobos era um grande compositor", chamava a atenção para a variedade de influências da
música brasileira.
Um dos conselhos europeus que tenho escutado bem é que a gente si quiser
fazer música nacional tem que campear elementos entre os aborígenes pois
que só mesmo estes é que são legitimamente brasileiros. Isso é uma
puerilidade que inclui ignorância dos problemas sociológicos, étnicos
psicológicos e estéticos. Uma arte nacional não se faz com escolha
discricionária e diletante de elementos: uma arte nacional já esta feita na
inconsciência do povo (ANDRADE, 2016, p. 2)

Andrade (2016, p. 4) defendia naquele texto de 1928 que aquele era o período da
"nacionalização", "especialmente nas artes". "Pode-se dizer que o populário musical brasileiro
é desconhecido até de nós mesmos. Vivemos afirmando que é riquíssimo e bonito. Está certo.
Só que me parece mais rico e bonito do que a gente imagina. E sobretudo mais complexo"
(id., p. 5).
Entre diversas problematizações em torno da melodia e do ritmo brasileiros, por
exemplo, Andrade (2016, p. 24) também se perguntava se o país possuía uma orquestra típica.
E ele respondia que sim, "embora elas não sejam tão características como o jazz, o gamelan,
ou os conjuntos havaianos e mexicanos". Ele lembrava questões como a de que a maioria dos
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instrumentos das orquestras brasileiras era importada, o que também não impedia, contudo, o
"caráter nacional" desses conjuntos, para em seguida atestar que "os nossos defeitos", então,
ainda eram "maiores do que as nossas qualidades".

1.3.1. Sistema de produção, reprodução e circulação de bens no Brasil

Com este quadro dos princípios históricos da música popular realizada no Brasil, sobre
os gêneros e figuras envolvidas na produção musical, retornemos a Ortiz e a consolidação da
indústria cultural no Brasil, a partir da experiência do mercado da música, em um momento
em que Estado, redes de comunicação e suas novelas têm influência importante, como antes
tinham os teatros de revista. Neste momento, havia um crescimento do parque industrial e do
mercado interno de bens materiais, aliado ao fortalecimento do parque industrial da produção
de cultura e o mercado de bens culturais. Ortiz destaca que, enquanto o mercado de bens
culturais brasileiro se expande, justamente em um período ditatorial, ocorre uma censura com
duas faces, uma que repreende e outra que disciplina.
São censuradas as peças teatrais, os filmes, os livros, mas não o teatro, o
cinema ou a indústria editorial. (...) O movimento cultural pós-64 se
caracteriza por duas vertentes que não são excludentes: por um lado se
define pela repressão ideológica e política; por outro, é um momento da
história brasileira onde mais são produzidos e difundidos os bens culturais.
Isto se deve ao fato de ser o próprio estado autoritário o promotor do
desenvolvimento capitalista na sua forma mais avançada (ORTIZ, 1988, pp.
114-115).

Com o fortalecimento das redes de televisão, da produção do cinema brasileiro e com
o investimento no papel jornal, promovidos pelo Estado militar, a indústria da música ganha
um reforço, com mais espaços para circular entre seus públicos. Ortiz (id. p. 116) explica a
relação do regime político de então com a indústria de bens culturais. “A Ideologia da
Segurança Nacional” constitui o fundamento do pensamento militar em relação à sociedade. É
ela quem “concebe o Estado como uma espécie de entidade política que detém o monopólio
da coerção”. Este Estado também é “percebido como o centro nevrálgico de todas as
atividades sociais relevantes em termos políticos, daí uma preocupação constante com a
integração nacional”. Se a sociedade é diversa, busca-se uma integração desta “diversidade
social”. Mauro Salles, em palestra na Escola Superior de Guerra em 1974, disse:
O programa brasileiro não aceita a paralisação do crescimento. Ao contrário,
partimos para criar riquezas que agora nos permitem organizar um II Plano
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Nacional de Desenvolvimento em que a palavra Integração, com seu sentido
social e econômico, passa a ter um sentido maior. O II PND vai dar as
grandes linhas para uma expansão ainda mais acelerada do consumo de
massa, do desenvolvimento do mercado interno (SALLES, 1974, p. 619 apud
ORTIZ, 1988, pp. 118-119).

Documentos militares, frisa Ortiz, tinham ideias em torno da coesão social e
“objetivos nacionais”. “Reconhece-se, portanto, que a cultura envolve uma relação de poder”,
argumenta o sociólogo, e também “a importância de atuar junto às esferas culturais” (id., p.
116). Neste período, novas instituições são criadas e se inicia um “processo de gestação de
uma política de cultura”. Algumas das entidades que surgiram no período foram o Conselho
Federal de Cultura, o Instituto Nacional de Cinema, a Embrafilme, a Funarte, a Pró-Memória,
entre outras. Também se reconhece neste período a importância dos meios de massa e a
oportunidade de estabelecer “estados emocionais coletivos”. Sobre estes meios de massa, o
Manual Básico da Escola Superior de Guerra20 dizia: “bem utilizados pelas elites,
constituirse-ão em fator muito importante para o aprimoramento dos componentes da
Expressão Política; utilizados tendenciosamente podem gerar e incrementar inconformismo”.
Para Ortiz, o Estado deveria ser, por isto, ao mesmo tempo um repressor e um
favorecedor de atividades artísticas e culturais. Em 1965, é criada a Embratel, com uma
política de modernização para as telecomunicações. No ano seguinte, houve um incentivo
para a fabricação de papel e também foi facilitada a importação de novas máquinas para
edição. Em 1967, é criado o Ministério das Comunicações e tem início a construção de um
sistema de microondas, inaugurado no ano seguinte, e, no ano posterior, na Amazônia, o que
permite, diz Ortiz, “a interligação de todo o território nacional” (id., p. 118). Ortiz argumenta
que “o sistema de redes, condição essencial para o funcionamento da indústria cultural,
pressupunha um suporte tecnológico que, no Brasil, contrariamente dos Estados Unidos, é
resultado de um investimento do Estado” (id., ib.).
A ideia de uma integração nacional, como visto na palestra de Mauro Salles, é
essencial na promoção de uma revolução no setor das comunicações do país. É a ideologia da
Segurança Nacional quem legitima esta ação do Estado militar no setor das telecomunicações,
prossegue Ortiz, que chama atenção ainda para a criação de um elo entre militares e
empresários a partir desta ideia de “integração” nacional. Os militares surgem alinhados a
uma ideologia moralista, no sentido político e de costumes, sob o argumento de Segurança
Nacional, enquanto os empresários se apegam a uma ideologia mercadológica. “Enquanto os
19
20

SALLES, Mauro. Conferência Escola Superior de Guerra. 4.9.1974, p. 6.
Manual Básico da Escola Superior de Guerra. Depto de Estudos MB-75, ESG, p. 121
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militares propõem a unificação política das consciências, os empresários sublinham o lado da
integração do mercado” (id., ib.). Se ocorre uma despolitização de conteúdo na indústria
cultural, conforme apontado por Ortiz, tal despolitização, contudo, não fugiria aos
fundamentos do próprio funcionamento do campo da indústria cultural, que, como explica
Bourdieu, busca apagar qualquer traço de complexidade para atrair o público mais extenso
possível. Neste ponto, portanto, Estado militar e mercado chegam a uma concordância.
O rigor da censura do Estado militar, contudo, chega a atingir a questão econômica de
alguns setores, como o do Teatro, o que acaba gerando algum atrito neste elo Estado-mercado.
Documento da Associação de Empresários de Teatro, de 1973, diz que a ação
“excessivamente rigorosa” da Censura é um dos fatores que “prejudicam a sobrevivência
econômica da empresa teatral” (PACHECO, 1979, p. 9721 apud ORTIZ, 1988, p. 119). A TV
Globo e a TV Tupi, em resposta a esta censura, chegam a assinar um protocolo de
autocensura em 1973.
Neste relacionamento Estado-mercado, a propaganda ganha força, e tem uma evolução
“intimamente associada ao Estado”, que se torna um dos principais anunciantes nos espaços
publicitários, o que revelava também o poder de censura econômica do Estado. “A censura
„excessiva‟ é certamente um incômodo para o crescimento da indústria cultura, mas este é o
preço a ser pago pelo fato de ser o pólo militar o incentivador do próprio desenvolvimento
brasileiro” (ORTIZ, 1988, p. 121).
O Brasil passa então por uma expansão notável na produção, distribuição e consumo
no mercado de bens simbólicos entre os anos 1960 e 1970. Grandes conglomerados que
controlam os meios de comunicação se consolidam, tornando mais complexas as relações no
interior do campo artístico e cultural. No setor de revistas, a alta foi expressiva. Em milhões
de exemplares, o mercado brasileiro produziu 104 em 1960, saltou para 139 em 1965, 193 em
1970, e 202 em 197522. O caso da Editora Abril também é destaque. Em 1950, ela tinha
comprado o direito de publicar o Pato Donald. Em 1959, ela passa a publicar sete títulos,
aumentando a diversidade de público e conteúdo. Em 1969, a editora já publicava 27 títulos,
para chegar a 1979 com 121 títulos23. Nos anos 1950, o conteúdo se limitava a Pato Donald e
telenovela, com revistas como a “Capricho”. Na década seguinte, surgem revistas mais
especializadas, como a série Pensadores, a revista Quatro Rodas e o Curso Intensivo de
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PACHECO, Tânia. O Teatro e o Poder. In: Anos 70 – Teatro. Rio de Janeiro: Ed. Europa, 1979,
CORRÊA, Thomas Souto. Mercado de Revistas: onde estamos e para onde vamos. Anuário Brasileiro de
Propaganda. 78/79.
23
Epopeia Editoria: uma história de Informação e Cultura. Ed. Abril, abril de 1987.
22
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Madureza. Em 1970, a editora investe na maior atração da camada dominante aos setores
médios e ainda a “franja superior da classe trabalhadora”, com fascículos sobre a história do
homem, da ciência e das artes, por exemplo.
O desenvolvimento do mercado da música no Brasil, por sua vez, também tem
profunda ligação com o desenvolvimento da televisão e de seu produto de maior
investimento, a telenovela. Segundo Ortiz, até 1970, o mercado fonográfico tinha um
“crescimento vegetativo” (id., p. 127). A partir de então, este mercado assume um
crescimento mais significativo, que ocorre devido “às inúmeras facilidades que o comércio
passou a apresentar para a aquisição de eletrodomésticos” (id., ib.). De acordo com dados da
Abinee, citados por Ortiz, a venda de toca-discos cresce 813% entre 1967 e 1980. Já o
faturamento das empresas fonográficas cresce 1.375% entre 1970 e 197624.
Vejamos a evolução da venda de discos na década de 1970:

Tabela 1 - Venda de discos no Brasil na década de 1970, em milhões de unidades.
Compacto
Compacto
Ano
LPs
Fitas
Simples
duplo
1972
11.700
9.900
2.500
1.000
1973

15.000

10.100

3.200

1.900

1974

16.000

8.200

3.500

2.800

1975

16.900

8.100

5.000

3.900

1976

24.000

10.300

7.100

6.800

1979

39.252

12.613

5.889

8.481

Extraído de: ORTIZ, 1988, p. 127.
Fonte: Associação Brasileira de Produtores de Discos.
A tabela acima mostra como o consumo de música se diversificou a partir da venda de
diferentes produtos eletrodomésticos. O crescimento da venda de fitas cassete, por exemplo,
pode ser explicado, segundo o sociólogo, pelo aumento do uso do cassete em automóveis e no
lazer em espaços abertos. O disco de vinil, conhecido como vinil ou Long Play (LP), que foi
introduzido no país em torno de 1950, era considerado caro. Isto até a década de 1960, quando
passou a ser considerado cada vez mais como objeto de consumo mesmo em classes mais
baixas (id., p. 128).
A indústria da música produz álbuns compilados, em discos ou fitas, com seleção de
músicas de gravadoras diferentes, como uma estratégia para atrair classes mais baixas. A Som
24

“Disco em São Paulo”, Pesquisa 6, IDART, 1980 apud ORTIZ, 1988, p. 127.
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Livre é criada em 1969, de acordo com informações fornecidas no website da marca25, para
lançar as trilhas sonoras dos programas da TV Globo. De acordo com Ortiz, a empresa se
especializa no ramo das músicas de novela, deslocando inclusive as multinacionais. Este
movimento tem início em 1970, com a trilha da novela “O Cafona”. De acordo com as
informações do website da empresa, com o sucesso da trilha nacional26 desta novela, a
gravadora lança uma trilha internacional. Em 1976, a Som Livre firma uma parceria com a
gravadora norte-americana RCA Records, para distribuir músicas brasileiras no exterior. No
mesmo ano, a gravadora já era líder no mercado fonográfico, e, em 1982, já detinha 25% do
seu faturamento, segundo Ortiz (1988, p. 128). E não foi só com as trilhas de telenovela e
lançamento de artistas, que ganharam grande destaque no campo, que a gravadora
movimentou suas receitas. Com o terceiro LP do programa infantil Xou da Xuxa, em 1988, a
Som Livre vendeu 3,2 milhões de cópias, e o disco entrou para o Guinness Book.
Consideramos a consolidação da televisão e da publicidade como essenciais à
consolidação do mercado da música. Nos anos 1950, o circuito televisivo era local,
“predominantemente, com problemas técnicos consideráveis” (id., ib.). “A televisão, por sua
simples existência, prestou um grande serviço à economia brasileira: integrou os
consumidores, potenciais ou não, numa economia de mercado” (id., ib.). Ortiz considera o
desenvolvimento da televisão como a melhor representante da consolidação da indústria
cultural no Brasil. Ele reforça que o investimento do Estado na área de telecomunicações
permitiu que grupos privados efetuassem a buscada integração de mercado no país, o que
precisou de um fortalecimento na produção de aparelhos eletrônicos, e na distribuição e
melhoria de condições técnicas. Ortiz cita o videoteipe como exemplo de tecnologia
importante para a transmissão televisiva.
O volume de aparelhos produzidos em 1970 acabou com a necessidade de importação.
Sobre o número de domicílios com TV, em 1970 eram 4,259 milhões de domicílios, e em
1982 já eram 15,855 milhões, conforme aponta Ortiz (id., p. 130), com base em documento da
Presidência da República divulgado em 198327.
O sociólogo brasileiro destaca, citando Herbert Schiller, que a “comunicação segue o
capital, e que o capital se relaciona intrinsecamente com a publicidade” (id., p. 130). Para o
autor, seria impossível abordar o advento da indústria cultural brasileira sem considerar o
25

Disponível em <https://www.somlivre.com/quem-somos#quemsomos>. Acesso em 10 de Abril de 2019.
A trilha nacional da novela “O Cafona” contava com composições de Roberto Menescal, Ivan Lins, Dori
Caymmi, Nelson Motta, entre outros (idem).
27
“Mercado Brasileiro de Comunicação”. Brasília, Presidência da República, Secretaria de Imprensa e
Divulgação, 1983, p. 87.
26

67

papel da publicidade, que, segundo ele, é o instrumento pelo qual todo o conjunto da
comunicação se sustenta, e não apenas no caso brasileiro. O investimento em propaganda foi
de 152 milhões de cruzeiros em 1964; 1966 foi de 440 milhões de cruzeiros; e o valor foi se
multiplicando, atingiu 960 milhões de cruzeiros em 1968, até chegar a 6,3 bilhões em 197428
e 12,6 bilhões em 1976, segundo dados publicados por fonte diversa da dos números
anteriores29.
De acordo com Maria Arminda Arruda30 (1978 apud ORTIZ, 1988), as taxas de
crescimento da publicidade vistas no Brasil entre 1970 e 1974 não foram vistas em nenhum
outro país, mesmo os mais avançados. Em 1972, o Brasil superou países como Itália, Holanda
e Austrália, e em 1974 se tornou o sétimo mercado de propaganda do mundo. E tal
crescimento arrastou junto com ele a criação de novos serviços profissionais. A publicidade
exige cálculos de mercado, para entender o cliente e a capacidade de penetração de
determinado produto. Com isto, institutos de pesquisa mercadológica se multiplicaram na
década de 1960.
A indústria cultural tem a “necessidade de responder à demanda de um mercado onde
existem faixas econômicas diferenciadas a serem exploradas”, reforça Ortiz (id., p. 132).
Ainda que tardia, portanto, em relação a países desenvolvidos, vemos que a consolidação de
um mercado de bens culturais no Brasil, uma vez iniciada como um projeto de mercado e
Estado, foi rápida.
O sociólogo frisa que “uma nova tendência se esboça para a maximização dos lucros:
a formação de redes” (id., p. 133). Redes nacionais de rádio integram redes regionais que
transmitem uma programação em comum para diversas partes do país, com o objetivo de
fortificar o papel do rádio também como uma alternativa publicitária, em um momento em
que a televisão concentrava tais investimentos. O público do rádio deixa de ser considerado
como “local” e passa a fazer parte de um “mercado nacional consumidor” (id., ib.), e estas
redes adotam uma característica essencial na definição de Adorno e Horkheimer, citados por
Ortiz, para a indústria cultural, a padronização. Programas, publicidade e mesmo as vozes dos
apresentadores são estandardizados.
Ao longo deste processo de transformação, que Ortiz chama de “modernização da
sociedade brasileira”, os “capitães da indústria” cedem lugar para a figura do “manager” (id.,
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p. 134). O espírito empreendedor-aventureiro de Chateaubriand caracteriza toda uma época,
mas é inadequado quando se aplica ao capitalismo avançado. Nos anos 60 e 70, os grandes
empreendedores do setor cultural são outros. Homens que administram conglomerados
englobando diversos setores empresariais, desde a área da indústria cultural até a indústria
propriamente dita (id., ib.). Ortiz cita três “impérios” deste período – Civita, Marinho, e Frias
e Caldeira –, que seguiram em algum momento esta nova tendência de gerenciamento de
negócios, conforme o quadro a seguir:

Quadro 1: Listagem de empresas das famílias Civita, Marinho e Frias e Caldeira no Brasil,
ao longo dos anos 1960 e 1970.
Família
Empresas
Civita
Editora Abril, Distribuidora Nacional de
Publicações,
Centrais
de
Estocagem
Frigorificada, Quatro Rodas Hotéis, Quadro
Rodas Empreendimentos Turísticos.
Marinho
TV Globo, Sistema Globo de Rádio, Rio
Gráfica,
VASGLO
(promoção
de
espetáculos), Telcom, Galeria Arte Global,
Fundação Roberto Marinho.
Frias e Caldeira
Folha da Manhã S.A., Impress, Cia.
Lithográfica Ypiranga, Última Hora, Notícias
Populares, Fundação Cásper Líbero.
Fonte: Ortiz, 1988, p. 134.

A história das organizações que construíram não coincide mais com a
história individual do seu fundador; ela se apoia e se sustenta no esforço de
inúmeros profissionais, alguns mais conhecidos, outros anônimos, que
reproduzem e recriam a racionalidade da empresa no seu dia-a-dia (id., p.
135).

A TV Excelsior, fundada em 1960, foi quem deu os primeiros passos na criação de
uma “identidade entre tempo e espaço comercial” (id., p. 137). A programação passa a seguir
horários rígidos, com programas de periodicidade diária, como a telenovela, e com uma
sequência de programas. A programação da TV, portanto, ganha um tempo passível de
medida e venda. A TV Globo aprofunda esta relação com o tempo televisivo no momento em
que deixa de ser dirigida por pessoas do campo artístico para o ser por executivos das áreas de
Marketing e Planejamento. Entre as novidades implementadas pela Globo naquele período,
vem uma nova forma de usar o tempo dos comerciais, por meio da comercialização de
pacotes de horários. A consolidação da indústria cultural brasileira foi acompanhada,
portanto, de uma nova forma de lidar com os negócios, uma “modernização”. Entender esta
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mudança no ethos profissional nos conglomerados de comunicação e entretenimento ajuda a
entender as dinâmicas de um campo hoje dominado pelas grandes corporações.
Ortiz avança para uma análise desta “racionalidade” na área jornalística, que nos
levará para a questão própria do objeto desta pesquisa, o jornalismo. O sociólogo ressalta que
a Folha da de S. Paulo tem seu início em 1921, com o nome “Folha da Noite”. Em 1931, é
vendida e ganha novo nome, “Empresa Folha da Manhã Ltda., período em que “o jornal é
representante da oligarquia e assume uma posição marcadamente agrarista”, segundo Ortiz
(id., p. 138). É vendida novamente, em 1945, sob a direção de um “típico weberiano
Calvinista”, nas palavras de Ortiz, e profundamente ligado a uma ideia de eficiência. A
empresa passa por uma série de reformas, com nova sede e uma pequena indústria gráfica, a
Impress, que em 1948 se volta para fora também da própria empresa, fornecendo serviços
para outras. Surge uma preocupação, nesta fase, de introduzir novas normas de Redação, e
prêmios salariais para os profissionais que escrevessem mais, benefício contabilizado de
acordo com o tamanho das publicações desses jornalistas. Entra, também, como em outros
jornais, o padrão do deadline, contribuindo para um caráter mais burocrático na produção de
notícias em série no jornalismo. Em 1956, o parque gráfico impõe desafios, e a tentativa de
imprimir três edições diárias se mostra inviável. Neste momento surge a edição diária única,
chamada Folha de S. Paulo. Em 1962, o Grupo Frias-Caldeira compra a Folha, que passa por
uma reestruturação profunda, passando então a fazer parte de um grande conglomerado. A
empresa investe no Novo Manual de Redação, que buscava homogeneizar os textos do jornal.
Com a automação, o jornal passa a produzir mais com um custo menor. Em entrevista a uma
tese de doutorado em 1986, de Gisela Goldenstein, na USP, Otávio Frias Filho, então editorchefe da Folha, contou:
Temos combatido a ideia de que o jornalismo tem uma missão a cumprir, no
sentido mais político-partidário ou romântico, meio místico, que existe em
torno disso: a missão da imprensa. A gente procura ver a imprensa como um
serviço público prestado por particulares, daí a gente estar sempre
procurando saber onde está o interesse do leitor e vamos satisfazer esse
interesse – porque a gente quer fazer um jornalismo mais exato, mais agudo,
mais agressivo, a gente quer vender mais jornal, subir sua circulação
(FILHO, 198631, apud Ortiz, op. cit., pp. 140-141).

A TV Excelsior também foi autora de uma ideia relacionada ao planejamento do
tempo de exposição dos artistas de maior sucesso na TV, para não saturar a imagem deles
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com os telespectadores, o que foi chamado de “planejamento de exposição da aura, elemento
fundamental para o funcionamento do sistema de ídolos". Uma aura, contudo, explica Ortiz,
“diferente da desejada por Benjamin, mais se aproximado de uma estratégia para provocar no
consumidor a ilusão de unicidade da „obra de arte‟” (id., p. 142).
Ocorre, neste momento, mais um período de intensificação na divisão do trabalho,
com o surgimento de diversos cargos para diferentes funções. Só para uma telenovela, por
exemplo, surgiram diversos cargos e funções.
O crescimento do número de fotógrafos também é apontado como termômetro da
consolidação do mercado de bens simbólicos brasileiro. Nos Estados Unidos, entre 1880 e
1930, o número de fotógrafos passou de 9.900 para 39 mil. No Brasil, ocorre um
desenvolvimento semelhante, porém mais tarde. Em 1950, o país contabilizava 7.921
fotógrafos. Número que subiu para 13.397, em 1960; e saltou para 25.453 nos anos 1970 e
para 48.259, na década seguinte (id., p. 143).
De acordo com Ortiz, é em 1930 que se instaura nos Estados Unidos uma “verdadeira
indústria da cultura”, o que, para o autor, “sinaliza que determinadas mudanças estruturais
levam necessariamente a certos fenômenos”, que lhe parecem ser internacionais. Para o autor,
a constituição da sociedade de consumo norte-americana dos anos 1930 tem semelhanças com
as transformações ocorridas no Brasil décadas depois. Ortiz defende que a “implantação de
uma indústria cultural modifica o padrão de relacionamento com a cultura, uma vez que ela
definitivamente passa a ser concebida como um investimento comercial” (id., p. 144).
Os Estados Unidos também tiveram uma experiência semelhante à que o Brasil teve
com a telenovela, mas com a Soap-Opera, seguindo um esquema da novela do rádio e se
voltando ao público feminino no horário da tarde. No Brasil, segundo Ortiz, a “era da
hegemonia da telenovela” começa em 1967, quando a Tupi tira a TV Vanguarda, que
promovia o teleteatro, do ar, marcando o fim deste produto do meio artístico midiático. O
videoteipe permite que a telenovela seja diária e que se tenha tempo para investir em
produções

mais

elaboradas

e atraentes.

A

telenovela,

que tinha sido

lançada

experimentalmente em 1963, se consolida ao longo daquela década, até chegar em 1969 com
195 telenovelas indo ao ar.
A indústria cultural deve constantemente suplantar uma contradição
fundamental entre suas estruturas burocratizadas-padronizadas e a
originalidade do produto que ela fornece. Seu funcionamento se fundamenta
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nesses dois antitéticos: burocracia-invenção, padrão-individualidade
(MORIN, 1962, p. 2732 apud ORTIZ, op. cit., pp. 146-147).

Morin resume nestas duas oposições, burocracia e invenção, padrão e individualidade,
as dinâmicas do campo da indústria cultural. E a experiência de consolidação da indústria
cultural brasileira reflete este padrão de dinâmica, como quando se busca cuidar do tempo de
exposição do artista da TV para não saturar sua imagem junto ao público e criar assim uma
“aura” em torno desta imagem, ou quando se padroniza o conteúdo jornalístico e se estipula
um deadline para produção de conteúdo em série. Morin (197233 apud ORTIZ, id., p. 147)
concebe as estrelas do cinema como mercadoria e como mito. Afinal, tratamos de uma
produção que é ligada a um trabalho criativo e intelectual, mas que é voltada à conquista
crescente do mercado e do lucro, em processos contínuos de transformações na divisão do
trabalho, nas instâncias de consagração e difusão, e na diversificação do público. Processos
que se intensificam a cada nova transformação do mercado, como veremos adiante com o
quadro do campo artístico e cultural contemporâneo, a partir da trajetória do mercado da
música na sociedade das infotelecomunicações.

1.3.2. O jornalismo cultural como instância de reprodução e consagração no Brasil
“Phono-Arte” foi a “primeira revista brasileira de fonografia" (Tinhorão, 2017, p. 67).
Ela e a revista “Wecco”, da Casa Carlos Wehrs, carregavam um “caráter jornalísticopromocional”. Mário de Andrade acompanhou a “criação de produtos sonoros dirigidos ao
mercado de lazer urbano”, e publicou notas de crítica musical como ouvinte de discos no
Diário Nacional, entre 1920 e 1930.
De acordo com Jácome e Vieira (2019), os cadernos culturais surgiram na virada dos
anos 1940 para os anos 1950, com a industrialização pós-Segunda Guerra Mundial, com "a
difusão das rotativas que permitiam sua rodada em partes independentes, a cadernalização dos
jornais" (JÁCOME, VIEIRA, 2019, p. 12). A popularização do termo "caderno cultural" só
ocorreu, contudo, com o "surgimento e consolidação do Caderno B do Jornal do Brasil, ao
longo dos anos 1960", e com a sua adoção de um espaço próprio para textos de "artes e
variedades" (id., ib.).
Logo Correio da Manhã, Tribuna da Imprensa, Diário de Notícias
também criaram cadernos diários tomando o do Jornal do Brasil como
modelo. Outros, num primeiro momento, continuaram a numerar as
32
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páginas dos cadernos em sequência, quase não os diferenciando, como O
Estado de S. de Paulo, Folha da Tarde, Jornal do Commercio e O Globo.
Mas não tardariam a adotar o modelo de organização proposto por Janio
de Freitas e Reynaldo Jardim (id., ib.).

Ribeiro e Vieira (2016, p. 258) explicam que o Jornal do Brasil tinha se tornado um
"periódico de referência da intelectualidade e da Zona Sul do Rio de Janeiro" depois de
promover uma reforma editorial e gráfica empreendida nos anos 1950 e 1960. "Nesse
contexto, [os profissionais envolvidos] estabeleceram padrões relacionados à prática
profissional do jornalismo (Ribeiro, 2007), assim como reforçaram modos específicos de
relação com a cidade, o 'ser carioca'" (id., ib.). O Caderno B passaria ele mesmo a ser
considerado um produto cultural, devido à integração do texto à arte visual, com projeto
gráfico de Amílcar de Castro, idealizado e editado por Reynaldo Jardim (DAPIEVE, 2002,
apud SEGURA, GOLIN, & ALZAMORA, 2008).
Enquanto alguns jornais reduziram o espaço dos assuntos ligados à cultura, outros,
como o Estado de São Paulo, em 1953, e o Jornal do Brasil, em 1956, passaram a valorizar
mais esse tipo de conteúdo. No entanto, os cadernos de arte e literatura, ressalta Abreu (1996),
eram relegados aos sábados e domingos.
De acordo com Segura, Golin & Alzamora (2008), os suplementos no Brasil que mais
davam espaço aos movimentos de vanguarda – na literatura, nas artes plásticas, no cinema ou
no teatro – foram os do Correio da Manhã, O Estado de S. Paulo, Diário Carioca e Jornal do
Brasil. Já os da Folha da Manhã e do O Globo eram comprometidos mais com a informação
do que com a divulgação de ideias. O Globo contava com seções dominicais como O Globo
na Música e O Globo na Sociedade. Abreu acrescenta que essas seções, em geral,
funcionavam apenas como prestação de serviço, com informações focadas em lançamentos e
apresentações pontuais, ou seja, no produto cultural, como peças de teatro, filmes em cartaz,
conferências, homenagens, publicações de livros e lançamento de discos. Mas havia também
críticas e comentários de livros. Os anos 1950 trouxeram também novas linguagens e técnicas
de produção e administração aos jornais, assim como a priorização da notícia em detrimento
da opinião. Ao mesmo tempo, as redações começaram a receber os profissionais formados
pelos primeiros cursos de Jornalismo. Para a autora, essas questões só ajudaram a mudar o
tipo de informação, a linguagem e o objetivo dos suplementos, que passaram de “analistas” a
“divulgadores” dos produtos culturais. No final dos anos 1960, surge a chamada "revolta da
crítica do rodapé". Os jornalistas com diploma passaram a reivindicar o espaço jornalístico e
atacaram a "linguagem hermética, a lógica argumentativa, os jargões, e os excessos técnicos",
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em defesa de um suposto consumidor que seria um leitor médio. (SEGURA, GOLIN, &
ALZAMORA, 2008, p. 74-75)
Foi nesse período (1968), inclusive, que o processo de melhoria salarial dos jornalistas
foi acelerado, atenuando a cultura jornalística de amor à profissão e desprendimento de
recompensas financeiras. A legislação de 1968 instituiu a obrigatoriedade de diploma aos
jornalistas e o registro dos mesmos no Ministério do Trabalho. (KUCINSKI, 2003, pp. 23-24)
Na década seguinte, com a expansão das indústrias culturais brasileiras, cresce
também o número de resenhas informativas e o uso de um enfoque mais comercial, ao mesmo
passo de redução da reflexão crítica. A cultura passa a ser entendida então como uma
integrante do desenvolvimento econômico, e não apenas uma consequência dele, funcionando
também como chave para formulação de uma "identidade nacional, comunitária e étnica"
(TEIXEIRA, 2008).
Nessa época, a Folha de S. Paulo contava com a Ilustrada e o Folhetim, este
subordinado à Ilustrada e que, mesmo antes dos anos 1980, tratava de assuntos sociais e
políticos, de alguma forma ligados à universidade, alimentados pelos debates organizados na
época no auditório do jornal (MACHADO, 1992). Na década de 1980, no entanto, a Ilustrada
e o Folhetim passaram a tratar a cultura como um mercado, o Folhetim com reflexões sobre a
indústria cultural e o processo de redemocratização, e a Ilustrada com a crítica dos objetos
culturais, sob o argumento de que eles deveriam ser vistos a partir da lógica do mercado. Esta
não teria deixado, no entanto, apesar do foco nos objetos, de registrar as vanguardas culturais,
a cultura pop e os grupos de rock 34.
A Ilustrada, que era um suplemento diário do jornal, trataria então tanto da cultura
erudita quanto da popular, levando em conta as grandes audiências, internacionalização e
serviço (SEGURA, GOLIN, & ALZAMORA, 2008). Na mesma época, o Jornal do Brasil
criou o suplemento semanal Ideias, em 1986, e, no mesmo ano, o Estado de S. Paulo,
concorrente direto da Folha de S. Paulo, lançou o Caderno 2.
Com a crise financeira das décadas de 1980 e 1990 nas empresas jornalísticas, os
jornais paulistas começaram a apostar mais em peças informativas, guiadas principalmente
pela programação televisiva. Esta situação era resultado, principalmente, das condições em
que os profissionais trabalhavam, com redução das equipes e dos espaços. Ganhavam mais
importância a agenda, o serviço, a reportagem de divulgação. Os personagens envolvidos com
as produções artísticas, assim como temas relacionados às suas vidas pessoais, por exemplo,
34
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passaram a ganhar destaque, assim como a listagem dos programas culturais mais
interessantes. De qualquer forma, o Jornalismo Cultural também abre espaço para abordar
mudanças que transformavam a forma de produzir e circular arte no país, como o
aprimoramento da Lei Rouanet e a possibilidade das empresas investirem em cultura, tendo
em contrapartida renúncia fiscal nas esferas federal, estadual e municipal (TEIXEIRA, 2008,
p. 107).
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Capítulo 2 – O campo do novo século, um campo físico e virtual
A última vez que Netuno esteve em aquário foi de 1998 a 2012, quando
ocorreu o primeiro retorno de Netuno ao signo no qual foi descoberto. O
período de Netuno em aquário coincide com a popularização da internet e
com os temas de libertação e revolução. (...) A próxima vez que Netuno
estará transitando no signo de aquário será em 2163 - > ninguém aqui vai
estar viva mas a geração de pessoas daquele futuro vai revolucionar/
transcender algo iniciado no último trânsito de Netuno, em 1998 a 2012
(@Br000na, stories do Instagram).35

Netuno levou cerca de um século e meio para voltar a Aquário e trazer a vida digital.
O trânsito anterior do planeta neste signo, entre 1831 e 1845, tinha garantido a descoberta do
próprio planeta em questão pela humanidade. O próximo trânsito de Netuno, que representa o
misterioso e o inovador, em Aquário, o signo revolucionário do Zodíaco, só em 2163. A
linguagem astrológica e sua inexistente base científica estão para uma dissertação acadêmica
do campo da Comunicação como o glifosato está para a manutenção da saúde do homo
sapiens. A astrologia, contudo, campo com grande poder de atração no ambiente digital, nos
serve de exemplo inicial para entender o que movimenta a internet e a dinâmica própria deste
território digital. Além disso, e justificando a escolha do texto destacado na abertura deste
capítulo, tal discurso ainda reproduz uma ideia que se tornou senso comum em relação ao
efeito da internet na vida cotidiana e, no caso dos objetos desta pesquisa, em relação ao
mercado jornalístico e musical, a de que as novas tecnologias teriam promovido uma
profunda revolução nestes dois mercados, gerando um caminho sem volta. Não podemos
afirmar que a internet não afetou ou deslocou em alguma medida as velhas mídias e
instituições, como a importância do jornalismo tradicional ou das grandes gravadoras, por
exemplo. Mas, se efetivamente ocorreu uma revolução, no sentido estrito da palavra, afetando
a hegemonia destes dois agentes do campo artístico e cultural, a indústria jornalística e a
indústria da música, é o que buscamos analisar também nesta pesquisa.
Voltando ao exemplo inicial, na ferramenta de busca Google, a procura pelo termo
"mapa astral" quadruplicou em 2014 em relação ao ano anterior. O interesse pelo termo
"horóscopo" quintuplicou entre 2011 e 2015, movimento que uma reportagem da “Folha de S.
Paulo” publicada em novembro de 2015 classificou, a partir de entrevistas com pesquisadores
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e astrólogos, como parte de uma busca pela “individualidade „astral‟” 36. No Brasil, de acordo
com o portal Google Trends37, ferramenta de busca do Google que mostra tendências e
volumes de pesquisa na web, nos últimos cinco anos, entre abril de 2014 e abril de 2019, o
termo "horóscopo” alcançou um pico de popularidade entre 30 de dezembro de 2018 e 5 de
janeiro de 2019, e tem seguido uma trajetória crescente, com alguma oscilação, neste período
de cinco anos, como apresentado na imagem abaixo. No gráfico fornecido pelo Google
Trends, os números representam o interesse de pesquisa relativo ao ponto mais alto no
gráfico. Um valor de 100 representa o pico de popularidade, um valor de 50 significa que o
termo teve metade da popularidade. Uma pontuação de 0 significa que não havia dados
suficientes sobre o termo.

Fotografia 1: Reprodução do gráfico pesquisado no Google Trens sobre a busca do
termo “horóscopo” no Brasil entre 2014 e 2019.

Fonte: Google Trends

"Tem um movimento de individualização. Na Nike você desenha seu próprio tênis, na
[grife] Burberry você coloca suas iniciais nos cachecóis. Eu escrevo 'horóscopos pessoais'
para os leitores, com cerca de 65 páginas. Com um mapa astral, as pessoas aproveitam melhor
minha coluna", contou a astróloga Susan Miller em entrevista à matéria da “Folha de S.
Paulo”, publicada em 12 de novembro de 2015. Naquele momento, ela cobrava US$ 25 por
um mapa astral simples, e US$ 59 por um completo.
36

Folha de São Paulo, Busca por mapa astral e horóscopo na rede cresce e astrologia volta à moda. Nov. de
2015. Disponível em https://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2015/11/1704411-busca-por-mapa-astral-ehoroscopo-na-rede-cresce-e-astrologia-volta-a-moda.shtml. Acesso em 11 de abril de 2019.
37
https://trends.google.com.br/trends/explore?date=today%205-y&geo=BR&q=hor%C3%B3scopo. Acesso em
11 de abril de 2019.
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Na mesma reportagem, a pesquisadora do centro Nacional de Folclore e Cultura
Popular (CNFCP), Maria Elizabeth Costa, falava sobre a questão de uma busca por
previsibilidade e identidade por meio do horóscopo, uma forma de "categorização das
relações humanas". "Os astrólogos evitam que as pessoas se categorizem apenas pelo signo
solar. Eles tentam individualizar ao máximo, com ascendente, lua, outros planetas. Já as redes
sociais falam justamente de quem você é, do que você gosta, uma construção do eu", explicou
a pesquisadora ao jornal paulista.
De acordo com Sodré, a “sociedade contemporânea rege-se pela midiatização”, “pela
tendência à „virtualização‟ ou telerrealização das relações humanas” (2012, p. 21). Frisando a
diferença entre os termos “mediação” e “midiatização”, que especificaremos neste capítulo a
partir do autor, Sodré explica que, na midiatização, “o próprio individuo é suscetível de
converter-se em realidade midiática”, “torna-se imagem e medium” (p. 37). Em uma rede
social, como o Instagram, por exemplo, o sujeito se torna medium e imagem de si. Algumas
pessoas, inclusive, escolhem fazer de si mesmos um produto, publicando imagens
patrocinadas a partir de um perfil de vida individual construído, ou mesmo de identidade
construída. Se o sujeito pode virar medium no instagram, ele tem a possibilidade de
compartilhar e opinar sobre os mais diversos conteúdos e, de acordo com seu grau de
influência sobre outras pessoas, legitimar determinados produtos ou conteúdos. O mesmo
acontece com a música. Um consumidor com grande fluxo de seguidores, e que tenha
estabelecido certa identidade virtual, digamos, com a qual outras pessoas possam se
identificar, pode ajudar a impulsionar determinado artista, ao mesmo tempo em que o próprio
artista também pode atuar como medium e, a partir do seu nicho específico, compartilhar
conteúdo próprio e conteúdo relacionado a esse nicho. Henrique Badke (2018), diretor de
Conteúdo e Marketing do iMusica, vocalista e guitarrista da banda Carbona, dono do selo
Morcego, em entrevista à pesquisadora, contou como, a partir do nicho ao qual pertence sua
banda, ele alimenta a própria conta dele nas redes sociais, de forma a impulsionar o conteúdo
da banda e alimentar uma demanda do público em questão por determinado tipo de conteúdo,
produto e estilo de vida.
Eu acho que a grande transformação é que os artistas estão meio virando
veículos de si mesmo com a questão da comunicação em rede, isso é
revolucionário. Quando você olha para os artistas do século passado, sem o
digital, não existia muito esses contatos, você tinha fã clube, você tinha
carta, mas essas cartas não eram respondidas pelos artistas, né, na maioria
das vezes, e ficava muito limitado, então, hoje em dia, isso é revolucionário,
porque a sua banda vira um veículo, os caras têm milhões de seguidores,
conectados direto, e isso aumenta bastante o poder de um artista também,
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diante do esquemão,da estrutura, porque chega um determinado momento da
carreira que você é o veículo também com esses consumidores, e isso é
revolucionário, é muito legal, e uma carreira tipo de uma banda como a
minha é completamente construída em cima disso (BADKE, 2018,
informação verbal).

Por outro lado, como demonstraram as entrevistas semiestruturadas desta pesquisa
com jornalistas, assessores de imprensa, profissionais de Marketing, produtores, empresários
e músicos, o Jornalismo Cultural do jornal diário impresso de grandes tiragens ainda têm alto
poder de consagração dentro do campo, ao contrário do sugerido pela hipótese inicial desta
dissertação, que apontava para um suposto esvaziamento de poder de influência do Jornalismo
Cultural como instância de reprodução e consagração do campo artístico e cultural, e ainda a
um esvaziamento do poder das grandes gravadoras. Esta é uma das questões norteadoras desta
pesquisa, em que medida o fato de os indivíduos terem se tornado os próprios meios de
conteúdo na web, com a possibilidade de forjarem identidades digitais, afeta a função desta
mídia tradicional, o Jornalismo Cultural impresso diário.
Schneider

(2015)

aborda

este

novo

território

social

sob

a

noção

de

infotelecomunicações (ITCs), a partir de Moraes. O autor alerta para que estas não sejam
confundidas com as TICs, por estas se tratarem apenas dos aspectos tecnológicos do
fenômeno, enquanto o primeiro termo agrega as questões econômicas e políticas ao debate.
Com Schneider e Sodré, veremos o alcance e os limites desta suposta “revolução” tecnológica
em relação a padrões e dinâmicas estabelecidos no campo artístico e cultural no século
anterior.

2.1. Midiatização e infotelecomunicações

Se as novas tecnologias serviram para dar e amplificar a voz de todos, isto vale desde
pessoas e grupos marginalizados até grandes conglomerados empresariais e outros poderes.
Estas novas tecnologias, "que apoiam e coincidem, em termos econômicos, com a
extraordinária aceleração da expansão do capital" (SODRÉ, 2012, p.11), consideradas aqui no
contexto das infotelecomunicações (MORAES, 2000), servem como ferramentas de mídia, ao
alcance de todos, pelo seu preço, e sob as potencialidades e fragilidades de quem as utiliza.
No Brasil, a popularização do smartphone facilitou o acesso à internet, já que é possível ter
acesso a celulares com preços baixos e parceláveis. Estudo da FGV publicado em abril de
2018 mostra que o Brasil já tem mais de um smartphone ativo por habitante. A proporção de
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domicílios com acesso à internet, mas sem computador, dobrou em dois anos, passando de
7% em 2014 para 14% em 2016, ainda segundo o estudo38.
Uma questão é o corpo de usuários de internet de um determinado mercado. Outra é a
capacidade deste mesmo corpo de se fazer ouvir neste espaço. A companhia multinacional
estadunidense de mídia de massa Disney tem capital para contratar os mais diversos serviços
relacionados à marketing e publicidade digital e, com isto, chegar a mais pessoas e gerar mais
engajamento com o conteúdo proposto, enquanto um artista independente, por exemplo,
muitas vezes não tem a seu dispor nem conhecimentos básicos sobre a dinâmica da
informação nas redes sociais, uma dinâmica em constante mutação e que ganha novos
serviços e técnicas continuamente. A intuição ajuda na comunicação na web, mas um bom
planejamento de marketing tem potencial para fazer a diferença.
O uso das redes sociais em processos eleitorais, como o serviço disponibilizado pela
Cambridge Analytica Ltd.39, empresa privada que combinava mineração e análise de dados
com comunicação estratégica para o processo eleitoral, é um exemplo da sotisficação da
comunicação em espaço digital, e a capacidade de mobilizar sentimentos de milhares de
pessoas em torno de um projeto, no caso da Cambridge, que tenha capital para pagar por tal
serviço. Neste sentido, os Estados Unidos, por exemplo, que capitaneiam a "financeirização"
global (SODRÉ, 2012), poderiam ter mais facilmente seus bens simbólicos e valores culturais
difundidos pela rede global de internet, enquanto os bens simbólicos de países em
desenvolvimento poderiam ter dificuldade para ter a mesma penetração global. As tecnologias
digitais, então, podem ser facilmente apropriadas por quem ou o que tenha capital para
circular e promover conteúdo neste ambiente com planejamento especializado.
"As

transformações

tecnológicas

da

informação

mostram-se

francamente

conservadoras das velhas estruturas de poder, embora possam aqui e ali agilizar o que, dentro
dos parâmetros liberais, se chamaria 'democratização'" (SODRÉ, 2012, p. 12-13). Sodré
então, escolhe falar sobre uma "mutação tecnológica" em vez de uma "revolução" tecnológica
para se referir ao computador e à internet e ao uso da expressão "Revolução da Informação"
como sucessora da Revolução Industrial. Para o autor, o que surgiu de "novo", mesmo no caso
38

LIMA, Mariana. O Estado de S. Paulo. Brasil já tem mais de um smartphone ativo por habitante, diz
estudo da FGV. Publicado em 19 de abril de 2018. Disponível em
https://link.estadao.com.br/noticias/geral,brasil-ja-tem-mais-de-um-smartphone-ativo-por-habitante-diz-estudoda-fgv,70002275238. Acesso em 10 de dezembro de 2018.
39
Em maio de 2018, a empresa de consultoria política britânica anunciou o fim de suas operações, após
escândalo de vazamento de dados do Facebook para a campanha de Donald Trump à presidência dos Estados
Unidos. (G1, Cambridge Analytica anuncia fim de suas operações. Publicado em 2 de maio de 2018.
Disponível em https://g1.globo.com/economia/noticia/cambridge-analytica-anuncia-fim-de-suasoperacoes.ghtml. Acesso em 7 de dezembro de 2018).
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da Revolução Industrial, foi o "aumento da velocidade de deslocamento ou 'distribuição' de
pessoas e bens no espaço" (p. 13).
É largo, no entanto, o espectro das transformações epocais. Muda, por
exemplo, a natureza do espaço público, tradicionalmente animado pela
política e pela imprensa escrita. Agora, formas tradicionais de representação
da realidade e novíssimas (o virtual, o espaço simulativo ou telerreal da
hipermídia) interagem, expandindo a dimensão tecnocultural, onde se
constituem e se movimentam novos sujeitos sociais (SODRÉ, 2012. p. 19).

Deste modo, Sodré chama a atenção para esta mudança do espaço público com a
introdução de "novos sujeitos sociais", e abre espaço para debater a possibilidade de
diferentes grupos de pessoas de disputarem voz neste espaço. Se os meios tradicionais de
comunicação têm as suas lógicas de disputar por estes espaços, na internet, plataformas de
blog disponibilizam espaços gratuitos e redes sociais fazem o mesmo, ainda que sob a
condição de o usuário ter suas informações pessoais disponibilizadas ou vendidas para os
parceiros comerciais destes serviços.
Estar online, entretanto, não é condição única para ser lido, visto ou ouvido e
considerado. É preciso, por exemplo, engajar, ser visto e conquistar o apoio de nomes. Um
apoio espontâneo ou pago, via “parcerias”– que já tenham grande penetração nas redes, por
exemplo – virou um caminho para ganhar visibilidade online.
Stasiak (2010, p. 2) considera que vivemos em uma realidade que abriga "dois tipos de
sociedade que coexistem", a sociedade midiática, que tem os media ou os meios como
"subsistema" que realiza funções como de entretenimento e vigilância, e a sociedade
midiatizada, em que "as instituições, mídias e atores individuais afetam-se mutuamente de
forma não-linear", e que se manifesta em um cenário de "heterogeneidades", muitas delas
provocadas pelos "avanços tecnológicos".
Originalmente, as tecnologias e empresas de informática lidavam com o
processamento de informações; as de telecomunicações, com a transmissão
de informações; e as de comunicações, as indústrias culturais, com a
produção de informações, a serem comunicadas. Hoje, graças à “revolução”
digital, esses dispositivos tecnológicos, práticas produtivas, e estruturas
empresariais até então distintos fundiram-se em um único e gigantesco
complexo tecno empresarial, cuja centralidade econômica e ideológica
supera a de seus elementos constitutivos, quando tomados isoladamente.
(SCHNEIDER, 2015, p.45)

No livro "A dialética do gosto: informação, música e política", Schneider (id., ib.) fala
sobre a formação e a captura do gosto na música a partir de uma investigação da "ação das
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infotelecomunicações (doravante ITCs)", que o autor pede atenção para não sejam
confundidas com TICs. O autor parte do uso do conceito feito por Dênis de Moraes (2000, p.
13-14 apud Schneider, idem.), que propõe "unir os prefixos dos três setores convergentes
(informática, telecomunicações e comunicação) em uma só palavra". Tal palavra, ainda
segundo Moraes, citado por Schneider, "designa a conjunção de poderes estratégicos
relacionados ao macrocampo multimídia: infotelecomunicações". Para Moraes, tal paradigma
"constitui vetor decisivo para a expansão transnacional dos impérios mediáticos", e gera a
conhecida concentração das atividades em poucas empresas, a maioria com base nos Estados
Unidos.
Schneider (2015, p. 47) explica que as ITCs têm "posição privilegiada" na "captura do
gosto" na contemporaneidade, mas que, "como a ordem do capital não está isenta de conflitos
e contradições", o gosto pode também virar "substrato sensível de práticas contra
hegemônicas". As ITCs são vistas pelo autor como "o porta-voz das contradições do capital e
instância destacada de seu processo de reprodução ampliada", considerando a categoria em
seu sentido ideológico, com sua hegemonia nos discursos e também no mundo das "simpatias
e aversões", e também em seu sentido econômico, como produtor de bens de consumo e de
consumidores.
Schneider nos adianta a hegemonia das grandes gravadoras no campo artístico e
cultural, mesmo com a suposta abertura dos modos de produzir, circular e consumir bens
simbólicos no ambiente digital. "(...) os artistas de maior sucesso ainda são aqueles vinculados
a grandes gravadoras, com forte presença nas mídias convencionais" (id., p. 167). O autor
explica que, se no século XX, com a saída de grande parte da população do planeta do campo
para a cidade, a surgida "cultura de massas" era mediada pelas indústrias culturais, mas agora
elas são mediadas pelas ITCs. E, neste ponto, o autor nos dá uma rica contribuição para
entender de que forma o campo artístico e cultural funciona na contemporaneidade.
(...) se há diversidade [entre a população mundial] e se essa diversidade
atrapalha os lucros, que seja, na medida do possível, assimilada a um
imaginário comum. Se não for possível alfabetizar o analfabeto ou
"analfabetizar" o alfabetizado, fazer do velho criança e da criança velho, etc.,
que sejam segmentados em grandes nichos de consumo e aí permaneçam. Se
há mudanças no tipo de música que se veicula, devem-se menos à abertura
das ITCs à exploração ou à variedade estética por parte de artistas
financeiramente independentes do que às pressões da concorrência,
minimizada, hoje, pela estupenda concentração de capital sob o controle de
gigantescos monopólios transnacionais de ITCs (id., p. 172).
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Seguindo o caminho traçado por Schneider, vamos analisar as transformações do
campo artístico e cultural brasileiro na contemporaneidade, procurando considerar não apenas
as questões técnicas das novas tecnologias, mas também as questões econômicas e sociais,
sob o entendimento da grande força dos "monopólios tracionais de ITCs" neste campo.
Schneider (2015, pp. 176-177) localiza quatro estágios do mercado da música, com
datas aproximadas: período de "acumulação primitiva de capital midiático", entre 1892 e
1917, com as edições impressas e primeiros registros sonoros, período que, para Schneider,
havia uma "maior independência em relação à indústria cultural"; "período liberal do capital
midiático", entre 1917 e 1970, com o rádio, o LP e o cinema sonoro, "com livre concorrência
entre os setores da indústria cultural"; "período monopolista do capital midiático", entre 1970
e 1990, marcado pela popularização da TV, quando a "indústria cultural turbinada" se torna a
"instância intermediária entre o campo de produção musical e o campo de poder; e, por fim, o
"período fictício do capital midiático", a partir de 1990, com "convergência tecnológica,
megafusões corporativas, império absoluto do capital financeiro ou fictício". Dentro deste
ultimo período, Schneider localiza:
controle total do campo de produção simbólica (seleção contábil de todos
os conteúdos a partir de noções preestabelecidas de seu valor de troca;
radicalização do gerenciamento das subjetividades através do marketing,
da propaganda e do jornalismo); tendo praticamente alienado a autonomia
relativa do campo de produção musical, ocupando praticamente todos os
espaços de produção, reprodução, circulação e consumo de música, a
indústria cultural converte-se em complexo infotelecomunicacional, passa
a tornar-se autorreferente e o campo, exército de reserva. Paralelamente,
contudo, o desenvolvimento das novas tecnologias de informação e a
emergência das ITCs favorecem o surgimento de múltiplos nichos e
táticas de produção, circulação e consumo independentes (SCHNEIDER,
2015, p. 177).

Estas

duas

questões,

transformação

da

indústria

cultural

em

"complexo

infotelecomunicacional" e, ao mesmo tempo, a abertura para a formação de "múltiplos nichos
e táticas", são questões chave a serem consideradas nesta pesquisa, como veremos a partir das
entrevistas com agentes do mercado e análise de resultados deste.

2.2. Conversa sobre os "bastardos" e os "emergentes" ou "residuais" no digital

Rincón (2016) promove uma discussão sobre o conceito de "popular" para pensar o
lugar da produção cultural contemporânea, sobretudo a partir de experiências da TV e das
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séries norte-americanas. O autor destaca, a partir de uma genealogia do popular empreendida
por Martín-Barbero, que Mikhail Bakhtin indicou a praça e o mercado como os espaços que
situaram a "cultura popular em seu espaço e tempo próprios", e definiu a cultura popular
como "'um segundo mundo e uma segunda vida' para as pessoas comuns", já que a primeira
experiência seria a ligada à sobrevivência, enquanto no plano simbólico o sujeito, encontraria
"a catarse, o jogo, a provocação, o humor e o excesso emocional, máscaras que rompem com
a identidade do rosto para ganhar o gozo do corpo (RINCÓN, 2016, p. 28). Rincón destaca,
então, que Martín-Barbero nos aponta um "duplo sentido" que se relacionou à linguagem
popular, ligado à grosseria, à blasfêmia e à zombaria, uma "máscara que faz parte do rosto
popular em sua necessidade de resistir ao poder" (MARTÍN-BARBERO apud RINCÓN,
2016, p. 29). É esta resistência, argumenta Rincón lembrando Foucault, que legitima e que
combate, "simultaneamente", o poder. Uma resistência que também vem revestida de "jogos
de sobrevivência" e, aqui Rincón recorre a Michel de Certeau, "'marcas do fazer'", "'maneiras
de praticar'" e as "'táticas' do cotidiano". Para Rincón, "dessas táticas é que se cria o popularmassivo midiático do século XX e as redes sociais do século XXI.
Se Martín-Barbero fala do popular como "uma experiência sem discurso que se deixa
somente no relato" (id., ib.), Rincón prossegue e afirma, desta vez com a ajuda de Gramsci,
que dizer que o relato é mais que razão não significa que há um popular despolitizado, mas
sim uma politização a partir de uma outra lógica.
O popular está onde quer que estejam as histórias: no território, na vida
cotidiana e na identidade das comunidades. Por isso, o popular tem a ver
com uma riqueza expressiva no corporal, no sentimental e no narrativo.
García Márquez, no documentário La Escritura Embrujada (2006), afirma
que “a cultura popular não é questão a ser estudada, mas vivida”. E assim
surge uma das melhores definições do popular: isso que se vive, não é o que
se estuda ou se olha (id., ib.).

Rincón vai destacar, a partir da contribuição de Martín-Barbero, que este popular
também abriga os encontros das "mestiçagens" e "transformações do urbano", da
"reivindicação do massivo como existência do popular", nas palavras de Martín-Barbero
(Rincón, 2016, p. 29). Rincón frisa (2016, p. 30), ainda a partir de Martín-Barbero, que o
popular "atua em um campo de re-conhecimento para as classes populares". "O popular diz
respeito a toda uma vivência pública, a uma performance que compromete o sujeito em sua
totalidade". Nesta vivência, o autor insere os consumos e práticas midiáticas ou nas redes
sociais e na internet.
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A indústria cultural reconhece e retoma os modos do popular para ser
exitoso (e manipular) e os cidadãos da comunicação encontram nas
mensagens dessa indústria modos de conhecimento (submissão e réplica). E
esta não é uma ação transparente, já que os industriais falham por não
compreender do que é feito o popular, e os cidadãos são, por sua vez,
partícipes dos modos de dominação: uma submissão festiva, mas dominação
no final das contas. O que há, aí, são jogos oblíquos de poder, lógicas
culturais de outro modo de desfrute e possibilidades de compreender as lutas
políticas que habitam uma sociedade (...) o popular está em todas as partes,
em todas as práticas, e está cheio de sentidos ambivalentes. Mas é no
subalterno, no dominado, no excluído que habitam os jogos de poder e
dominação (RINCÓN, 2016, pp. 30-31).

Vamos considerar a música do campo da indústria cultural, como parte do campo de
produção erudita, conforme esquematizado por Bourdieu e apresentado no primeiro capítulo
desta dissertação, a partir do entendimento desta relação entre mercado e público, este
considerado em sua porção mais ampla possível de ser atingido pelo mercado, conforme as
estratégias daquele, já que, como vimos a partir do sociólogo francês, enquanto o campo de
produção erudita têm suas dinâmicas todas voltadas para disputas internas do campo, o campo
da indústria cultural tem sua produção toda voltada para o espaço exterior ao campo artístico e
cultural, e, seguindo apenas duas lógicas: conquistar o maior mercado possível para maior
lucro e questões de competição com o restante do mercado.
Para conquistar o maior público possível, considerando que este grupo não comunga
das dinâmicas e linguagens próprias do campo artístico e cultural, a indústria cultural então
precisa se fazer inteligível para as linguagens populares. A partir de Rincón, vamos considerar
nesta pesquisa que esta indústria cultural da música, na contemporaneidade, "retoma os
modos do popular", enquanto os cidadãos encontram nos produtos desta indústria "modos de
conhecimento (submissão e réplica)", como citados anteriormente. Para Rincón (2016, p. 31),
o popular não é apenas a resistência e o subalterno, nem o folclore ou a massa manipulada ou
ainda "o que se denomina povo", é muitas coisas de uma só vez". E, a partir daqui, Rincón
apresenta sua contribuição, o popular, para ele, "é uma experiência bastarda", com esta
palavra "bastarda" como chave deste pensamento. As "boas culturas" consideram as culturas
"bastardas", ou seja, as culturas populares, "'degeneradas' herdeiras das boas culturas". E este
pensamento dialoga com a reflexão de Bourdieu em seu entendimento sobre as contribuições
ou trocas entre o campo de produção erudita e o campo da indústria cultural,
Como quando é discutido o quanto a instituição escolar "degenera", para usar a
palavra escolhida por Rincón, a linguagem, o conteúdo e o valor dos produtos da indústria de
produção erudita para que os produtos culturais deste campo sejam considerados os produtos
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legítimos por esta instância de reprodução e consagração que também é a escola. É a música
sertaneja, por exemplo, que é vista como um produto "degenerado" da música, e é ela que vai
conquistar as primeiras posições em levantamentos das músicas mais ouvidas nas plataformas
de streaming deste país. Neste sentido, mesmo no território digital, ainda podemos, na
concepção desta pesquisadora, pensar as dinâmicas do mercado artístico e cultural a partir
destas dinâmicas entre campo de produção erudita e campo da indústria cultural.
García Canclini, ademais, reconhece o popular como campo, sujeito e
agência: 'O popular é, nesta história, o excluído', pois é ali que junta 'os que
não têm patrimônio' com 'os artesãos' e 'os espectadores dos meios massivos'
e todos os que somos 'incapazes de ler e ver a alta cultura porque
desconhece(mos) a história desses saberes e desses estilos' (García Canclini,
1990, 1991) (RINCÓN, 2016, pp. 32-33)

O Jornalismo Cultural que estudamos aqui, contudo, mais especificamente dos
cadernos culturais dos jornais impressos diários de grande circulação, como é o caso do
Segundo Caderno de O Globo, é a instância de consagração e reprodução que vai repassar os
produtos mais próximos do campo de produção erudita do que do campo da indústria cultural,
posto que os produtos do ou mais próximos do campo de produção erudita são os vistos como
os não bastardos ou não degenerados, pegando de empréstimo os termos de Rincón (2016). E
a indústria da música que vamos estudar e escutar também vai ser a que transita entre estes
dois campos, já que ao mesmo tempo que ela vai buscar oferecer algum grau de "distinção
social" (Bourdieu) ela também vai buscar, entre os seus diversos segmentos de mercado,
conquistar o maior lucro e competitividade possíveis. No encontro entre este Jornalismo
Cultural e a música que é objeto deste, temos um produto que não podemos localizar nem no
campo de produção erudita, apenas, nem no campo da indústria cultural em suas buscas pela
maior audiência possível. A partir de Rincón, temos base teórica para aprimorar este debate,
já que ele traz para o contexto digital a pesquisa sobre o entretenimento midiático, mostrando
a variedade de influências vivas na indústria cultural e entre o espaço desta e do campo de
produção erudita [propondo, inclusive, uma morte do erudito].
Rincón cita Bhabha e sua ideia de "perspectiva intersticial" e de "espaços 'in-between'
[entre lugar] como lugares inovadores de colaboração e questionamento". Vale frisar aqui que
todo o pensamento de Rincón, e dos autores a quem ele recorre, giram em torno da busca por
uma reflexão sobre os impactos da colonização e das intenções de descolonização nas práticas
culturais, sobretudo, no caso do pensamento de Omar Rincón, Canclini e Martín-Barbero, da
questão latino-americana, posto que os produtos culturais colocados como legítimos
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geralmente fazem parte ou partem de tradições e práticas colonizadoras europeias e norteamericanas. Para além de uma disputa entre popular e erudito, portanto, temos ainda uma
disputa entre toda uma produção local e uma produção estrangeira que esteja localizada em
países hegemônicas, e os resultados destas trocas, correspondências e resistências e estratégias
entre estes dois movimentos. Se resgatamos, por exemplo, o incômodo de Tinhorão (2017)
com toda a influência da cultura norte-americana sobre a experiência brasileira com a música
sertaneja no final dos anos 1990, ou ainda toda a história da música brasileira em suas trocas
entre diferentes culturas, religiões e práticas, podemos ver que este debate, apesar de não ser o
debate primordial desta pesquisa, integra e é parte essencial de todo o cenário de um campo
artístico e cultural brasileiro.
Mesmo em um gênero que poderíamos localizar no âmbito do consumo popular,
portanto, podemos enxergar uma influência estrangeira de um país hegemônico.
Três pais: Martín-Barbero (1987), García Canclini (1990) e Bhabha (2002),
e uma herança: abandonar o pensamento dualista (moderno/pré-moderno),
essencialista (a autenticidade do outro), multicultural (todos diferentes
juntos, mas não misturados) e do perverso massivo-midiático
(imperialismo), para assumir os espaços, intermédios e de mescla, sendo o
mais potente, o ambíguo da interculturalidade, e o mais problemático o do
massivo-popular. Desta herança sai este filho bastardo que ensaia sem
purezas nem legitimidades (sou da academia leve e de atualidades) analisar a
máquina dos meios (o industrial) para assumir as culturais cool (as
coolturas), fluidas e móveis do pop, o mainstream, o light, o new wage, o
reality e o celebrity (todos os adjetivos em inglês próprios da indústria
cultural do século XXI) (RINCÓN, 2016, p. 33).

Pensando o "pecado moderno chamado a indústria cultural (o gosto bastardo)", Rincón
(2016, p. 34) argumenta que pensar as "culturas bastardas" é considerar uma renúncia "às
referências autênticas e densas para ganhar as instabilidades do fluxo: essas made in USA",
que "se nomeiam em inglês, mas que acenam para o abya-yala ancestral", nome dado pelo
povo Kuna do Panamá e da Colômbia ao continente americano, antes da chegada de Cristóvão
Colombo e dos europeus.
Rincón (2016, pp. 34-37) localiza diferentes "pais-referentes-culturais" dos "habitantes
da cultura popular do século XXI": (i) "o povo" como "o popular autêntico", "como referência
discursiva, retórica e política; (ii) "O popular como sujeito subalterno, dominado, excluído ou
colonizado"; "O popular baseado nas novas sensibilidades" espirituais e religiosas; "o popular
politizado", que é quando o discurso do popular chega aos governos; "o popular artístico", que
é quando o popular é considerado fonte de inspiração; o "porno popular", quando acadêmicos
ou artistas "acolhem modos de ser do povo" em estéticas e rituais, "um gosto exibicionista e
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obsceno que emociona públicos cultos; "O popular mainstream", que se manifesta nos
"entretenimentos midiáticos industriais e massivos (cinema, músicas, televisão, livros,
espetáculos, turismo, parques temáticos)", uma cultura que fala e sente em inglês e parte do
"fim da hierarquia cultural" para propor outros valores como o "cool", a "cultura commodity";
e, por fim, "o popular tecno", ligado ao 'like, o trending topic e o click", o que se torna
popular na rede, na rede de amigos ou em determinada comunidade virtual.
Temos uma só mãe que é a cultura local de onde somos – chilangos,
caribenhos, cordobeses: essa é nossa localidade de significação e narração,
nosso lugar cultural de enunciação e destino. E temos muitos pais dos quais
fomos formados (mesmo que sem nos darmos conta). Um pai maldito se
chama Televisa no México ou Globo no Brasil; mas também temos outros
pais que se chamam “Hollywood”; e outros pais que se chamam culturas
tradicionais populares musicais e religiosas; e mais pais esclarecidos e da
academia; e também temos pais astecas, maias, incas; e somos filhos de
redes populares do digital e da midiática, e das indústrias do espetáculo; e
também filhos da zombaria, da aposta, do humor, da irreverência, da ironia.
Temos muitos pais (populares, estéticos, narrativos), e por isso não somos
puros e essencialistas, porém tampouco interculturais (isso implicaria
consciência das relações entre culturas): melhor dizendo, somos quilombo. O
popular bastardizado é um quilombo ou um sancocho de tudo: autenticidade,
resistências, submissões, cumplicidades, inovações e aberrações. (...) A
bastardização popular é, então, isso que joga entre a cultura mainstream que
se nutre do inglês, do made in USA e a hierarquia do cool (Martel, 2011),
mas também bebe e goza com os corpos, as músicas e as telenovelas
(RINCÓN, 2016, p. 37-38).

Na "cena do popular-massivo-midiático-redificado", a "estrela bastarda" é o "cidadão
celebrity" (RINCÓN, 2016, p. 39). Rincón (id., ib.) argumenta que "a cidadania está na moda"
enquanto "agentes tradicionais de socialização" sofrem uma crise, entre estes agentes a igreja,
a família e a escola, e também formas de representação como partidos, sindicatos e meios de
comunicação, e ainda o Estado e suas instituições, Legislativo, Judiciário e Executivo, o
capital (mercado), o pensamento (academia) e a terra (meio ambiente).
E, quando tudo é desconserto, se olha para os baixos: e se encontra o cidadão
como fonte de toda legitimidade política e democrática e como sujeitoagência da criação do político e do poder. Então, o cidadão se converteu em
um ethos, um estilo de vida em democracia; o protagonista móvel, flexível e
criativo que produz a partir de si mesmo novas redes de solidariedade e
formas do coletivo, e que reinventa a política assumindo os posicionamentos
de classe, gênero, tradição, sexualidade, raça. (...) A cidadania como figura
política propõe que todos somos iguais, que todos temos direito a ter
direitos, que somos cidadãos (...). Mas a cidadania não é transparente,
idílica, higiênica (...) cidadania é uma tensão, uma confrontação e um espaço
de luta simbólica por projetos de reconhecimento; conflitividade que se
resolve de modo inédito nas práticas democráticas (RINCÓN, 2016, p. 39).
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Rincón (2016, pp. 40-41) aponta que além das "cidadanias densas", como as
promovidas a partir de políticas públicas como o Bolsa Família, temos as "cidadanias fracas",
e dentro destas as cidadanias "comunicativas", a partir de um direito de estar nas telas e de ter
uma tela, para se ver e para se entreter, para ver as pautas políticas que julgar importantes, e
se mostrar marchando por elas. E, com mais uma ramificação, dentro destas "cidadanias
comunicativas" encontramos, a partir de Rincón, as "cidadanias celebrities", "essas que
desenvolvem o querer estar nas telas da autoestima pública (meios e redes) com voz, rosto,
história e estética própria" (id., p. 41).
Por que só podem aparecer nas telas os que têm poder através do dinheiro,
da formação acadêmica, da posição de classe e dos critérios de gestão
(modelos, atores, jornalistas, políticos, governantes…)? Por que os cidadãos
do comum devem ser “agendizados” pelos enunciadores dos meios públicos
e privados como sujeitos problema, sujeitos que se queixam, sujeitos do
medo? (...) tudo porque as telas melhoram os pactos de confiança do coletivo
e incrementam a autoestima do cidadão ao converter-lhe em uma estrela de
sua comunidade (RINCÓN, 2016, pp. 41-42).

De acordo com Rincón, o cidadão pode ser celebrity por diferentes formas, por festa,
pela mídia ou no digital, e, mesmo sem entender se resiste ou não, consegue se divertir e
aparecer no território pop e ser cidadão, ser alguém.
Pensar o popular a partir das “cidadanias celebrities” é assumir que nas telas
da pop-culture também há poder de ganhar: visibilidades de rostos, vozes,
agendas, estéticas, narrativas. Por isso, a cidadania celebrity é uma tática
para disputar e lutar nas mídias e nas redes digitais, os modos estéticos e
narrativos do visível, do narrável e o reconhecido (id., p. 42).

No cenário das infotelecomunicações, portanto, as disputas englobam, além das
linguagens e dinâmicas próprias do campo artístico e cultural, incluindo aqui as estratégias de
mercado do campo da indústria cultural, uma série de vozes, agendas, estéticas e narrativas
que surgem a partir da ação do que Rincón chama de cidadãos celebrity. Se o que conta não é
mais quantos discos são vendidos, mas também quantos likes, clicks e menções no território
digital, as relações se complexificam, abrindo espaço, inclusive, para certa resistência destas
culturas bastardas e seus diversos "pais".
As cidadanias celebrities reconhecem que o sujeito popular, também, quer
existir no mainstream e quer contar em seus próprios termos porque de nada
lhe serve ser bom cidadão sem ninguém o reconhecer. Quer existir nessas
visualidades leves para aumentar sua autoestima pública e, também, para
incomodar, foder e xingar o mainstream em suas estéticas e políticas. Já
disseram os do hip hop da favela: queremos estar na MTV, estamos cansados
de cantar no bairro e entre pobres, queremos levar a mensagem mais além:
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aos branquinhos e riquinhos (Herschmann, 2009, p. 121-160) (RINCÓN,
2016, p. 43).

E, neste jogo de disputas, tanto o "bastardo" pode virar o produto da indústria da
música, como o funk carioca, como pode vir a conseguir alguns espaço em uma mídia
tradicional e em crise como o Jornalismo Cultural do Segundo Caderno, vide a experiência
com a página Transcultura, por exemplo, que, em sua tentativa de oferecer um conteúdo que
dialogasse com os novos discursos, narrativas, dinâmicas e vozes presentes na web, acabou
abrindo espaço, diversas vezes, para a cultura periférica, ou, nos termos de Rincón, bastarda.
Williams (1979) fala sobre o "dominante", o "residual" e o "emergente". A partir do
"residual", o autor vai abarcar o que foi "efetivamente formado no passado, mas ainda está
ativo no processo cultural, não só como um elemento do passado, mas como um elemento
efetivo do presente" (p. 125). Neste caso, há uma "certa distância" em relação a "cultura
dominante efetiva", mas há também uma incorporação de "certa parte dele, certa versão dele",
pela cultura dominante, para que faça sentido nestas áreas (p. 126). Sobre o "emergente",
Williams o entende como algo que segue continuamente criado. Enquanto "grande parte" do
residual tem relação com "formações sociais anteriores e fases do processo cultural, nos quais
certos significados e valores reais foram gerados", o "emergente" parte do entendimento de
que ele não é visto no dominante, ou se é incorporado por meio de "fac-símiles da prática
cultural autenticamente emergente" (p. 129).
O campo artístico e cultural citado aqui é considerado a partir das contribuições do
dominante e do residual, para usar os termos propostos por Williams. Consideramos que o
"emergente" não aparece neste campo se não sob o caráter de algo copiado separado de sua
essência.
O que temos realmente de dizer, como uma maneira de definir os elementos
importantes tanto do residual como do emergente, e como um meio de
compreender o caráter do dominante, é que nenhum modo de produção e,
portanto nenhuma ordem social dominante, nunca na realidade, inclui ou
esgota toda a prática humana, toda a energia humana e toda a intenção
humana (WILLIAMS, 1875, p. 128).

Se apenas um telefone é suficiente para transformar o cidadão em estrela de sua
própria vida ou da vida de seus amigos, Rincón reforça que já não se tratam dos 15 minutos
de Andy Warhol, é ser de fato esta estrela, o que pode não significar, por exemplo, morar em
Beverly Hills ou em um condomínio de luxo na Barra da Tijuca, mas, por exemplo, "construir
a melhor casa do seu bairro de origem (...) se quer ser estrela a partir de onde se pertence". "E
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isso é possível com as redes sociais no século XXI: sermos famosos em nosso mundo de
referência" (RINCÓN, 2016, p. 43).
"Sem estilo" não dá para ser celebrity, diz Rincón, e uma observação de perfis nas
redes sociais, como o Instagram, ilustra um pouco este movimento. Quando Badke (2018) diz
que produz conteúdo em sua página oficial no Instagram não apenas para promover os
produtos de sua banda e selo musical mas também para apresentar produtos daquele mesmo
público que consome a música dele, estamos falando também de "estilo" de consumo e
também de estilo de vida. Henrique Badke defende que uma coisa fundamental para o artista é
"conceito", se entender completamente, como pessoa e como artista, para conseguir
"estabelecer uma relação sincera" com o seu público, ou seja, encontrar e atingir seu público.
Como se alimenta uma rede social? Como você faz esses posts diários, como
você faz para que isso de alguma forma seja um discurso e não um simples
apanhado, fragmentado de fotos aleatórias de coisas. Aí que tá a magia do
negócio, a capacidade de você nessa dissonância fudida que tem, de um
milhão de pessoas falando tudo a todo momento, é você conseguir manter
alguma relevância e consistência no teu discurso, a ponto daquilo ir
martelando dia após dia após dia, ir marcando um caminho, e no meio da
confusão as pessoas comecem a se juntar àquilo (...) o fato da gente ser nicho
de um nicho de um nicho de um nicho, a gente ser relevante dentro disso,
então meio que se apoderar, virar um canal para quem gosta desse subgênero
e, com isso, fazer indicações de som, e fazer com que as pessoas cheguem
até a gente, (...) eu faço música de um determinado gênero, eu sei que têm
pessoas que se ligam nisso, eu por gostar também disso e saber o que está
acontecendo, posso ajudar essas pessoas, estabelecer um contato ali que não
necessariamente pelo o que eu gravo, mas fazer com que elas estejam em
torno de mim (BADKE, 2018).

Badke chama a atenção para o quanto este trabalho nas redes exige tempo e
planejamento, e que chega a ser muito cansativo, principalmente quando não se dispõe ou não
se quer dispor de uma equipe para publicação nas redes sociais. "Esse é um aspecto difícil do
marketing digital, é uma coisa viva, você tem que estar todo dia lidando com aquilo" (id., ib.).
Nem os políticos contemporâneos escapam desta categorização de celebrities no
entendimento de Rincón. Hugo Chávez, por exemplo, teria sido uma "celebrity política",
figuras que "governam comunicando a partir do e no popular bastardizado" (RINCÓN, 2016,
p. 44). Há, ainda, uma evolução desta categoria quando se tornam "celebrities mundiais" e "se
convertem em pop stars", como, exemplos de Rincón, o ex-presidente Lula e o ex-presidente
Mujica. A "celebrity pop star maior", contudo, é o Papa Francisco.
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E se o "relato" é parte das "culturas bastardas", e se o cidadão destes espaços tem a
possibilidade de relatar suas visões para tantos, é natural que o faça, no sentido de que a
ferramenta para isto está acessível, assim como as práticas.
(...) diz Chimamanda Adichie em O perigo de uma só história (Ted, 2009):
Nossas vidas, nossas culturas são feitas de muitas histórias. E pobres são os
que não narram e só têm uma história. O rico nas histórias não morrerá
nunca. Pobres são os que não têm histórias para contar. E por isso o cidadão
do século XXI conta, se expressa e está aí nos relatos públicos ou
comunitários do ecossistema de telas, para ser estrela-cidadã que conta
(RINCÓN, 2016, p. 44).

Para Rincón (2015, p. 190), uma das marcas deste novo mundo digital é que a "velha
cultura está em perigo". As formas de entreter baseada nos métodos e práticas, exemplos de
Rincón, do cinema de Hollywood, da música pop, dos bestsellers e da televisão "estão em
perigo". Os "bárbaros digitais" não estão exatamente interessados em colaborar com a disputa
legislativa e judicial do copyright da "indústria do entretenimento", esta "nova civilização"
está interessada mesmo é em "brincar, incomodar e fazer festa com as imagens alheias".
Rincón argumenta que a "vida digital" habita na mistura, no "reconstruir, transformar,
jogar". Os "sujeitos digitais" deixam de ser "audiência de massa" para serem "usuários,
prosumidores, fãs e cidadãos digitais".

2.3. A música do milênio

A tecnologia avança tão rápido que o que nos cabe é não só acompanhála, mas entendê-la. Em um passado não tão distante, o artista sonhava em
produzir suas músicas e comemorá-las com um CD. Quando um disco
“bombava”, ou seja, quando suas vendas em forma física iam muito bem,
era o aval que aquele artista precisava para dizer: “consegui alcançar o
sucesso”. Com a chegada dos serviços de streaming de música, como
Spotify, Deezer, Apple Music, Youtube etc, o “fazer sucesso” mudou um
pouco de figura e a visibilidade de um artista passou a ser medida,
também – e principalmente! -, pelo número de “streams” (FERRAZ,
2018, pp. 14-15).

O mercado fonográfico brasileiro sofreu duras perdas com a popularização da internet
no início dos anos 2000. A pirataria impôs novas formas de divulgar e fornecer música.
Kischinhevsky e Herschmann (2011, p. 1) frisam que a “proliferação das tecnologias digitais”
transformou a música em algo “onipresente”, podendo ser ouvida na TV ou no rádio, no
celular ou no PC, em jogos eletrônicos, elevadores, na rua, em lojas. Se a música nunca foi
tão acessível como neste período histórico, destacam os autores, “também jamais foi tão
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difícil estabelecer o seu valor de troca, num mercado de bens simbólicos, hoje caracterizado
pela superoferta de commodities culturais”.
Kischinhevsky e Herschmann (2011, p. 2) datam um processo de reconfiguração da
indústria da música mundial a partir de 1997, com “mudanças significativas na estrutura da
sua cadeia produtiva”. Entre as mudanças vistas, eles citam a redução no cast de artistas e de
funcionários das empresas do setor; uma “crise da noção de álbum” e, neste ponto, explicam
que a música gravada deixa de ser o objeto mais valorizado na indústria; e o desaparecimento
de antigas funções do mercado, como a do compositor não-intérprete. Ao mesmo tempo,
surgem também novas funções, ligadas às novas tecnologias digitais. Não podemos, contudo,
afirmar que estas novas funções trazem novos personagens ao mercado, já que os antigos
podem assumir as funções novas, considerando inclusive o conhecimento que já poderiam
possuir sobre as dinâmicas do próprio campo.
Badke (2018, informação verbal) reforça, sobre a desvalorização da música gravada no
mercado, que se "o que era 10 virou 1, o que era 1 virou cent", por outro lado, "o que era
milhão virou bilhão de consumidores".
A música grátis se sobrepôs à indústria. Ninguém ganhava nada, era tudo
gratuito, foram tentar normalizar, essa normalização foi pensada de uma
maneira radical, porque a indústria tava lutando contra o tudo do tudo de
graça, então, o modelo se streaming nasceu como o tudo de tudo, tentar
botar o catálogo inteiro já de largada disponível, por R$ 15,99, R$ 14,99.
Curiosamente, ele [Spotify], ano após ano, prejuízo em cima de prejuízo,
o rombo da empresa só aumenta. E isso é um grande desafio eu acho que
ainda tem muita acomodação pra fazer, (...) lembrando que todas as
gravadoras tem participação no Spotify, então, assim, estamos vivendo
tempos incríveis, nesse sentido. Aí o lance é, aos poucos, os contratos são
feitos já em novas bases também (BADKE, ib.).

Sobre as novas funções e fim de algumas funções, Manuela Mayrink, jornalista,
assessora de imprensa que atende clientes do mercado da música, ex-locutora da rádio MPB
FM, chama a atenção para um caso específico, o do “divulgador em rádio”, que, para ela,
“sempre pareceu incongruente”.
É o cara que é contratado pela gravadora para ir às rádios e na TV e divulgar
o artista. Isso em tempo de internet é uma coisa muito complicada, porque
aquela música já está tocando, então ele tem que ir muito antes, apresentar a
música e decidir com as rádios da região – geralmente ele vai em todas as
rádios do Rio de Janeiro, por exemplo – qual música que vai tocar. As
gravadoras têm uma ideia e as rádios também podem opinar nisso. Essa é
uma função que eu vejo que vai diminuindo cada vez mais, porque, por
exemplo, os artistas muitas vezes têm a sua assessoria de imprensa, e aí
muitas vezes eu queria marcar entrevista com assessor de imprensa e na hora
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o divulgador ligava reclamando que era pra ter ligado pra ele, um pouco pra
justificar a existência dele (MAYRINK40, 2018, informação verbal).

O rádio FM de música, inclusive, foi colocado entre os entrevistados como a mídia
tradicional que perdeu, de fato, a posição que assumia anteriormente no campo. Wilson Souto
(2019, informação verbal41), empresário com farta experiência e participação no lançamento
de produtos e artistas de grande importância no mercado, explica que, de fato, enquanto a
televisão “vai ter sempre um peso de propagação muito grande”, “a rádio perdeu um pouco a
sua importância”, apesar de ainda contribuir com o mercado no sentido de atingir o público
que ainda escuta rádio. O empresário afirma que “houve uma realocação de importância na
divulgação do mercado”, e reforça que o “quase que o melhor veículo para atingir o público”
hoje, mesmo considerando a diversidade de hábitos de consumo entre os públicos, é “uma
propagação bem feita pelas redes sociais”. “Mas a gente também não pode descartar a
televisão e o rádio como meios de divulgação”.
Kischinhevsky e Herschmann (2011, p. 4) apontam que a "reordenação dos negócios
da música" gerou impacto na pré-produção, relacionada à fabricação de instrumentos e
equipamentos de gravação e som; na produção, no que diz respeito à técnicas de mixagem e
masterização, por exemplo; na distribuição, relacionada à divulgação em shows, internet,
rádio e TV; na comercialização, com a queda das vendas em lojas físicas, por exemplo; e no
consumo.
Souto criou o Teatro Lira Paulistana42, que difundiu a chamada vanguarda paulista nos
anos 1980, e tem experiência em cargos executivos da Continental 43 e da Warner e hoje atua
com sua gravadora e produtora musical, a Atração Fonográfica, que dá grande atenção a
produções regionais brasileiras. O empresário, que foi responsável pela introdução de ritmos
como a lambada e o axé music no país, e teve participação "na explosão da música
sertaneja"44, e também é vice-presidente do Conselho Diretivo da Associação Brasileira da
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Manoela Mayrink é jornalista formada pela Universidade Federal Fluminense, foi locutora e apresentou
programas musicais na rádio MPB FM, até esta ter as atividades encerradas. Hoje atua como assessora de
imprensa em empresa própria.
41
Entrevista concedida por telefone à pesquisadora, no dia 11 de fevereiro de 2019.
42
O espaço lançou nomes como Itamar Assumpção, Premeditando o Breque, Língua de Trapo, Arrigo Barnabé,
Titãs, Ultraje a Rigor.
43
Pela gravadora Continental e Chantecler, Souto foi responsável pelos lançamentos de nomes como Jards
Macalé, Miucha, Olodum, Araketu, Chiclete com Banana, Banda Mel, Daniel e Roberta Miranda.
44
Informação disponibilizada no perfil do empresário como integrante do Conselho Diretivo da Associação
Brasileira da Música Independente (ABMI), no portal da ABMI. Disponível em < https://abmi.com.br/quemsomos/>. Acesso em 12 de fev. de 2019.
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Música Independente (ABMI), falou em entrevista por telefone à pesquisadora sobre a crise
vivida nos anos 2000.
Olha, eu não assisti nada pior do que a tensão da pirataria, que foi um
subproduto da digitalização. Facilitou a multiplicação de conteúdos digitais.
Eu assisti uma crise bastante violenta. O que a gente não imaginava é que ao
mesmo tempo estava se gerando era uma nova distribuição que é feita
através das redes digitais, das nuvens, etc. Eu não sei, eu não consigo fazer
um exercício de futurologia para saber se a gente vai viver ainda uma crise
como a crise que a gente viveu, da grande pirataria, que foi um fenômeno
quase que mundial. E principalmente para nós aqui do Brasil foi um
fenômeno muito disseminado (SOUTO., ib.).

Analisar as dinâmicas atuais do mercado da música e sua relação com o território
virtual, contudo, é correr o risco de ter este conteúdo obsoleto em poucos anos. Marielle
Javarys, conta, a partir de sua experiência no mercado, como o planejamento da presença nas
mídias digitais já se transformou.

Estou há quase nove anos no mercado. Estava no meio da faculdade [no
curso de Comunicação Social – Publicidade da UFF], entrei como estagiária
numa gravadora, de lá fui efetivada e desde então sempre trabalhei com
música/cultura. Quando fui estagiária na Sony Music, entrei para trabalhar
na área que era embrionária na época, Digital e Novos Negócios, para
trabalhar com algo que hoje a gente quase não ouve mais falar: Mobile. Era
basicamente venda de música em formatos mobile, ringtones, truetones e
etc, hoje em dia é muito raro a gente ver alguém consumindo isso, e olha que
estamos falando de pouco tempo. Logo no ano seguinte fui efetivada para
trabalhar com a parte de venda de música digital. Estávamos no auge do
combate a pirataria (...). Era tudo muito embrionário, eu participei, dentro da
gravadora, da chegada do iTunes e do Spotify no Br, pra você ter uma ideia.
E dentro da companhia, ainda era tudo muito difícil, os dinossauros da
indústria não acreditavam nesse modelo ainda (estamos falando de 2011,
ontem!) (Marielle, 2018, entrevista à pesquisadora).

Podemos utilizar os dados recentes, contudo, para analisar as relações de poder e
disputa dentro do mercado. Uma das plataformas de streaming de maior popularidade no
Brasil em finais desta década de 2010, o Spotify, lançado oficialmente em 7 de outubro de
2008, com base em Estocolmo, na Suécia, pode ser um bom termômetro destas relações.
Antes de analisar diretamente os dados do mercado, destacamos informações específicas
sobre este serviço. Em 30 de junho de 2018, tinha 83 milhões de assinantes, 180 milhões de
usuários ativos, mais de 35 milhões de músicas, mais de dois bilhões de playlists (que podem
ser criados pela plataforma, artistas e usuários, em geral), e estava disponível em 65
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mercados45. Abordaremos o Spotify, em específico, sob a perspectiva do consumo de música
pelo fato da plataforma estar em evidência no mercado neste último ano, promovendo
inclusive sessões musicais próprias com os artistas, o Spotify Sessions, como fazia a MTV
com o seu Acústico MTV.
O Spotify é um serviço de streaming de música que funciona por assinatura, individual
ou familiar, a um custo mensal entre R$ 16,90, no plano individual, a R$ 26,90, no plano
familiar, e também de forma gratuita. No serviço gratuito, contudo, o usuário só pode pular
um determinado número de músicas de um disco ou playlist, e tem que escutar também
anúncios entre as músicas. Na plataforma, o usuário tem um perfil e a possibilidade de salvar
e criar playlists. Qualquer músico pode incluir suas produções no serviço, que sinaliza a
quantidade de acessos semanais e mensais de cada artista e músico. A página de Antônio
Carlos Jobim na plataforma, por exemplo, tem 1.710.952 ouvintes mensais46. A música mais
ouvida era "Só tinha de ser com você", composta por Aloysio de Oliveira e Antônio Carlos
Jobim, com 16,6 milhões de reproduções47. A página do artista, e de todos os outros, também
aponta uma lista de sugestões de outros artistas, além do último lançamento relacionado, que
no caso era um disco chamado "Sinfonia do Rio de Janeiro (Remastered)", de 2018, com dez
músicas.
Com suas ferramentas, o Spotify consegue entender as preferências e comportamentos
dos seus usuários, sugerir conteúdos e fidelizar clientes. Toda semana, por exemplo, o usuário
pode ouvir uma lista nova de músicas, baseadas no seu comportamento na plataforma. A ideia
é que, quanto mais o usuário interagir com o serviço, mais aprimorada fique a sugestão de
músicas a ele, baseada em seus gostos. No lugar de um serviço mais massificado, ou seja,
mais homogêneo, voltado para supostamente atender a um maior número de pessoas, a
plataforma de música consegue, em alguma medida, fazer sugestões de consumo
personalizadas. No mercado, para a plataforma, isto pode gerar fidelização e, portanto, mais
renda. Já para o artista e a cadeia em que ele participa, pode gerar maior facilidade de acesso a
ouvintes, que pode se materializar pelo contingente de público em um show próprio ou nas
chances de fazer parte do line up de pequenos, médios e grandes festivais.
No Spotify, com o aplicativo de celular, existe a possibilidade de, conforme a memória
disponível no aparelho, realizar download de músicas que ficam armazenadas no próprio
45

Dados disponíveis na área de imprensa do website da plataforma
(https://newsroom.spotify.com/companyinfo/). Acesso em 3 de setembro de 2018
46
Dados coletados no programa da plataforma de música para PC, no dia 3 de setembro de 2018.
47
Para comparação, uma das músicas mais tocadas na plataforma atingiu 1,89 bilhão de reproduções, "Shape of
you", do cantor e compositor britânico Ed Sheeran.
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aplicativo, e que passam a ficar disponíveis para execução mesmo sem conexão à internet.
Dentro do streaming, há duas subcategorias, o simulcasting, que significa a transmissão
simultânea em dois ambientes diferentes, a rádio que transmite músicas pelo rádio e pela
webrádio, por exemplo, e o webcasting, que é a transmissão somente na internet, caso de
webrádios, presentes somente na web, e serviços de streaming como o Spotify (CARNEIRO,
2018, p. 17).
Em fevereiro de 2018, o Spotify começou a disponibilizar informações sobre os
créditos das músicas, como compositores e gravadora, em cada música disponível no serviço
(ABRAMUS, 2018a, p. 4). Já o Youtube Music foi lançado com a intenção de remunerar
melhor os profissionais envolvidos na música do que outras plataformas com o mesmo
serviço (ABRAMUS, 2018a, p. 06).
Um artista independente pode colocar suas músicas em serviços de streaming a partir
de agregadores. A música precisa ser cadastrada com códigos como o UPC (Universal Product
Code) e o EAN (European Article Number), que é como um código de barras próprio para
cada produto (singles, EPs e álbums), e que podem ser gratuitos os pagos (ABRAMUS,
2018b, p. 10). Algumas gravadoras já disponibilizam este serviço de distribuição diretamente
para as plataformas, por meio de um serviço próprio (FERRAZ, 2018, p. 14).
Reportagem publicada pela revista Abramus em 2018 destaca que, com a penetração
dos serviços de streaming entre o público consumidor, o mercado passou a questionar se os
"streams", quantidade de vezes que uma música foi executada nesses serviços, deveriam ser
considerados execução pública e pagar direitos autorais ao ECAD (FERRAZ, 2018, p. 15).
Em fevereiro de 2017, o Supremo Tribunal de Justiça (STJ) acolheu recurso do Escritório
Central de Arrecadação e Distribuição (Ecad) apontando a legitimidade na arrecadação dos
direitos autorais pelo Ecad nas transmissões musicais pela internet, via streaming (STJ, 2017).
O ministro [Villas Bôas Cueva, relator do recurso] destacou que a
transmissão digital via streaming é, sim, uma forma de execução pública. Ele
lembrou que a Lei 9.610/98 [Lei de Direitos Autorais] considera como local
de frequência coletiva onde quer que se transmitam obras musicais, como
usualmente ocorre na internet, sendo irrelevante a quantidade de pessoas que
se encontram no ambiente de exibição musical (...) O ministro lembrou que a
decisão do STJ de reconhecer o caráter de execução pública no streaming de
músicas via internet é condizente com o entendimento adotado em diversos
países, tendo em vista o conceito de que a mera disponibilização de acervo
musical pelo provedor já é ato suficiente para caracterizar a execução
pública das obras protegidas por direito autoral (STJ, 2017).

Para o ministro do STJ, a questão principal sobre o tema era o entendimento de que,
uma vez que um portal disponibiliza um conteúdo para o público em geral, a quantidade de
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pessoas que usufrui de determinada execução pública, se via fone de ouvido ou via DJ em
uma festa, trata-se de uma "frequência coletiva" (FERRAZ, 2018, p. 15). A partir disto, a
distribuição deste direito seria considerada pela seguinte conta, a loja ou player fica com 30%;
a parte conexa, 58% (gravadora ou agregador e artista); a parte autoral, 12%. No caso do
streaming, a parte autoral, o percentual é dividido entre execução pública, recolhida pelo
ECAD, correspondente a 25% do montante em questão, e o restante fica para a editora, "como
direitos mecânicos digitais" (idem, ibidem). No caso do download de música, o percentual
autoral vai todo para a editora, pois o caso não é considerado como execução pública, e a
editora depois remunera os autores de acordo com o que consta em contrato.
Pedro Seiler (2018), que trabalha há 23 anos na área de música, hoje produtor e um
dos fundadores da plataforma Queremos, produtora de shows e festival a partir de curadoria
própria e de curadoria por meio de plataforma de consulta aos fãs de bandas e artistas, aponta
que os novos serviços de streaming criaram de fato "novos desafios", com mudanças
principalmente pela facilidade de produção e divulgação por parte de artistas. Seiler avalia
que a indústria da música, envolvendo os seus diversos elos, ainda está em "processo de
descoberta" sobre como "funcionar sem os tradicionais filtros", como é o caso do Jornalismo
Cultural impresso diário como filtro. Para Seiler, com "muito mais acesso, ficou ainda mais
difícil de termos mais artistas muito conhecidos". O produtor aponta que existe uma
dificuldade para o mercado promover seus artistas a grandes celebridades na
contemporaneidade. Schneider (2015, pp. 197-197) também cita esta questão, apontando que
artista como Paul McCartney, Cartola, Chico Buarque, Bob Dylan, Led Zeppelin, entre
outros, ainda possuem "alto valor simbólico e algum capital midiático", mas como efeito das
dinâmicas próprias a um período anterior ao que vivemos, que foi o "período liberal da
indústria cultural", que "chegou ao fim há cerca de quatro décadas". Schneider sugere um
caminho para mudança deste paradigma:
Hoje, nomes como os listados acima provavelmente não surgiriam em escala
massiva. Em um futuro próximo, quem sabe? Isto vai depender de uma
maior autonomia dos músicos em face ao capital, o que requer uma
democratização dos meios de produção, reprodução e circulação de música,
e uma democratização radical da formação do público, para além do
mercado (SCHNEIDER, 2015, p. 197).

Uma novidade do período atual, defende Seiler, é que "nunca se deu tanta importância
para os fãs" para a manutenção da indústria como hoje, o que, para ele, é uma "grande
revolução que estamos vendo", no sentido de que existe a possibilidade, principalmente
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falando a partir da perspectiva de atividade da plataforma Queremos, de "colocar a
experiência, a forma de consumir e desenvolver produtos diretamente para o publico".
Quando o assunto é mídia, contudo, Seiler reforça que todos têm importância ainda,
mesmo o rádio, para as estratégias do mercado. Outras mídias como comerciais, cinema,
novela e canais como MTV e VH1 também ainda têm importância, mas perdem hoje para
videogames e filmes de animação, declara Seiler.
A execução de músicas em filmes, séries, novelas e programas de televisão ainda têm
alguma participação no mercado, como visto dos dados da IFPI. E o valor recebido depende
"da importância da canção", ou seja, se ela vai ser executada como tema de abertura de um
programa, como tema de personagem, tema de bloco, se vai ser executada em performance ao
vivo, ou se vai ser utilizada como fundo musical, e ainda vai depender do tempo total, duração
e frequência de execuções (ABRAMUS, 2018a, p. 18).
O produtor e baixista Liminha (2018, informação verbal48), que foi baixista dos
Mutantes e produziu nomes da música brasileira como Gilberto Gil, aponta que "hoje em dia,
o mundo artístico está muito cheio de gente". O produtor conta que, hoje, quando perguntam
qual artista ele está escutando no momento, ele sente dificuldade de responder, já que, para
ele, mudou mesmo o tempo que se gasta para ouvir música.
Você não para mais em um artista e fica ali mergulhado microscopando. Tem
muita coisa [nova]. Eu tenho muitos CDs, e eu tenho preguiça de chegar lá e
pegar e botar. Eu só escuto CD às vezes quando eu estou em um estúdio e
quero aferir se o som está bom, porque o Spotify não é o melhor som
(LIMINHA, 2018, informação verbal).

Liminha dá destaque para o fato de que, pelo lado do artista, ficou mais barato gravar
um disco. "Antigamente, pra você fazer uma gravação, você tinha que estar sendo bancado
por uma gravadora, e com um estúdio de gravação, uma máquina de 24 canais que custava 60
mil dólares" (id., ib.). Divulgar, reforça o produtor, também ficou mais fácil com a internet, o
que faz com que a oferta de artistas seja maior do que a procura por artistas.
Badke (2018, informação verbal) desenha o cenário da música da seguinte forma, a
indústria da música, na virada do milênio, teve a "cadeia produtiva desmanchada", e esta
cadeia "foi sendo reconstruída, com novas bases". Entre estas novas dinâmicas, Badke destaca
a possibilidade cada vez maior de realizar a gestão autônoma de uma carreira na música. O
exemplo de Badke é interessante, já que o artista, publicitário e empresário gere o Carbona de
48

Informação dada pelo produtor musical Liminha como integrante do painel "Áudio Porto Apresenta: Produção
Musical / Music Production", no evento Rio Music Market, promovido no Rio de Janeiro no dia 13 de setembro
de 2018.
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forma autônoma há 20 anos, com 12 discos lançados, 450 shows realizados, sem nunca contar
com um empresário ou produtor, com turnê fora do Brasil e presença em festivais importantes
como o Abril Pro Rock e o Porão do Rock, e ainda tem um selo de música, pelo qual lança
nomes independentes. Ou seja, ele viveu diferentes momentos das transformações vividas
pelo campo artístico e cultural. Passou pelos processos de gravar CD, MP3 e agora volta a
produzir disco.
Você consegue chegar perto da qualidade do que é uma estrutura formal tem
em termos de recursos sem estar inserido nela, ou seja, você consegue gerar
um material de qualidade, e eu to falando qualidade artística e comercial,
dentro do que se entende nos moldes de mercado, então a parte de produção
acho que, ta legal, e ta legal mesmo, acho que essa é uma parte que está bem
resolvida. Você não precisa estar dentro de um estúdio de R$ 500 mil, R$ 1
milhão, você não precisa pagar R$ 50 mil pra um produtor, do ponto de vista
artístico, pra gerar, muitas vezes esse produtor é o mesmo que a chave da
porta pra mídias e outras coisas. Mas do ponto de vista de produção eu acho
que está bem resolvido (BADKE, 2018, informação verbal).

Saindo da parte da produção de música, Badke também faz um relato sobre a parte da
distribuição de música, que, segundo ele, também já conta com maior facilidade, com
diferentes agregadores e modelos de distribuição.
A gente não olha mais a distribuição somente do ponto de vista de canais
convencionais, mas cada vez mais os hábitos de consumo de música e os
consumidores fizeram as redes sociais e os seus formatos insanos, e
recortados e pós-modernos de você ouvir uma música em 59 segundos e que
é o caso do instagram, e você vê que algumas pessoas se satisfazem com
esse tipo de consumo (id., ib.).

Dependendo do público contudo, para fazer uma distribuição física, ou valores de
investimento são outros, dependendo da qualidade, no caso do vinil, por exemplo.
Nesta questão do investimento, Badke frisa que, ainda hoje, quem tem mais capital
para fazer grandes investimentos em determinado artista ainda são as major, o que acaba, de
certa forma, contribuindo também para o mercado em geral. "Os caras põem R$ 200 mil, os
caras põem R$ 400 mil num artista" (id., ib.). Badke acredita que uma questão chave é que,
sim, está mais fácil produzir e circular música com as novas tecnologias digitais. Ser ouvido,
contudo, ainda é algo que fica mais acessível para as grandes empresas.
Lembrando que, quando a internet se popularizou e a indústria viveu uma grande crise,
pois não se ganhava dinheiro com as vendas digitais nos primeiros anos das lojas de
download, Badke relata que, quando o mercado chegou nos celulares, começou-se a fazer
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alguma receita, até chegar no modelo hoje conhecido como streaming, que representam a
maior receita do mercado digital.
O soco foi forte, mas a medida que as coisas começam a se reestruturar, esse
modelo reproduz um pouco o modelo prévio ao digital, porque é uma coisa
também de poder econômico e financeiro que as empresas têm, são grupos
muito fortes, ganharam dinheiro durante muito tempo, tomaram soco,
caíram, mas têm um fôlego muito grande para levantar (BADKE. ib.)

Entre tantas transformações e tantos públicos, o público que vai preferir escutar a
música pelo vinil ou CD e o público que vai escutar a música apenas pela internet, por
exemplo, Alexandre Kassin (2018, informação verbal49), produtor musical, cantor, compositor
e multi-instrumentista brasileiro, que já produziu nomes como Caetano Veloso, Los
Hermanos, Vanessa da Mata, Jorge Mautner e Adriana Calcanhoto, explica que sua estratégia
na produção de um disco é pensar antes onde aquela música vai tocar, para quem, se poderia
ser executada em um estádio, se em um show as pessoas estariam sentadas ou em pé.
Quando você pensa dessa maneira você consegue um pouco planejar o início
da gravação, pra que seja mais rápido você chegar àquele resultado. Tanto da
experimentação, orquestração, o tipo de arranjo, se vai ser mais vazio, se
aqui tem que soar alto e competitivo, se é pra soar como uma banda com
dinâmica. Tudo isso vem de mais ou menos onde aquilo tem que chegar no
final (KASSIN, 2018).

Para Seiler, na forma como o mercado está configurado hoje, há "espaço para tudo",
até para o k7 e o vinil, que se pensava que não retornariam mais ao mercado, mas retornam, o
primeiro mais recentemente, com a promessa de qualidade melhor. Predomina hoje,
entretanto, a mídia digital.
Todos os formatos mais tradicionais sofreram perda de representatividade,
mas já sentimos que os que sobreviveram estão recuperando sua
importância. Eles [gravadoras grandes] estão recuperando sua importância,
agora que o mercado deu uma estabilizada. Isso é global. (...) [As
gravadoras] estão super atraentes, entendendo bem o mercado digital, as
oportunidades, usando suas forças, entrando no live (SEILER, 2018).

A assessora Ana Paula Romeiro (2019, entrevista à pesquisadora), que trabalha na área
de comunicação com a música desde os anos 1990, diz que, hoje, ela já está mais afastada da
indústria fonográfica, e só trabalha com artistas independentes. De acordo com a assessora de
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Informação dada pelo produtor musical Alexandre Kassin como integrante do painel "Áudio Porto Apresenta:
Produção Musical / Music Production", no evento Rio Music Market, promovido no Rio de Janeiro no dia 13 de
setembro de 2018.
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imprensa, "nunca teve um só caminho" para atingir públicos no mercado da música, mas
agora "pulverizou" mais.
Todo mundo está independente agora. Mas mudou tudo, esse negócio do
streaming mesmo, lançamento de single e clipe. Isso, na minha época, não
era, se lançava álbum. Aliás, todo mundo queria fazer lançamento de single
naquela época e era dificilíssimo. Agora virou isso, todo mundo lança single,
single, single, clipe, clipe, clipe (ROMEIRO, 2019).

Por outro lado, Badke pondera sobre o uso da palavra "independente" no mercado da
música, como este está se estruturando hoje. Ele cita o exemplo das distribuidoras que são
colocadas no mercado com o rótulo de independentes, mas que hoje já estão ligadas às
majors, e da gravadora Som Livre, que é vista no mercado como uma gravadora
"independente", mas está ligada a uma das maiores empresa de comunicação do país.
Nesse hiato entre a velha indústria da música e a nova indústria da música
que há hoje, a gente teve a ascensão de algumas empresas que são esses
distribuidores. (...) Só que aos poucos a gente começa a ver uma
movimentação que esses caras que eram “ah, somos distribuidores
independentes”, muitos desses caras começam também a ser comprados por
esses outros grupos. Então, de certa forma, o modelo se reproduz (id., ib.).

Algumas coisas permanecem as mesmas, mas outras mudam, entretanto, e Badke cita
como exemplo a forma das grandes gravadoras se relacionarem com novos artistas. As
grandes gravadoras deixaram de investir continuadamente em um mesmo artista para que ele
cresça aos poucos, e passam a, contando com uma estrutura consistente, monitorar o mercado
para captar os artistas que julgarem mais rentáveis em menor tempo. Badke não deixa de
enxergar um lado bom nisto, porém. Para ele, se abre uma "camada intermediária de pequenas
gravadoras, produtoras ou às vezes empresários", que ganham espaço para aparecer e cumprir
um papel de desenvolver novos artistas.
Vendo o lado da iMúsica, aqui a gente vê selos que têm resultados incríveis
com artistas durante anos e à vezes esses artistas são comprados pelas
grandes gravadoras, mas eu acho que nesse aspecto é um exercício é o do
mercado, mas é legal ver que existe uma estruturação de novos agentes e
novas empresas (id., ib.).

Serviços de streaming são fornecidos hoje por diversas empresas. Na Coreia do Sul,
por exemplo, o consumo de música via streaming é dominado por uma empresa local, a
Melon (IFPI, 2019, p. 21). Apesar da grande expressividade do mercado da Coreia do Sul, o
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sexto maior do mundo, enquanto o Brasil figura em décimo, o Spotify ainda não foi lançado
no país50.
As dinâmicas entre empresas da indústria da música e empresas digitais ainda incluem
questões complexas e em andamento. Em julho de 2018, o Youtube realizou seu primeiro
pagamento relacionado a direitos autorais ao ECAD, após um acordo entre a empresa e a
entidade. Valores que estavam atrasados desde 2012 também foram quitados (ABRAMUS,
2018b, p. 4). Um pouco depois, no mesmo ano, o ECAD conseguiu solucionar a questão
fiscal com outra fonte de receitas para o mercado da música, o cinema. Em setembro de 2018,
a Associação Brasileira das Empresas Exibidoras Cinematográficas Operadoras de Multiplex
(Abraplex) e outras empresas exibidoras realizaram pagamentos que não eram realizados
desde janeiro de 1999. A distribuição então atingiu R$ 50 milhões direcionados a mais de 30
mil titulares, entre eles compositores, intérpretes, músicos, editores e produtores fonográficos
(idem, ibidem).
Em artigo publicado em maio de 2018 na revista Matrizes, De Marchi (2018, p. 212)
destacou uma "incapacidade" dos algoritmos do Youtube de "promoverem transparência e
legitimidade aos agentes de seu mercado", o que o autor classifica como "paradoxo da
racionalidade algorítmica". A CEO da Federação Internacional da Indústria Fonográfica (IFPI,
em inglês), Francis Moore, chamou a atenção em relatório publicado em 2017 (DE MARCHI,
2018, p. 206) para esta "injustiça" do repasse de valores de serviços como o Youtube aos que
investem e criam música.
As palavras de Moore formalizam, na verdade, um argumento que o lobby da
indústria fonográfica tem apresentado contra o YouTube e que se tem
denominado, na mídia especializada, de transferência de valor. De maneira
simplificada, pode-se dizer que tal imbróglio se refere à aparente
desproporcionalidade entre o expressivo número de visualizações de vídeos
de música protegida hospedados na plataforma do Google (com marcas que
podem alcançar milhões de visualizações) e as, assim consideradas pelas
partes interessadas, baixas e inconstantes quantias de dinheiro pagas pelos
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O Spotify está disponível nos seguintes países, separados por região, de acordo com informações
disponibilizadas no portal do serviço de streaming: (Ásia) Cingapura, Filipinas, Hong Kong, Indonésia, Israel,
Japão, Malásia, Tailândia, Taiwan, Vietnã e Índia; (Europa) Alemanha, Andorra, Áustria, Bélgica, Bulgária,
Chipre, Dinamarca, Eslováquia, Espanha, Estônia, Finlândia, França, Grécia, Hungria, Irlanda, Islândia, Itália,
Letônia, Liechtenstein, Lituânia, Luxemburgo, Malta, Mônaco, Noruega, Países Baixos, Polônia, Portugal, Reino
Unido, República Tcheca, Romênia, Suécia, Suíça, Turquia; (América Latina e Caribe) Argentina, Bolívia,
Brasil, Chile, Colômbia, Costa Rica, El Salvador, Equador, Guatemala, Honduras, México, Nicarágua, Panamá,
Paraguai, Peru, República Dominicana, Uruguai; (América do Norte) Canadá, Estados Unidos; (África) África
do Sul, Argélia, Egito, Marrocos, Tunísia; (Oceania) Austrália, Nova Zelândia; (Oriente Médio) Arábia Saudita,
Bahrein, Catar, Emirados Árabes Unidos, Jordânia, Kuwait, Líbano, Omã, Palestina. Informação de 18 de março
de 2019. Disponível em <https://support.spotify.com/br/using_spotify/the_basics/full-list-of-territories-wherespotify-is-available/>. Acesso em 10 de Abr. de 2019.
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rendimentos (royalties) de direitos autorais e conexos das obras (DE
MARCHI, 2018, p. 206).

Em geral, de um lado, os que detêm direitos autorais entendem que o Youtube se
apropria do "trabalho alheio", "uma concepção essencialista do valor", que entende que o
"valor é gerado a partir do trabalho humano, que transforma algo inútil em útil" (DE
MARCHI, 2018, p. 207). Do outro lado, a empresa digital argumenta que é a capacidade dela
de oferecer o encontro de uma vasta rede de computadores e mesmo de calcular ela própria
processos como visualizações e compartilhamentos para chegar a valores monetários que
possibilitam esta fonte de renda organizada e não por "vias informais" (id., ib.). Neste caso, o
valor é visto não no bem em si mas na possibilidade de gerar acesso e calcular as métricas
deste acesso. Para De Marchi, contudo, a questão de como esta métrica é calculada, para o
mercado da música, é "vital". Ele demarca o início da "emergência de um comércio
fonográfico digital" a partir da primeira metade da década de 2010, por meio de "modelos de
negócios distintos", como o download pago e os serviços de streaming.
O desempenho do Youtube, diz De Marchi, pode ser explicado pela sua capacidade de
oferecer infraestrutura a outras empresas digitais e da sua liberdade em relação à produção de
conteúdo, já que a plataforma é aberta a todas que queiram subir vídeos. A forma de
visualização de vídeos também permite uma continuidade, com a possibilidade de o usuário
seguir assistindo vídeos que vão surgindo na sequência a partir dos algoritmos da plataforma,
de acordo com os interesses e hábitos de consumo deste usuário na rede.
Quando um artista ou gravadora publica videoclipes em sua conta oficial no Youtube,
estes clipes serão "monetizados", "jargão desse mercado para 'gerar dinheiro'" (DE MARCHI,
2018, p. 208). De Marchi explica as dinâmicas da publicação de vídeos desta plataforma. O
usuário precisa criar um canal próprio, contratar o serviço Google AdSense para ter uma conta
para receber o dinheiro, e escolher os tipos de publicidade para exibir junto com os vídeos.
Quando o canal conquista 10 mil visualizações, a página é validada pelo Google como
"passível de receber o dinheiro dos anunciantes", regra estabelecida no segundo semestre de
2017. Quando o canal consegue um número de visualizações equivalente a US$ 100, a
transferência é realizada pelo Google. Esta equivalência, contudo, não é clara.
A empresa deixa claro que a relação entre os dois termos não é rígida. Pelo
contrário, depende da interação de uma série de fatores: o tempo de
visualização do vídeo, duração média de visualização, retenção de público, o
tipo de publicidade que é exposta, relação entre curtidas e não curtidas
(likes/dislikes), a quantia de dinheiro pago pelo anunciante em determinada
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época do ano, a região geográfica do usuário, entre outros (DE MARCHI,
2018, p. 209).

Para tentar explicar como essas variáveis se combinam, De Marchi (2018, p. 209)
recorre à técnica utilizada pela plataforma para recomendar vídeos aos usuários, a partir de
uma técnica revelada por engenheiros da empresa em um artigo, técnica "que parece se
adequar também à precificação dos vídeos". Neste caso, os vídeos são divididos entre usos
explícitos, que são os usos como curtir um vídeo ou se inscrever no canal que publica aquele
vídeo, e os usos implícitos, que são as simples visualizações. Os algoritmos relacionam estes
dois usos por parte de vários usuários em um só tempo, para prever vídeos semelhantes, os
related videos, que tenham maior probabilidade de serem vistos. Categorias, frisa De Marchi,
que em nada têm relação com o gosto do usuário, mas apenas com o comportamento deste
uso, relacionada o ato de curtir ou compartilhar uma publicação, por exemplo. No decorrer da
pesquisa, entretanto, De Marchi observa que esta técnica não ajuda a explicar de fato como a
monetização de um vídeo funciona.
O problema principal dessa inovadora técnica é que não há transparência na
geração de valor monetário para os vídeos, uma vez que as fórmulas dos
algoritmos do YouTube são segredo de indústria. Consequentemente, perdese o efeito de precisão fundamental para a legitimidade de qualquer mercado
baseado em algoritmos. Em seu lugar, apresenta-se um paradoxo econômico:
no momento em que os algoritmos deveriam entregar a mais perfeita
transparência das relações do mercado, seus métodos provocam opacidade e
desconfiança nas relações econômicas (DE MARCHI, 2018, p. 210).

Se no caso de vídeos "ordinários", que não envolvem direito autoral, corre-se o risco
de oferecer na plataforma um conteúdo que não vai gerar qualquer "monetização", quando se
trata de vídeos com direitos autorais "o raciocínio é mais complexo" (id., ib.). Além da
questão do pagamento por execução pública, há ainda a questão de casos levados à Justiça
pela violação de direitos autorais por parte do Youtube.
Além das músicas terem seus códigos próprios, como vemos nas dinâmicas que
envolvem os serviços de streaming como o Spotify, segundo De Marchi, os vídeos que são
inseridos por titulares de direitos autorais na base de dados do Youtube apresentam o Content
ID, uma identificação de conteúdo que protege uma música, uma melodia, uma imagem de
um filme, entre outras questões técnicas. É a partir deste código que se monitora a reprodução
desses conteúdos. Os algoritmos, então, acompanham se ocorre alguma infração ao uso dessas
obras. Os titulares de direitos autorais podem escolher o que acontece com vídeos publicados
sem autorização prévia: desativação do áudio da música no vídeo; bloqueio da visualização do
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vídeo como um todo; receber a verba de publicidade deste vídeo; ou ter acesso a estatísticas
de visualização do vídeo.
O Content ID foi muito bem recebido pela indústria da música, num
primeiro momento. No entanto, logo se iniciou uma nova troca de acusações
sobre a precisão desse dispositivo. (...) o Content ID pode funcionar como
uma cláusula de transferência de risco do negócio digital de música para os
próprios produtores desses conteúdos, conforme a lógica do derivativo. (...)
Uma vez mais, a opacidade dos algoritmos traz insegurança para os
produtores de conteúdos digitais, que se tornam progressivamente os agentes
mais expostos aos riscos desse negócio (DE MARCHI, 2018, p. 211-212).

De Marchi nos alerta, a partir da análise destas dinâmicas de distribuição pelo
Youtube, que o ambiente digital não é tão democrático assim para todos os produtores,
músicos e compositores quanto se poderia supor em uma leitura superficial deste cenário, e
ainda os riscos até para empresas e artistas mais estruturados no campo.
Ganhar dinheiro exige um esforço considerável por parte dos produtores de
conteúdo, e as regras não são claras. Isso até pode ser superado por artistas
que obtêm facilmente milhões de visualizações, mas o que dizer dos que
conquistam apenas algumas centenas de views? Além disso, a volatilidade de
geração e da distribuição de riqueza impossibilita o planejamento em longo
prazo da produção, o que afetará o tipo de empreendimento adequado à
economia fonográfica digital. (...) Um mercado controlado por algoritmos
inviabiliza uma organização estável desse mercado-como-campo, apontando
para alguma nova ordem social, a qual nem sequer está delineada no
horizonte (DE MARCHI, 2018, p. 213).

Relatório da Pró-Música (2019, pp. 9-16) apresenta uma lista das 200 músicas mais
ouvidas via streaming no Brasil, considerando os seguintes serviços de streaming em
atividade neste país, Deezer, Napster, Apple Music, Spotify e GooglePlay. Em destaque,
aparecem músicas das gravadoras na ordem das cinco músicas mais ouvidas, Som Livre,
Warner Music Group, Universal Music Group, e "artista independente", conforme citado no
mesmo relatório. A Sony Music Entertainment, uma das maiores gravadoras do mundo junto
com a universal e a Warner, aparece apenas a partir da 26ª posição. Até esta posição em que
aparece uma música da Sony, aparecem ainda músicas relacionadas às gravadoras Midas
Music, KondZilla, MM Music e GR6 Music. Abaixo desta posição, as outras gravadoras que
aparecem com músicas na lista são, pela ordem das mais ouvidas, Start Music (60ª, 99ª, 109ª,
134ª e 139ª posições) e Brainstorm Estúdio (102ª e 127ª).
Entre as duzentas posições, treze são músicas relacionadas a artistas independentes, a
seguir, Gustavo Mioto (4ª e 10ª posições), 1Kilo, Baviera, PabloMartins &

Knust

(18ª

posição), Aldair Playboy (24ª posição), Humberto & Ronaldo (50ª posição); MC L da Vinte
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(74ª posição), Henrique & Juliano (87ª e 142ª posição), Hungria Hip Hop (153ª posição), WC
No Beat (159ª), 1Kilo (189ª posição - o grupo tinha aparecido em posição anterior, a 18ª, em
parceria com outros artistas), Mc Neguinho do ITR (190ª posição), e, por fim, a Matuê, com a
200ª posição.
Das maiores gravadoras do mundo, a Warner Music Group teve presença em 28
posições, com músicas aparecendo desde a 2ª até a 197ª posição; a Universal Music Group
apareceu em 46 posições, da 3ª à 199ª posição; e a Sony Music Entertainment aparece em 36
posições, da 26ª posição à 196ª. Já a Som Livre, ligada à Rede Globo, ocupa posições 51
posições, a da primeira posição, e a última na 198ª.
Vejamos as dez primeiras músicas desta lista de 200 músicas mais ouvidas nas
principais plataformas de streaming no Brasil, em 2018, divulgada pela Pró-Musica Brasil.

Quadro 2 - As vinte músicas mais ouvidas em serviços de streaming no Brasil em 2018
Posição

Faixa

Artista

Gravadora

1

Propaganda (Ao Vivo)

Jorge & Mateus

Som Livre

2

4

Vai Malandra (feat. Tropkillaz & Anitta, Mc Zaac, Warner Music Group
DJ Yuri Martins)
Maejor ft. Tropkillaz
& DJ Yuri Martins
Ao Vivo E A Cores (Feat Anitta) Matheus & Kauan
Universal
Music
Group
Coladinha em Mim (Ao Vivo)
Gustavo Mioto
Independent Artist51

5

Largado Às Traças (Ao Vivo)

Zé Neto & Cristiano

Som Livre

6

Apelido Carinhoso

Gusttavo Lima

Som Livre

7

Ta Tum Tum

8

O Sol

MC
Kevinho, Universal
Music
Simone & Simaria
Group
Vitor Kley
Midas Music

9

Amor de Verdade

3

MC Kekel & MC KondZilla
Rita
& Gustavo Mioto
Independent Artist

Anti-Amor (feat. Jorge
Mateus) (Ao Vivo)
Fonte: BMAT com informações da Deezer, Napster, Apple Music, Spotify e GooglePlay
(Pró-Musica Brasil, 2019, p. 9)
10

Podemos afirmar que, no mercado digital brasileiro, especificamente via serviço de
streaming, a gravadora com melhor desempenho em 2018 foi a Som Livre, ocupando a
primeira posição de uma lista com 200 músicas, e ocupando ainda o maior número de
51

A pesquisadora optou por manter a expressão em inglês, como utilizado na tabela publicada pela Pró-Musica.
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posições, na frente de todas as outras gravadoras, mesmo das três majors globais, Warner,
Universal e Sony. No website da Som Livre, grande parte dos produtos e imagens são
relacionados a trilhas sonoras de telenovelas da Rede Globo. A hegemonia e a contribuição da
gravadora ligada diretamente às trilhas sonoras de telenovela que tanto impulsionaram o
mercado no século passado, a partir dos anos 1970, desbancando as multinacionais (Ortiz,
1988), segue firme, podemos dizer, mesmo em um momento em que a TV se vê como pauta
de debates sobre o seu possível fim, por exemplo.
De acordo com apresentação da própria empresa no website oficial, a Som Livre já
“lançou nomes importantes da música brasileira como Djavan, Ivan Lins, Novos Baianos,
Barão Vermelho e Cazuza”.
Entre os artistas exclusivos do elenco atual da empresa, estão nomes de
sucesso como Luan Santana, Jorge e Mateus, Marília Mendonça, Wesley
Safadão, Gusttavo Lima e Maria Gadú – revelada pelo slap, selo criado
em 2007 e que lançou nomes como Little Joy, Marcelo Jeneci e Silva.
Nos últimos cinco anos, a Som Livre desenvolveu novas áreas de negócio
como licenciamento internacional, digital, selo eletrônico (Austro Music),
shows e edição musical, se consolidando como importante fornecedora de
conteúdo para televisão e outras mídias (SOM LIVRE, Quem Somos)52.

Também vale destaque o desempenho do "artista independente" Gustavo Mioto, com
duas músicas figurando entre as mais ouvidas, demonstrando que, no mercado brasileiro de
música, as grandes gravadoras globais e a principal gravadora brasileira, Sony Music, mantêm
poder e influência, mas disputam com a sucessão de novos concorrentes.
Outra questão que chama atenção é o gênero musical destas 10 músicas mais ouvidas
via streaming no Brasil no ano passado, o funk e o sertanejo universitário, principalmente.
Esta escolha do mercado por estes gêneros só reforça o desenho de Bourdieu sobre o
funcionamento do campo da indústria cultural dentro do campo artístico e cultural. Se o
mercado se guia exclusivamente pela concorrência e obtenção de lucro, a aposta em um
gênero ou gêneros que possam atrair a maior parcela de públicos é uma estratégia natural. E,
como destacou Badke, se hoje, e há anos, o caminho do arco íris é o sertanejo e o funk,
amanhã, quem sabe, pode voltar a ser o rock and roll. Citando sua experiência com o selo que
ele criou, que é mais voltado para o rock, Badke fala sobre a falta de espaço para o gênero
hoje no mercado. No Spotify, por exemplo, o espaço para o rock "é restrito para caramba".
Ou seja, dentro do campo da indústria cultural, como parte do campo artístico e
cultural, a partir de Bourdieu, se há produtores, empresários e artistas com conhecimento,
experiência e interesse pessoal por determinado gênero musical, que, para eles, teriam maior
52

Disponível em <https://www.somlivre.com/quem-somos#quemsomos>. Acesso em 4 de Abr. de 2019.

108

legitimidade dentro do próprio campo, quando se trata de contar com as receitas, a aposta vai
no que o público de fora da música pode gostar mais.
Badke destaca o predomínio desses gêneros no mercado.
O sertanejo já quebrou barreiras, não é mais uma música do interior do
Brasil, é sim do Brasil inteiro. Nas grandes capitais já teve tipo uma mutação
do próprio gênero, que se misturou e tal. Mas, assim, de uma certa forma eu
tendo a tomar um certo cuidado de não depreciar um pouco algo que as
vezes também veio junto com uma nova realidade econômica do Brasil.
Também, por que a música tem que ser ditada por meia dúzia de A&R de
gravadoras que moram no Rio e em São Paulo, e acham que a música é isso.
Então, assim, é muito complicado isso tudo. Na verdade, às vezes o gênero
ascende e a máquina de poder pega aquilo e usa. Amanhã pode ser outra
coisa. Pode ser o próprio Rock como já foi em outros momentos. (...) Você
olha pro Brasil, com a riqueza que tem de música, de gênero, e aí, nesse
sentido, porra, qualquer um fica puto, né? Porque a concentração tá toda na
mão de funk, de sertanejo. Mas é legal também. Porque quando você olha
pro funk e vê que esses artistas estão ganhando dinheiro é legal pra caralho.
O funk tem a história que a gente sabe que tem e é legal, sabe? Eu, pelo
menos, acho legal. Só que também não da pra ficar dez anos só no funk e
sertanejo, quando você vê que tem outras coisas (BADKE, 2018).

Marielle Javarys, Conteúdo, Marketing e Projetos no Coletivo Parabolica Cultural,
também destaca esta hegemonia do sertanejo como gênero no mercado.
Acho que tudo é um jogo de interesses que, por enquanto, o mercado está
jogando bem, mas não sabemos até quando. Eu acho sim, que as
gravadoras perderam a hegemonia, mas elas abriram uma frente com o
Sertanejo, que é o gênero hegemônico. Ofereceram deals exorbitantes e
muitas vezes têm participação de lucros em shows (que é o que
movimenta esse mercado). Usam o spotify, por exemplo, como
plataforma de divulgação (e estão certos nesse sentido). O streaming não
dá lucro pra todo mundo, você precisa ser muito ouvido, mas ele traz o
acesso ao conteúdo praticamente a um clique, e isso não tem preço. Uma
vez o Dave Ghrol, no meio de uma polêmica com a Taylor Swift sobre a
remuneração do spotify, falou uma coisa muito interessante: Desde que o
streaming chegou, o Foo Fighters fez mais shows (JAVARYS, 2018).

O Spotify conquistou importância tal que, hoje em dia, conta Badke, o Top 100 da
plataforma está "na parede de qualquer de estrutura [sala ou escritório] das principais
gravadoras e editoras, é pra lá [para o Spotify] que as pessoas estão olhando" (BADKE,
2018). Com o selo que ele possui, o Morcego, Badke conta que já conseguiu entrar duas vezes
nesta playlist, o que representa uma vitória considerável, já que, contanto com a estrutura de
grandes empresas, alguns espaços desta lista já ficam garantidos a elas. Grandes gravadoras e
distribuidoras têm estruturas e agentes que são os mesmos no mundo inteiro, "tentando um
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lugar ao sol", "só que são pouquíssimos lugares". Gravar, portanto, ficou fácil, de fato. Chegar
no topo de uma lista do Spotify, por exemplo, também é, defende Badke, basta "estar na mão
desses gigantes que sempre dominaram a música".
Se são 50 posições, e se você tem 3 majors, mais a Som Livre, mais esses
agregadores que têm contato e relacionamento com o Spotify no mundo
inteiro, como a The Orchard, etc, na verdade, aquilo ali já tem dono toda
semana, porque esses caras lançam coisa toda semana, e aí começa aquela
coisa meio que do ovo ou a galinha. E isso eu posso falar porque a gente
tem um serviço de streaming, à vezes a gente tem uma visão meio assim,
cara, as pessoas só ouvem a mesma coisa, você tem 40 milhões de faixas,
mas só 400 mil ou 500 são ouvidas. E se você for fazendo cortes, cara, a
concentração de volume global de música ela certamente tá na mão de
200 álbuns (BADKE, 2018).

O serviço, apesar da grande demanda e influência nos números do mercado, não tem
futuro garantido. No início de fevereiro de 2019, a empresa anunciou um “surpreendente”
lucro operacional no quarto trimestre e crescimento de vendas em linha com o esperado, mas
disse que já previa um prejuízo entre € 200 milhões e € 360 milhões em 2019. A companhia,
há anos, diz que prioriza o crescimento em vez da rentabilidade.53
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Disponível em <https://g1.globo.com/economia/noticia/2019/02/06/spotify-tem-lucro-surpreendente-no-4otrimestre-mas-ve-prejuizo-em-2019.ghtml>. Acesso em 5 de Abr. de 2019.
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Capítulo 3
O Jornalismo Cultural do milênio em seus campos

Se sair no caderno cultural dos jornais impressos diários, para o mercado artístico,
especificamente para o mercado da música, que é o que estudamos mais atentamente nesta
pesquisa, ainda é uma coisa importante para o mercado artístico em meio à proliferação de
novas tecnologias era a pergunta principal que esta dissertação buscava responder. A resposta
nos apontaria se a função do Jornalismo Cultural como agente do campo artístico cultural,
colocado por Bourdieu (2015) como instância de reprodução e consagração, neste campo,
ainda segue com alguma força na contemporaneidade, em meios às novas formas de produzir,
circular, divulgar e consumir música, e, pelo lado específico da imprensa, pelas novas formas
e fontes de informação. Como colocado por Sodré no contexto do conceito de midiatização,
temos todas a possibilidade de nos tornarmos medium. Por outro lado, novas mídias que
surgiram no século XX não anularam as anteriores. O rádio parece ter seu papel mais afetado
no campo midiático, mas ainda assim é considerado nas estratégias de mercado, como visto
no capítulo 2. O Jornalismo Cultural impresso diário, portanto, apesar da crise patente do
papel no Brasil, e das incertezas em relação ao futuro deste mercado, ainda poderia ser
presente, de alguma forma, nas estratégias do mercado, com a mesma importância do tempo
em que não havia a popularização do uso da internet.
Esta resposta que buscamos diria respeito, contudo, apenas a esta relação entre bens
simbólicos de um mercado. Se o caderno cultural impresso diário ainda tem função, de forma
objetiva, para o público consumidor, no sentido de se apresentar como uma mídia interessante
aos olhos deste público e não apenas para as estratégias do mercado, ou ainda até quando o
mercado da música poderia contar com a função por ele são perguntas que exigiriam outra
pesquisa, voltada para a relação específica entre mercado jornalístico cultural e público geral,
e não entre mercado jornalístico e mercado artístico e cultural. Por ora, o enfoque é sobre um
esvaziamento ou não da importância do Jornalismo Cultural impresso diário no próprio
campo artístico e cultural, sem considerar quem está de fora deste campo, ou seja, o público
geral, ainda no contexto das infoletecomunicações (ITCs) ou da midiatização, conceitos que
abordamos no capítulo 2 desta pesquisa.
Com a análise das entrevistas semiestruturadas realizadas pela pesquisadora com os
agentes do campo aqui considerados, incluindo jornalistas e assessores, e com uma análise de
conteúdo de cadernos selecionados do Segundo Caderno, vamos buscar responder a esta
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pergunta. A experiência da pesquisadora como jornalista do Caderno B do Jornal do Brasil,
que voltou a ser publicado depois de oito anos e deixou de ser novamente durante a produção
desta pesquisa, a saber entre o início de 2018 e início de 2019, também vai nos ajudar a
mapear as dinâmicas e possíveis alterações nas relações de poder do campo artístico e cultural
brasileiro, com foco no subcampo da música, e delimitar as funções e disputas.
Na primeira parte deste capítulo, vamos levantar e analisar a trajetória do Segundo
Caderno do jornal “O Globo” do início do século XXI, pela gestão de três editores, Artur
Xexéo, Isabel de Lucca e Fátima Sá, a partir da análise de conteúdo
A gestão de Lucca foi concomitante com uma reformulação do caderno que, de acordo
com entrevistas realizadas pela pesquisadora para monografia (MASCARENHAS, 2013),
buscava dialogar com uma nova demanda de consumo. A dinâmica, contudo, foi seguida por
tentativa e erro. Albuquerque (2013, em entrevista à pesquisadora), então repórter do Segundo
Caderno e editor da página Transcultura do mesmo suplemento, contou que, em um primeiro
momento, a intenção foi realizar textos menores para tentar acompanhar um padrão
estabelecido na web e não “cansar” o leitor. Com a reformulação promovida por Fátima Sá,
porém, os textos voltaram a ser maiores, “contextualizados” (ALBUQUERQUE, 2013), na
estratégia de oferecer um produto diferente do produto jornalístico disponível na web
(MASCARENHAS, 2013).
Bernardo Araújo (2018, informação verbal54), subeditor e repórter do Segundo
Caderno, já trabalhou em diferentes editorias do jornal O Globo, e produziu reportagens para
o Segundo Caderno sob a gestão dos três editores considerados nesta pesquisa, Artur Xexéo,
Isabel de Luca e Fátima Sá. Ele cita uma instabilidade nas estratégias do mercado jornalístico.
Se em um determinado momento a regra é uma, em outro pode mudar, e depois voltar a ser
como era antes ou não.

Por exemplo, uma coisa que é muito difícil de fazer as pessoas entenderem é
o tamanho. Porque primeiro era assim, „ah, o jornal tem um espaço limitado
e a internet não tem‟. Aí, o pessoal se tocou, não, a internet tem [liberdade
para publicar textos muito grandes], porque ninguém agüenta ler uma
matéria enorme, não adianta caber lá, cabe. Se ninguém vai ler, de que
adianta? As pessoas ainda não entenderam isso (ARAÚJO, 2018).

LATINI (2014, p. 215), em pesquisa sobre as perspectivas do jornal e do jornalismo no
século XXI, frisa que, enquanto o jornal e a própria profissão de jornalista são colocados em
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Entrevista concedida à pesquisadora na redação do jornal O Globo, no dia 29 de novembro de 2018.
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uma situação de futuro indefinido, no sentido de que não podemos afirmar a imortalidade
deles nem mesmo no curto ou médio prazos, "há, sim, espaços a serem ocupados por esses
profissionais, talvez mais do que nunca". E estes espaços aparecem no momento de se
confirmar um fato, de contextualizar estes fatos, de desmentir boatos e mesmo na formulação
de perguntas e na busca de respostas, em um tempo, podemos acrescentar, que é o tempo do
cotidiano e que, portanto, dialoga com as ânsias e dúvidas próprias de determinado cotidiano
social. Para a pesquisadora (2014, p. 217), em meio a um "acelerado processo de
hipersegmentação", o jornalismo pode se colocar justamente como a figura que procura
"estabelecer o mínimo de ordem no fluxo de informações". "Se esse espaço é o jornal
impresso, só o tempo irá dizer" (id., p. 218).
Waltz (2015, p. 107), a partir do conceito de campo jornalístico de Bourdieu, procurou
mostrar como as relações dos agentes deste espaço "se reorganizam frente aos novos desafios
oriundos de uma comunicação massivamente em rede". O pesquisador notou que o discurso
do cidadão comum emergindo como "repórter" já era visto no início do século XX. As
tecnologias seguem se mostrando novas e reorganizando o "ecossistema midiático", mas o
debate sobre a função do jornalista a cada nova transformação não é novo.
Se a internet e as TICs impactam no negócio do jornalismo, o que obriga as
empresas de mídia a reestruturarem sua produção, concentrando em um
único trabalhador atividades antes desempenhadas por uma equipe
multidisciplinar, não se pode negar o efeito das greves de jornalistas do fim
dos anos 1970, e de seu consequente fracasso, para a ascensão desse novo
perfil profissional (WALTZ, 2015, p. 108).

Maia (2018) também, em análise do campo jornalístico a partir dos efeitos de uma
"convergência", também considera que esta mesma "convergência" não é novidade, posto que
o conceito percorreu caminhos desde "a integração sistêmica baseada na eletrônica digital nos
anos 1970 (POOL, 1983) à sobreposição industrial nos anos 1980 (NEGROPONTE, 1995),
das múltiplas mídias e Internet nos anos 1990 (LÉVY, 1993), mudanças político/econômicas,
culturais e sociais nos anos 2000 (JENKINS, 2006) às formas estendidas de narrativa
transmidiática atuais (JENKINS, 2009; JENKINS; GREEN; FORD, 2014) (TÁRCIA, 2015
apud MAIA, 2018, p. 10).
Uma transformação apontada por Waltz (id., p. 109), e que dialoga diretamente com as
tecnologias digitais, é uma tendência dos repórteres, sobretudo dos novos repórteres, de ler
menos e recorrer mais ao "caráter enciclopédico" do Google. O pesquisador, que coloca sua
oposição ao termo "crise do jornalismo", por remeter a uma ideia de que antes das tecnologias
digitais este campo fosse "pautado por placidez e constância", cita uma profissional com mais
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de 30 anos de experiência no mercado, Ramona Ordoñez, que atesta que o jornalismo "nunca
foi fácil", e que o que muda é o desafio de cada momento histórico. A dimensão das questões
atuais, contudo, argumenta Waltz, tem a sua especificidade, "expressa não apenas em termos
tecnológicos, mas também culturais, econômicos, políticos e sociais".
A maior participação do público no "espaço público" é encarada na pesquisa de Waltz,
a partir de entrevistas com jornalistas, antes mais como um elemento que enriquece a notícia
do que como uma ameaça ao monopólio jornalístico.
Retornando um pouco na trajetória do ethos jornalístico, temos uma profissão que,
historicamente, foi vinculada a uma certa função nas "democracias", com o "princípio de
basilar a divergência e a diversidade de opiniões", e de ser uma "ponte entre as informações,
os acontecimentos e a sociedade civil", a partir de uma "presunção de credibilidade" e de
valores como liberdade, este incluindo outros valores como independência e autoridade,
"vinculados à profissão desde o século XIX", entre "transformações industriais, políticas e
sociais profundas", e o valor da objetividade, valor nascido no século XX e ao longo do
mesmo século problematizado nos seus limites práticos. Para Maia, entre as tantas
transformações, a própria identidade do jornalista, ao mesmo tempo, perdeu uma visão mais
romantizada e assumiu um aspecto mais "taylorizado" (MAIA, 2018, p. 11-12).
A partir de uma análise do campo dos jornalistas radiofônicos contemporâneos,
partindo dos conceitos de "convergência" e "newsmaking", Maia (2018, p. 16) destaca que,
com a proliferação de novas tecnologias, algumas questões do ethos jornalístico não mudam,
como o valor da "objetividade", "tão entranhado no fazer profissional que todos os
entrevistados [pela pesquisadora] sabiam determiná-lo como prementes na definição de um
bom fazer jornalístico. Ela aponta, contudo, que o "ethos modificou-se, adaptando-se a um
mercado mais pulverizado, concorrido e desvalorizado". O valor da polivalência, por
exemplo, é um novo integrante deste ethos, no sentido de que o jornalista, ou o "profissional
multifunção", sente a necessidade de se mostrar multiplataformas e multitemas para se manter
no mercado, e acaba absorvendo demandas de cargos técnicos extintos, tendo que produzir
para diferentes plataformas e ainda estar disponível para realizar tarefas que venham a surgir
em decorrência de faltas ou doenças (MAIA, 2018, p. 11-12).
Bernardo Araújo (2018) fala sobre esta prática de produzir conteúdo para o impresso e
para o online, no jornal O Globo, enquanto antes as funções entre online e impresso eram
mais demarcadas. O jornalista acredita que não há diferença entre o Jornalismo Cultural que
vai para o online e que vai para o impresso. Hoje, segundo ele, a diferença é basicamente o
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formato em que a notícia vai ser publicada mesmo. Araújo diz que, se é notícia, cabe em
qualquer formato.
Para Maia, a autoridade do jornalista também se enfraquece, pelo fato de que a
"notícia" se coloca disponível por outros meios e, podemos dizer, também por outros agentes.
O valor de "liberdade" de jornalista também "desvanece do discurso" dos profissionais
consultados pela pesquisadora, "pela normatização da exigência por produtores de conteúdo
ou pela formatação da produtividade, que encontra na terceirização do conteúdo [por meio de
agências de notícias] uma forma de baratear os gastos de uma redação" (MAIA, 2018, p. 17).
O Jornalista também se vê cada vez mais sozinho na"produção de conteúdo", e as notícias
antes produzidas por três ou quatro jornalistas agora são feitas por apenas um.
Um conceito que continua chave na prática jornalística é o de "notícia", o que
configura a notícia para o jornal impresso diário, mesmo dentro da prática do Jornalismo
Cultural. Para ser notícia nestes cadernos é preciso ainda possuir um "gancho", ou seja, se
basear em acontecimentos agendados pelo mercado artístico. No caso da música, lançamentos
de discos, agendas de shows e outros acontecimentos cotidianos deste mercado têm espaço no
caderno impresso diário.
Kalsing (2018) destaca o conceito de notícia como um conceito ainda atual, e frisa as
"várias questões" que surgiram em torno da tentativa de conceituar esta palavra ao longo dos
anos. Outros pesquisadores, contudo, como Amado (2015, p. 193), são mais diretos. Amado
afirma que a "informação evaporou", mas ainda tem quem tente "envolvê-la" nos jornais
impressos ou nos televisores. Se inspirando em Bauman, Amado atesta que nenhum outro
"sólido" está em grau tão avançado de se desintegrar quanto a informação. Para ela, alguns
"seguem repetindo" que "informação é poder, como era quando era um bem escasso nas mãos
de alguns poucos.
Mas agora que sobra e se oferece de graça por todos os lados é difícil que
nos convençam de que é algo de valor. Os que comprovam isto a cada dia
são os que costumavam viver de vender exemplares, assinaturas, (...) que já
não têm para quem os vender. E às vezes nem sequer encontram quem os
receba gratuitamente, de tão perdida que está a batalha das notícias frente ao
entretenimento e sua irmã silenciosa, a publicidade (AMADO, 2015, p. 193,
tradução da pesquisadora).

Amado frisa que, mesmo levando em conta que os meios não são os jornalistas,
pensou-se que se estes se colocassem "ao lado" dos que pagavam seus salários, estão estariam
"salvos do tsunami". Enquanto isto, contudo, recebeu "mais e mais exigências pelo mesmo
salário, ou por menos". Cada organização e empresa ganhou suas próprias agências de notícia
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e boletim. As pessoas agora também já preferem se informar por conhecidos. "O meio é a
conversa ainda que alguns sigam crendo que o meio é a mensagem e festejem a última
novidade 'tec'. (...) O jornalista deixou de ser o porteiro para ser um nó a mais entre as
conversações" (AMADO, 2015, p. 195).
Já não é mais tão importante dar a notícia primeiro, mas conseguir capturar a atenção
no momento "milagroso" em que ela se desperta, acredita Amado, que, citando Boczkowski e
Mitchelstein, reforça que os latino americanos consomem poucas notícias, mas, quando surge
uma necessidade de orientação, os meios tradicionais revivem. O que atrapalha este
movimento, sugere Amado, é que as empresas jornalísticas seguem se apegando a fórmulas de
oferta do século XX enquanto o século XXI exige um esquema de demanda, oferecem uma
diversidade de informações sem questionar se é mais importante "escrever notícias ou
conversar sobre elas com seus leitores" (AMADO, 2015, p, 195).
Amado critica ainda a tendência, por exemplo, do jornalismo seguir transferindo para
a web textos feitos para o impresso, esquecendo que o formato muitas vezes é o da palma da
mão do celular. "Enquanto os bárbaros respiram com brânquias no oceano informativo
(Baricco, 2008), e nascem com o polegar ágil para escrever, fotografar, editar e comentar, os
civilizados se ocupam de organizar oficinas para o que é acessório e nunca para o que é
importante" (id., ib., tradução da autora). Surgem manuais de instrução para manusear
programas e dados, mas não de "como se integrar à rede digital".
No Jornal do Brasil, as matérias que eram assinadas, ou mesmo as publicadas sem
assinatura, no Caderno B eram publicadas também no Jornal do Brasil Online da mesma
forma, com as mesmas fotos, por vezes com o acréscimo de imagens, vídeos ou mesmo de
texto que tivesse sido cortado do impresso por questão de espaço. Não havia, contudo, uma
estratégia de produção de conteúdo de Jornalismo Cultural voltado para as dinâmicas da web.
No jornal O Globo, nos conta Araújo (2018), ocorre o mesmo movimento, e os textos todos
que são publicados no jornal impresso também são publicados no online. Outra situação que
ocorre nos dois jornais é que, quando um texto não é publicado no impresso mas precisa ser
publicado logo para não perder a validade, ele é publicado da mesma forma que seria no
impresso na web.
Amado destaca que o sistema segue funcionando como se o blogueiro, hacker ou
administrador de páginas em rede social fosse diferente do repórter. Meios unidirecionais
tentam atrair a atenção no "movimento caótico das redes", um espaço que apresenta
conteúdos feitos a partir de procedimentos jornalísticos, mas também empresariais,
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acadêmicos, políticos, publicitários, artísticos e toda a possibilidade de vertentes. "O
jornalismo poderia ser o facilitador, o organizador do caos, o validador dos conteúdos, o
processador de dados, o DJ que cria a partir do criado (RINCÓN, 2013), mas isto significaria
redefinir seu lugar por um mais modesto porém imprescindível" (AMADO, 2015, p. 196).
Não é só o jornal, incluídas as empresas jornalísticas e os jornalistas, contudo, diz
Amado, que não entendem as novas dinâmicas da rede. Os poderes também não - pelo menos,
digamos, naquele momento em que o artigo foi publicado, 2015, antes de Brexit e eleições de
Donald Trump e Jair Bolsonaro.
Por outro lado, as empresas jornalísticas brasileiras seguem investindo em formas de
chegar aos celulares das pessoas, por meio de assinaturas de notificações, por exemplo, em
que o website da empresa ou o próprio Google alerta a pessoa que uma nova notícia foi
publicada, ou ainda estudam formas de chegar às mensagens de whatsapp.

3.1. De reformulação em reformulação, o espaço do Segundo Caderno e sua relação com
a indústria da música
Em 1984, o jornal “O Globo” transforma o Segundo Caderno em um caderno
exclusivamente cultural, embora o jornal contasse com notícias e serviços relacionados à
cultura desde os seus primeiros números. O jornal, fundado em 1925 por Irineu Marinho, que
morreu 21 dias após o lançamento, e que passou então para o controle do filho Roberto,
publicava colunas sociais, crônicas, críticas e o roteiro de artes e espetáculos, como faz o
caderno do mesmo jornal chamado RioShow, mas o que era chamado de Segundo Caderno
era uma "mera continuação do primeiro caderno" (Vieira, 2016).
Artur Xexéo deixou a função de editor do Segundo Caderno, em março de 2010,
depois de nove anos no cargo, e a então responsável pela Revista O Globo, Isabel De Luca,
assumiu o posto55. Carlos Albuquerque (2013), que foi o editor de uma das novas páginas que
surgiram com esta reformulação, a Transcultura, comenta que a mudança foi desenvolvida
coletivamente pela equipe do Segundo Caderno. A ideia central da Transcultura, inclusive,
seria da autoria de Isabel, apesar de Albuquerque ter participado ativamente do processo de
criação da página.

55

Informações publicadas no Portal Imprensa, em 11/3/2010. Disponível em
http://portalimprensa.uol.com.br/portal/ultimas_noticias/2010/03/11/imprensa34308.shtml. Acesso em 30 de Jul
de 2013.
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O Segundo Caderno teve uma reformulação não só gráfica, mas também,
principalmente, editorial. E ficou um pouco mais arejado. Teve mais espaço
para coisas que anteriormente não entravam, enfim, por várias razões. A
linha editorial que estava no momento foi substituída por uma outra bem
mais jovem mesmo, esquisito falar, mais aberto. Mais arejado
(ALBUQUERQUE, 2013 apud MASCARENHAS, 2013).

A mudança promovida do caderno de cultura do O Globo trouxe novos colunistas,
como Caetano Veloso, e uma nova abordagem para diferentes setores da produção artística e
cultural. Além disso, de acordo com Carlos Albuquerque (2013, apud MASCARENHAS,
2013), os textos ficaram maiores, como uma resposta editorial à nova dinâmica do mercado,
impactado pelas novas tecnologias e comportamento do consumidor. Enquanto antes os textos
eram menores em uma tentativa de aderir a um suposto padrão estabelecido na web e não
cansar o leitor, com esta reformulação de 2010, eles voltavam a ficar maiores, com maior
contextualização, com o objetivo de oferecer um diferencial em relação à internet ao
consumidor do jornal. Tal reformulação motivou investigação monográfica da pesquisadora,
concluída em 2013.
A princípio, contou Albuquerque, a intenção do Segundo Caderno também era
publicar o Rio Fanzine de novo. O Rio Fanzine foi veiculado no Segundo Caderno até janeiro
de 2002, quando foi para o Rio Show, onde ficou até setembro de 2010, quatro meses depois
do lançamento do novo Segundo Caderno, quando passou a ser disponibilizado apenas com
online, para depois parar de receber atualizações (ALBUQUERQUE, 2013).
Em 9 de maio de 2010, o Segundo Caderno ganhou mais páginas, colunistas, novas
histórias em quadrinhos e contratou uma nova especialista em astrologia. De uma postura
mais tradicional, conforme definiu Albuquerque (2013), o caderno adotou a produção de
matérias mais analíticas e independentes. Notou-se, então, o maior espaço a reportagens sobre
processos culturais e para a participação, às vezes frequente e em outras fixa, de especialistas
de áreas específicas do campo da arte. Uma seção temática, diferente para cada dia da
semana, foi criada. O caderno passou então a abrigar, de segunda a sexta-feira, uma seção
para artes plásticas, música, artes cênicas (teatro e dança), cinema e cultura alternativa, esta
última batizada de Transcultura.
Em setembro de 2015, todavia, ocorreu uma fusão do Segundo Caderno com outros
cadernos de entretenimento do jornal, o Prosa, suplemento de sábado, e a Revista da TV,
veiculada aos domingos, que deixaram de ser cadernos autônomos. Junto com esta mudança,
teve fim a Transcultura, com a promessa de ser substituída por reportagens e críticas de
assuntos não noticiados nos meios tradicionais.
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Em janeiro de 2017, O Globo passou por uma nova mudança, e foi integrado, ele todo,
às redações dos jornais Extra e Expresso. Em abril do mesmo ano, o Segundo Caderno já
apresentava uma configuração ainda mais transformada, abrigando, por exemplo, material do
Rio Show, caderno veiculado no jornal às sextas-feiras. Neste momento, o jornal passa a lidar
com macroeditoriais.
De acordo com informações disponibilizadas pela Infoglobo em julho de 2017 sobre o
perfil dos leitores do Segundo Caderno56, 60% dos leitores do Segundo Caderno eram da
classe B, 23% da classe C, 1% da classe A, e 2% das classes D e E. Informações
disponibilizadas no mesmo portal, em Abril de 2019, contudo, apontavam que a parcela de
leitores do segundo Caderno na classe B era de 37%, da classe C, 32%, classe A, 20%, e
classes D e E, 10%57. Nas duas amostras, a classe B se apresenta como principal público deste
caderno. Na divisão por escolaridade, 52% dos leitores do Segundo Caderno tinham curso
superior; 26% tinham ensino médio, e 12% apenas o ensino fundamental.
Em nossa análise do Segundo Caderno, vamos selecionar edições de cada um destes
três editores citados – reunindo edições de sábado, domingo, terça-feira, e sexta-feira, da
última semana do mês de agosto, em determinado número de anos Nos anos 2000, foram
selecionadas quatro anos (2002, 2004, 2006 e 2008), todas sob a edição de Artur Xexéo. Nos
anos 2010, foram selecionados também quatro anos (2010, 2012, 2014 e 2018), os dois
primeiros com edição de Isabel de Luca e os dois últimos editados por Fátima de Sá. No total,
serão 32 edições do Segundo Caderno analisadas.
Em cada uma das edições, sinalizamos o número de páginas, o gênero textual das
matérias e os setores artísticos envolvidos. Depois deste momento, partimos para análise
específica do setor de música nestas edições, com especificação do tipo de texto, notas ou
reportagens, por exemplo, o "gancho" da matéria, ou seja, o argumento que fundamenta a
existência daquele texto, a exemplo do lançamento de um disco ou apresentação de um
espetáculo, os gêneros musicais e as gravadoras envolvidas. A análise foi organizada a partir
das tabelas, a seguir.

Quadro 3: Composição do Segundo Caderno do jornal "O Globo" com o editor Artur Xexéo,
na última semana de agosto de 2002
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Disponível em: <https://www.infoglobo.com.br/Anuncie/ProdutosDetalhe.aspx?IdProduto=67>. Acesso em 15
de jul. de 2017.
57
Disponível em <https://www.infoglobo.com.br/Anuncie/ProdutosDetalhe.aspx?IdProduto=67>. Acesso em 10
de Abril de 2019.
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Dia

Páginas Gêneros Textuais

Setores artísticos58

Terça
(27)

8

Dança,
Música;
Livro; cinema

Sexta
(30)

6

Reportagem/entrevista
(3);
Discolândia
[reportagem/entrevista (1); crítica (7); “o disco
de” (recomendação de músico); “Sonar”; CDs
recomendados (5)]; colunas e artigos (3);
Hardnews (1), Listão de eventos RioShow,
com quadro do “bonequinho”; programação da
TV; HQ; passatempo; horóscopo; logodesafio;
“Há 50 anos”
Reportagem/entrevista (3); Notas (5); colunas
e artigos (3); Hardnews (1). Cartas;
Programação de TV; HQ; passatempo;
horóscopo; logodesafio; “Há 50 anos”

Reportagem/entrevista (3); Colunas e artigos
(3); Notas (3); Listão RioShow com quadro do
“bonequinho”; Programação de TV; HQ;
passatempo; horóscopo; logodesafio; “Há 50
anos”; crítica de teatro
Reportagem/entrevista (5); colunas e artigos
Domingo 8
(3); Listão do RioShow com quadro do
(25)
“bonequinho”;
horóscopo;
versograma;
logodesafio; xadrez literário; crítica de teatro
infantil.
Fonte: produção da pesquisadora

Série de TV; música;
livro (música); teatro

Sábado
(31)

10

Música; Livro; Série
de TV; curso; artes
plásticas;
cinema.
Projeto editorial

Cinema;
museu;
teatro; música

Quadro 4: A música no Segundo Caderno do jornal "O Globo" editado por Artur Xexéo, na
última semana de agosto de 2002.
Dia

Matérias59

Gancho

Gênero
Musical

Gravadora das
bandas citadas
em reportagem,
crítica
e
60
lançamentos

Terça
(27)

Discolândia
[reportagem/entrevista
(1); crítica (7); “o
disco
de”
(recomendação
de
músico);
“Sonar”;
CDs recomendados
(5)];

Trilha sonora de
livro; crítica de
discos lançados,
dicas de disco;
prêmio musical;

Bossa
nova;
rock;
MPB;
punk; grunge;
metal clássico;
reggae/rock;
choro; samba;
armorial/baião;
metal;

Universal;
Arsenal (Abril);
EMI;
Sum;
Trama;
Universal;
Greensongs;
Nascimento;
Indie
Records;
Kuarup Music;

58

Considerando apenas as reportagens, críticas, matérias de hardnews e notas, desconsiderando colunas, artigos
e lista do RioShow.
59
Sem considerar lsita do RioShow, Colunas e artigos.
60
Sem considerar lista do RioShow, colunas, artigos e mais a agenda de eventos e a matéria de hardnews.
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Parlophone UK
Reportagem/entrevista Sucesso/temporada
(1); nota (1)
no
Canecão;
Lançamento
de
CD;
Reportagem/entrevista Destaque de um
Sábado
(1); notas (3)
guitarrista;
lançamento
de
disco
de
Domingo Reportagem/entrevista Investimento
(2)
gravadoras
em
grupos
infantis
(“músicos
de
laboratório”);
Presença da irmã
de Zeca Pagodinho
em
rodas
de
samba.
Sexta

MPB; Choro;

EMI;
(museu);

MIS

MPB; Poesia Trama; Biscoito
em CD
Fino; Luz da
Cidade;
Pop; Samba;

(Diversas61);

Fonte: produção da pesquisadora

Quadro 5: Composição do Segundo Caderno do jornal "O Globo" com o editor Artur Xexéo,
na última semana de agosto de 2004.
Dia

Páginas Gêneros Textuais

Setores artísticos

Terça
(31)

8

Cinema;
Música;
artes plásticas;

Sexta
(27)

6

Reportagem/entrevista (2); Discolândia [crítica
(8), duas delas como parte de reportagem
comparativa; “o disco de” (recomendação de
músico); “Sonar”; CDs recomendados (7)];
colunas e artigos (3); Hardnews (1), Listão de
eventos
RioShow,
com
quadro
do
“bonequinho”; programação da TV; HQ;
cruzadas; horóscopo; logodesafio; “Há 50
anos”
Reportagem/entrevista (4); Notas (6); colunas
e artigos (3). Programação de TV; HQ;
cruzadas; horóscopo; logodesafio; “Há 50
anos”

Sábado
(28)

10

Reportagem/entrevista (4); Colunas e artigos
(3); Hardnews (1); Notas (3); Listão RioShow
com quadro do “bonequinho”; Programação
de TV; HQ; cruzadas; horóscopo; logodesafio;

Música
cinema,
cultural;
música

Cinema/literatura;
música;
teatro/infantil;
cinema; política de
incentivo (cinema);
clássica;
política
teatro;

61

O nome das gravadoras da reportagem sobre “músicos de laboratório” não foi considerado, pois a
pesquisadora considerou que se tratava de uma reportagem crítica às gravadoras em geral, e não uma reportagem
que analisasse o produto de uma gravadora em particular.
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Domingo 8
(29)

“Há 50 anos”; Cartas
Reportagem/entrevista (3); crítica de teatro; Cinema;
teatro;
colunas e artigos (2); Hardnews (1); Listão do Cinema/TV/Teatro
RioShow com quadro do “bonequinho”; HQ.
(atuação BR)

Fonte: produção da pesquisadora

Quadro 6: A música no Segundo Caderno do jornal "O Globo" editado por Artur Xexéo, na
última semana de agosto de 2004
Dia

Matérias

Gancho

Gênero
Musical

Gravadora
das
bandas citadas em
reportagem, crítica e
lançamentos

Terça
(31)

Discolândia [crítica
(8), duas delas como
parte de reportagem
comparativa; “o disco
de” (recomendação de
músico);
“Sonar”;
CDs recomendados
(7)];

Crítica
de
discos
lançados,
dicas
de
discos, show
tributo;

“bossa
eletrônica”,
rock, jazz-pop,
eletro-rock,
pop;
MPB/bossa;
choro;
pop/infantil;
MPB (2); hip
hop/jazz
rap;
flamenco;

Pau Brasil/YB Music;
Indie; BMG; Sony;
Indie; Echo Music;
Sony; XL Recordings;
BMG;
Universal
Music; Lanca LTD;
Ariola (2) (Sony);
Biscoito Fino; Luanda
Records; Jive Records
(Sony até 2011, depois
RCA);

Reportagem/entrevista Remixagem MPB/bossa
(1)
de
disco
clássico
Notas (1)
Show
na Rock
Sábado
praia
(28)
--------------Domingo -------(29)
Fonte: produção da pesquisadora
Sexta
(27)

Trama

BMG
--------

Quadro 7: Composição do Segundo Caderno do jornal "O Globo" com o editor Artur Xexéo,
na última semana de agosto de 2006
Dia

Páginas Gêneros Textuais

Setores artísticos

Terça
(29)

8

Cinema/Teatro/TV;
Música; Série de TV;
teatro;
política
cultural;

Reportagem/entrevista (2); Discolândia [crítica
(7), uma delas grande; “o disco de”
(recomendação de músico); “Sonar”; CDs
recomendados (5)]; Colunas e artigos (3);
Notas (2); Hardnews (1), Listão de eventos
RioShow, com quadro do “bonequinho”;
programação da TV; HQ; cruzadas;
horóscopo; logodesafio; “Há 50 anos”
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Sexta
(25)

6

Reportagem/entrevista (4); Crítica de Teatro;
Hardnews (2); Notas (2); colunas e artigos (3).
Programação de TV; HQ; cruzadas;
horóscopo; logodesafio; “Há 50 anos”

Novela;
Teatro;
Cinema/Web;
Música; Série de TV;
Livro/arte;
Cinema/mostra

Sábado
(26)

12

Reportagem/entrevista (4); Colunas e artigos
(3); Hardnews (1); Notas (3); Listão RioShow
com quadro do “bonequinho”, crítica de
exposição e crítica de teatro; Programação de
TV; HQ; cruzadas; horóscopo; logodesafio;
“Há 50 anos”; Crítica de cinema destacada da
lista do RioShow
Reportagem/entrevista (5); crítica de DVD;
colunas e artigos (2); Hardnews (1); Entrevista
(1); Listão do RioShow com quadro do
“bonequinho” e nota sobre peça de teatro; HQ.

Música;
Teatro;
cinema;
artes
plásticas; Cinema;

Domingo 10
(27)

Música;
Museu/Psiquiatria;
Livros/web; cinema;
política
cultural/cinema;
Teatro

Fonte: produção da pesquisadora

Quadro 8: A música no Segundo Caderno do jornal "O Globo" editado por Artur Xexéo, na
última semana de agosto de 2006.
Dia

Matérias

Gancho

Gênero
Musical

Gravadora
das
bandas citadas em
reportagem, crítica e
lançamentos

Terça
(29)

Discolândia [crítica
(7), uma delas grande;
“o
disco
de”
(recomendação
de
músico);
“Sonar”;
CDs
recomendados
(5)];
reportagem/entrevista
(1)

Crítica
de
discos
lançados;
Dicas
de
discos;
eventos; trilha
sonora; shows
de
incentivo/crise
na indústria

Jazz; pop-rock;
trilha de filme;
eletrônica;
soul/jazz/pop;
rock;
emo;
jazz;
bossa
nova;
hard
rock;
MPB;
música
instrumental.

Milk Digital sob
licença exclusiva de
Sax
Driver;
Sony&BMG;
MP,B/Universal;
Trama;
WEA
(Warner);
Tratore;Concord
Records;
Jobim/Biscoito Fino;
Independente;
Boranda

Sexta
(25)

Hardnews
(1); Festival
Reportagem/entrevista (nomes);
(1);
gravação de
DVD de show
Reportagem/entrevista CD
de
(2); notas (1)
aniversário e
filme sobre o

(Diversos);
Samba

(Diversos); -

Jazz/pop;
música
instrumental;

Columbia
Indie

Sábado
(26)

(Sony);
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músico; Show pop
de
série
instrumental;
Disco
de
estréia de uma
artista
plástica;
Domingo Reportagem/entrevista Estratégia e MPB;
(1); crítica de DVD;
crise
da
indústria do
disco; crítica
de série de
DVDs

(Diversas); EMI;

Fonte: produção da pesquisadora

Quadro 9: Composição do Segundo Caderno do jornal "O Globo" com o editor Artur Xexéo,
na última semana de agosto de 2008
Dia

Páginas Gêneros Textuais

Setores artísticos

Terça
(26)

10

Música;
plásticas;

artes

Sexta
(29)

10

Reportagem/entrevista (1); crítica e artigo
sobre show; colunas e artigos (3); Discolândia
[crítica (2), uma grande e uma média; análise
de disco/sem cotação (1); “o disco de”
(recomendação de músico); “Sonar”; CDs
recomendados (7)]; Listão de eventos
RioShow, com quadro do “bonequinho” e
matéria sobre exposição; Programação da TV;
HQ; cruzadas; horóscopo; logodesafio; “Há 50
anos”
Reportagem/entrevista (6); Hardnews (2);
colunas e artigos (3). Programação de TV;
HQ; cruzadas; horóscopo; logodesafio; “Há 50
anos”

Novela;
Artes
cinema;
Edital
(música)

Música;
plásticas;
literatura;
Funarte

Sábado
(30)

10

Reportagem/entrevista (3); Colunas e artigos
(3); Crítica de Teatro; Listão RioShow com
quadro do “bonequinho”; Programação de TV;
HQ; Cruzadas; horóscopo; logodesafio; “Há
50 anos”
Reportagem/entrevista (4); crítica de teatro;
colunas e artigos (2); Listão do RioShow com
quadro do “bonequinho”; HQ.

Cinema;
Música

Teatro;

Domingo 10
(31)

Poesia;
Cinema
(crise do mercado);
Prêmio Funarte (artes
plásticas); Teatro;

Fonte: produção da pesquisadora
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Quadro 10: A música no Segundo Caderno do jornal "O Globo" editado por Artur Xexéo, na
última semana de agosto de 2008
Dia

Matérias

Gancho

Gênero Musical

Gravadora das
bandas citadas
em reportagem,
crítica
e
lançamentos

Terça
(26)

Reportagem/entrevist
a (1); Crítica do
show; Artigo sobre o
show;
Discolândia
[crítica (2), uma
grande e uma média;
análise de disco/sem
cotação (1); “o disco
de” (recomendação
de músico); “Sonar”;
CDs recomendados
(7)];
Reportagem/entrevist
a (2); hardnews (1)

Show
do
João Gilberto
sorrindo;
Crítica
de
discos
lançados;
dicas
de
discos;
administraçã
o de carreira;

Bossa nova; pop/folk;
eletrônico/samba;indi
e rock/dance punk;
bossa nova; metal;
bossa/lounge; rock;
reggae; folk/pop

-, Biscoito Fino
(2); Sony&BMG
(2); Columbia;
Universal Music
(2); VP Records;
Ode/Epic/Legac
y (Sony);

Sexta
(29)

Reportagem/entrevist
Sábado
a (1);
(30)
Doming o
Fonte: produção da pesquisadora

Lançamento
Heavy Metal; pop
de disco após
hiato
de
cinco anos;
coletânea
Michael
Jackson,
Edital
da
Funarte
Lançamento
Jazz/MPB;
de disco
-

Vertigo/Warner;
Som Livre;

Biscoito Fino;

Quadro 11: Composição do Segundo Caderno do jornal "O Globo" com a editora Isabel de
Luca, na última semana de agosto de 2010
Dia

Páginas Gêneros Textuais

Setores artísticos

Terça
(31)

10

Cinema;
literatura/dramaturgia;
música;
música
clássica;
dança;
literatura; série;

Reportagem/entrevista (3); crítica de festival
(1); crítica de show (1); crítica de disco (6);
colunas e artigos (4); Notas (8); notas de
música clássica (4); entrevista “quatro minutos
com”; agenda de shows (10); Hardnews (1),
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Sexta
(27)

10

Sábado
(28)

12

Domingo 10
(29)

Listão de eventos RioShow, com quadro do
“bonequinho”; programação da TV; HQ;
passatempo; horóscopo; logodesafio; “Há 50
anos”
Reportagem/entrevista
(6);
Página
Transcultura (reportagem/entrevista; agenda;
notas); Notas (2); colunas e artigos (4).
Programação de TV; HQ; passatempo;
horóscopo; logodesafio; “Há 50 anos”
Reportagem/entrevista (5); Colunas e artigos
(4); Entrevista; Notas (3); Listão RioShow
com quadro do “bonequinho”; Programação
de TV; HQ; passatempo; horóscopo;
logodesafio; “Há 50 anos”

Cinema;
música;
tecnologia; internet;
música clássica; HQ

Cinema (três filmes
sobre
o
Legião
Urbana);
música;
museu;
artes
plásticas;
„happening‟62; projeto
editorial

Reportagem/entrevista (5); colunas e artigos Música
(Leitura);
(3); notas (1); Listão do RioShow com quadro arquitetura; literatura;
do “bonequinho”; HQ; horóscopo.
Política;
Música
clássica; música.

Fonte: produção da pesquisadora

Quadro 12: A música no Segundo Caderno do jornal "O Globo" editado por Isabel de Luca,
na última semana de agosto de 2010.
Dia

Matérias

Gancho

Gênero Musical

Gravadora das
bandas citadas
em reportagem,
crítica
e
lançamentos

Terça
(31)

Crítica de festival (1);
crítica de show (1);
crítica de disco (6);
notas (4); entrevista
“4 minutos com”;

Festival,
show,
lançamento
de
disco;
livro sobre
música

Blues, soul/R&B/pop;
choro;
MPB;
R&B/soul;
jazz;
samba;
música
eletrônica;
rock/jazz/Jam; MPB;

Warner;
Biscoito Fino;
Independente;
Island Records
(Universal);
Verve Records
(Universal);
Tratore;

Sexta
(27)

Transcultura
[reportagem/entrevista
(2);
notas
(4)];
reportagem/entrevista
(1); nota (1)

Sucesso do
Spotify;
Portal sobre
música
e
vida
noturna;

Rap; música eletrônica; piano;
maracatu/frevo/ciranda;
dub/funk/samba

62

Pelo texto da nota apresentada no jornal, a pesquisadora não conseguiu identificar exatamente do que se
trataria o „happening‟, podendo estar, provavelmente, na categoria “eventos”.
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Sábado
(28)

estratégia
de
web;
clipe; piano
no
Shopping;
festival;
show
Reportagem/entrevista Show (3)
Indie
Folk; Som
Livre
(1); notas (2)
Dance/Eletrônica;
(matéria
não
MPB
menciona disco);
Hot Ideas; YB
Music.

MPB; MPB (mix de Warner
Domingo Reportagem/entrevista Bethânia
(2)
fazendo
influências
(29)
leitura de
poemas no
Rio; Novo
disco
Fonte: produção da pesquisadora

Quadro 13: Números das edições do Segundo Caderno do jornal "O Globo" com Isabel de
Luca, na última semana do mês de agosto de 2012
Dia

Páginas Gêneros Textuais

Setores artísticos

Terça
(28)

10

Mercado audiovisual;
Política
Cultural
(ministra
e
orçamento); cinema;
fotografia (debate);
música;
exposição
musical.

Sexta
(31)

8

Sábado
(25)

12

Domingo 10
(26)

Reportagem/entrevista (2); carta; colunas e
artigos (5); Notas (5); agenda de shows (22);
entrevista (“oito minutos com”); Hardnews
(1), crítica musical (1); lista de lançamentos
musicais (6); Lista de eventos RioShow, com
blocão de crítica de cinema do bonequinho;
programação da TV; HQ; passatempo;
horóscopo; logodesafio; “Há 50 anos”
Reportagem/entrevista (4); crítica musical (1);
crítica de dança (1); Página Transcultura
(reportagem/entrevista; agenda; notas); Notas
(3); colunas e artigos (4). Programação de TV;
HQ; passatempo; horóscopo; logodesafio; “Há
50 anos”
Reportagem/entrevista (5); Colunas e artigos
(4); Entrevista; Notas (2); Listão RioShow
com quadro do “bonequinho”; Programação
de TV; HQ; passatempo; horóscopo;
logodesafio; “Há 50 anos”
Reportagem/entrevista (6); crítica de dança
(1); entrevista (1); colunas e artigos (3); Listão
do RioShow com quadro do “bonequinho”;

Cinema;
artes
plásticas;
música;
dança;
fotografia;
revistas;
atividade
criativa;
Artes
plásticas;
cinema; música, série

Cinema;
plásticas;
artística;

artes
carreira
dança;
127

HQ; horóscopo.

teatro; música

Fonte: produção da pesquisadora

Quadro 14: A música no Segundo Caderno do jornal "O Globo" editado por Isabel de Luca,
na última semana de agosto de 2012.
Dia

Matérias

Gancho

Gênero
Musical

Terça
(28)

Crítica;
entrevista
(“oito minutos com”);
lista de lançamentos
musicais (6); notas (4);
agenda (22)

Música
Decca
Records
clássica; MPB; (Universal); CEN; Fat
rock; pop;
Possum
Records;
Tratore; Tension Rod;
Eleven Seven Music;
Interscope
Records
(Universal); Deck,

Sexta
(31)

Reportagem/entrevista
(1); Crítica musical
(1); Nota (1); Página
Transcultura
(reportagem/entrevista;
notas; agenda)
Reportagem/entrevista;
análise

Lançamento
de disco (7);
gravação de
CD e show;
eventos;
novo portal
da
Natura
com vídeos.
Lançamento
de
disco;
show;
processo
criativo;
webcast.
Parceria
tributo (1);
lançamento
de
disco
inesperado
Apelo
da
arte
das
capas
de
disco na web

Sábado
(25)

Domingo Reportagem/entrevista
(1)
(26)

Gravadora
das
bandas citadas em
reportagem, crítica e
lançamentos

Rock/indie;
folk;

Lab
344
(selo
carioca);
Matador
Records;

Forró/MPB;
funk/samba

Sony;

-

-

Fonte: produção da pesquisadora

Quadro 15: Números das edições do Segundo Caderno do jornal "O Globo" com Fátima Sá,
na última semana do mês de agosto de 2014
Dia

Páginas Gêneros Textuais

Terça

8

Sexta

8

Setores artísticos

Reportagem/entrevista com crítica (2); colunas Literatura;
e artigos (5); Notas de lançamentos e agenda; cinema.
Hardnews (2), Lista de eventos RioShow, com
crítica de cinema do bonequinho; programação
da TV; HQ; passatempo; horóscopo;
logodesafio; “Há 50 anos”
Reportagem/entrevista (5); Hardnews (2); Literatura;

Música;

cinema;
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Sábado

10

Domingo 8

Página Transcultura; colunas e artigos (4).
Programação de TV; HQ; passatempo;
horóscopo; logodesafio; “Há 50 anos”; notas
(2); correção.
Reportagem/entrevista (4); Colunas e artigos
(3); Entrevista; Notas (3); Lista RioShow com
“bonequinho”; Programação de TV; HQ;
passatempo; horóscopo; logodesafio; “Há 50
anos”
Reportagem/entrevista (5); colunas e artigos
(2); notas (3); Lista RioShow com
“bonequinho”; HQ; horóscopo.

música;

Artes
plásticas;
teatro;
música;
dança; cinema;

Música;
dança;
clássica.

Cinema;
música

Fonte: produção da pesquisadora

Quadro 16: A música no Segundo Caderno do jornal "O Globo" editado por Fátima Sá, na
última semana de agosto de 2014.
Dia

Matérias

Terça

Reportagem/entrevista
com crítica (1); Nota
de lançamentos (2);
Agenda
(com
22
eventos, de terça a
domingo); Hardnews
(1)

Sexta

Gancho

Lançamento
de disco e
show;
eventos
(agenda);
Resultado de
prêmio
de
música.
Reportagem/entrevista; Lançamento
notas
(1);
Página de
disco;
Transcultura (agenda); Show de CD
Hardnews
de estreia de
filha
de
grandes
artistas;
eventos
(agenda
da
Transcultura);
Pós-show
Nota;
Show (2);
reportagem/entrevista;

Gênero
Musical

Gravadora
das
bandas citadas em
reportagem, crítica
e lançamentos

Samba
(reportagem
com
crítica);
Rock
internacional e
brasileiro
(lançamentos)

INT'L
LATIN
AMERICA
(reportagem
e
crítica);
Entertainment
One
(nota de lançamento);
EMI (idem);

Reggae/pop;
rock; samba;

INT'L
LATIN
AMERICA
(pósshow); Joia Moderna
(show de estreia)

Rock; reggae e Chapter Two Records
rap/balmusette;
Diversas (cena rock
Domingo Reportagem/entrevista; Cena rock de Rock;
nota;
Brasília;
samba/bossa
de Brasília); Sony;
show;
nova;
Fonte: produção da pesquisadora
Sábado
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Quadro 17: Números das edições do Segundo Caderno do jornal "O Globo" com Fátima Sá,
na última semana do mês de agosto de 2018
Dia

Páginas Gêneros Textuais

Setores artísticos

Terça
(28)

6

Cinema,
teatro,
fotografia, música,
circo;
literatura,
série.

Sexta
(24)

6

10
Sábado
(25)
(Segundo
Caderno
+)

Domingo 8

Reportagem/entrevista com crítica (3); colunas
e artigos (4); Notas de lançamentos e agenda
(5); Hardnews (2), “Bonequinho” (5) sob a
logo do RioShow; programação da TV “entre
uma tela e outra” ; HQ; passatempo;
horóscopo; logodesafio.
Reportagem/entrevista (4); reportagem com
crítica (1),”matéria educativa” (1); Hardnews
(1); colunas e artigos (3). Programação de TV
“entre uma tela e outra” (4); HQ; passatempo;
horóscopo; logodesafio;
Reportagem/entrevista
especial
(1);
Reportagem/entrevista (3); resenha de livro
(1); Lista de livros mais vendidos;
lançamentos de livros; Colunas e artigos
especiais
(5);
Obituário;
“engendro”;
Entrevista (1); Notas (4); “Bonequinho” (5)
sob a logo do RioShow; Programação de TV
“entre uma tela e outra” (4); HQ; passatempo;
horóscopo; logodesafio
Reportagem/entrevista (5); Entrevista (2);
colunas e artigos (4); crítica musical;
Hardnews (); notas (4); “Bonequinho” (5) sob
a logo do RioShow; HQ; horóscopo;
passatempo; Programação de TV “entre uma
tela e outra” (4); Resumo das novelas;
“seriais” (programação de séries na TV e no
streaming)

Música
clássica;
cinema;
música;
literatura; série

Literatura;
vinho;
cinema,
comportamento;
música;
música
clássica;
teatro;
viagem

Animação;
teatro;
evento
música
televisão
Globo;
novelas da
Record)

Música;
cinema;
cultural;
clássica;
(Rede
HBO;
Globo e

Fonte: produção da pesquisadora

Quadro 18: A música no Segundo Caderno do jornal "O Globo" editado por Fátima Sá, na
última semana de agosto de 2018.
Dia

Matérias

Gancho

Gênero
Musical

Gravadora
das
bandas citadas em
reportagem, crítica e
lançamentos

Terça
(28)

Reportagem/entrevista
com crítica; nota

Lançamento MPB;
rock DeckDisc;
de disco e progressivo;
Records;
show; show;

Karisma
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Reportagem/entrevista; Lançamento
com crítica; Hardnews de
disco;
Tributo;
gravação
inédita
encontrada;
Reportagem/entrevista; Lançamento
Sábado
nota (2)
de
disco
autoral
e
show; show;
festival
Lançamento
Domingo Crítica;
reportagem/entrevista; de
disco;
novo
fenômeno
sertanejo no
streaming;
Fonte: produção da pesquisadora
Sexta
(24)

Rock/indie;
MPB, rock.

Matador Records;

Samba; MPB;

Universal Music;

Rock;
sertanejo;

BMG; Som Livre;

Na análise sobre os setores artísticos, algumas temas que tinham sido pauta do
caderno, como pautas relacionadas com "comportamento" e pautas específicas sobre museus e
centros culturais, foram excluídas do corpus, já que não se enquadravam em setor de mercado
artístico e cultural que consideramos aqui, que são eles: teatro, fotografia, circo, música,
música clássica, artes plásticas, cinema, dança, livro, TV (novela), série. HQ foi incluída na
categoria livros. A análise também apontou matérias que poderiam ter ganhado espaço em
outras editorias, mas que entraram no Segundo Caderno, como matérias de turismo, vinho e
comportamento, as três em uma edição do Segundo Caderno +, veiculado aos sábados, de
2018, que indicam abertura do caderno a outras temas que não os setores artísticos
tradicionais.
Bernardo Araújo diz que o Segundo Caderno ampliou o leque de assuntos abordados
da gestão de Artur Xexéo para Isabel de Luca, e desta para Fátima Sá. Ele afirma, contudo,
que o que determina mesmo os assuntos que entram ou não é o perfil gestor do editor, mais do
que a busca de uma demanda do leitor ou uma procura em acompanhar supostas novas
dinâmicas estabelecidas pelo cotidiano digital. "Eu acho que o Xexéo daria esta capa, a Isabel
não daria e a Fátima deu" (ARAÚJO, 2018). Com o Segundo Caderno Mais, veiculado aos
sábados, contudo, a abertura do suplemento a outros temas fica mais evidente, conforme
mostrado pela mostra de edições, com a edição do dia 25 de agosto de 2018 que abordou
literatura, vinho, cinema, comportamento, música, música clássica, teatro e viagem, em 10
páginas, com reportagem especial, reportagens com entrevista, resenha de livro, lista de livros
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mais vendidos;, lista de lançamentos de livros, colunas e artigos especiais, notas, críticas de
cinema do “Bonequinho", programação de TV, HQ, passatempo e horóscopo.
Aí é um caderno que dá uma pirada, que é muito legal, é bom que exista,
mesmo nem tudo sendo do meu interesse ali é muito importante existir, sabe,
você dar uma pirada, você pensar o assunto do momento, como você
embrulha aquilo, se dá uma boa reportagem. É um caderno que você
precisaria de uma equipe só para aquilo [para ser publicado todos os dias e
não apenas aos sábados]. [Mas] aí você não daria o feijão com arroz, que
tem que dar, que é o principal (ARAÚJO, 2018).

Considerando as 32 edições analisadas63, O setor artístico que mais esteve presente em
todas as edições foi a música, com presença em 30 das 32 edições analisadas (23%), seguida
pelo cinema64, com presença em 29 edições. Teatro e Livros65 contabilizaram 16 edições, cada
um. Música clássica e séries foram objeto de matérias em oito das 32 edições. A dança teve
matéria em seis edições, e programas da televisão brasileira, como a novela, foram pauta em
cinco edições. A presença de maior destaque do mercado da música ajuda a justificar a
escolha desta pesquisa em focar apenas neste segmento artístico, não apenas pelos desafios
mais evidentes que este setor enfrenta no cenário das telecomunicações, mas também pela
grande presença nos cadernos culturais impressos diários.

Gráfico 1 - Contagem de setores artísticos por exemplar do Segundo Caderno, nas gestões de
Artur Xexéo, Isabel de Luca e Fátima Sá.

63

Quando as pautas eram mistas, uma mesma matéria que era relacionada ao setor de cinema e ao setor de
literatura (caso da matéria do dia 27 de agosto de 2004, de capa, "Em português, claro: um dos mais premiados
escritores do nosso idioma, o moçambicano Mia Couto comenta filme que mostra como a língua portuguesa se
renova pelo mundo"), os dois setores foram considerados na contagem para aquela edição do caderno cultural.
64
Na área de cinema, consideramos não apenas agenda da indústria, mas também eventos relacionados a centros
culturais como mostras de determinados diretores, por exemplo.
65
Consideramos na categoria "Livro" publicações em formato de livro relacionados à literatura, HQ e de outros
campos de saber.
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Setor artístico entre todos os editores
30
16
8

6

32

29
16

12

8

5

Fonte: produção da pesquisadora

Sobre o número de páginas dos exemplares analisados, vemos um avanço entre 2002 e
2008. De uma média de 8 páginas em 2002, o caderno sobe para uma média de 9 páginas em
2006 e para 10 páginas em 2008. A média permanece em 10 páginas em 2010 e 2012, mas cai
para 8,5 páginas em 2014 e 7,5 páginas em 2018. Sobre a configuração destas páginas, se
consideramos apenas os gêneros reportagem/entrevista, Artur Xexéo teve uma média de 3,6
reportagens e/ou entrevistas por edição, enquanto Isabel de Luca teve uma média de 5,3
reportagens por edição do Segundo Caderno e Fátima Sá uma média de 4,7. O espaço para
artigos e colunas também foi maior quando o caderno foi editado por Isabel de Luca e Fátima
Sá, as duas registrando uma média de 3,875 colunas ou artigos por edição, enquanto as
edições analisadas de Artur Xexéo contabilizaram uma média de 2,815 colunas ou artigos. O
tamanho do caderno em número de páginas, portanto, diminuiu, mas o espaço dele a textos
mais consistentes, considerando apenas estas duas categorias, "reportagem ou entrevista" e
"artigos e colunas", foi registrado por Isabel de Luca e Fátima Sá, de acordo com o nosso
corpo de análise.
Analisamos também pautas relacionadas à políticas de incentivo (editais) e pautas
sobre políticas culturais, em geral. Foram cinco edições do segundo caderno com matérias
relacionadas à política cultural do governo, três delas em edições de Artur Xexéo, em 2004 e
2006, e duas em edições de Isabel de Luca, em 2010 e 2012. Já as relacionadas a políticas de
incentivo, foram apenas duas das 32 edições analisadas, uma sobre edital aberto para a área do
cinema e a outra sobre edital para a área de música, as duas em cadernos editados por Artur
Xexéo, em 2004 e 2008.
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Vamos, agora, analisar especificamente os dados relacionados ao setor da música.
Frisamos que, sob a edição de Artur Xexéo, o Segundo Caderno de terça-feira tinha uma
página chamada Discolândia, que costumava vir com uma ou duas críticas de texto médio,
outras notinhas com crítica de disco, uma sugestão de disco feita por algum artista, uma lista
de CDs recomendados, e alguma nota ou coluna pequena. Sob a gestão de Isabel de Luca, em
2010, quando ela lança uma página específica por arte para cada dia da semana, a página da
música é publicada também na terça-feira. Por isto também a nossa escolha por um corpo de
análise com edições de terça-feira, junto com as três edições de final de semana, a sexta-feira
por ser tradicionalmente um dia em que os jornais chamam para os eventos do final de
semana, e as edições de sábado e domingo por serem considerados, tradicionalmente, como os
dias em que os leitores mais compram jornal.
Sobre o gênero textual das matérias ligadas à música, a crítica musical foi um tipo de
produção de texto mais publicado nos anos 2000 em relação aos anos 2010, com Artur Xexéo,
sobretudo pela "Discolândia". Nas edições analisadas de 2010, da gestão de Isabel de Luca, na
página de Música, o suplemento veiculou lista de lançamentos, agenda de shows e críticas de
discos lançados, além da página Transcultura, veiculada às sextas-feiras, que tinha pequenas
reportagens, dicas de eventos e outras produções artísticas. Esta página não se limitava,
contudo, à música. A crítica esteve presente em cinco edições das 16 analisadas no período de
Artur Xexéo, com uma média de 5,4 críticas entre estas edições, somando 27 críticas.
Somando as edições de Isabel de Luca e Fátima Sá, foram sete edições das 16 analisadas, com
uma média de 2 críticas entre estes exemplares, somando 14 críticas.
As reportagens relacionadas à música, nos anos 2000, estão em 13 das 16 edições,
somando 16 reportagens/entrevistas, com uma média de 1,23 reportagens para cada uma
destas edições. Nos anos 2010, as reportagens/entrevistas aparecem nos 16 exemplares
analisados, somando 20 reportagens/entrevistas, com uma média de 1,25 nestes exemplares.
Sobre o gênero musical dos produtos que foram pauta, o sertanejo foi pauta apenas em
uma delas, na edição do último domingo de agosto de 2018, com Fátima Sá, com uma dupla
sertaneja ligada à Som Livre, do grupo Globo, gravadora da dupla desde 2015. A edição
falava sobre uma dupla sertaneja que tinha conseguido superar Marília Mendonça, e se
tornavam o "fenômeno sertanejo da vez", Zé Neto & Cristiano, que, inclusive, apareceram na
lista apresentada no segundo capítulo com as músicas mais ouvidas no Spotify. A reportagem
tinha aspas dos dois artistas, de um "dos grandes especialistas no assunto", o jornalista André
Piunti, do site "universo Sertanejo", que tentava explicar o sucesso dos dois, da diretora
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artística da Som Livre, Tatiana Cantinho, com o diretor de Marketing Digital da Work Show,
apresentada como uma das maiores agenciadoras de sertanejo do país, que, segundo a
reportagem, utiliza também o whatsapp para divulgar músicas e "compensar falhas no acesso
à internet no interior" (ESSINGER, 2018).
O funk também só foi pauta em uma das edições, e ainda assim em pauta que
atravessava funk e samba, em reportagem de 25 de agosto de 2012. A matéria apresentava o
novo projeto de Mr. Catra, com reportagem com aspas do artistas, e crítica do disco por Luiz
Fernando Vianna, que afirmava que Catra "reforça as afinidades sociais e musicais entre
samba e funk. Só os puristas é que não veem" (VIANNA, 2012).
Já o grupo de músicas do gênero rock (que estamos incluindo aqui também os
subgêneros que apareceram na análise: punk, grunge, metal, indie e folk) apareceu em 16 das
32 edições, enquanto o gênero MPB ficou a frente, com 17 edições.
O choro aparece em três edições, o samba, em sete, a música pop em seis, o jazz,
música eletrônica, em três, o hip hop em duas. A música flamenca e armorial também ganham
espaço, com uma edição do Segundo Caderno cada uma.
Realizando a análise por editor, nos anos 2000, tiveram mais destaque a MPB.
Músicas deste gênero apareceram em 9 das 16 edições analisadas. Rock (6), Pop (5), Samba
(5) e jazz (3) aparecem em seguida. Nos anos 2010 e 2012, as edições de Isabel de Luca
deram mais espaço para produtos da MPB (4 das 8 edições) e do rock (3 das 8 edições). Já
nos anos 2014 e 2018, com Fátima Sá, o rock foi o que mais apareceu, com presença em 7 das
8 edições analisadas, seguido pela MPB, com quatro edições, e o samba, com três.
Sobre as gravadoras que tiveram seus produtos como pauta no suplemento, entre as 32
edições analisadas, as grandes gravadoras Universal e Sony lideram, aparecendo em 7
edições, seguidas pela gravadora Biscoito Fino, com seis edições. A outra gravadora mundial,
a Warner, aparece em seguida, junto com a Trama, com 4 edições. A Som Livre, gravadora do
grupo Globo, aparece em três edições, junto com a Indie Records. Em todos as edições
analisadas, frisamos, registrou-se espaço para gravadoras independentes, brasileiras e
estrangeiras. Seiler (2018) nos diz, contudo, que o termo "independente" já "não faz mais
tanto sentido", ainda que vejamos, "sem dúvida", discrepância em relação dos chamados
independentes e das grandes majors, que têm presença em diversos países e contato com
diversos players.
Vejamos gráfico sobre as edições analisadas, considerando apenas as gravadoras que
aparecem em duas ou mais edições.
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Gráfico 2 - Número de edições em que as gravadoras aparecem no Segundo Caderno do O
Globo, entre 2002 e 2018

Número de edições por gravadora, entre 2002
e 2018
32

7

Universal, Sony

6

4

3

2

Biscoito Fino

Trama, Warner

Indie Records,
Som Livre

YB Music,
Matador,
independente

Total

Fonte: produção da pesquisadora

As grandes gravadoras, contudo, aparecem em menor número na comparação entre os
anos 2000 com os anos 2010. A Warner manteve o número de duas edições, mas a Sony caiu
de cinco para três edições e a Universal de quatro para duas edições, indicando uma maior
concorrência entre temas e produtos da indústria no espaço, e uma presença mais pulverizada
das empresas do setor.
Pensou-se a princípio que as edições teriam grande número de matérias de música
envolvendo produtos da Som Livre, gravadora do grupo Globo. Comparado com outras
gravadoras, entretanto, pelo menos na amostra analisada, a gravadora não teve destaque.
Bernardo Araújo frisa que o Jornalismo Cultural não se baseia em opinião, mas em
notícia. Ganha espaço, portanto, o produto simbólico que conquista esta marca de "notícia" no
campo, seja por lançar um disco que acaba reconhecido pelo campo artístico, seja
independente ou de gravadora, ou realizando um show em uma casa prestigiada.
O Jornalismo não é baseado em opinião, isso é uma coisa até que eu brigo
muito, fulano vem na reunião de pauta falando „ah, eu queria vender o
disco novo da Pamela‟. 'Ah, mas é bom?' Não interessa. É notícia?
Interessa se é notícia. Ah, a não ser assim, Pamela é uma cantora que
ninguém conhece e fez um disco espetacular, você ta bancando que ele é
espetacular? Ta bom. Isso pode ser notícia. Mas “é bom” não é a primeira
coisa, a primeira coisa é que pode ser notícia. Entendeu? Porque a Pamela
vem da tribo de não sei lá onde da Amazônia e se juntou com um
antropólogo sueco e eles fazem hip hop. Legal, isso é notícia. Então eu
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sempre acho que a opinião não é a primeira coisa. A primeira coisa é a
notícia. E o especialista tem um papel muito importante (ARAÚJO,
2018).

Araújo reforça que música e notícia "seguem existindo", e continuarão a existir. A
maneira de produzir, promover e consumir é que muda. Jornalista e crítico de música, ele
destaca que jornalismo e música "estão tentando se encaixar", mas que as gravadoras "estão
um passo adiante dos jornais nisto". "Elas estão sabendo.. tipo assim, elas deram uma grande
encolhida, mas eu acho que elas pararam num ponto ali, que eu acho que elas não têm perdido
mais gente nos últimos anos. É o que eu converso com os meus amigos de gravadora"
(ARAÚJO, 2018).
Araújo, portanto, reforça o discurso de que a "notícia" ainda é um valor importante no
jornalismo contemporâneo, e que ela deve seguir existindo, ainda que mude, como muda na
música, as formas de produzir, reproduzir e consumir este bem simbólico.
Sobre o enxugamento do tamanho do jornal impresso, Araújo conta que a experiência
tem sido de "eterno desapego". "A gente tem que abrir mão de coisas, abrir mão para amanhã,
abrir mão para dar só no site, e abrir mão geral, de não fazer aquilo" (id., ib.).

3.2. Relação da música com o suplemento cultural, e o breve retorno do Caderno B

O Jornal do Brasil voltou a circular em versão impressa oito anos depois de ter parado,
em 2010, e deixou de ser novamente durante a produção desta pesquisa. O retorno foi em 25
de fevereiro de 2018, com uma equipe enxuta, porém com grande experiência de mercado. A
publicação nas bancas durou apenas até março de 2019. Neste período, a pesquisadora, que
era repórter do Jornal do Brasil Online desde agosto de 2013, teve espaço para sugerir e
publicar as matérias que quisesse, contando que tivessem valor de notícia. Foram sete
reportagens publicadas, cinco delas sobre música, de forma mais colaborativa ou voluntária
do que sob a rotina profissional dos repórteres que trabalhavam apenas para aquele caderno, já
que as obrigações diárias da pesquisadora eram com o Jornal do Brasil Online. O tempo para
produção das reportagens, portanto, era um tempo diferente do tempo destes jornalistas. Estas
reportagens servirão de base, contudo, para refletir sobre as dinâmicas da produção de um
texto jornalístico para o suplemento cultural impresso diário.
Das cinco reportagens relacionadas à música, quatro delas tinham como "gancho"
jornalístico shows que seriam realizados no Rio de Janeiro. Apenas uma delas tinha como
objetivo apresentar uma nova artista, sugerida pela editora a partir de um release recebido por
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ela. Esta matéria cita o novo disco e show que tinha sido realizado dias antes, mas este não era
o objeto da matéria.
A primeira matéria publicada, "Rap com ginga e afeto: Rincón Sapiência apresenta
esta noite o premiado álbum 'Galanga livre' na Lapa", em 13 de abril, apresentava show de
Rincón Sapiência no Circo Voador naquele mesmo dia, contextualizando o contexto do último
disco lançado e suas letras, a carreira do artista e ainda o cenário do rap no Brasil, com aspas
do artistas, de entrevista realizada por telefone por intermédio de contato entre a assessoria de
imprensa do Circo Voador e a assessoria de imprensa do artista. A jornalista entrou em contato
com a assessora da casa de shows, que fez o contato com a assessora do artista, que passou o
telefone celular deste para a entrevista.
A segunda matéria de música da pesquisadora no Caderno B foi publicada em 26 de
abril de 2018, "Arte e resistência: Circo Voador recebe Planet Hemp, Yuka e outros artistas no
evento 'Marielle Gigante'", sobre o evento que já estava programado para acontecer, mas, com
o assassinato da vereadora do Rio de Janeiro Marielle Franco, foi intitulado 'Marielle
Gigante', no Circo Voador, com participação de ativistas e shows de Planet Hemp, Yuka e
outros artistas. A pesquisadora entrevistou, também por intermédio da assessoria do Circo
Voador, o músico B Negão e a midiativista Buba Aguiar. A matéria teve como base de debate
a questão política do evento, e não a cultural, da realização dos shows.
A terceira matéria, "Tem festival novo no Rio: primeira edição do Queremos! será em
agosto na Marina, palco de artistas do Brasil e estrangeiros", apresentava o lançamento do
novo festival pela plataforma que até então apenas produzia shows. Pedro Seiler, produtor e
um dos fundados do Queremos!, explicava a estrutura e a ideia do festival. Queremos" é uma
produtora de shows pelo país, a partir de curadoria própria e também de mobilização e
consulta de fãs na web sobre demanda de artistas em cada cidade do país.
A quarta matéria, "Illy no firmamento de doçura e sal: nova voz baiana interpreta
grandes poetas em 'Voo Longe'", foi produzida a partir de entrevista com a artista realizada na
casa dela, e pesquisa sobre a carreira dela, destacando o contexto do disco de estreia da artista
e de show que a pesquisadora tinha assistido dias antes da publicação.
Por fim, a quinta matéria foi sugerida pela assessora de imprensa do show em questão,
do Pennywise, que seria realizado no Rio de Janeiro por ocasião da turnê dos 30 anos da
banda, e lançamento de novo disco. A pesquisadora entrevistou o baixista da banda por
telefone, da Califórnia, sobre o disco, política, o show e Brasil.
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A notícia das matérias, portanto, era a agenda do Rio de Janeiro, no caso das cinco
matérias de shows e festival, ainda que a segunda matéria publicada fosse revestida de teor
político, além da reportagem que teve como base apresentar uma nova artista na cena musical
brasileira, que fez abertura de shows para Gal Costa e Djavan. Destas cinco matérias, três
foram compartilhadas pelas redes sociais dos artistas em questão, com foto da edição
impressa, casos das matérias de Rincón Sapiência, Illy e o Planet Hemp (no contexto do
evento Marielle Gigante). Com esta experiência, a pesquisadora pode verificar empiricamente
a grande procura do mercado da música por um espaço no Jornalismo Cultural impresso
diário, como confirmaremos a partir de entrevista com as duas assessoras de imprensa
consultadas, Ana Paula Romeiro e Manoela Mayrink.
O empresário Wilson Souto (id., ib.), que fundou o Teatro Lira Paulista e lançou
nomes de grande sucesso da música brasileira quando atuou na Continental, na Warner, e hoje
em sua empresa Atração Fonográfica, diz que o jornalismo, em si, "ainda tem uma
importância muito grande, para apontar realmente conteúdos que são dignos desse prestígio".
Ele ressalta o trabalho que os jornalistas têm de ficarem atentos e darem foco e análise para
produtos "que estão tendo porte para o consumo das pessoas", "apesar novamente da
quantidade de coisas que estão sendo geradas". "Como importância, o jornalismo ainda é um
veículo que talvez tenha perdido menos a importância do que eventualmente a rádio, dentro
deste cenário da música". Souto frisa também o fato de que a crítica ou reportagem publicada
no impresso ainda pode ser compartilhada em ambiente digital, atingindo um público maior
do que o que lê o jornal impresso.
Eu não acredito que o Jornalismo em si tenha perdido tanta importância
como, por exemplo, a rádio, mas a rádio também é um veículo que, quando
percebe o sucesso, não deixa de acolher na programação, para poder
aumentar inclusive a sua audiência, o interesse do público por ela (SOUTO,
2019, informação verbal).

O produtor e um dos fundadores do Queremos, Pedro Seiler (2018), destaca que os
valores investidos pelo mercado em mídia física "já estão bastante em desuso", enquanto o
investimento em mídia digitais "subiu demais". A importância de um produto do Jornalismo
Cultural, destaca Seiler, vai depender do"conteúdo em questão", e também ocorre uma
transformação desta importância, antes estabelecida para o público de forma geral e hoje mais
vista como um produto que penetra em determinados nichos.
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Já o papel das assessorias de imprensa neste elo entre jornalistas e mercado, acredita
Seiler, precisa ser reinventado, e passar a compreender blogs, sites e mídias sociais, apesar de
permanecer importante.
A jornalista Manoela Mayrink (2018, informação verbal66), que foi locutora na rádio
MPB FM até esta sair do ar, atua como assessora de imprensa na área da música desde julho
de 2017, quando começou a trabalhar na assessoria da Casa do Choro, no Rio, que promove
eventos, shows e cursos. Ela fala sobre a importância, para o cliente, de ainda sair na mídia
jornalística impressa, principalmente no caderno cultural de jornais como "O Globo" e
"Jornal do Brasil", citados por ela, levando em consideração o perfil de consumo do público
em questão. O Caderno B, no momento da entrevista com a jornalista, ainda estava sendo
impresso.
O que eu percebo quando eu penso em valores simbólicos, o que o cliente
quer e o que a pessoa que trabalha comigo quer também, é que é muito
importante ainda sair nos jornais impressos no Brasil. Sair no Rioshow é
muito importante pro cliente, e, claro, a gente trabalha com a Casa do Choro
que é um cliente em que vão muitos idosos e quem tem maior poder
aquisitivo. Não pelo valor do ingresso, especificamente, mas pelo tipo de
música que toca. Esse é o tipo de público que vai com mais freqüência à
Casa. Falando de valor simbólico, sair em jornais como o jornal "O Globo" e
o "Jornal do Brasil", principalmente, ainda é muito importante. Sair no jornal
impresso. A gente tenta cavar espaço em jornais populares, porque pra gente
é importante atingir esses públicos, como forma de renovação de público da
Casa, mas pro nosso cliente o que a gente sempre percebe é a alegria e a
felicidade de quando a gente consegue uma capa no Segundo Caderno,
quando a gente consegue uma matéria muito grande no Jornal do Brasil
(MAYRINK, 2018).

Para Mayrink, a redução de tamanho dos espaços do Jornalismo Cultural diário
impresso valorizam o espaço, e não o contrário, principalmente por se tratar de um espaço
onde o conteúdo não se apresenta da forma pulverizada como ocorre na web.
Quando você cai na internet, são poucas as coisas que são exclusivas na
internet que tem grande visibilidade. Em relação à Casa do Choro, a gente
tenta milhares de veículos, mas os lugares que a gente tem muito interesse é
sair no Segundo Caderno, nos cadernos do Globo, Zona Sul, Zona Norte,
Baixo Centro, Revista Ella, RioShow, tudo isso. E o Jornal do Brasil ta me
vindo na cabeça como os dois veículos em que a gente mais aparece. Esses
espaços se tornaram muito valiosos e muito disputados. Cada vez a gente
tem mais gente e menos espaço, principalmente no impresso (MAYRINK,
2018).
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A jornalista concedeu entrevista à pesquisadora via arquivos de áudio enviados pelo whatsapp, no dia 28 de
novembro de 2018.
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É justamente o fato da facilidade de promover conteúdo na internet que valoriza a
função do Jornalismo Cultural como instância de reprodução e consagração. Mayrink aponta
que, na internet, "você briga com muita gente", o que demanda estudo constante sobre as
dinâmicas, que são mutáveis. "Como eu disse, a assessoria tem uma relação com o Marketing.
O Jornalismo tá mudando rápido, mas o Marketing tá mudando muito mais rápido"
(MAYRINK, 2018).

A empresa de assessoria de imprensa da jornalista também oferece serviço de gestão
de redes sociais. Para ela, assessoria de imprensa e redes sociais, hoje, estão ligadas. Mayrink
explica que as redes sociais são uma forma, por exemplo, de disponibilizar conteúdo de forma
fácil e acessível para jornalistas. "Pra TV, por exemplo, é muito importante que a gente tenha
o Youtube ativo porque a TV pode pegar conteúdo dali para divulgar os nossos shows"
(MAYRINK, 2018).

A jornalista Ana Paula Romeiro (2019, informação verbal67) trabalha com assessoria
de imprensa desde 1992, quando começou a fazer assessoria para o Biquini Cavadão, banda
para a qual trabalha ainda hoje, com alguns momentos de afastamento. Em 1997, quando
assumiu o cargo de gerente de imprensa da gravadora BMG, se voltou mais intensamente para
a área da música. Ela reforça que nunca trabalhou em redação de jornal, e que seu trabalho
sempre foi de assessora. Entre os clientes que ela têm hoje, 90% são da área da música. Para
ela, "mudou tudo" no espaço do Jornalismo Cultural impresso.
Você quase não tem mais espaço nas mídias impressas, mas ainda se valoriza
muito esse espaço. Por incrível que pareça, todo mundo quer estar no O
Globo, todo mundo quer estar no Jornal do Brasil, todo mundo quer estar no
jornal O Dia, no Extra, enfim, na Folha, todos querem estar na versão
impressa. Mas mudou muito, sim, e hoje em dia a gente trabalha muito com
o online. Muito, muito, muito. Você vê que O Globo agora está com aquele
projeto Toca no Telhado, você grava uma música para o online, ta todo
mundo fazendo, todo mundo querendo fazer (ROMEIRO, 2019).

Enquanto a assessoria de imprensa e o cliente deste serviço ainda prefere sair no
espaço impresso, considerando principalmente a disputa por este espaço que hoje é menor,
para o subeditor e repórter do Segundo Caderno Bernardo Araújo, é mais interessante sair no
online, para o texto produzido ter maior alcance. "A web tem muito mais alcance do que o
jornal impresso. Não é possível que o anunciante não se toque disso. A web é vista por, sei lá,
dez vezes mais gente" (id., ib.).
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A jornalista concedeu entrevista à pesquisadora via arquivos de áudio enviados pelo whatsapp, no dia 7 de
fevereiro de 2019.
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Esta questão do nicho do Jornalismo Cultural impresso que é objeto desta pesquisa é
essencial. Badke, por exemplo, diz que não fala com veículos de massa, ainda que já tenha
tido matérias sobre sua banda Carbona publicadas em grandes jornais impressos68, por uma
questão de estratégia. Ele filtra seus esforços de relacionamento com a mídia pelas mídias que
falam sobre rock, e que são lidas pelo público que dialoga com ele, como o site "Tenho Mais
Discos que Amigos" e "Hits Perdidos". Ele cita, além da questão da estratégia de saber qual
público se quer atingir, e por quais meios se pode atingir este público, a questão do
investimento em assessoria de imprensa, por exemplo, para conseguir fazer contato e ser
publicado pelos jornalistas.
nas vezes que eu consegui chegar, de estar no O Globo de estar na Folha
de S. Paulo, foi sempre feito em cima de freqüência e de tempo, eu
dialoguei anos e anos com esses caras sem ser ouvido, até eu
efetivamente ser ouvido. (...) De tanto fazer isso com a MTV, “segue o
clipe novo”, “segue o clipe novo”, a gente chegou a entrar dentro da
emissora, que era um momento muito interessante de mídia no Brasil pra
música, porque era uma loucura aquilo lá, tinha muito artista trabalhando
e tinha muito espaço para as bandas, era louco ver uma banda como a
minha tocando oito horas, ao vivo, na MTV, com o peso que tinha na
época, em 2002, 2003 (BADKE, 2018, informação verbal).

Badke declara que a impressão que se tem no mercado hoje é que "nunca mais vai
existir paradigma único". Não é possível mais afirmar que apenas o veículo tradicional é
necessário, como também não é possível prescindir completamente dele para apenas "ser
veículo de si mesmo". Para o artista, produtor e publicitário, o "desafio é conseguir compor o
que você faz no um a um com seu fã direto", com o que os blogs de nichos também podem
fazer, e com o que a presença em um veículo de massa pode significar. "E o mais importante
de tudo, qual é o teu propósito, qual o preço que você está a fim de pagar, e o que você
realmente quer" (BADKE, 2018).

68

Badke conta que quando sua banda Carbona completou 20 anos, em 2017, a banda teve meia página no
Segundo Caderno, mesmo sem ter empresário, assessoria de imprensa e sem "jabá".
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Conclusão
Esta pesquisa buscou analisar se o jornal impresso, enquanto não chega ao fim, já
sente alguma mudança ou deslocamento de sua função no mercado artístico e cultural, no caso
a função do Jornalismo Cultural no mercado da música. Ou se, enquanto ele existe, mantém a
alta influência que tinha em tempos pré-digitais. O que vimos, a partir do quadro que se pode
montar com a amostra analisada, é que o Jornalismo Cultural, como instância de consagração
e reprodução do campo artístico e cultural, nos termos de Bourdieu, pode manter sua
legitimidade no campo, em posição talvez até mais privilegiada do que em outros momentos
históricos, posto a redução do espaço físico e dos produtos deste gênero jornalístico
disponíveis hoje nas bancas, e ainda uma maior competitividade entre os produtos artísticos e
culturais, principalmente no caso específico do mercado da música, com o barateamento das
formas de pré-produção, produção, circulação e reprodução de mídias sonoras e visuais.
Se antes o subcampo da música funcionava sob estratégias relativamente mais fixas e
com processos menos dispersos e mais concentrados, hoje a música gravada vale cada vez
menos. No início desta década ainda se falava primordialmente de crise, mas hoje as mega
corporações já retomam posição de comando no mercado da música, e aparecem, por
exemplo, no topo da lista de músicas mais ouvidas em serviços de streaming, que acabou se
tornando um grande termômetro do sucesso de artistas e das produções destes artistas. As
grandes gravadoras seguem em sua disputa com os novos agentes, enquanto a indústria
cultural converte-se em "complexo infotelecomunicacional" e surgem "múltiplos nichos e
táticas de produção, circulação e consumo independentes" (Schneider).
A dificuldade dessas empresas de música para lançar novas celebridades do porte de
celebridades musicais de outros momentos históricos, contudo, é patente (Schneider),
enquanto, por outro lado, a internet é ocupada pelos "cidadãos celebrity" e suas "culturas
bastardas" (Rincón). Os "sujeitos digitais" deixam de ser "audiência de massa" para serem
"usuários, prosumidores, fãs e cidadãos digitais" (id.).
Já no caso da mídia, as tecnologias digitais colocaram em xeque a hegemonia da
imprensa para analisar, traduzir e transmitir notícias. Além de afetarem a importância do
jornal de papel, que é o jornal analisado aqui nesta pesquisa. As novas tecnologias digitais
ampliaram a gama de críticos e legitimadores, ou consolidadores, deste bem simbólico que é a
música, além de possibilitarem que artistas, produtores e empresários sejam eles mesmos
fontes de informação oficial, por meio de página em rede social, por exemplo. Mesmo assim,
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até mesmo pela enorme quantidade de novos mediums (Sodré), o mercado pode encontrar no
Jornalismo Cultural um filtro com legitimidade para consagrar seus produtos.
A análise do Segundo Caderno também nos mostrou que, mesmo reduzido o espaço do
caderno jornalístico, segundo a amostra analisada, parece haver um esforço em produzir
matérias mais elaboradas, como reportagens e entrevistas, e ainda uma abertura para além das
majors que já conhecemos. Funcionando como um campo que poderíamos encaixar no que
Bourdieu chamou de campo de “artes médias em vias de consagração”, este caderno estaria
procurando analisar do fenômeno do sertanejo a pautas de comportamento e sociedade que
não entrariam na década passada no mesmo caderno.
Lethève citado por Bourdieu, quando fala sobre "o concerto de ecos ao mesmo tempo
ensurdecedores e insistentes que antecede a fama dos artistas" (LETHÈVE, 1959 , pp. 9-10
apud BOURDIEU, 2015, p. 157, nota de rodapé) nos dá pistas sobre os verdadeiros elos entre
mercado cultural e jornalismo cultural, no sentido de que, para atingir a "fama" de forma
legítima no campo, o Jornalismo Cultural ainda é um dos caminhos de valor.
Cavalcanti, analisando as pesquisas sobre o Jornalismo Cultural, nos apontou uma
ascensão do "jornalismo de serviço" neste gênero jornalístico, e ainda uma particularidade
própria do caderno sobre o tempo das rotinas produtivas do Jornalismo Cultural,

que

permitem que o Segundo Caderno, por exemplo, como visto a partir de entrevista com
Bernardo Araújo, ainda produza textos com mais cuidado do que outras editorias.
Se não podemos afirmar que a mídia digital é o futuro do mercado e que a mídia física
está desaparecendo, no caso da música e no caso do jornalismo, Martín-Barbero (2009) nos
lembrou sobre como o debate sobre permanência ou não de velhas mídias é menos importante
do que falar sobre uma “intermedialidade” destas mídias, enquanto lidamos com novas formas
de comunicação e organização em sociedade, o que afeta diretamente os hábitos de consumo.
Os entrevistados, inclusive, destacaram esta necessidade de recorrer a todas as mídias
possíveis, em um cenário de transformações constantes que deixam os agentes em um modo
de constante transformação dos modos de fazer.
Aumenta de novo a velocidade das trocas, como ocorreu na Revolução Industrial e
continuou a ocorrer até a midiatização ou a sociedade das infotelecomunicações, e esta
velocidade continua a diversificar público, instâncias de consagração e de difusão, e o corpo
de produtores e empresários. Não há mais uma comunicação centralizada, verticalizada e
unidirecional, como apontou Sodré (2012), mas um debate constante entre diferentes vozes.
Estas vozes todas, contudo, acabam demandando um certo anseio por ordem, espaço que pode
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ser preenchido pelo Jornalismo Cultural, apesar de este, como argumenta Amado, não estar
conseguindo ainda pensar em conteúdos voltados especificamente para as dinâmicas e
discursos digitais. O Jornalismo Cultural dos suplementos diários ainda se baseia no conceito
de "notícia", e ainda produz o mesmo conteúdo para o digital e para o jornal impresso.
Agora, se o mercado ainda precisa do Jornalismo Cultural, talvez o mesmo não possa
ser dito sobre a relação deste suplemento cultural impresso diário com o público leitor. Isto
seria uma pergunta para outra pesquisa, que se voltasse diretamente às práticas e demandas de
consumo deste público, o que não foi o caso desta dissertação.
O que vemos é que, "se a velha cultura está em perigo" (RINCÓN), as velhas
instituições parecem unidas, pelo menos no caso do Jornalismo Cultural das grandes empresas
de jornalismo impresso diário e da grande indústria da música.
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