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Resumo 

 

O presente artigo busca apontar um deslocamento do Jornalismo Cultural frente a uma 

nova configuração das indústrias culturais e criativas, de maneira introdutória, 

oferecendo um debate no contexto da indústria cultural brasileira e do conceito de 

campo cultural a partir da contribuição de Pierre Bourdieu, levando em conta 

bibliografia sobre Jornalismo Cultural e o caso do Segundo Caderno do jornal O Globo 

como reflexo desta nova configuração.   
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Introdução 

 

 As novas tecnologias ampliaram as possibilidades de produção, difusão e 

consumo no mercado de bens simbólicos e, com isto, parecem ter garantido uma série 

de transformações no campo cultural da contemporaneidade. O Jornalismo Cultural dos 

grandes jornais do Brasil enfrenta questões para além da crise do jornal impresso, 

inclusive na disputa de espaço físico. Há elementos no processo cultural que fazem com 

que ele se desloque no campo, na sua especificidade como produto de mídia e como 

produto da cultura, inspirando mudanças e reformulações, como as realizados pelo 

Segundo Caderno do jornal O Globo.  

 A configuração cultural brasileira contemporânea integra novos atores, como 

coletivos engajados no ambiente digital que utilizam ferramentas gratuitas da web para 

mobilizar manifestações culturais e artísticas. O streaming possibilita um novo consumo 
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de música e do cinema. Redes sociais funcionam como um filtro de informações, 

notícias e debates, e aplicativos de mensagens crescem como difusores de dados e já 

começam a rivalizar com elas, conforme apontou estudo produzido em uma parceria 

entre o Reuters Institute e a Universidade de Oxford, divulgado em junho de 2017 (G1, 

2017).  

 O presente artigo faz parte de uma pesquisa mais abrangente, em fase inicial, 

que busca depreender o lugar do Jornalismo Cultural desenvolvido pelos grandes jornais 

do país no território "hipermídia", a partir do caso do Segundo Caderno do jornal O 

Globo, e a forma como os agentes do campo cultural se tensionam em uma nova 

configuração. A partir de revisão bibliográfica e entrevista com colaboradores do 

caderno cultural do O Globo, o presente artigo se propõe a discutir o contexto do 

Jornalismo Cultural no Brasil, levando em conta a formação da indústria cultural 

brasileira e a nova configuração da era digital.  

 

O Jornalismo Cultural e a indústria cultural brasileira 

  

 Os primeiros cadernos culturais dos grandes jornais impressos surgem no Brasil 

como um espaço de ideias e divulgação de produtos deste campo nos anos 1950, mesmo 

momento em que era implementada uma sociedade de consumo no país. O modelo 

deles, contudo, só foi se consolidar nos anos 1980, quando a maioria dos grandes jornais 

de médio e grande porte já ofereciam encarte diário de cultura (SEGURA, GOLIN, & 

ALZAMORA, 2008), e o mercado de bens culturais já estava estabelecido, a partir de 

um projeto de "integração nacional" da ditadura militar iniciada em 1964, no sentido de 

gerar consensos favoráveis ao grupo que estava no poder, com destaque para a televisão 

e o seu papel incomparável de integrar o mercado, como explica Ortiz (2006).  

 As décadas de 1940 e 1950, segundo Ortiz, podem ser consideradas como o 

início da sociedade de consumo no Brasil, com o fortalecimento da chamada sociedade 

urbano-industrial nas grandes cidades. O rádio, introduzido em 1922, sai de uma 

posição não-comercial e restrita a pequenos grupos para programações mais duradouras 

e com espaço para a publicidade. O número de emissoras cresce de 106, em 1944, para 

300, em 1950 (ORTIZ, 2006, p.40). Na mesma época, o cinema se torna um bem de 

consumo, no rastro da política norte-americana de exportação de filmes. Cresce também 

a importação e a produção nacional de papel. Os empreendimentos culturais de cunho 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

 

 3 

empresarial se fortalecem e nasce a televisão, que permanece com uma lógica ainda 

pouco comercial naquela década, devido a barreiras tecnológicas e econômicas, com 

número reduzido de canais e transmissão limitada, enquanto havia também uma 

quantidade pequena de domicílios com televisores. 

 É neste momento que surgem os primeiros suplementos e sessões culturais nos 

principais jornais impressos do país. Como esclarecem Segura, Golin e Alzamora (2008, 

p. 73), "várias instituições (escolas, universidades, museus, galerias) asseguram a 

legitimidade do gesto artístico, mas a mediação jornalística torna-se crucial no sistema 

ao garantir a visibilidade das ofertas".  Seja fazendo apenas uma seleção de produtos, ou 

ainda refletindo sobre eles, este jornalismo passa a interferir no campo da produção 

cultural brasileira, com seu papel de "incluir ou de excluir, de qualificar ou 

desqualificar, de legitimar ou não, de dar voz, publicizar e tornar público” (BERGER, 

1996, p. 190 apud SEGURA, GOLIN, & ALZAMORA, 2008, p. 73). 

 

A imprensa já havia consagrado desde o início do século formas como os 

jornais diários, as revistas ilustradas as histórias em quadrinhos. Mas não é a 

realidade concreta dos modos comunicativos que institui uma cultura de 

mercado, é a necessário que toda a sociedade se reestruture para que eles 

adquiram um novo significado e uma amplitude social. (ORTIZ, 2006, p.38). 

 

 Nos anos 1950, os grandes jornais diários do país ganharam novos suplementos 

literários e, os que ainda não o tinham, como o jornal O Globo, passaram a publicar 

sessões culturais, como explica Abreu (1996). Alguns deles, entretanto, logo se viram 

pressionados por questões mercadológicas. O Jornal do Brasil, em 1953, lançou o 

Suplemento Dominical, que na virada da década passaria a ser o Caderno B, com 

projeto gráfico de Amílcar de Castro, idealização e edição de Reynaldo Jardim 

(SEGURA, GOLIN, & ALZAMORA, 2008).  

 O Caderno B funcionou como um marco e uma inspiração para os segundos 

cadernos dos jornais do país. Veículos de mídia como O Correio da Manhã, Diário de 

Notícias e Tribuna da Imprensa criaram seus segundos cadernos inspirados pela 

iniciativa do Jornal do Brasil, enquanto outros como O Globo, Jornal do Commercio, 

Estado de São de Paulo e Folha da Tarde continuaram a publicar conteúdo cultural na 

sequências dos cadernos. (LIMA, 2006) 

 Os suplementos do Jornal do Brasil, do Correio da Manhã, O Estado de S. 

Paulo, e Diário Carioca tinham maior abertura a movimentos de vanguarda, mas os 
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conteúdos da Folha da Manhã e do O Globo se comprometiam mais em funcionar como 

um serviço cultural do que como um espaço de debate e apresentação de ideias. Na 

época, O Globo contava com seções dominicais como "O Globo na Música" e "O Globo 

na Sociedade" (Abreu, 1996). 

 Mais tarde, veio a consolidação do mercado de bens culturais, nos anos 1960 e 

1970, a partir do projeto implementado com o golpe militar de 64, e sua "reorganização 

da economia" (ORTIZ, 2006, p. 114), em um movimento de internacionalização do 

capital. A televisão se firma já na primeira década da ditadura e o cinema, na segunda, 

entre a concretização de outras indústrias como a do disco e da publicidade.  

 A televisão, especialmente, vê a oportunidade de aprimorar sua programação e 

seu caráter comercial, enquanto ganhava a estrutura necessária para chegar um número 

maior de domicílios. Produtos televisivos como a telenovela fidelizaram os 

telespectadores, e ganharam preocupações como o "planejamento de exposição da aura" 

do artista, "elemento fundamental para o funcionamento do sistema de ídolos do mass 

media" (ORTIZ, 2006, p. 142). A televisão também aprimorou o relacionamento com o 

mercado publicitário brasileiro, que em 1974 já era o maior do mundo. O número de 

domicílios com aparelhos de televisão era de 4,2 milhões em 1970, e de 15,8 milhões 

em 1982.  

 "Se nas décadas de 40 e 50 faltava às emissoras de rádio e televisão o traço 

integrador para caracterizá-las como uma indústria cultural, temos agora uma 

transformação" (ORTIZ, 2006, p.132). O rádio, em sua tentativa de acompanhar as 

transformações do mercado, adota a padronização, "traço definidor da indústria cultural 

segundo Adorno e Horkheimer" (ORTIZ, 2006, p.134). 

  O parque industrial de produção de cultura e o mercado de bens culturais se 

fortalecem, e passam a se desenvolver entre tensões ideológicas e de mercado, sob o 

controle de um poder autoritário. Ao mesmo tempo em que este Estado reprime e 

censura, é ele o promotor do desenvolvimento capitalista brasileiro. A censura chega a 

incomodar a indústria cultural, mas é o Estado autoritário quem incentiva o 

desenvolvimento dela. Neste contexto, são censuradas as peças, mas não o teatro. "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 de Estado" (ORTIZ, 2006, p. 118).  
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 O funcionamento da indústria cultural no Brasil, então, é profundamente ligado 

aos investimentos e interesses da ditadura. Se em alguns momentos ela via a censura, 

por exemplo, atrapalhar a sua consolidação, era o sistema político vigente quem a 

fomentava. E os grandes conglomerados de comunicação se fortaleceram justamente 

neste período, entre eles, e talvez principalmente, a Rede Globo.  

 No final dos anos 1960, os cadernos e sessões culturais dos jornais brasileiros de 

médio e grande porte já tinham abandonado uma linguagem supostamente hermética e 

passado  a defender a demanda de um presumido leitor médio (SEGURA, GOLIN, & 

ALZAMORA, 2008). Em 1968, foi instituída a obrigatoriedade de diploma e o registro 

do jornalista do profissional no Ministério do Trabalho (KUCINSKI, 2003). Neste 

movimento de adequação do jornal à incipiente indústria cultural brasileira, 

considerando este novo jornalismo como produto do mercado de bens simbólicos, o 

Jornalismo Cultural na década seguinte já investia em um enfoque mais comercial, 

dando menos espaço para a reflexão crítica.  

 É só na década de 1980, entretanto, que os cadernos Ilustrada e Folhetim, da 

Folha, passam 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 (MACHADO, 2001). Na mesma década, surge o Segundo Caderno do jornal O 

Globo como um caderno autônomo.  

 E este novo Jornalismo Cultural tem como objeto uma indústria crescente em 

diversos setores, seja na literatura, no cinema, no entretenimento televisivo ou na 

música. Para ilustrar a expansão do mercado que favoreceu um novo momento na 

indústria cultura, citemos exemplos relacionados à indústria gráfica, ao cinema e à 

música. Com a criação do Geipag em 1966, o país ganha do órgão uma política para a 

indústria gráfica, o que facilitou a importação de máquinas para impressão. Se em 1960 

a produção de papel off-set brasileira era de 7% do total, em 1978 a proporção pula para 

58%. Já no cinema, com a criação do Instituto Nacional do Cinema e da Embrafilme, 

em 1966 e 1969, respectivamente, a produção cinematográfica brasileira e o número de 

espectadores avançam. Enquanto a média de filmes por ano ficou em 32 entre 1957 e 

1966; entre os anos 1967 e 1969 a média foi de 50 e, em 1980, já estava em uma média 

103 películas. As vendas de toca-discos cresceu 813% entre 1967 e 1980 e, junto com 
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ela, o faturamento das empresas fonográficas, que teve um avanço de 1.375% entre 

1970 e 1976. (ORTIZ, 2006) 

 É neste cenário que os cadernos culturais dos grandes jornais brasileiros se 

inserem, na tentativa de se apresentarem como um filtro desses produtos, e também de 

atrair patrocínios de empresas do setor. "O advento de uma sociedade moderna 

reestrutura a relação entre a esfera de bens restritos e a de bens ampliados, a lógica 

comercial sendo agora dominante, e determinando o espaço a ser conferido a outras 

formas de manifestação cultural" (ORTIZ, 2006, p. 148). 

  

 

Transformações no campo: a tecnologia a serviço do mercado e do consumidor 

 

 Como explica Bourdieu (2011), o campo cultural, no seu movimento em direção 

à autonomia, acelerado principalmente com a Revolução Industrial, ganhou questões e 

dinâmicas próprias em relação a outros campos. Ainda assim, apesar de se libertar do 

"patrão" que antes era representado pela Igreja ou pela aristocracia, o intelectual e o 

artista passam a lidar com uma nova pressão, a das leis do mercado de bens simbólicos.  

 

"as funções objetivas objetivamente atribuídas a cada categoria de produtores e 

a seus produtos, por sua posição no campo e pelos sistemas de interesses 

propriamente intelectuais ou artísticos a ela associados, estão sempre como que 

recobertos e duplicados pelas funções externas que são objetivamente 

cumpridas na e pela realização das funções internas" (BOURDIEU, 2011, p. 

178) 

 

 O "processo de autonomização" do campo intelectual e artístico, possibilitado 

com a libertação progressiva deste em relação à aristocracia e à igreja, foi garantido por 

uma série de transformações, como a criação de um o público consumidor cada vez 

mais extenso, diversificação de empresários e produtores de bens simbólicos, e a 

multiplicação de instâncias de consagração (BORDIEU, 2011, p.100).  

Bourdieu faz uma distinção entre o campo de produção erudita e o campo da 

indústria cultural. De acordo com o autor, o campo da indústria cultural é voltado para a 

produção de bens culturais "destinados a não-produtores de bens culturais ('o grande 

público')", que estariam nas "frações não-intelectuais das classes dominantes ('o público 

cultivado')" e também em outras classes sociais (BOURDIEU,  2011, p.105). Enquanto 
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a indústria cultural segue a lei da concorrência para conquistar a maior parcela de 

mercado que estiver ao seu alcance, o cultura erudita tende a produzir suas normas.  

 

(...) a relação de oposição e de complementaridade que se estabelece entre o 

campo de produção erudita e o campo das instâncias de conservação e de 

consagração constitui certamente um dos princípios fundamentais de 

estruturação do campo de produção e circulação dos bens simbólicos. O outro 

princípio deriva da oposição existente no interior do campo de produção 

propriamente dito, entre o campo de produção erudita e o campo da indústria 

cultural. (BOURDIEU, 2011, p. 119)  

 

Com as novas tecnologias, na contemporaneidade, o campo ganha novas 

ferramentas para lidar com essa pressões, mas também desafios. As Novas Tecnologias 

de Informação e Comunicação (NTIC) podem ter fornecido uma base para uma maior 

autonomia deste campo, pelo menos no que diz respeito à possibilidade de atuação dos 

artistas e do mercado. O artista já não precisa necessariamente se submeter aos antigos 

portadores de instrumentos de difusão, por exemplo, ele tem disponível as ferramentas 

necessárias para chegar ele mesmo ao público consumidor, mesmo movimento que pode 

ser feito pelas grandes, médias ou pequenas empresas do setor. O papel do Jornalismo 

Cultural na indústria, então, parece ter sofrido mudanças com as facilidades oferecidas 

pelas novas tecnologias para consumir, no caso do público, e entrar em contato com o 

consumidor, no caso do mercado. 

 A quantidade de views de um vídeo no Youtube ou a quantidade de interações 

nas redes sociais, por exemplo, podem ser os fundamentos de uma legitimação de 

determinado artista ou produto no campo cultural, fazendo com que este ganhe espaço 

menor ou maior, inclusive, na mídia hegemônica. Se o importante na década passada 

para as grandes gravadoras de música, por exemplo, era conseguir um espaço razoável 

na mídia hegemônica, hoje ferramentas da web lhe proporcionam meios de alcançar o 

mercado consumidor, sem passar por mediações de grandes empresas jornalísticas. Por 

outro lado, as fontes de renda da indústria cultural se veem ameaçadas, a partir das 

novas formas de consumir música, por exemplo, da pirataria ao streaming. Se um artista 

já consagrado no campo já não consegue mais vender tantos discos como em décadas 

anteriores, entretanto, o custo de apresentações e espetáculos sobe e vira uma das 

principais fontes de renda.  

 A nova configuração cultural ainda conta com novos atores, como coletivos 

engajados que utilizam ferramentas gratuitas da web para mobilizar manifestações 
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culturais e artísticas. O streaming possibilita um novo consumo de música, filmes, 

livros, e até de arte.  

 No campo cultural alternativo do Rio de Janeiro das últimas décadas do século 

20, por exemplo, era importante que um evento ou uma banda deste cenário, para fazer 

sucesso, conseguisse um espaço no Rio Fanzine, página que circulou no jornal O Globo 

entre 1986 e 2010, como explicou um dos produtores da página, Carlos Albuquerque
3
, 

em entrevista à pesquisadora em 2013. Em 2017, sete anos depois que o Rio Fanzine se 

despediu do público em 2010 alegando não fazer mais parte desta geração, a divulgação 

de eventos no Facebook já pode ser o suficiente para atrair um público considerável.   

 Se antes o trunfo do Rio Fanzine era apresentar, dentro de um grande jornal, as 

produções que estavam à margem da grande indústria e que dificilmente o leitor teria 

conhecimento, já que não costumava ganhar espaço nos jornais e revistas, agora todo 

esse conteúdo que configurava o diferencial da coluna ficava disponível, gratuitamente, 

na web. Além disso, com mudanças editoriais do Segundo Caderno, em 2010, este 

passou a abrir espaço tanto para o alternativo quanto para o que fazia parte do 

mainstream (ALBUQUERQUE, 2013). 

 A Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (2008), em uma série 

sobre o desenvolvimento do Estado para avaliar a Cadeia da Indústria Criativa no 

Brasil, apontou três principais fatores que revolucionaram as formas de produção no 

mundo inteiro. A primeira seria a Revolução Agrícola, de dez mil anos atrás, que trouxe 

da ideia de reserva da produção e sedentarização; a segunda seria a Revolução 

Industrial, do final do século 18; e a terceira, em curso, a Revolução Digital. 

 A internet, no entanto, não é coisa nova. O que mudou foram os usos que se 

fizeram dela e as novas facilidades e comportamentos criados por intermédio. Almeida 

e Abreu (2005) avaliam o papel da internet nos jornais, considerando a concentração das 

agências de notícias na rede e a facilidade de acesso às fontes acabaram substituindo ou 

reduzindo consideravelmente o contato direto entre as fontes e jornalistas, o que, entre 

outras coisas, afetou a qualidade da reportagem. A internet garantiu mais velocidade e 

qualidade ao processo de transmissão da informação, com reduzidos custos, mas não 

significou qualidade da apuração das informações. 

 "Estamos, sem dúvida, entrando numa revolução da informação e da 

comunicação sem precedentes", acredita Santaella (2003, p. 70). Santaella (2007) 

                                                 
3 Carlos Albuquerque foi entrevistado em jul. 2013 na redação do jornal O Globo. 
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afirma que o advento de novas formas de mídia sempre quebrou barreiras e facilitou o 

acesso das pessoas aos produtos da indústria criativa. A autora lembra que réplicas 

digitais de museus inteiros podem ser encontradas na internet, assim como sites de 

artistas e intelectuais.  

 Os recursos digitais, de acordo com Piza (2011), além de possibilitarem a 

criação de filmes que revolucionaram a indústria do cinema na última década, como 

"Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças" e "Cidade dos Sonhos", trouxeram 

uma revolução no mercado na música. O autor falava isto, inclusive, em um momento 

em que ainda se discutia a inserção do mp3 no cotidiano das pessoas em detrimento dos 

CDs, "apesar da qualidade técnica mediana". A nova mídia, além de libertar os 

consumidores do preço do CD, já tinha dispensado a presença de um distribuidor, e 

despertado questões como o conceito do álbum físico e dos direitos autorais. As vendas 

de CDs tiveram queda, mas os shows teriam se popularizado. "Mesmo artistas 

milionários, como Paul McCartney, Rolling Stones e Madonna, realizaram shows em 

países mais distantes e com cada vez mais frequência" (PIZA, 2011, p. 75). 

Santini (2005) aponta que a tecnologia ampliou as formas de produção e 

reprodução da música, que antes exigiam maior conhecimento técnico e teórico dos 

músicos, o que, com a massificação deste produto cultural, passou para a 

responsabilidade dos produtores e técnicos dos estúdios. A gravação sonora em discos 

de vinil e a reprodução nas rádios teriam sido uma primeira etapa de ampliação do 

universo da música. Na internet, reforça Santini, as informações estão em constante 

transformação e desequilíbrio, guiadas de acordo com os desejos, necessidades e 

vontades de cada um, e não mais apenas de grandes pesquisas de mercado e tendências. 

Qualquer pessoa, mesmo sem dominar questões técnicas e com poucos recursos, pode 

produzir conteúdo musical e disponibilizar o produto na rede, gratuitamente, sem 

necessidade da aprovação ou ajuda de grandes gravadores ou mentores influentes no 

campo cultural. 

Para criar um pequeno estúdio de música caseiro, explica Santini, é necessário 

apenas instalar programas de edição e simuladores de instrumentos no 

microcomputador, que tornam a gravação e edição de áudio possível. Em 2000, o 

investimento custava US$ 240. No programa de edição, seria possível melhorar timbres, 

acrescentar distorções, ajustar descompassos rítmicos, alterar o ritmo e o andamento da 

música, afinar a voz do cantor em determinado trecho, entre outros efeitos. 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

 

 10 

 

Os resultados sonoros com estes equipamentos não são iguais aos aparatos de 

um estúdio profissional, mas as placas de som embutidas no computador tornam 

a edição de áudio acessível para qualquer um que tenha acesso a um 

computador. As placas mais sofisticadas são adquiridas, com facilidade, no 

mercado de informática (SANTINI, 2005, p. 48) 

  

 Além das novas formas de produzir e difundir arte, as novas tecnologias também 

possibilitaram novas vozes de mediação, como apontam Segura, Golin e Alzamora 

(2008, p. 78): "Independentemente da qualidade do texto, um blogger, por exemplo, está 

potencialmente apto a realizar a tarefa de mediação social tradicionalmente consagrada 

pelo jornalismo cultural".  

À medida que o objeto do qual se ocupam as editorias de cultura se coloca em 

processo contínuo de transformação, as diretrizes conceituais que conformam 

essas editorias demandam algum grau de revisão, assim como a própria 

concepção de jornalismo cultural que norteia práticas jornalísticas midiáticas e 

hipermidiáticas. (SEGURA, GOLIN E ALZAMORA, 2008, p. 79) 

 As novas tecnologias, ao facilitar a produção, circulação e também a mediação 

dos produtos culturais, reforçaram também a democratização do acesso ao conteúdo, 

promovendo alterações no campo cultural. Trata-se de uma nova configuração nas 

instâncias de legitimidade e na composição dos agentes, como o Jornalismo Cultural, 

que, de alguma forma, vinha funcionando como filtro e gatekeeper do mercado cultural, 

e agora parece ter se deslocado. Uma pesquisa aprofundada poderia ajudar a delimitar 

este suposto deslocamento e a lógica de tais reformulações para chegar ao 

funcionamento da nova configuração cultural. 

 

 

A experiência tardia do Segundo Caderno e suas reformulações  

  

 Apenas 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 o RioShow, mas o que era chamada de Segundo Caderno 

então era uma "mera continuação do primeiro caderno" (Vieira, 2016). 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

 

 11 

Mais tarde, com a ampliação da possibilidade de produção artística e também de 

difusão e consumo destes produtos e manifestações, devido principalmente ao avanço 

tecnológico, este Jornalismo Cultural passou a enfrentar novos desafios, para além da 

pressão do tempo e do espaço e das questões econômicas próprias da empresa 

jornalística. 

 Foram estas transformações que motivaram a reformulação do Segundo Caderno 

em 2010, na tentativa de tentar acompanhar e responder ao novo cenário. Quando Artur 

Xexéo deixou a função de editor do Segundo Caderno, em março daquele ano, depois 

de nove anos no cargo, a então responsável pela Revista O Globo, Isabel De Luca, 

assumiu o posto
4
. 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. 

 

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) 

 

 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, ressalta Carlos Albuquerque, 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.  

 A princípio, a intenção também era levar o Rio Fanzine de volta para o Segundo 

Caderno. 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 

                                                 
4 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 30/7/2013. 

 

http://portalimprensa.uol.com.br/portal/ultimas_noticias/2010/03/11/imprensa34308.shtml
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lançamento do novo Segundo Caderno, quando passou a ser disponibilizado apenas com 

online, para depois parar de receber atualizações (ALBUQUERQUE, 2013).  

 

Primeiro, a ideia era fazer uma continuação do Rio Fanzine, trazer o Rio 

Fanzine de volta para o Segundo Caderno. Mas a gente achou que não faria 

muito sentido. Porque era uma história já contada e tinha uma outra geração 

para fazer isso. Não faria sentido eu e o Tom [Leão, que também foi 

responsável pelo Rio Fanzine] fazermos aquilo tudo de novo. Então, a ideia 

surgiu de fazer a Transcultura, como uma página que traria um pouco essa 

herança do Rio Fanzine. (…) não ao pé da letra, tanto que a gente abriu mais um 

pouco, não tinha tanto, por exemplo, artes plásticas, mas a ideia central, o DNA 

da Transcultura, tinha lá umas hélices no Rio Fanzine, sempre teve. (...) Quando 

a Isabel veio para o Segundo Caderno, e foi uma das razões que a gente 

resolveu também parar com o Rio Fanzine, ela trouxe essa visão que a gente 

tinha do Rio Fanzine já estabelecida e ela absorveu isso tudo para o Segundo 

Caderno, então as pautas relacionadas à cultura alternativa não precisavam mais 

ficar no gueto. Era o meu sonho, e de todo mundo [do meio, na época], em vez 

de manter o underground, é tornar o underground maior. Isso aconteceu. (…) 

Então não tinha mais a necessidade daquele espaço. (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 e elitista, 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. 

 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. 

 De acordo com informações disponibilizadas pela Infoglobo, 60% dos leitores 

do Segundo Caderno são da classe B, 23% da classe C, 1% da classe A, e 2% das 
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classes D e E. "Tudo sobre cultura, opinião dos críticos de arte e as novidades do 

cinema, do teatro e da tv comentadas por quem entende do assunto", descreve o 

Infoglobo
5
 sobre o caderno.  

 

Considerações finais 

  

 Há um deslocamento visível na materialidade do Jornalismo Cultural pelas 

novas tecnologias, que fez com o objeto perdesse importância ou posição no mercado 

cultural. As reformulações do Segundo Caderno do O Globo refletem estas tensões. O 

avanço tecnológico da sociedade midiatizada (SODRÉ, 2002; MORAES et al, 2006), 

apesar de vetorizado pelo mercado capitalista (SODRÉ, 2009), impôs obstáculos ao 

próprio mercado e à indústria cultural, na qual se incluem as empresas jornalísticas. No 

caso do Jornalismo Cultural, o impacto parece ter sido mais forte. Cadernos culturais, 

literários e de entretenimento se fundem, na tentativa de continuar a servir à indústria.  

 Entre as tantas reformulações adotadas para tentar se inserir no novo cotidiano 

atravessado pelas mídias, o Jornalismo Cultural parece ter perdido poder simbólico 

(Bordieu, 2007), ou a facilidade de estabelecer consensos (Moraes, 2009) no campo 

cultural. Como alerta Jenkins (2009, p.53), "as contendas e as conciliações vão redefinir 

a cultura pública do futuro".  

 Por mais que o mercado capitalista considere as pessoas apenas como 

consumidores, como pontuou Certeau (2003), as novas tecnologias fornecidas pelo 

próprio sistema capitalista geraram transformações neste cotidiano, no sentido de 

oferecer táticas de resistência da população à indústria cultural, vide práticas de pirataria 

online e surgimento de plataformas que não necessariamente agradam o mercado 

tradicional, como o consumo de música via streaming, mas que os agentes se veem 

obrigados a conviver e a gerar adaptações de resistência.  

 

 

Referências bibliográficas 
 

ABREU, Alzira Alves. Os suplementos literários, os intelectuais e a imprensa nos anos 50. 

Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, 1996. 

                                                 
5
 Disponível em: https://www.infoglobo.com.br/Anuncie/ProdutosDetalhe.aspx?IdProduto=67. Acesso 

em 15 de jul. de 2017. 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

 

 14 

ALMEIDA, Alda e ABREU, João Batista de. A lógica de mercado no discurso jornalístico. 

Em Questão, Porto Alegre, v. 11, n. 2, p. 455-470, jul./dez. 2005. 

BOURDIEU, Pierre. A economia das trocas simbólicas. Introdução, organização e seleção 

Sérgio Miceli. 7. ed. São Paulo: Perspectiva, 2011.  

_______________. O poder simbólico. Rio de Janeiro, Bertrand Brasil, 2007. 

 

CERTEAU, Michel de. A invenção do cotidiano - 1: Artes de Fazer. 9a ed. Petrópolis: Vozes, 

2003. 

G1. WhatsApp começa a rivalizar com o Facebook como fonte de informação no Brasil, 

diz estudo : http://g1.globo.com/tecnologia/noticia/whatsapp-comeca-a-rivalizar-com-o-

facebook-como-fonte-de-informacao-no-brasil-diz-estudo.ghtml (26 de junho de 2017), Acesso 

em: 26 de junho de 2017. 

JENKINS, Henry. Cultura da convergência. Tradução de Suzana Alexandria. São Paulo: 

Aleph, 2009, 2a edição.  

KUCINSKI, Bernardo. Jornalistas e revolucionários: nos tempos da imprensa alternativa. 

São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2003 

LIMA, Patrícia Ferreira de Souza. Caderno B do Jornal do Brasil: trajetória do segundo 

caderno na imprensa brasileira (1960-85). 2006. Tese (Doutorado em História Social) - 

Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. 

MACHADO, Cassiano Elek. A renovação cultural: Jornal modifica o debate de idéias com 

suplementos como Ilustrada, Folhetim e Mais! Tudo sobre a Folha. Folha de S. Paulo. 

Disponível em: http://www1.folha.uol.com.br/folha/80anos/renovacao_cultural.shtml. Acesso 

em 13 jul. 2017. 

MORAES, Dênis de. A batalha da mídia: governos progressistas e políticas de comunicação 

na América Latina e outros ensaios. Rio de Janeiro: Pão e Rosas, 2009. 

ORTIZ, Renato. A moderna tradição brasileira: Cultura Brasileira e Indústria Cultura. 5. 

reimpr. da 5. ed. de 1994. São Paulo: Brasiliense, 2006. 

PIZA. Daniel. Cultura & Comportamento. IN: PIZA, Daniel. Dez anos que encolheram o 

mundo: 2001-2010. São Paulo: Leya, 2011. 

SANTAELLA, Lúcia. Culturas e artes do pós humano: da cultura das mídias à cibercultura. 

São Paulo: Paulus, 2003.  

______________. Linguagens líquidas na era da mobilidade. São Paulo: Paulus, 2007. 

SANTINI, Rose Marie. Admirável chip novo: A música da era da internet. Rio de Janeiro: E-

Papers Serviços Editoriais, 2005, 1ª edição. 

SEGURA, Aylton; GOLIN, Cida; ALZAMORA, Geani. O que é jornalismo cultural. In: I. 

Cultural, Mapeamento: o ensino de jornalismo cultural no Brasil em 2008: carteira professor de 

graduação. São Paulo: Itaú Cultural, 2008. 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

 

 15 

SISTEMA FIRJAN. Estudos para o Desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro. A cadeia 

da Indústria Criativa no Brasil. n.°2. Rio de Janeiro, Maio de 2008. 

SODRÉ, Muniz. Antropológica do espelho: Uma teoria da comunicação linear e em rede. 

Petrópolis: Vozes, 2002. 

VIEIRA, Itala Maduell. O Caderno B do JB como modelo e mito no Jornalismo Cultural 

Brasileiro. 2006. Dissertação de Mestrado (Comunicação) - Universidade Federal do Rio de 

Janeiro, Rio de Janeiro. 

Entrevista 

ALBUQUERQUE, Carlos. Entrevista concedida a Pamela Mascarenhas na redação do jornal O 

Globo. Rio de Janeiro, 15 jul. 2013. 

 

 

 


