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RESUMO 

As cenas musicais foram reconfiguradas a partir do desenvolvimento das 

tecnologias de comunicação, desenvolvimento do mercado independente e as 

transformações nos modos de consumo musical. Atualmente, elas se colocam como 

locais que articulam diferentes estratégias e lógicas políticas, econômicas e 

culturais, mostrando que são mais que trincheiras de resistência musical de gêneros 

musicais pouco conhecidos. 

 O presente trabalho analisa a cena da nova música instrumental brasileira de 

maneira ampla em seus aspectos mercadológicos, identitários, sociais e estéticos, a 

partir das noções propostas por Will Straw, Andy Bennett, Richard Peterson, Holly 

Kruse, João Freire Filho, Fernanda Fernandes, Jeder Janotti Jr, Simone Sá e Micael 

Herschmann. Pensando as cenas como redes de alianças em torno de 

determinados gêneros e/ou rótulos musicais. Com base nisso, será mostrado o 

surgimento da cena da nova música instrumental, como foi rotulada pela mídia, a 

partir de três polos – São Paulo, Belo Horizonte e Cuiabá – para depois se espalhar 

por outras localidades e se mostrar como uma cena articulada nacionalmente. 

 

PALAVRAS-CHAVE: CENA MUSICAL; MÚSICA INSTRUMENTAL; MÚSICA 
INDEPENDENTE. 

 

 

 

 

 
 



 
 

ABSTRACT 

The musical scenes were rewritten from the development of communications 

technology, independent market development and transformations in musical 

consumption. Currently, they pose as a place that articulate different logics and 

strategies of political, economic and cultural practicies. 

This research examines the scene of the new Brazilian instrumental music 

from the notions proposed by Will Straw, Andy Bennett, Richard Peterson, Holly 

Kruse, João Freire Filho, Fernanda Fernandes, Jeder Janotti Jr, Simone Sá and 

Michael Herschmann. Thinking scenes as networks of alliances around certain 

musical genres. It will be shown the emergence of the new Brazilian instrumental 

music scene, as it was labeled by the media, from three centers - São Paulo, Belo 

Horizonte and Cuiabá – and how then spread to other locations and presenting itself 

as a scene articulated nationally. 

 

KEYWORDS: MUSICAL SCENE; INSTRUMENTAL MUSIC; INDEPENDENT 
MUSIC. 
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INTRODUÇÃO 
 
 
 

Talvez, poucos termos estejam tão presentes no imaginário de músicos, fãs e 

jornalistas como o termo “cena musical”. Desde o seu surgimento, ainda nos anos 

1940, que faz parte das discussões e análises sobre a música alternativa. Servindo 

para descrever o entorno das práticas musicais urbanas, abarcando um conjunto de 

forças e atores que são reconhecidos e fazem parte dos processos de produção, 

circulação e consumo de determinado gênero musical em territórios urbanos. 

De certo modo, é um termo que traz um caráter afetivo muito forte. Pelo 

menos para mim, falar em cenas musicais sempre foi uma maneira diferente de 

encarar a música e os seus processos de produção. Desde muito novo estive 

envolvido com atividades que tangenciam a produção musical na cidade de Maceió, 

como tocar em bandas, escrever para fanzines e, depois, organizar um festival 

independente de música, que além de servirem para a vivência de redes afetivas, 

também foram a base de minhas buscas e caminhos na academia. A opção pelo 

curso de Jornalismo e depois pela Pós-Graduação em Comunicação acabaram se 

mostrando como extensões de minha atividade no mundo da música, já que tanto as 

práticas musicais, bem como a produção cultural e a crítica são fazeres que estão 

diretamente conectados com minhas experiências acadêmicas. 

Como realizador do Festival LAB, acabei sentindo não só a necessidade de 

profissionalizar essa vivência, mas de refletir sobre o que fazer um festival significa 

em termos de produção e gestão cultural, conexão entre indústrias culturais e 

práticas afetivas e por último, mas não menos importante, ter consciência de que 

minhas paixões também podem ser geradoras de produtos e práticas midiáticas 

significativas no mundo contemporâneo. Assim como boa parte das ações 

relacionadas neste trabalho. 

Dentre as inúmeras disciplinas e encontros que vivenciei ao longo da 

graduação e da minha vivência no PPGCOM/UFPE gostaria de destacar a parceria 

com meu orientador (e grande amigo) Jeder Janotti Jr, com quem pude descobrir os 

estudos sobre cenas musicais e formular grande parte dos insights deste trabalho, e 

Felipe Trotta, que mesmo, segundo ele, não sendo um defensor da ideia de cena, 

me fez repensar pontos cruciais para realização desse trabalho. 
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Como será percebido no decorrer desta pesquisa, com o desenvolvimento da 

indústria musical e das tecnologias de comunicação, as cenas tiveram seus 

significados modificados deixando de ser simples trincheiras de resistência de 

gêneros pouco conhecidos para se tornarem importantes polos de articulação e 

negociação de práticas musicais distintas. Muito embora se perceba que as cenas 

tenham se popularizado através do seu caráter afetivo, este trabalho é um esforço 

para que se entenda as cenas como mercados segmentados de música em 

processo de fortalecimento e consolidação. 

 Então, o presente trabalho tem como objetivo analisar, sob a ótica dos 

Estudos Culturais e da Comunicação, a formação da cena da nova música 

instrumental brasileira a partir doas noções propostas por Will Straw, Andy Bennett, 

Richard Peterson, Jeder Janotti Jr, João Freire Filho, Simone Sá e Micael 

Herschmann, buscando pontos em comum entre esses fenômenos musicais 

urbanos e o surgimento de nichos de mercados particulares articulados pelas 

constantes transformações do cenário independente. 

 Vale destacar que este trabalho não visa o mapeamento exaustivo da nova 

música instrumental brasileira e, sim, discutir o caráter midiático dessa cena, as 

estratégias e lógicas produtivas de seus atores sociais, bem como os pontos 

distintivos desse fenômeno a partir das contradições, tensões e disputas existentes. 

Assim, poderemos entender as cenas como espaços dinâmicos e heterogêneos que 

mesmo articulando produções musicais que compartilham linhas poéticas, culturais 

e/ou musicais semelhantes, se mostram como um emaranhado de diferentes 

opiniões, lógicas produtivas e econômicas. 

No primeiro capítulo, é mostrado como a cena da nova música instrumental 

brasileira, assim como a própria noção de cena musical, emergiu dentro do discurso 

jornalístico. Além disso, discute-se como as transformações das tecnologias de 

comunicação e suas implicações no mercado da música influenciaram na 

reconfiguração e desenvolvimento da ideia de cena. 

 No segundo capítulo, são analisados três pontos de tensão dentro da cena da 

nova música instrumental que questionam a existência da cena musical para alguns 

de seus atores socais. A partir desses pontos, é discutido como a própria ideia de 

cena é dinâmica e complexa, uma vez que permite diversas interpretações por parte 

de seus próprios agentes. 
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 No terceiro e último capítulo, são traçadas algumas intersecções entre a cena 

da nova música instrumental e o mercado independente brasileiro, buscando 

analisar algumas das estratégias e lógicas de atuação de diferentes selos e festivais 

independentes percebendo como eles articulam distintos valores e noções de 

sustentabilidade. Destacando, também, os principais fatores que colaboraram para a 

consolidação de um mercado de nicho, bem como a importância do investimento 

público para a consolidação das cenas. 
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1. A NOVA MÚSICA INSTRUMENTAL BRASILEIRA: DO 
DISCURSO MIDIÁTICO À CENA 

 

Cena instrumental do rock brasileiro continua se renovando 
Nova leva surge após explosão de bandas na segunda metade dos anos 2000 
Jornal O Globo, 09 de julho de 20121 
 
Bandas de rock instrumental conquistam espaço em Belo Horizonte 
Elas atraem o público com trabalhos ligados a outras linguagens artísticas e não 
temem apostar no experimental  
Portal UAI, 30 de junho de 20122 
 
A vanguarda musical ganha força no Rio 
Experimentalistas do rock, eletrônico e jazz se firmam como cena, com cada vez 
mais espaços para shows, novos projetos, selos e visitas de nomes internacionais 
Jornal O Globo, 17 de novembro de 20123 
 

No fim da década de 1990 e início dos anos 2000, começaram a surgir no 

Brasil algumas bandas, mesclavam elementos do rock, em suas mais variadas 

vertentes, com outros gêneros musicais para a composição de músicas 

instrumentais. Inicialmente, taxadas como bandas “difíceis” e “esquisitas”, essas 

bandas romperam, de certa maneira, com a tradição da música instrumental 

brasileira, historicamente vinculadas à música erudita, ao chorinho e ao jazz, e 

ganharam destaque dentro do mercado de música independente nos últimos anos. 

As letras e vocais, elementos de grande importância dentro do rock, não eram 

mais fundamentais para essas bandas. Esses elementos perderam espaço para as 

ambiências, timbres e os temas que eram criados a partir da experimentação 

musical. Com o passar do tempo, essas bandas viriam a formar o que a mídia 

chamou de “nova música instrumental brasileira” ou “rock instrumental brasileiro”. 

O discurso midiático e crítica especializada sobre as bandas colocava em 

questão o surgimento de uma cena, a “cena da nova música instrumental”, como 

pode ser percebido nos títulos e subtítulos de matérias que abrem este capítulo. 

Uma cena que surge após a popularização da Internet banda larga no Brasil e num 

                                                
1 Disponível em: http://oglobo.globo.com/cultura/cena-instrumental-do-rock-brasileiro-continua-se-
renovando-5424845 (Acesso em: 17 de janeiro de 2013). 
2 Disponível em: http://apps.new.divirta-se.uai.com.br/divirtase/divirtase/modulos/uai_noticia 
/portlets/busca_noticia_interna?id_sessao=19&id_noticia=54952 (Acesso em: 17 de janeiro de 2013). 
3 Disponível em: http://oglobo.globo.com/cultura/a-vanguarda-musical-ganha-forca-no-rio-6754888 
(Acesso em: 17 de janeiro de 2013). 
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momento de reconfigurações do mercado, das gravadoras, do segmento 

independente e das lógicas e práticas de distribuição musical. 

Bandas como Hurtmold (SP), Macaco Bong (MT), Constantina (MG), 

Ruído/mm (PR), Sobre a Máquina (RJ), A Banda de Joseph Tourton (PE), Labirinto 

(SP), Burro Morto (PB), Herod Layne (SP), Camarones Orquestra Guitarrística (RN), 

dentre outras, atraíram a atenção da mídia para o que estava acontecendo. A 

medida que as primeiras bandas começavam a se destacar localmente em suas 

respectivas regiões, era possível ver um conjunto de grupos que tinham traços 

estéticos em comum, festivais que aglutinavam a circulação, selos que lançavam os 

discos, todo isso vinculado, de certa forma, dentro de um mesmo “movimento”. 

Todos os anos, percebemos o surgimento de novas bandas, novos gêneros, 

novos “movimentos” e novas cenas musicais. Quem acompanha mais de perto a 

mídia especializada está acostumado a ver reportagens e críticas falarem de artistas 

e grupos atrelados a tal gênero ou a tal cena. Essa é uma função comum dos 

jornalistas que trabalham com música: pesquisar e prospectar novos artistas, 

rotulando e localizando essa produção no cenário atual. 

É comum nos depararmos com novas categorias criadas para se pensar e 

descrever as práticas musicais contemporâneas. Sejam categorias ligadas aos 

gêneros musicais (quando são criados novos rótulos para englobar novas 

sonoridades), à uma postura mercadológica (separação entre independentes vs 

mainstream ou alternativo vs massivo, por exemplo) ou ao público/fã de música 

(distinção de grupamentos juvenis variados como emos, hipsters ou headbangers, 

por exemplo), o jornalismo musical se vale de nomeações e novas categorizações 

para a interpretação dos fenômenos do universo da música contemporânea. 

Todas essas categorizações ganharam força através do discurso midiático e, 

hoje, exercem grande influência nos modos como nos referimos aos fenômenos da 

cultura musical na pesquisa acadêmica ou numa conversa informal. Falamos em 

gêneros musicais forjados por jornalistas, pesquisamos as culturas juvenis 

nomeadas pela crítica, trabalhamos com a distinção midiática de indie e major. 

Mesmo não se tratando de conceitos acadêmicos formais, essas categorias balizam 

o desenvolvimento de trabalhos e pesquisas tanto quanto a contribuição teórica de 

diversos autores da área. 

Mas em alguns casos essas categorias são levadas a outro patamar, elas se 

fixam de maneira muito forte no imaginário de músicos e fãs, passando a ser 
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referência no dia-a-dia e, por isso, influenciando pesquisas e se colocando como 

ideias que balizam novos trabalhos e fornecem novos caminhos de se interpretar 

fenômenos diferenciados. Um desses casos é a ideia de cena musical. 

Ao contrário do que possa parecer, o termo cena musical não é tão novo. 

Segundo Bennett & Peterson (2006), o termo foi cunhado pela imprensa musical 

norte-americana ainda nos anos 1940. Desde o começo, servia para descrever toda 

uma movimentação que acontecia em âmbito local em torno de determinadas 

manifestações musicais, e o seu primeiro uso fez referência ao jazz. 

 
O termo “cena” foi, primeiramente, usado por jornalistas nos anos 
1940 para caracterizar modos de vida marginais e boêmios daqueles 
que se associavam ao mundo do jazz. Nos anos posteriores 
jornalistas aplicaram o termo a muitas outras situações – “cena 
poética de Venice West”; “cena beatnick de East Village”; “a cena 
teatral de Londres deste ano”; “cena goth”, “cena punk”; “cena hip-
hop”, dentre outros. (BENNETT & PETERSON, 2004, p. 02)4 

 

Mesmo sendo um termo usado, a priori, para qualquer manifestação artística 

e cultural, a ideia de cena ganhou força apenas na área musical. Esta noção está 

ancorada sobre uma sonoridade particular e seu entorno cultural, seja através da 

moda, comportamento, maneira de se ocupar determinado espaço e como a música 

articula a formação de comunidades de bandas e fãs. 

  
O discurso jornalístico não servia apenas para descrever a música, 
vestuário e comportamento apropriado para uma cena, mas também 
tem servido como recurso cultural para fãs de um gênero musical, 
possibilitando a eles forjarem coletivamente expressões de 
identidades “underground” ou “alternativa” e para identificar a 
distinção cultural deles frente ao “mainstream”. (BENNETT & 
PETERSON, 2004, p.02) 

 

Essa relação entre o discurso jornalístico e a produção musical localizada 

serviu de base para se pensar as cenas musicais como concebemos hoje em dia. 

Antes mesmo que a academia se debruçasse sobre este fenômeno, jornalistas e 

críticos musicais, discutiam o reconhecimento, a prospecção e a legitimação de 

diversas cenas musicais ao redor do mundo, com mais força, principalmente, nos 

anos 1980 e 1990. 

                                                
4 Todas as traduções são de responsabilidade do autor. 
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Isso é um ponto crucial para se discutir cenas musicais: reconhecer o papel e 

a importância do discurso jornalístico, sobretudo da mídia especializada e crítica 

cultural, e dos processos comunicacionais para a formação e/ou reconhecimento de 

fenômenos complexos dentro das práticas musicais contemporâneas. Ou seja, além 

de prospectar, nomear e trazer a vista novas cenas musicais, a mídia especializada 

pode ser fundamental para a criação ou reconhecimento das distinções sociais. 

 
Muitas cenas são desconhecidas pela imprensa, mas como Thornton 
analisa, a imprensa musical e a mídia associada de nicho podem 
“batizar cenas e gerar uma autoconsciência requerida para se manter 
distinções culturais”. (BENNETT & PETERSON, 2004, p. 02)  

 

Assim como tantas outras cenas, a cena da nova música instrumental, objeto 

do presente trabalho, se vale dos rótulos e das distinções criadas pela mídia para se 

formar como cena musical. É interessante perceber que esta pesquisa não está 

preocupada somente com a materialidade da cena musical, mas também nos 

processos tensivos envolvidos na construção da ideia da cena nova música 

instrumental no Brasil. Esses processos são muito importantes para se entender as 

distinções de uma cena frente a outra, perceber as particularidades de cada uma e 

como elas se colocam frente a outras práticas musicais. 

 

1.1 O “NOVO” SUBENTENDE O “VELHO”: DAS BANDAS E DA CENA DA 
NOVA MÚSICA INSTRUMENTAL 

 

 Talvez o rótulo “música instrumental” seja tão amplo quanto definir algo como 

simplesmente “rock”. Só o simples fato de uma música não ter voz, já é o suficiente 

para ser rotulada como instrumental. E vários gêneros musicais, historicamente, 

como o jazz e a música erudita, por exemplo, compartilham deste rótulo. Falando em 

Brasil, é possível perceber uma tradição instrumental vinculada ao chorinho, jazz 

brasileiro e música erudita. Nomes como Baden Powell, Pixinguinha, Hermeto 

Pascoal, Toninho Horta e Yamandú Costa são referências quando se trata dessa 

tradição instrumental brasileira. 

 
Na verdade, são trilhões de grupos instrumentais ou artistas solo de 
altíssimo nível que o Brasil ostenta em atividade. De um modo ou de 
outro eles derivam de escolas começadas por estes grandes 
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pioneiros e fazem músicas que vem sendo chamadas com maior ou 
menor propriedade de Choro, de jazz brasileiro, de samba-jazz, entre 
outros nomes. 
Eu considero que o nome Música Instrumental Brasileira reflete 
melhor a proposta de usar ritmos e idiomas musicais associados à 
música popular brasileira e criar a partir deles obras autorais, com 
muito improviso, dialogando com a tradição internacional do jazz e da 
música instrumental, e criando uma expressão muito brasileira – ao 
mesmo tempo muito reconhecida internacionalmente. (EGG, 2011) 

 

 Para o professor e pesquisador musical André Egg, o desenvolvimento da 

música instrumental brasileira aconteceu em paralelo à MPB, ficando com a 

segunda um maior alcance comercial e midiático devido ao apelo do formato 

canção. 

 
Eu diria que Música Instrumental Brasileira é uma terceira vertente 
muito importante (...) As outras duas foram o projeto modernista na 
música de concerto (ou música erudita) e o projeto da MPB (uma 
música popular moderna construída nos anos 60 a partir de certas 
releituras da tradição do samba dos anos 1920/30). Correndo em 
paralelo com estes dois grandes projetos que se articularam para 
representar o Brasil em música, a Música Instrumental Brasileira 
andou sempre no meio do caminho desses projetos, e acabou se 
consolidando mais ou menos ao mesmo tempo em que a MPB. 
Entretanto, a Música Instrumental Brasileira nunca logrou 
reconhecimento público em mesmo nível, nem teve o mesmo espaço 
que a canção midiática. Tampouco atrai a atenção dos intelectuais 
como fez o modernismo musical. 
Temos, então, que a Música Instrumental Brasileira segue num certo 
limbo: fica de certa forma depreciada no conjunto de fatores que se 
aplicam à Música Popular como um todo, mas ainda mais se 
comparada à MPB – pois a canção foi sempre o carro-chefe deste 
mercado. (EGG, 2011) 

 

 Essa depreciação colocada por André Egg se refere à dificuldade dessa 

música “extrapolar o nicho”, ou seja, de angariar públicos maiores e construir o 

próprio circuito, mesmo algumas das músicas mais tradicionais e conhecidas sejam 

canções instrumentais, como chorinhos, orquestras de frevos de rua ou sambas, por 

exemplo. 

Um ponto que colaborava para essa dificuldade de atingir novos públicos e 

mais um ponto diferencial é que grande parte dessa produção era de difícil 

assimilação e que esses músicos vinculados a essa tradição da música instrumental 

brasileira são apontados como músicos eruditos ou virtuoses, o que, por vezes, 

subentendia noções prévias de teoria musical e harmonias por parte de quem 
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consome esse tipo de música. Essa mesma erudição levou esses artistas a terem 

mais projeção internacional do que nacional, como é o caso de Hermeto Pascoal, 

para citar apenas um exemplo. 

A nova música instrumental seria apontada como uma ruptura frente a essa 

tradição. Bandas de diversos estados brasileiros que se encaixariam na definição de 

música instrumental de André Egg, como grupos que usam “ritmos e idiomas 

musicais associados à música popular brasileira e criar a partir deles obras autorais, 

com muito improviso, dialogando com a tradição internacional do jazz e da música 

instrumental, e criando uma expressão muito brasileira” (EGG, 2011), a única 

diferença é que o principal diálogo é com o rock, o que confere a esses grupos 

diferenças de sonoridade, postura, estratégias de inserção e circuitos culturais. 

Dentre as bandas da cena, algumas começaram já com a ideia de ser 

instrumentais, outras, como é o caso do Elma (SP), Macaco Bong (MT) e Hurtmold 

(SP), só para citar algumas, assumiram-se instrumentais depois de se verem sem 

vocalistas ou optarem por não compor letras para suas canções. Segundo Ricardo 

Lopes, baixista do Elma, a banda compunha base para músicas que, a priori, seriam 

cantadas. 

 
De 2002 a 2003, até começarmos a gravar a demo que saiu em 
2004, tínhamos um monte de músicas e bases legais prontas. 
Imaginávamos que uma vocalista cairia de céu, subiria do inferno ou 
viria do horizonte com letras incríveis e um vocal que se encaixasse 
perfeitamente nas música. Mas no começo de 2004 a gente se tocou 
que estávamos com a faca e o queijo minas nas mãos, faltava só 
cortar e servir. Foi o que fizemos. (LOPES, 2012) 

 

O fato que muitas dessas bandas alega no interesse pela música instrumental 

é a liberdade criativa. Por exemplo, segundo Bruno Kayapy, guitarrista da banda 

Macaco Bong, a opção pela falta de letras nas músicas é puramente estética. 

 
Existem basicamente três formas de apreciação musical: a corporal, 
que se enquadra na música dançante; a auditiva, que se enquadra 
no virtuosismo ou até mesmo no experimentalismo; e a 
transcendental, aquela que te transmite sensações distintas e que, 
subconscientemente, te leva a diversos ambientes.  
Acredito que a música instrumental, talvez pelo fato de não possuir 
letra, te transmite essas três sensações de forma mais clara. Claro 
que também existem tanto formas de apreciar a música como 
também de conceber elas em termos de estética, estrutura tonal, 
rítmica, arranjo, entre muitas outras coisas. Esse aspecto para o 
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Macaco Bong é o mais instigante de fazer música instrumental, é 
fazer do teu som uma nostalgia de tudo que está dentro da tua 
cabeça, é transcendência pura, diferente de você ter que seguir uma 
voz e ter, em determinado momento, de segurar a dinâmica da sua 
mão para não cobrir a voz. (KAYAPY, 2012) 

 

Para narrar o desenvolvimento da nova cena de música instrumental, o 

presente trabalho propõe a análise inicial de três centros urbanos – São Paulo, Belo 

Horizonte e Cuiabá – cidades onde, respectivamente, nasceram as bandas 

Hurtmold, Constantina e Macaco Bong – três dos grupos de maior importância para 

o surgimento e popularização da cena. 

 

1.1 .1 SÃO PAULO, 1998.  
 

Egressos de bandas de hardcore, Maurício Takara, Guilherme Granado, 

Rogério Martins, Marcos Gerez, Mário Cappi e Fernando Cappi montam o Hurtmold. 

Pós-rock, jazz, música brasileira e o próprio hardcore estavam presentes na 

sonoridade da banda que remetia, no início, à grupos de fora do país, como o 

Fugazi, banda mítica do cenário punk rock norte-americano liderada por Ian 

Mackaye, e, principalmente, o Tortoise, grupo instrumental de Chicago. Mas o fato 

do Hurtmold ter sido influenciado por essas bandas não foi um fator limitador. As 

características do grupo mudariam com a incorporação de elementos da música 

brasileira e com o passar do tempo criariam uma sonoridade híbrida.  

 
Não por acaso, a banda que os seis elegem como ícone não é o 
Mogwai, banda que está para o pós-rock como o Pink Floyd está 
para o progressivo – e sim o Fugazi, emblemático grupo punk norte-
americano. “A primeira vez que vi o Fugazi fiquei com medo. Parecia 
tão de verdade! Isso tem a ver com a postura básica do som deles. 
Ninguém aqui gosta de solos nem de jam sessions. Cada elemento 
tem sua importância, cada silêncio conta. Às vezes você toca uma 
nota e é como um facho de luz”, metaforiza Granado. “Eu acho que o 
que define a dinâmica do nosso som é… justamente a cidade de São 
Paulo, essa confusão entre beleza e caos”, arrisca Takara, que, além 
do Fugazi, aponta Tortoise e Uakti como conceitos próximos ao 
Hurtmold. (BRESSANE, 2008) 

 

Segundo matéria do jornalista Diego Dacax para o Guia da Semana: 

 
Nessa época, punk e hardcore estavam entre os sons mais 
escutados por eles. Fugazi é uma banda que sempre foi referência 
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para os caras. E isso fica mais evidente nos primeiros álbuns. Em 3 
am: A Fonte Secou..., lançado em 1999 apenas em fita K7, e E.T. 
Cetera, que saiu um ano depois em CD, essas influências ficam mais 
explícitas. Nessa segunda obra, no entanto, o baixo e a bateria já se 
destacavam mais, sinalizando de certa forma o que viria pela frente. 
(DACAX, S/D) 

  

No ano de 2004, a banda lançaria o disco de maior repercussão de sua 

carreira até então. Com Mestro (Submarine Records, 2004), a música do grupo 

começaria a transpor as fronteiras brasileiras. Além do álbum ter sido lançado na 

França pelo selo Nacopajaz, o Hurtmold fez uma turnê pela Europa, incluindo 

participação no Festival Sónar (ESP). 

Se por um lado é possível pensar na projeção do Hurtmold fora do país com 

Mestro, por outro, com o mesmo disco, a banda abriu algumas portas para a nova 

música instrumental no Brasil. O sexteto de São Paulo participou de vários festivais 

grandes ao redor do país. 

 
Acho que hoje existe uma abertura maior em vários sentidos. Não só 
pelo estilo musical, mas por toda uma aceitação estética em si. Algo 
que já existe há muito (tempo) na música, mas ainda era um pouco 
remoto por aqui. Acho também que o Hurtmold já abriu algumas 
portas que o MDM (projeto solo do instrumentista) não terá que abrir, 
saca? (CAPPI, 2010) 

 

Além de Mestro, banda já lançou outros quatro discos: Et Cetera (Submarine 

Records, 2000), Cozido (Submarine Records, 2002), Hurtmold/The Eternals – Split 

(Submarine Records, 2003) e Hurtmold (Submarine Records, 2007). Com uma 

carreira em ascensão, a banda começou a despontar no cenário independente 

nacional.  

Em 2007, no dia 17 de julho, a Folha de São Paulo publicou na capa de seu 

caderno Ilustrada, uma reportagem sobre o surgimento e desenvolvimento de 

bandas instrumentais em São Paulo intitulada de “Rock esquisitão”. 

 

Se, antes, a banda Ira! era a cara de São Paulo, ao cantar versos 
como “pobre São Paulo, pobre paulista”, hoje grupos “silenciosos” 
como Hurtmold refletem toda a confusão, as contradições e a 
variedade cultural que movem a cidade. (SAITO, 2007) 

 

 Para alguns jornalistas musicais, o marco zero da formação da nova cena de 

música instrumental brasileira é o lançamento de Et Cetera. Mesmo que outras 
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bandas já existissem nessa época, o primeiro disco a ter certa relevância no cenário 

independente e apontar para essa nova tendência foi o primeiro disco do Hurtmold. 

 Em 2008, já com dez anos de carreira, o grupo foi convidado por Marcelo 

Camelo, vocalista do Los Hermanos, para a gravação do primeiro disco solo do 

cantor. A parceria seria responsável por levar a banda para outro nível de 

visibilidade e, consequentemente, extrapolar o nicho, atingindo novos públicos e 

circulando em novos palcos. 

 
Atualmente, conhecida como a banda de Marcelo Camelo, o 
Hurtmold, ao contrário do que se imagina, vem traçando um caminho 
sólido há muito tempo, pouco mais de uma década. Desde quando 
resolveram cair na estrada, os seus integrantes contam com um 
público crescente e fiel. Considerado por muitos como eruditos ou 
coisa do gênero, talvez, pelas referências musicais que traz em suas 
canções, que vai do jazz à música instrumental, sem deixar de lado, 
claro o bom e velho rock'n'roll, o sexteto despontou na cena 
alternativa paulistana há algum tempo e de uns meses para cá vem 
despertando a curiosidade do público, principalmente, por estarem 
lado a lado do ex-líder do Los Hermanos. (TOWN ART, 2008) 

 

  Com os anúncios do hiato do Los Hermanos, uma das bandas que obteve 

maior sucesso entre o público jovem na primeira década dos anos 2000, e do 

primeiro disco solo de Marcelo Camelo, a carreira do cantor foi visada por fãs de 

toda a parte do Brasil. Para o Hurtmold, foi essa visibilidade que possibilitou chamar 

a atenção de um público novo para a música do grupo, já que, ao lado de Camelo, a 

banda tocava para públicos bem maiores. 

 Mas a banda, que flertava com gêneros com o jazz e sonoridades mais 

experimentais, conseguiu fugir dos nichos e dos rótulos de música “difícil” ou 

“inacessível” e conseguiu ser bem aceita por um público que acompanhava o 

cenário independente nacional. Após figurar em vários festivais no Brasil, passando 

pelo circuito do jazz, da música experimental e do indie rock, o Hurtmold aparecia 

não só como o maior expoente da nova música instrumental brasileira, mas também, 

como uma das bandas mais respeitadas no cenário independente. 

 

1.1.2 BELO HORIZONTE, 2003. 
 

 O Hurtmold já tinha lançado Et Cetera e Cozido. A nova música instrumental 

no Brasil dava, então, os primeiros passos quando quatro bandas mineiras 
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encerravam suas atividades. Dos grupos Ana, Retórica, Moan e Filit saíram seis 

músicos que formariam o Constantina. 

 O Constantina aparece em um momento em que ainda não se falava tanto em 

nova música instrumental no Brasil. Algumas bandas em São Paulo começavam a 

se destacar no circuito underground quando a banda foi formada. Minas Gerais 

entraria no mapa da nova música instrumental brasileira. 

 Dois anos após a formação do grupo, eles lançaram o primeiro disco: 

Constantina (La Petite Chambre, 2005). O álbum foi considerado pela Trama Virtual 

como um dos melhores discos daquele ano. Se a sonoridade do Hurtmold ficou 

conhecida pelo caráter orgânico e forte presença percussiva, a do Constantina seria 

reconhecida pelas melodias e ambiências. 

 Flavio Seixlack escreveu para o portal do Trama Virtual: 

 
A banda mineira de rock instrumental Constantina aparece como 
uma das boas surpresas do ano. O ano de 2005 vem chegando ao 
fim, mas não para de revelar surpresas no meio musical 
independente. Talvez uma das melhores entre elas venha de Minas 
Gerais. O Constantina, que conta com seis integrantes, faz música 
instrumental remetendo a bandas como Explosions In The Sky e Do 
May Say Think. Fugindo do termo post-rock, o grupo, que não tem 
vocalista, teve seu primeiro disco lançado esse ano por seu próprio 
selo. (SEIXLACK, 2005) 

 

O segundo álbum, Jaburu (Open Field, 2006), é inteiro composto por sobras 

das sessões de gravação do primeiro disco. O disco foi resenhado pelo jornal online 

português BodySpace, onde apareceu como uma referência da nova musica 

instrumental independente brasileira. Segundo André Gomes: 

 
O pós-rock parece ter caído bem às bandas brasileiras mais 
underground. Parece ser um dos caminhos mais apetecíveis para 
quem quer estar na periferia da música feita no Brasil. Os Hurtmold 
estarão à cabeça nesse território (muito graças a Mestro de 2004), 
mas existem outras bandas que, de forma mais ou menos distinta, 
seguram a bandeira do pós-rock, fazendo dele diferentes 
aproveitamentos. Os Constantina são uma dessas bandas, um 
colectivo de Belo Horizonte que se reuniu em 2003 com o intuito de, 
acreditando no myspace como fonte, “criar, experimentar, tocar, 
montar, mostrar”, numa lógica de intimismo colectivo. (GOMES, 
2006) 
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O Constantina ainda seria reconhecido pelo caráter experimental e 

improvisado de seu trabalho. O terceiro disco da banda, seguindo um pouco o rumo 

de Jaburu, foi um disco composto “ao vivo”. Música Livre em Mariana/MG (La Petite 

Chambre, 2007) é o registro de um show dos mineiros com a dupla catarinense 

Colorir.  

O show foi disponibilizado para download gratuito e conta com apenas uma 

música de cerca de uma hora de duração, que nunca foi ensaiada e foi criada a 

partir da interação dos músicos improvisando durante toda a apresentação. É 

importante perceber que a Internet tem uma forte influência na construção da 

trajetória dessas bandas. Se não fosse o aparecimento e o desenvolvimento da 

banda larga no Brasil, por exemplo, iniciativas como essas não seriam possíveis. 

No início do ano seguinte, após o show em Mariana, a banda lança o seu 

terceiro disco Hola, Amigos! (La Petite Chambre, 2008). O álbum tem quatro 

músicas que comprovavam o amadurecimento do grupo com uma linguagem um 

pouco mais pop e trabalhando com um processo de pós-produção mais profissional.  

Em 2011, o Constantina lança Haveno. Com o lançamento do disco, o grupo 

foi convidado em duas oportunidades, 2010 e 2011, para o festival South by 

Southwest, realizado em Austin (Texas). Mas o Constantina é importante para sua 

região não só por causa da sua música. A movimentação cultural feita pelos seus 

integrantes colocou Belo Horizonte no circuito e já é possível visualizar outras 

iniciativas importantes, além do selo Le Petit Chambre e do Festival Pequenas 

Sessões, ambos geridos pela banda. Práticas produtivas como a gestão de selos 

fonográficos e festivais independentes por parte das próprias bandas fazem parte 

das estratégias de inserção dessas bandas no mercado e cenário independente 

nacional. Como será apontado nos capítulos 02 e 03 é possível perceber como 

essas bandas se inserem de maneiras diferenciadas e fazem uso de lógicas 

variadas na articulação de novos modos de consumo musicais. Por essas 

articulações, é possível ver um cenário fértil para o surgimento de novas bandas 

instrumentais em Minas Gerais, como Dibigode, 4instrumental e Iconili. 

 

1.1.3 CUIABÁ, 2004. 
 

 O Macaco Bong é um trio instrumental formado pelo tripé básico do rock: 

guitarra, baixo e bateria. Enquanto o Hurtmold, em São Paulo, conseguiu ter 
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relevância na mídia especializada e destaque em grandes festivais de música, o 

Macaco Bong fez o caminho inverso, circulou pelas cinco regiões do Brasil fazendo 

pequenos shows para formação de plateia. O trio formado por Bruno Kayapy, Ynaiã 

Benthroldo e Ney Hugo circulou por circuitos diferenciados, tanto nas casas de 

shows e festivais dedicados ao indie rock, como em eventos do circuito da música 

instrumental brasileira. 

No ano de 2004, o Brasil se preparava para ver a formação de duas 

instituições importantes para o cenário independente nacional. No ano seguinte, o 

Circuito Fora do Eixo e a Associação Brasileira de Festivais Independentes (Abrafin) 

seriam fundados e uma das bandas que mais soube tirar proveito do circuito cultural 

que se organizaria a partir desse momento foi o Macaco Bong. 

A história da própria banda se confunde com a trajetória do Fora do Eixo. O 

grupo que fazia parte do, então, Espaço Cubo, entidade que posteriormente, em 

parceria com produtores culturais de estados como Acre, Minas Gerais, Mato Grosso 

e Paraná, formaria o circuito Fora do Eixo. Assim, o grupo esteve presente durante 

todo o processo de formação de coletivos e festivais ao redor do Brasil. 

Antes de gravar o primeiro disco, a banda lançou dois EPs, o primeiro com 

três músicas e o segundo com cinco, disponibilizados gratuitamente pela plataforma 

do Trama Virtual e foi destaque em vários festivais pelo Brasil, principalmente os 

ligados ao circuito Fora do Eixo e à Abrafin, como: Grito Rock (MT), Festival Calango 

(MT), Goiânia Noise Festival (GO), MADA Festival (RN), PMW Festival (TO), Festival 

Varadouro (AC), Festival Jambolada (MG), Festival Demosul (PR), Festival 

Beradeiros (RO), Vaca Amarela Festival (GO), Laboratório Pop Festival (RJ), entre 

outros. 

Em 2008, a banda lançaria seu primeiro disco. Artista Igual Pedreiro (Monstro 

Discos, 2008), também lançado pelo Álbum Virtual da Trama, chegando a figurar 

como o mais baixado a frente de artistas como Elis Regina, Tom Zé e Otto. Hugo 

Montarroyos, em texto para o blog da revista O Grito, escreveu: 

 
Pensando bem, a estratégia de lançar o disco gratuitamente pela 
Trama Virtual, através do projeto Álbum Virtual foi mais do que 
acertada. Artista Igual Pedreiro é daquelas obras que, esteticamente, 
estão bem distante do diálogo popular e do consumo fácil. É uma 
jornada de mais de uma hora pelos caminhos obscuros da música 
instrumental, pouco acessível e de concessão zero para o ouvinte. 
Este é exigido na audição de cada segundo, instigado, provocado, e 
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por vezes levado até a vontade de desligar o som e contemplar o 
silêncio. Mas, por algum mistério da natureza musical do trio, acaba 
não o fazendo. (MONTARROYOS, 2008) 

 

Ainda no ano de 2008, a banda foi a que mais circulou dentro dos festivais 

independentes. Analisando as programações dos festivais de música vinculados à 

Abrafin naquele ano, é possível localizar a participação do trio em cinco deles. 

Aliando uma boa divulgação na Internet com uma estratégia de circulação 

descentralizada, o Macaco Bong fez de Artista Igual Pedreiro um dos discos mais 

comentados do ano. 

Tanto que no final do ano de lançamento, a banda teve o seu disco de estreia 

escolhido pela revista Rolling Stone como o melhor disco nacional do ano, um feito 

inédito para uma banda instrumental, a frente de artistas mais populares como Mallu 

Magalhães, Lenine e Ney Matogrosso. Essa premiação é considerada por muitos 

como um dos grandes acontecimentos para a nova música instrumental no Brasil.  

O Macaco Bong, então, ajudou no alargamento do público das bandas 

instrumentais que passavam a circular mais pelo Brasil. Era o nascimento de uma 

cena que agregava bandas com sonoridades bastante diversificadas e de diferentes 

regiões do Brasil em torno do rótulo da nova música instrumental brasileira. 

 

1.1.4 SAINDO DO EIXO 
 

Em reportagem do Jornal O Globo, publicada em 21 de junho de 2009, o 

jornalista William Helal Filho analisa o surgimento de um conjunto de bandas 

instrumentais no Brasil no final da primeira década dos anos 2000. Essas bandas, 

segundo ele, rompiam com a figura do músico virtuoso e eram baseadas em 

formatos musicais mais acessíveis. 

 
Ficou no passado aquele rock instrumental viajante, de músicos se 
achando deuses pregando talento no palco. Por todo o Brasil, a cena 
independente está vendo crescer a família de bandas mudas, mas 
baseadas em linhas escancaradamente pop. Com um som 
superacessível, grupos como Macaco Bong (MT), Pata de Elefante 
(RS) e Fantasmagore (RJ) deram voz a uma turma que era vista com 
algum preconceito pelo público. (HELAL FILHO, 2009) 

 

A reportagem aprofunda a pesquisa e mostra que a tendência já estava 

espalhada por boa parte do país. Bandas começaram a despontar em estados como 
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Ceará, Paraná, Bahia, Rio de Janeiro e Paraíba, mostrando que a nova música 

instrumental estava descentralizada e que esse “movimento” era maior do que se 

parecia. 

 
Esse bonde do instrumental tem passageiros de todos os cantos. 
Entre os mais badalados também estão Elma (São Paulo), Fóssil 
(Ceará), Burro Morto (Paraíba), Trilobit (Paraná) e por aí vai. O 
Retrofoguetes, formado em Salvador por devotos da Surf Music e do 
Rockabilly, acabou de lançar seu já elogiado último CD, "Cha cha 
chá".  
O engraçado é que, em muitos casos, a ideia inicial nem era ficar 
sem vocalista. Foi assim, por exemplo, com o Pata de Elefante, o 
Macaco Bong e o Fantasmagore, formado no Rio ano passado, com 
influências como Black Sabbath, White Stripes e The Strokes. 
(HELAL FILHO, 2009) 

 

 Muitos outros veículos publicaram reportagens com o mesmo foco: o 

surgimento de novas bandas instrumentais, o crescimento do público, da visibilidade 

desses grupos e reivindicavam o surgimento de uma cena. Jornais de São Paulo 

(Folha de São Paulo) e do Rio de Janeiro (O Globo) já tinha atentado para o fato. O 

que se pode perceber no caso é que a cena da nova música instrumental nasceu e 

foi fortalecida não por um gênero musical específico, mas por diversos gêneros que 

foram agrupados sobre o rótulo “instrumental”. Como será mostrado no capítulo 02, 

a partir da ausência de vocal, o termo “música instrumental” foi forjado pela mídia e 

uniu bandas de gêneros tão distintos em torno de algo comum. 

 O Diário de Pernambuco publicou no dia 07 de fevereiro de 2010 uma 

reportagem fazendo a mesma análise, mostrando como a nova música que circulava 

no Brasil tinha influenciado a música pernambucana. A reportagem de André Dib 

chama a atenção para o surgimento de novas bandas em Pernambuco. 

 
O rock instrumental está em alta. No Recife, bandas se organizam 
em palcos e estúdios. Ao longo deste ano, Wassab, Ska Maria 
Pastora e Anjo Gabriel lançam álbuns de estreia. O mesmo vale para 
Radistae e A Banda de Joseph Tourton, [...] Elas reforçam o cenário 
formado por grupos de composições próprias, jovens e veteranos, 
como Rivotrill, Monodecks, A Roda, Tonami Dub, Chambaril, Monstro 
Amor, Treminhão, Variant TL e Kastarrara. 
[...] 
A diferença é que agora elas estão mais visíveis. A ascensão do 
formato tem a ver com o surgimento de produtores dispostos, um 
circuito de festivais antenado e a consequente formação de público 
para esse tipo de som.  
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A nova cena local acompanha uma tendência nacional, formada por 
Hurtmold, Elma, São Paulo Underground, Dead Rocks e Guizado, 
todos de São Paulo. Macaco Bong (MT), Pata de Elefante (RS), 
Retrofoguetes (BA), Burro Morto (PB) e Camarones Orquestra 
Guitarrística (RN) dão a entender que não se trata de um fenômeno 
regional. A unidade entre elas não está exatamente no estilo, distinto, 
mas na disposição em investir num formato que, apesar de soar 
estranho aos ouvidos do grande público, vem se afirmando como um 
dos mais criativos da música brasileira. (DIB, 2010) 

 

São exemplos assim que colocam em questão o surgimento da cena da nova 

música instrumental e começam a mostrar pontos de distinção dessa produção com 

relação às demais, articulando não somente bandas, músicos e público, como 

também, localidades e gêneros musicais. Ao mesmo tempo em que o jornalismo 

cultural tem se valido muito da noção de cena, ela também tem se mostrado como 

um operador analítico bastante produtivo para a pesquisa acadêmica. 

 

1.2 REVALORIZANDO AS CENAS MUSICAIS 
 

Os estudos sobre cenas musicais tem crescido significativamente nos últimos 

anos. Boa parte desse interesse se deve ao fato de muitos conceitos e operadores 

analíticos se mostrarem obsoletos ou não dão conta de descrever os fenômenos de 

maneira satisfatória. O que se percebe é que, cada vez mais, os pesquisadores da 

área tem dado atenção a ideia e noções mais complexas, deixando de lado os 

estudos dualistas sobre a indústria da música. 

Por exemplo, não é de hoje que se fala na crise das grandes gravadoras, na 

queda de faturamento e na diminuição de vendas de músicas em suportes físicos, 

da rivalidade entre indies e majors, do crescimento das gravadoras independentes e 

dos intermediários do entorno digital. Também não foi agora que se começou a 

pensar os modelos emergentes de produção, distribuição e circulação das práticas 

musicais contemporâneas, o fortalecimento do mercado de apresentações ao vivo e 

o protagonismo dos festivais independentes na atual configuração do consumo de 

música no Brasil. 

Os estudos da área de comunicação acompanharam esses fenômenos, 

oferecendo diferentes abordagens para a compreensão das complexidades atuais 

dos rumos da cultura da música. Termos como “majors”, “indies”, “mainstream”, 

“gravadoras” e “álbum”, além de conceitos e ideias como “gênero musical”, 
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“indústria”,  “tribo” e “identidade juvenil” foram largamente utilizados nos últimos anos 

para se explicar os produtos e as manifestações circunscritas nos processos de 

consumo de práticas musicais particulares. 

Com as transformações correntes e as constantes quebras de paradigmas 

analisadas por diversos pesquisadores na última década, o que tem se percebido é 

que boa parte desses vetores analíticos utilizados para explicar o universo da 

música, não trazem mais resultados tão satisfatórios. Alguns desses operadores se 

fragilizaram durante o tempo e não dão conta de tantos questionamentos que são 

colocadas em debate hoje em dia. 

 
Há vários conceitos e categorias que parecem explicar cada vez 
menos a realidade sociopolítica e econômica do universo da música, 
mas não deixam de ser empregados (...) porque ainda orientam as 
ações dos atores sociais (os indivíduos  ainda identificam certa 
importância, isto é, os tomam como referencia no cotidiano): major e 
indies, mainstream e “independente”, “gravadora”, “álbum” (ou disco) 
e mesmo o conceito – largamente usado aqui – de “indústria”. 
(HERSCHMANN, 2010a, p. 39) 

 

Assim, como as questões sobre os rumos da músicas são cada vez mais 

complexas, os conceitos utilizados para explicá-los também são. Como o universo 

da música é dinâmico, a pesquisa neste ambiente também se mostra dinâmica. 

Nesse sentido, da mesma maneira que determinadas práticas de consumo, gêneros 

musicais e artistas que ora se mostram em posições de destaque, em outro 

momento perdem o protagonismo, a agenda de pesquisa também segue essa 

mesma tendência. 

Por exemplo, recentemente, tem se percebido um número maior de 

pesquisas voltadas para o universo da música independente e suas particularidades. 

Diferentemente da década de 1990, quando existia toda uma segregação entre o 

que é “indie” e o que é “mainstream”, hoje em dia, essas fronteiras estão cada vez 

mais tênues. É possível pensar em bandas indies que alcançaram sucesso 

mainstream, selos independentes que seguem estratégias de inserção no mercado 

historicamente ligadas às majors e que ganham cada vez mais espaço frente às 

multinacionais, festivais independentes que deixam de ser trincheiras de resistência 

de determinados gêneros musicais e passam a se mostrar como importantes 

articuladores e formadores de público em âmbito local. 
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Não existe mais a separação entre indies e majors que existia no início dos 

anos 1990, quando era atribuída uma lógica “não-mercadológica” aos selos 

independentes e “cooptação comercial” para as grandes gravadoras. Inclusive, como 

se percebe ao longo da história a relação entre gravadoras indies e majors se 

mostrou como uma via de mão dupla. Selos independentes prospectaram artistas 

emergentes para grandes gravadoras e além de, em alguns casos, utilizarem os 

departamentos comerciais das majors para escoar sua produção. Também vale 

lembrar os casos de grandes gravadoras que montaram seus próprios selos 

independentes como estratégia de inserção em nichos de mercados específicos, no 

Brasil são conhecidos os casos dos selos Banguela Records, Chaos e Plug, o 

primeiro vinculado a WEA, o segundo ao grupo Sony e o terceiro pertencia a BMG. 

Ou seja, as fronteiras delimitadas até um tempo atrás foram transpostas ou não 

existem mais, logo, as análises precisam ser repensadas. 

 
Ao mesmo tempo, outros conceitos vão adquirindo grande 
importância para o desenvolvimento deste tipo de estudo, tais como 
o de “cenas”, “circuitos culturais” e “cadeias produtivas”. Se, por um 
lado, elos das “cadeias produtivas” da música são ainda importantes 
para explicar em boa medida a dinâmica das majors; por outro lado, 
as “cenas” e “circuitos” parecem dar mais conta não só do universo 
indie, mas também dos novos negócios emergentes (que 
estabelecem relações mais fluidas entre os atores sociais). 
(HERSCHMANN, 2010a, p. 40) 

 

Boa parte desse interesse por essas ideias se dá pela perspectiva de 

conseguir aglutinar sob uma mesma pesquisa aspectos que vão além da análise 

exclusiva do texto musical, do viés apenas mercadológico sobre determinados 

gêneros e rótulos musicais, da cultura dos fãs e das tensões e disputas que 

permeiam as práticas contemporâneas de consumo de música em espaços 

delimitados. 

Vale ressaltar que gêneros musicais distintos, subentendem nichos de 

mercados e práticas de consumo diferenciados. É possível falar aqui sobre 

tendências de organização para a indústria fonográfica de maneira generalista, mas 

são nas especificidades que se percebe as complexidades e tensões da cultura da 

música contemporânea. Enquanto percebe-se o crescimento de lançamentos de 

singles e tracks isoladas em nichos de mercado como o da música eletrônica e do 
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tecnobrega, percebe-se a manutenção de modelos de produção baseados no álbuns 

e suportes físicos como no segmento da MPB. 

Ou seja, pensar uma cena, musical por exemplo, implica levantar questões 

como a produção de gêneros musicais particulares localizados em determinados 

territórios, o consumo de um grupo de fãs que partilham gostos semelhantes, os 

processos de nomeação e legitimação da mídia especializada frente a esses 

fenômenos localizados, a articulação, o tensionamento constante com outras cenas 

semelhantes em outros locais e a importância da cidade para o consumo de música 

no mundo contemporâneo, dentre outros fatores. Já pensar cadeias produtivas e 

circuitos culturais significa mostrar interesse por instituições e atores que fazem 

parte do processo de produção, circulação e consumo dos produtos culturais e os 

roteiros de locais de manifestações musicais e seus desdobramentos econômicos, 

respectivamente. 

É no começo dos anos 1990, que a ideia de cena musical é introduzida nos 

estudos acadêmicos e começa a ganhar adeptos no campo da Comunicação e 

Estudos Culturais. Mas antes de pensar a evolução da ideia de cena musical na 

academia, vale a pena pensar nos momentos em que a noção é retomada como um 

operador importante para compreensão das práticas musicais contemporâneas. 

Para tanto, delimitaremos dois momentos: primeiramente, a década de 1990, 

quando o conceito é incorporado à pesquisa acadêmica, e, posteriormente, a 

primeira década dos anos 2000, quando a ideia de cena musical é revisitada e 

alargada a partir do desenvolvimento das tecnologias de comunicação, sobretudo da 

Internet, das práticas de consumo digitais, além do crescimento do mercado de 

shows ao vivo e do segmento independente. 

 

1.2.1 ANOS 1990: TEMPOS DE MUDANÇAS 
 

 Para se entender a transformação da ideia de cena é preciso pensar no 

contexto em que essa noção surge e se desenvolve, pois, boa parte dos 

desdobramentos atuais na pesquisa sobre as cenas musicais contemporâneas 

dizem muito sobre o momento do desenvolvimento tecnológico da música, a 

conjuntura e organização desse universo. 

 Mesmo tendo surgido na mídia especializada nos anos 1940, o termo “cena 

musical” só vai ganhar mais força nas décadas de 1980 e 1990. A cena de rock 
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alternativo de Anthens (EUA), de onde saíram bandas como B-52’s e R.E.M.; a cena 

punk de Washington (EUA), onde Bad Brains, Minor Threat e Young Brigade foram 

expoentes; a cena britpop de Manchester (ING), que teve como ícone o Oasis, e 

tantas outras foram responsáveis pela popularização do termo na mídia durante 

estas duas décadas. 

 Na transição da década de 1980 para 1990, tínhamos um cenário marcado 

pela presença das grandes gravadoras, com vendas e padrões de lucros altos, 

castings grandes com artistas emergentes, estrelas e, de certa maneira, um forte 

controle do mercado. Ao mesmo tempo em que os selos independentes surgiam e 

trabalhavam na prospecção de novos nomes nas brechas deixadas pelas majors.  

A separação era bem clara, de um lado, as majors, seu cartel de estrelas e as 

grandes vendagens, e, de outro, os selos independentes, com seus artistas novos e 

emergentes. Existia toda uma ideologia por trás dessa separação: as majors, com 

todo o poder econômico, formatação comercial dos artistas e altas vendagens; os 

selos, como uma trincheira de resistência “autêntica” da música não cooptada 

comercialmente. 

 Nesse contexto, é que as cenas musicais seriam celeiros e materializações 

dessa “resistência independente”, mas que como se perceberia com o passar do 

tempo, iriam prospectar novos ícones da cultura mainstream dos anos 1990, como o 

caso de Nirvana e Pearl Jam.  

 É em paralelo a essa realidade que muitas dessas relações começariam a 

mudar, dentre outros motivos, com o desenvolvimento das tecnologias da 

comunicação e da globalização. Em 1990, o mundo começa a entrar em mudanças. 

 
O cenário do “mundo em mudanças” de 1990 é o contexto mais 
amplo das duas últimas décadas do século passado, sintetizado a 
partir da palavra-chave globalização. Momento que, como se sabe, 
os fluxos internacionais de comércio, cultura e migrações e mídias 
intensificam-se, rearticulando as culturas locais entre si e com o 
mundo global; e, ao mesmo tempo, problematizando sobremaneira 
noções fundadoras da modernidade, tais como as de Estado-nação, 
das comunidades com laços estabelecidos a partir de bases 
territoriais e das identidades (um pouco) mais fixas e estáveis. (SÁ, 
2011, p. 149) 

  

Por ocasião, a discussão acadêmica sobre cenas musicais inaugura-se em 

1990, com Will Straw, numa conferência chamada “The Music Industry in a 

Changing World”. À época, crescia o interesse da academia sobre o estudo de 
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agrupamentos juvenis com influência, principalmente, do Centro de Estudos 

Culturais Contemporâneos (CCCS) de Birmingham. 

 
Estes estudos ancorados nos pilares que sustentaram o debate do 
CCCS a partir das noções de hegemonia, de Gramsci; de ideologia, 
de Althusser e ainda da cultura como prática e lugar de disputa na 
produção de significados, de Williams, vão dar um novo fôlego aos 
estudos sobre os grupamentos juvenis. (SÁ, 2011, p. 150) 

 

 Nesta perspectiva, vários trabalhos vão abordar diversas subculturas – como 

os skinheads, punks, clubbers, dentre outros – debatendo o fim de projetos 

identitários estáveis e defendendo o dinamismo e flexibilidade das culturas juvenis. 

 
Assim, se até os anos 70 um jovem é punk ou roqueiro, a partir dos 
80, para estes autores, ele está clubber, uma vez que a atitude pós-
moderna por excelência é marcada pela ausência de preocupação 
com o futuro, a celebração pela celebração, o escapismo, a utilização 
de drogas sem objetivos transcendentais. Atitude que, no terreno 
musical, a geração pós-punk, e em especial os amantes da música 
eletrônica ilustram bem. (SÁ, 2011, p. 151) 

 

 É no começo dos anos 1990, a partir das transformações em curso, que se 

começa a perceber a complexidade das articulações entre as representações 

culturais cosmopolitas e os movimentos localistas de resistência. É a partir dessa 

constante tensão e negociação entre global e local que as particularidades da 

discussão sobre cenas musicais se torna ainda mais relevante. 

 

1.2.2 ENTRE COMUNIDADES E CENAS 
 

A ideia de “cena” foi pensada para tentar dar conta de uma série de práticas 

sociais, econômicas, tecnológicas e estéticas ligadas aos modos como a música se 

faz presente nos espaços urbanos. Isso inclui processos de criação, circulação e 

consumo, além das relações sociais, afetivas e econômicas decorrentes desses 

fenômenos. 

Para se chegar numa primeira noção sobre cena musical, Will Straw 

contrapôs a ideia à noção de comunidade musical, utilizando como os escritos de 

Barry Shanks. Para Straw, a comunidade musical vai se configurar como um grupo 

que tem uma relação estável com determinado gênero musical tradicional/histórico 
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de algum lugar específico (SÁ, 2011). A cena, por sua vez, se refere à determinado 

grupo e redes de alianças e interações que existem em determinado espaço cultural 

que se relacionam de múltiplas formas através de práticas de troca e fertilização.  

 
Como ponto de partida, se poderia posicionar uma cena musical 
como distinta, de diversas maneiras, da antiga noção de comunidade 
musical. A última presume uma população cuja composição é 
relativamente estável – de acordo com uma série de variáveis 
sociológicas – e cujo envolvimento na música toma forma de uma 
constante exploração de um ou mais idiomas musicais enraizadas 
em uma específica herança histórica e geográfica. (STRAW, 1991, p. 
373) 

 

De acordo com a primeira definição de Straw, cena musical é “um espaço 

cultural em que várias práticas musicais coexistem interagindo entre si com uma 

variedade de processos de diferenciação” (1997, p. 494). Toda cena musical é um 

conjunto de práticas ao redor de gêneros, rótulos e arquiteturas musicais que 

permitem uma relações dinâmica entre o modo como são negociados o consumo 

dos produtos culturais nas diversas tessituras urbanas em que circulamos e o 

cosmopolitismo ligado a essas mesmas práticas. 

 
Elaborando o argumento, Straw afirma que esta distinção ajuda-nos 
a identificar dois vetores opostos: o primeiro trabalhando a favor da 
estabilização de uma tradição musical – como é o caso, num 
exemplo familiar, da comunidade do samba no Brasil, eternamente 
engajada na busca das raízes, origens e linhas de autenticidade; e o 
outro trabalhando no sentido da disrupção das continuidades, 
buscando um diálogo cosmopolita e relativizador das raízes com o 
cenário internacional e que tem na mudança, e não na estabilidade 
estilística, a referencia mais importante, como seria o caso, também 
num exemplo que nos é familiar, o da geração do BRock dos anos 80 
no Brasil. (SÁ, 2011, p. 151) 

 

Will Straw em seus primeiros insights, chamava a atenção para essa 

organização em comunidades dos fãs de determinado gênero musical e da 

importância do território para a afirmação e continuidade das narrativas musicais. 

Assim, Straw aponta a cidade como um lugar privilegiado para a experiência 

musical, como o lugar onde são vividas essas práticas musicais distintas e 

articuladas. 

É um termo que leva a refletir como o espaço urbano e os atores sociais 

ligados à música exercem influência e são importantes para afirmação de bandas e 
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gêneros musicais, principalmente, ligados ao rock. Por exemplo, é assumir o 

protagonismo da cidade do festival Abril Pro Rock para a consolidação da cena 

manguebeat e do festival e programa de rádio Coquetel Molotov para a afirmação da 

cena indie, ambos na cidade de Recife. 

   
Aqui, a força articuladora de uma prática musical específica tem, 
geralmente, a integridade de comunidades culturais como a garantia 
do significado da música, mas será possível ainda privilegiar o local 
geográfico como garantia da continuidade histórica dos gêneros 
musicais. (STRAW, 1991, p. 369) 

 

Se, em um primeiro momento os textos de Straw pareciam muito ligados às 

práticas locais, por outro lado não podemos deixar de lembrar que cenas já citadas, 

como o manguebeat de Recife, permitiram a conexão da música produzida nesses 

locais aos espaços globalizados do circuito cultural de consumo da música. E isso 

aconteceria mais fortemente com o desenvolvimento das tecnologias de 

comunicação, quando as trocas informacionais aconteceriam com mais velocidade e 

dinamismo. 

As dinâmicas do desenvolvimento das tecnologias, principalmente da Internet, 

foi de grande importância para que a conjuntura desse período, início dos anos 

1990, fosse formatada e o significado das cenas fosse transformado e expandido. 

Pensar essas transformações dos fluxos comunicacionais e do universo da música 

são questões centrais para se pensar as cenas pós-Internet. E também para se 

perceber que as práticas virtuais não são práticas a parte do universo da música, 

mas, sim, práticas que fazem parte de uma rede que permeia toda a atividade 

musical urbana fazendo emergir novas cenas e transformando os modos de 

consumir música. 

 

1.2.3 ANOS 2000: INTERNET, MÚSICA INDEPENDENTE E CENAS 
MUSICAIS 

 

 Após o início dos anos 1990, onde a preocupação era mais entender as 

dinâmicas entre os atores sociais que faziam parte da cena, a sonoridade e a 

cidade, o estudo das cenas musicais foi revalorizado, a partir dos anos 2000, 

basicamente por dois motivos: a) o aquecimento do mercado de shows ao vivo – 

tanto do universo indie, quanto do mainstream – uma vez que, boa parte dos 
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estudos apontava para uma virtualização cada vez maior do consumo musica, mas o 

que se percebe é uma materialização da música cada vez mais presente nos 

espaços urbanos por meio dos concertos, shows e festivais; b) o interesse cada vez 

maior para pesquisas sobre o universo independente, principalmente no Brasil, a 

partir da crise das grandes gravadoras e o crescimento do segmento indie, atrelando 

gêneros musicais, consumo de música e circuitos culturais, através do festivais 

independentes e de redes de articulação, como o Fora do Eixo ou a Rede Brasil de 

Festivais. 

Com a popularização da Internet no final do anos 1990 e começo dos anos 

2000, a agenda da pesquisa em Comunicação e Música começou a ser pautada por 

demandas relacionadas à rede mundial de computadores. As trocas de arquivo, o 

compartilhamento Peer-to-peer (P2P), as transformações do consumo de música, as 

novas plataformas, redes sociais, tudo isso era interesse de pesquisadores da área. 

A popularização da Internet está diretamente ligada à queda de faturamento e 

crise das grandes gravadoras, além do crescimento dos artistas independentes. Se 

a indústria fonográfica já vinha lutando contra a pirataria, que vinha afetando 

sensivelmente seus rendimentos, com as trocas de arquivos e a popularização da 

banda larga, a crise era inevitável. Logo, o cenário apontava para uma diminuição 

das vendas e, consequentemente, uma diminuição significativa do poder de 

investimento das majors, ou seja, se antes já era difícil para um artista ou banda 

lançar um disco por uma grande gravadora, agora essa possibilidade encontrava-se 

mais longe. 

O que se percebe hoje, é que é que a Internet reconfigurou essas práticas: ao 

mesmo tempo que as práticas de consumo musical digitais crescem, o consumo de 

fonogramas em suportes físicos (CD e vinil) resiste e aumentam os rendimentos 

procedentes dos concertos ao vivo, cada vez mais importantes para a manutenção 

de uma carreira artística atualmente.  
 

O dado novo dentro desse contexto de crise e reestruturação do 
mercado é que está crescendo a consciência dos profissionais de 
que a produção de música ao vivo continua valorizada e muito 
demandada pelo público. Os músicos, produtores e gestores de 
indies que concentram seu poder nos eventos musicais têm tido não 
só um retorno interessante, mas também a possibilidade de perceber 
que a “questão da pirataria” passa a ser incorporada não mais como 
um problema, mas uma oportunidade para divulgação da obra (como 
uma estratégia para se angariar reconhecimento junto ao público). 
Se, por um lado, talvez no business das indies seja possível 
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constatar de forma mais clara o crescimento da relevância da música 
ao vivo e a perda de importância dos fonogramas, por outro, Yúdice 
(2007) nos lembra que os concertos ao vivo – mesmo no universo 
das majors – vêm representando um percentual cada vez maior dos 
rendimentos produzidos pela indústria da música: segundo dados do 
IFPI (de 2005), estão crescendo, só nos EUA, algo em torno de 10% 
nos últimos anos. Dados mais recentes do site The View confirmam 
essa tendência (de forma estável): o mercado de shows musicais 
apresentou um crescimento de 10% em 2008, movimentando cerca 
de US$ 25 bilhões (entre venda de ingressos, publicidade e direitos 
de imagem) durante o ano. A maior empresa do mundo do setor de 
eventos musicais, a empresa transnacional Live Nation – que atua 
realizando shows em 19 países e faturou nos últimos anos mais de 
US$ 4 bilhões – projeta um crescimento de 15,5% para os próximos 
anos. (HERSCHMANN, 2010b, p. 118) 

 

Esse crescimento do mercado de música ao vivo só reforça um dos pontos 

centrais sobre as cenas musicais defendido por Straw: a cidade como um espaço 

privilegiado para o consumo de música. Ou seja, as cenas musicais são 

determinados espaços geográficos que articulam e negociam várias sonoridades e 

práticas musicais. E ainda segundo o autor, esses espaços geográficos, 

especialmente as metrópoles, são os locais propícios para o surgimento dessas 

agregações, como são as cenas. 

Basta perceber essa relação entre música ao vivo e metrópoles para se ter 

em mente grande festivais de música e suas respectivas cidades. É pensar no South 

by Southwest (SXSW) em Austin, o Pop Montreal em Montreal, o Primavera Sound 

em Barcelona, o Lollapalooza em Chicago, o Rock in Rio no Rio de Janeiro. 

Mas, não só os eventos de grande porte são responsáveis por esse 

crescimento. Segundo Herschmann, a valorização da música ao vivo passa pelas 

redes informais independentes, as articulações de nicho e os pequenos palcos que 

constituem as cenas musicais contemporâneas. 

 
Ao mesmo tempo em que a indústria musical é global, a maior parte 
da música é feita e consumida em diversas situações divorciadas 
desses mundos corporativos. O conceito “cena musical”, 
originalmente usado em discursos e sentidos cotidianos, é cada vez 
mais usado por pesquisadores acadêmicos para designar os 
contextos nos quais clusters de produtores, músicos e fãs 
compartilham coletivamente seus gostos musicais e se distinguem 
dos outros. (BENNETT & PETERSON, 2004, p. 01) 

 

Essas articulações de nicho e esses pequenos palcos tem sido cada vez mais 

foco de interesse de pesquisadores. Nos últimos cinco anos tem crescido o número 
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de pesquisas acadêmicas abordando o universo da música independente em seus 

mais diferentes aspectos.  

 Percebemos que o estudo da música independente tem muito em comum 

com o estudo das cenas musicais, o que faz que a ideia seja usada como um vetor 

analítico, mesmo que não seja foco central do trabalho. Falar em cenas é falar 

diretamente sobre música independente. 

 Segundo Herschmann (2010b) as cenas são caracterizadas, em grande parte, 

pelos vínculos e articulações informais inerentes à atividade independente. Vale a 

pena frisar que, mesmo o Brasil passando por uma crescente profissionalização do 

segmento independente, a maioria dos atores ainda segue na informalidade, seja 

por questões econômicas, sociais ou, até mesmo, ideológicas. 

 
(...) as “cenas” seriam mais fluídas, instáveis e nelas seria possível 
atestar um maior protagonismo dos atores sociais. As cenas 
dependeriam de identificações e alianças construídas entre os 
indivíduos. (...) (HERSCHMANN, 2010b, p. 274) 

 

 Ainda para o autor, seriam esses vínculos informais e o protagonismo dos 

atores sociais (sejam eles artistas, bandas, jornalistas ou fãs) que distinguem as 

cenas dos circuitos culturais e cadeias produtivas. Para Herschmann (2010b), 
 
No caso dos “circuitos culturais”, estes seriam menos fluidos que a 
cena. (...) haveria níveis de institucionalidade, isto é a dinâmica deles 
seria de certa forma híbrida; muitas vezes encontraríamos circuitos 
territorializados (mas não necessariamente estão vinculados a um 
território), contudo ainda se identificaria um razoável protagonismo 
dos atores sociais (...) Já as “cadeias produtivas” teriam uma 
dinâmica institucionalizada (os atores sociais portanto, nas cadeias 
produtivas, não estão mais no “terreno da informalidade”). As cadeias 
produtivas estariam fundadas, portanto, segundo boa parte da 
literatura de economia da cultura: em contratos de trabalho; o 
protagonismo de atores sociais encontra-se em articulação e tensão 
com regras/normas impessoais e pré-estabelecidas (...) 
(HERSCHMANN, 2010b, p. 274) 

 

 Portanto, como pontua o autor, boa parte desse crescente da música ao vivo 

não está relacionada, somente, às cadeias produtivas, mas com uma participação 

cada vez mais forte das cenas. Assim, existe 

 
(...) o crescente interesse e valorização da música ao vivo e dos 
concertos realizados especialmente nos centros urbanos (no 
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universo indie, na maioria da vez, não são exatamente cadeias 
produtivas, na realidade se constituiriam mais em cenas, circuitos, 
muitas vezes legitimados na celebração de festivais) (...). 
(HERSCHMANN, 2010b, p. 274) 

 

Nestes aspectos, percebe-se que, com a chegada e popularização da Internet 

e as transformações correntes no universo da música, as cenas musicais foram 

transformadas e ressignificadas. As fronteiras foram transpostas, outras redes foram 

criadas, outras dinâmicas e forças são levadas em conta quando se fala na relação 

entre música e espaços urbanos. 

Em outras palavras, as cenas musicais se constituem, desde os anos 1940, 

como importantes operadores para a compreensão das práticas musicais urbanas. 

O que se percebe, hoje em dia, é que existe um crescimento do número de agentes 

e forças que atuam diretamente nos processos e uma consequente transformação 

do significado das cenas hoje em dia. 

 

1.2.4 ENTRE O LOCAL, O TRANSLOCAL E O VIRTUAL  
 

Com as transformações e mudanças em curso no universo da música, pode-

se dizer que alguns referenciais para as cenas musicais, agora, são de outra ordem. 

As trocas informacionais cada vez mais rápidas, o desenvolvimento das redes 

sociais virtuais, as novas articulações e novos atores do cenário independente, a 

reconfiguração do consumo de música, o crescimento do mercado de shows ao vivo, 

todas esses fenômenos tencionam as fronteiras e fazem parte do desenvolvimento 

das cenas musicais contemporâneas. 

O entorno das cenas musicais é mais complexo e flexível do que antes. Elas 

se encontram mais dispersas e, ao mesmo tempo, mais interligadas uma com as 

outras, disputando espaço,  organizando redes e circuitos.  

Com a popularização da Internet, as fronteiras pensadas por Straw foram 

modificadas pela forte presença de práticas de produção, circulação e consumo de 

música presentes nas redes de comunicação digital. Portanto, a ideia de cena 

musical foi ampliada, valorizando ainda mais questões como a globalização das 

culturas musicais e os novos limites abertos pelas tecnologias de comunicação. 

Até então, as cenas musicais poderiam sugerir: 
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1) Congregação de pessoas num lugar; 2) O movimento destas 
pessoas entre este lugar e outro; 3) As ruas onde se dá este 
movimento; 4) Todos os espaços e atividades que rodeiam e nutrem 
uma preferência cultural particular; 5) O fenômeno maior e mais 
disperso geograficamente do qual este movimento é um exemplo 
local; 6) As redes de atividades microeconômicas que permitem a 
sociabilidade e ligam esta cena à cidade. (STRAW, 2006, p. 06) 

 

Esses pontos listados por Straw continuam a ser importantes para as cenas 

atualmente, mas é preciso, também, levar outros valores em consideração. Com o 

desenvolvimento da Internet e suas redes sociais dedicadas à música, a noção de 

cena passaria por mais mudanças adquirindo novas possibilidades. Pois, por ser 

uma ideia flexível, a noção de cena musical foi ampliada assumindo as mudanças 

que transformaram a produção e o consumo musical no início dos anos 2000. 

Repensando os trabalhos de Straw, Bennett & Peterson, colocaram em 

questão uma classificação de cenas. Segundo os autores, as cenas musicais 

poderiam ser classificadas de acordo com o tipo, alcance e formação, levando em 

conta o desenvolvimento das tecnologias de comunicação, das redes sociais e o 

aumento da complexidade das relações estabelecidas entre a música, a cidade e os 

atores socais.  

De acordo com os autores, as cenas são de três tipos: local, translocal e 

virtual. As cenas locais apresentariam práticas musicais restritas a determinada 

localidade e práticas especificas ligadas à tradição cultural. O que pressupõe levar 

em consideração a (...) “relação orgânica entre a música e a história cultural local e 

as maneiras nas quais a cena emergente usa a música apropriada via os fluxos 

globais e redes para construir narrativas particulares locais” (BENNETT & 

PETERSON, 2004, p. 07). 

Ainda segundo Bennett & Peterson, as cenas locais são focadas em 

atividades sociais que acontecem em um espaço delimitado e em uma época 

específica. Eles demonstram interesse em centros de um gênero em particular, onde 

essas cenas desenvolvem elementos de estilos de vida em comum, o que 

geralmente inclui maneiras de dançar, estilo de vestuário, uso de determinadas 

drogas, política e mais uma variadade de fatores. 

As cenas translocais são uma gradação das cenas locais. As relações sociais, 

econômicas e culturais tornam-se mais complexas e o intercâmbio de informações 

entre diferentes localidades se evidencia. 
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(...) a maioria das cenas locais que focam em um gênero musical 
particular estão em contato regular com outras cenas locais similares 
em lugares distantes. Elas interagem entre si trocando gravações, 
bandas, fãs e fanzines”. (BENNETT & PETERSON, 2004, p.9) 

 

A hipótese a ser defendida mais a frente no presente trabalho é que as 

articulações desenvolvidas na cena da nova música instrumental a fariam um 

exemplo de cena translocal. Já que, como será apresentado, a cena tem vários 

pólos de articulação, com destaque para São Paulo, Belo Horizonte e Cuiabá, por 

exemplo,  onde ela se desenvolve a partir das bandas, selos, festivais e fãs dessas 

cidades. 

  
A delimitação dos contornos das cenas, todavia, não se correlaciona, 
necessariamente, às fronteiras de seu referente geográfico (...) Ainda 
assim, a reorganização da cultura do rock alternativo teve como uma 
de suas consequências o status paradoxal do “localismo”. Os valores 
estéticos locais, entretanto, são os mesmos de um cosmopolitismo 
que mantém pontos de referência relativamente estáveis, de uma 
comunidade para outra, possibilitando a reprodução do localismo do 
rock alternativo em níveis internacionais e até mesmo globais. 
(FREIRE FILHO & FERNANDES, 2006, p.31) 

 

Se é possível que uma cidade como Maceió articule bandas e público para a 

nova música instrumental, também é possível pensar que uma articulação 

semelhante aconteça, por exemplo, em Recife, Natal, João Pessoa – fazendo que 

essas cenas dialoguem regionalmente – bem como em cidades como Rio de 

Janeiro, São Paulo e Belo Horizonte – para se pensar em uma rede nacional. Nesse 

sentido, percebe-se que as fronteiras das cenas são dinâmicas e são reconfiguradas 

a partir das articulações com outras localidades. 

 
Na verdade, parece que desde as suas primeiras utilizações a ideia 
de cena congrega práticas mercadológicas e aprendizados sociais de 
consumo cultural. É importante frisar neste ponto que uma cena 
musical é vivenciada ao mesmo tempo em que suas fronteiras são 
constantemente reconstruídas, o que atestaria o dinamismo dessas 
práticas culturais. (JANOTTI JR, 2012, p. 115) 

 

Por sua vez, as cenas virtuais teriam aparecido na era em que  
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(...) comunicação eletrônica, fã-clubes de determinado artista, banda 
e subgênero se proliferaram usando a Internet para se comunicarem 
entre si. Como os participantes das cenas translocais, os 
participantes da cenas virtuais estão separados geograficamente, 
mas ao contrário da cenas translocais, os participantes da cena 
virtual formam uma única cena através da Internet. (BENNETT & 
PETERSON, 2004, p.10) 

  

Ainda que as cenas locais e translocais sejam movidas pelos contatos 

interpessoais e presenciai em shows, clubes noturnos, festivais, onde os fãs 

convergem, se comunicam e compartilham o senso de pertencimento a determinada 

cena, na cena virtual o contato pessoa-a-pessoa é mediado pela internet e o 

controle é exercido mais fortemente pelos fãs. 

Ainda que Bennett & Peterson (2004), tragam exemplos de cenas virtuais, 

compostas por um apenas um artista (como a cena devotada a cantora britânica 

Kate Bush), por listas de discussão dedicadas ao alternative country, por fanzines 

focados no pós-rock e até no revival do Canterbury Sound dos anos 60, por 

entusiastas em comunidades online que, através da nostalgia, trazem de volta o rock 

associado a uma cidade inglesa, não me parece que essas cenas virtuais devam 

existir em outro contexto. 

Considerando isso, estaríamos correndo o risco de cair do erro de não levar 

em consideração a demanda cada vez maior de concertos ao vivo em centros 

urbanos, bem como, esvaziar o carater geográfico das cenas musicais. Neste 

sentido, não é possível abidicar das materialidades da noção, uma vez que são elas 

que são o cerne da ideia. 

As cenas musicais, como descritas por Straw, se caracterizam por ser um 

espaço cultural onde determinadas práticas musicais são desenvolvidas, 

comunicadas e consumidas. Sempre destacando o papel da cidade, dos espaços 

físicos e do contato presencial para o surgimento e consolidação dessas cenas. A 

Internet, acredito, não caracterizaria uma cena distinta, mas atuaria como um canal 

de comunicação e seria capaz de alargar as fronteiras e o alcance das cenas 

musicais, sejam elas locais ou translocais. 

Pensar na colaboração das práticas virtuais é reconhecer a importância das 

redes sociais, dos netlabels5 (como o Sinewave) e da circulação de música em 

                                                
5 Netlabels são selos virtuais que trabalham com lançamentos de álbuns em mp3, e/ou outros 
formatos, para o lançamento gratuito na Internet. Além do Sinewave, o Si No Puedo Bailar No Es Mi 
Revolución e o Senhor F também são exemplos de selos fonográficos digitais. 
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formatos digitais na Internet para a afirmação e construção da cena em uma 

dimensão maior. 

Sá (2011) sugere que é possível pensar o ciberespaço como um catalizador 

da formação das comunidades de gosto atuais. 

 
(...) creio que duas outras dimensões não abordadas pelo autor6 
também merecem ser exploradas, ampliando o debate. A primeira diz 
respeito ao fato de que, neste início de século, a apropriação dos 
lugares realizada pelas cenas se dá não só através de circuitos 
urbanos, mas também através das redes imateriais da cibercultura – 
nos sites, listas, blogs e redes sociais diversas, que desempenham 
muito fortemente o papel de construção de comunidades de gosto 
atual. (SÁ, 2011, p. 156) 

 

Outro ponto levantado pela autora é a relação referencial que as cenas 

mantem com a cultura midiática. 

 
O segundo ponto é o de que as cenas são marcadas fortemente pela 
dimensão midiática, constituindo-se na relação – seja de oposição ou 
de adesão – com as mídias. Assim, seja na utilização das mídias 
como ferramentas para divulgação dos valores de uma cena; seja, 
principalmente na relação referencial das cenas com a cultura 
midiática e com o consumo – marcada por ícones pop, apropriação e 
citação de gêneros musicais massivos, paródias, releituras, etc – a 
dimensão midiática é fundamental para sua construção na 
contemporaneidade, reforçando a relevância da discussão mais 
ampla dos estudos culturais em torno do tripé juventude, mídia e 
consumo. (SÁ, 2011, p. 157) 

 

O que se percebe é que, cada vez mais, as articulações excercidas no 

entorno das cenas musicais se mostram mais complexas. Isso reflete, de certa 

maneira, a quantidade de forças que intereferem, modificam e complexificam a 

produção musical contemporânea. Perceber essa rede de afiliações e alianças é 

importante para se pensar como as cenas musicais contemporâneas negociam seus 

espaços e áreas de influência. 

Segundo Freire Filho & Fernandes, 

 
A utilização do conceito de cena permite escaparmos de uma 
descrição mais restrita da mecânica da experiência sociomusical, 
ampliando o escopo da análise, passando a considerar a rede de 
afiliações mais ampla que permeia atividade musical (...) Lançar mão 

                                                
6 Referência a Will Straw. 
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do conceito de cenas musicais – como moldura analítica para o 
estudo da lógica de formação das alianças, no campo da experiência 
musical independente da cidade – pode ajudar a capturar, mais 
integralmente, a gama de forças que afetam a prática musical 
urbana. (2006, p. 33) 

 

Pensar essas redes e articulações que permeiam a atividade e a experiência 

musical em espaços urbanos é analisar de maneira mais abrangente o que, de fato, 

tornam as cenas musicais contemporâneas tão importantes, seja no contexto local, 

nacional ou global. 

Parte do desafio de estudar essas práticas musicais e sociais alternativas, a 

exemplo das cenas musicais, é perceber toda as redes de afiliações e alianças em 

torno da produção musical que não está exposta, que não está formalizada e que 

exerce protagonismo na organização e desenvolvimento desses fenômenos.  

Outro ponto importante é perceber que a ideia de cena musical, ao contrário 

de muitos operadores utilizados na pesquisa de Comunicação e Cultura, é presente 

de maneira muito forte no imaginário de fãs, músicos e jornalistas, além de ser 

largamente veiculado na mídia especializada. Então, não se trata de um termo 

criado na academia para analisar determinada prática musical e, sim, de um termo 

que já existia e foi importado pelos pesquisadores para dar conta de parte das 

complexidades do universo da música contemporânea. 

O presente trabalho pretende ser uma contribuição para se chegar numa ideia 

menos abstrata sobre as cenas musicais contemporâneas, a partir da análise da 

cena da nova música instrumental no Brasil – um exemplo de uma cena que flerta 

em todas as direções apontadas aqui – articulada em vários centros urbanos 

brasileiros, na Internet, em festivais independentes, nos festivais de grande porte, 

em shows pequenos, nas redes sociais virtuais. 

Para isso, no próximo capítulo serão discutido traços distintivos da cena da 

nova música instrumental brasileira relacionados com as maneiras como ela 

tensiona e negocia com outras práticas musicais. Isso será importante para se 

chegar a uma ideia mais concreta do que sejam as cenas musicais, para começar a 

tencionar alguns limites da noção e materializar melhor algumas das disputas que 

estão presentes nas cenas musicais. 
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2. DAS DISPUTAS E DAS TENSÕES: ASPECTOS DA 
CENA DA NOVA MÚSICA INSTRUMENTAL 

 
 

 
Desde os anos 1940 que as cenas musicais são pensadas em diversos 

âmbitos do universo musical, seja na crítica e no jornalismo cultural, na pesquisa 

acadêmica, ou mesmo por agentes ligados diretamente aos processos de produção, 

circulação e consumo de música. Como discutido no capítulo anterior, as cenas, 

hoje em dia, a exemplo da cena da nova música instrumental, contam com um 

número maior de forças e agentes nas articulações musicais nos espaços urbanos. 

Esse crescimento fez com que o significado das cenas fosse transformado e 

reconfigurado com o passar dos tempos, seja pelo desenvolvimento das tecnologias 

de comunicação, pela internacionalização das culturas musicais ou pela 

complexidade e dinamismo do consumo de música contemporâneo. 

Tudo isso fez que a ideia de cena musical, dentro da pesquisa acadêmica, se 

constituísse como um operador em constante mutação, flexível e atual. Uma ideia 

capaz de assimilar as novas tensões e articulações do universo musical e cultural de 

sua época e processar novos direcionamentos para a análise acadêmica da música 

popular massiva, o planejamento de políticas públicas voltadas para a música 

independente e para o desenvolvimento cultural de centros urbanos e metrópoles. 

Mas a formação das cenas musicais, em sua maioria, é um processo 

majoritariamente tensivo. Sempre existem opiniões dicotômicas quanto a existência 

ou a legitimidade de alguma cena, se determinado gênero “faz parte” da cena, como 

essa mesma cena se insere e disputa espaço com outras práticas musicais urbanas, 

como suas bandas e artistas se inserem no mercado ou, ainda, as práticas usadas 

dentro da cena para a produção, circulação e consumo de música. 

O presente trabalho analisa essas questões a partir de processos que fazem 

parte da construção da ideia da cena da nova música instrumental brasileira, sejam 

eles midiáticos, econômicos ou culturais. Entendo cenas musicais como um lugar de 

embates e disputas entre diversas práticas musicais, discursivas, econômicas e 

midiáticas. Este capítulo tem como objetivo tensionar alguns limites e discutir traços 

característicos da cena da nova música instrumental, colocando em pauta 
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contradições sobre a existência das cenas, o senso de coletivo e a sustentabilidade 

desses espaços de consumo de música. 

 

2.1 “EXISTE OU NÃO EXISTE?”: DIFERENTES VISÕES SOBRE A CENA 
 

Talvez essa seja a grande polêmica por trás da maioria das cenas musicais 

ao redor do mundo. Será que determinada manifestação musical urbana pode ser 

categorizada como cena? É possível dizer que existe uma cena da nova musical 

instrumental brasileira?  

Como mostrado no primeiro capítulo, as cenas musicais, de uma forma geral, 

são um fenômeno midiático por estarem ligadas ao discurso da crítica e agentes 

fomentadores das cenas. No caso estudado neste trabalho, os jornalistas 

reivindicavam a existência de uma cena que unia bandas brasileiras que fazem um 

som sem voz e com influência no rock. Mostrou-se também bandas de destaque, 

trajetórias, centros de produção e desenvolvimento da ideia de cena a partir desses 

exemplos. 

Mesmo a cena sendo tão divulgada, analisá-la somente pelo caráter 

jornalístico (o que é noticiado ou veiculado) é não levar em consideração vários 

aspectos tensivos e embates que existem nela. São os posicionamentos, debates e 

disputas que moldam essas manifestações e, que embora sejam muito importantes 

para se entender o fenômeno como um todo, não são levados em conta pelo 

discurso jornalístico. 

Como também foi destacado, o termo cena musical se firmou com muita força 

no imaginário de fãs, músicos e jornalistas. Mas é preciso alertar que da mesma 

maneira que o termo é reconhecido e faz parte do repertório comum de quem 

acompanha o universo da música mais de perto, ele é interpretado de maneiras 

diferenciadas. É como se cada individuo tivesse uma leitura particular do que é uma 

cena musical. 

Um ponto que colabora para isso, como já alertado, é a flexibilidade da ideia, 

ou seja, existem diversos elementos que passam pelo surgimento e afirmação de 

uma cena musical, as vezes alguns deles são colocados mais em evidência e 

justificam determinados posicionamentos. Ou, ainda, maneiras de determinado 

artista se distinguir frente aos demais, desqualificando a cena como uma estratégia 

de inserção e reconhecimento. 
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Dentre os motivos que levam determinados atores sociais a dizer que a cena 

existe ou não existe, destaca-se aqui três: 1) a pluralidade de gêneros das bandas 

envolvidas; 2) o individualismo vs sentimento de comunidade partilhado entre as 

bandas; 3) a sustentabilidade da cena. O que se percebe são opiniões que se 

contradizem e colocam em questão como as organizações em torno da música 

contemporânea, a exemplo das cenas musicais, são complexas. 

Vale ressaltar que o presente trabalho não tem como objetivo dizer quem tem 

razão e, sim, apresentar as diferentes opiniões mostrando como as visões sobre 

uma cena musical pode ser controversa, inclusive, pelos seus participantes, e como 

determinados valores são acionados a partir do reconhecimento ou não da cena da 

nova música instrumental. 

 

2.1.1 CENA ECLÉTICA OU CENA SEGMENTADA? 
 

Uma das primeiras coisas que vem a cabeça quando se fala de cena musical 

é o gênero. Todas essas manifestações subentendem uma sonoridade particular, 

por exemplo, o grunge de Seattle, o manguebeat de Recife, o tecnobrega de Belém, 

o jazz de Chicago e o hardcore de Los Angeles. 

O primeiro motivo é que, para alguns, a cena da nova música instrumental 

não existe devido a falta de unidade no “movimento”. Ou seja, se tratariam de 

bandas que não compartilhariam características musicais em comum e fariam parte 

de gêneros distintos. Então, segundo eles, não seria uma cena única, mas sim, 

várias cenas menores e segmentadas em gêneros musicais específicos. Um dos 

que compartilha dessa opinião é o criador do netlabel Sinewave e baixista da banda 

Herod Layne (SP), Elson Barbosa. 

 
É difícil dizer. Existem diversos núcleos de bandas com elementos 
em comum, mas não sei se o fato de serem instrumentais gera uma 
cena propriamente dita. Não vejo uma banda de metal instrumental 
tão próxima de uma de surf music, por exemplo. Mas se 
segregarmos em subnúcleos (metal, post-rock, surf music) 
desconsiderando a ausência de vocais como critério, aí sim 
começamos a ver uma cena - shows em conjunto, blogs e sites 
especializados cobrindo, etc. Acho que se generalizar para "nova 
música experimental", independente de ser instrumental ou não, aí 
dá pra enxergar cenas mais claras. Em São Paulo existem diversos 
desses núcleos, e acho que tende a crescer. (BARBOSA, 2012) 
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Percebe-se como, de certa maneira, é evocado o caráter da cena musical 

vinculado a gêneros específicos e segmentados. Em outras palavras, gêneros 

musicais distintos geram cenas musicais diferentes. Com isso, segundo ele, as 

bandas instrumentais de metal formariam uma outra cena, as bandas de pós-rock, 

outra, e assim por diante. 

Indo de encontro a essa afirmação, para a imprensa musical e alguns 

músicos, seria justamente essa pluralidade de gêneros e ritmos que caracterizaria a 

cena. Já que a unidade da cena não estaria, necessariamente, no gênero musical 

das bandas, mas, sim, em outros critérios unificadores. 

 
Outro detalhe notável da cena instrumental brasileira é a diversidade 
de estilos. Se o Macaco Bong é mais jazzístico e experimental, o 
Pata de Elefante compõe canções mais melódicas e que remetem ao 
blues. O quarteto paulistano Elma, por sua vez, investe no rock de 
contornos mais pesados, quase heavy metal. (...) O mesmo 
pensamento é defendido por Marcelo Domingues, baixista do Trilöbit, 
de Londrina: "O Macaco Bong é jazz experimental. Nós somos mais 
eletrônicos. É esse colorido, essa diferenciação de estilos dentro do 
gênero que torna a cena ainda mais interessante". (FINATTI, 2009) 

 

O que se entende é que para a imprensa musical a cena surge de maneira 

mais generalista, já que as bandas se inserem num mesmo contexto dentro do 

mercado independente brasileiro, num momento histórico em comum e a partir de 

traços estilísticos em comum, como a presença de elementos estilísticos do rock e 

ausência de voz.  

Uma outra coisa que poderia ser apontada também é o motivo do surgimento 

de várias cenas ao redor do mundo: a vontade de um grupo de indivíduos de fazer 

algo de diferente do que está posto nos grandes veículos midiáticos, de se separar 

das práticas musicais de maior sucesso ou, ainda, por não se identificar com o que é 

consumido em maior escala. 

 
Agora que tudo conspira a favor dos independentes, cenas dentro 
dos subterrâneos explodem a cada segundo. Uma delas, não tão 
nova, junta uma turma que não veste a camisa do pós-rock mas 
desconstrói gêneros do pop ao experimentar elementos e formatos 
incomuns ao ouvido ‘indie’ padrão. (ALBUQUERQUE, 2008) 

 

É importante atentar para as tensões em torno dessas cenas em relação ao 

seu “outro”. Ou seja, é necessário perceber como essas cenas se mostram como 
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contraponto a algo que já é produzido e, geralmente, ganha em visibilidade e possui 

mais destaque midiático. Essa tensão gera, dentre outras coisas, demarcações de 

espaços simbólicos e estratégias de distinção entre as práticas musicais 

contemporâneas. 

 
Bandas nacionais encontram na experimentação a alternativa ao 
alternativo e dispensam o carimbo pós-rock. O vácuo criado pela 
derrocada eminente do formato consagrado pelas gigantes da 
indústria musical abriu um oceano de possibilidades para 
experimentalismos, tanto na utilização de novos modelos e 
plataformas de distribuição quanto na criação de sons distantes dos 
segmentos estanques da música pop do final do século 20. 
(ALBUQUERQUE, 2008) 

 

Ou seja, é na tensão com outras sonoridades presentes no espaço urbano 

que as cenas musicais são justificadas. A circulação musical nas cenas ganha 

“através de sua materialização nos encontros, ranhuras e propagação das 

sonoridades no espaço urbano” (JANOTTI JR, 2012b, p. 09). É a partir da distinção 

que as cenas musicais são valoradas frente às outras manifestações urbanas. 

 
(...) a rotulação faz parte de uma estratégia de distinção social – no 
sentido proposto por Bourdieu e retomado por Sarah Thornton. Ou 
seja: o sentido de exclusividade é fundamental para estes 
grupamentos; e cada vez que o novo estilo se torna conhecido num 
circuito ampliado, definido negativamente pelos seus participantes 
como o mainstream, deixa de ser valorizado pelos frequentadores, 
que partem em busca da próxima novidade exclusiva – o hype -, 
numa velocidade pautada pelo ritmo com que o conhecimento se 
difunde através das redes socais. 
Neste contexto, a noção de cena funciona como uma metáfora que 
permite ao observador-pesquisador lidar com a multiplicidade de 
novas expressões musicais, captando a forma como as comunidades 
de gosto lidam como o fluxo e o excesso informacional. (SÁ, 2011, p. 
154-155) 

 

É interessante perceber esse embate porque o aparecimento de bandas 

importantes da cena da nova música instrumental (como Hurtmold, Constantina, 

Ruído/mm, Labirinto e Herod Layne, por exemplo) acontece em paralelo com a 

popularização do gênero pós-rock no Brasil. A disseminação do rótulo e o 

crescimento das bandas está interligado, já que algumas dessas bandas tem 

influência de medalhões do gênero como Tortoise (EUA), Godspeed You! Black 

Emperror (CAN) e Mogwai (ESC). E, de certa maneira, o sucesso dessas bandas, 



 
 

 

48 

inclusive aqui no Brasil, é um dos fatores que se levaram ao surgimento do interesse 

do público e da mídia por grupos nacionais semelhantes ou que compartilham de 

uma mesma linha estética. 

 
O músico [Erick Cruxen, guitarrista da banda Labirinto] se lembra, 
porém, de um certo barulho ao redor das bandas instrumentais 
naquele tempo, muito pelo pós-rock americano e inglês que tomava 
ares de cult entre o público independente. “Algumas casas de shows 
e festivais passaram a se interessar por bandas experimentais, 
devido, principalmente, ao ‘hype’ das bandas de ‘pós rock’ 
gringas”.(ALBUQUERQUE, 2008) 

 

Mesmo sendo o pós-rock um rótulo musical bastante difundido, é um gênero 

de difícil definição. E uma dos grandes embates dentro da cena é justamente o 

significado e a pertinência do gênero, já que mesmo sendo largamente utilizado, 

poucas pessoas conseguem explicar este tipo de sonoridade. 

 
“O que é que vai tocar aqui hoje?”, pergunta o manobrista para o 
porteiro da casa paulistana Grazie a Dio!. “Hurtmold”, manda o 
guardião. “É HÂRTIMÔRDI!”, grita o manobrista, ao celular. “Que 
som que é?”, indaga o valet. “É pós-roque!”, sorri o da banqueta, 
piscando o olho para o repórter: “Se ele agora vir me perguntar o que 
é pós-roque, fudeu!”. (BRESSANE, 2008) 

 

Esse termo, “pós-rock”, foi usado a primeira vez pelo crítico musical Simon 

Reynolds na resenha do álbum Hex, da banda Bark Psychosis, publicada em março 

de 1994 na revista Mojo. O uso se deu para descrever uma música que se valia de 

uma instrumentação de rock (guitarra, baixo, bateria) para criação de algo mais 

introspectivo e contemplativo com nuances minimalistas.  

 
O que a imprensa estrangeira – rapidamente seguida pela brasileira 
– resolveu chamar de pós-rock, os atores deste novo segmento 
preferem chamar apenas música. “Eu não acho pós-rock. Mas esse é 
um rótulo que acabam dando pra qualquer banda que tenha relação 
com a cena rock paulista/brasileira e faça um som um pouco mais 
diferente, principalmente se for instrumental”, avisa Paulo Soares, 
baterista da dupla Baobá Stereo Club. (ALBUQUERQUE, 2008) 

 

Mesmo não sendo um gênero unânime entre as bandas brasileiras, que se 

valiam de outros gêneros e rótulos para se inserem no mercado, vários grupos 

começaram a se definir dentro do gênero e oferecer versões de sites e perfis das 
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redes sociais em inglês como uma estratégia de se tentar alguma penetração no 

mercado exterior, principalmente nos Estados Unidos e Canadá. 

 
Alguns nomes fundamentais da cena pós-rock universal são 
referências para o sexteto Labirinto, de São Paulo. É Erick Cruxen 
(guitarra, baixo) quem destaca algumas das bandas que fazem a 
cabeça dos integrantes do grupo, entre elas Explosions in the Sky, 
Godspeed You Black Emperor, Mogwai.  
Mas ele faz questão de deixar claro que o grupo não se acomoda 
sob a sombra do rótulo. “Essas são algumas referências entre tantas 
outras, já que o Labirinto é formado por seis pessoas, com 
formações e experiências musicais e pessoais distintas”, filosofa.  
“Sempre procuramos essa variedade de conhecimentos, seja na 
música clássica, eletrônica, jazz, metal. Na verdade, tem gente 
dentro do Labirinto que nem imagina o que seja pós-rock”. Ainda que 
o músico apresente sua versão para o som da banda, a biografia 
resumida da banda em inglês no myspace começa com “Post rock 
brazilian sextet”. (ALBUQUERQUE, 2008) 

 

Embora, ao mesmo tempo em que bandas se definiam dentro do gênero, 

outras que não se rotulavam como pós-rock, também eram vinculadas a cena. 

Bandas importantes para a nova música instrumental, como o Hurtmold e 

Constantina, por vezes também tentaram se afastar do rótulo. 

 
Guilherme Granado, do cultuado sexteto Hurtmold, também não é 
adepto da utilização do selo ‘pós-rock’ como forma de classificar a 
sua e outras bandas que, gradualmente, iniciam um segmento 
interessante e criativo do subterrâneo nacional. Responsável pelo 
vibrafone e teclados do grupo paulista, hoje nome significativo do 
independente nacional, ele entende que o título é tão somente “coisa 
de imprensa”.  
“Ele não faz sentido nenhum se você analisar as bandas que são 
colocadas dentro desse estilo. São coisas de estéticas 
completamente diferentes (umas das outras), até completamente 
opostas às vezes. Acho que experimentações no rock já existem há 
muito tempo. Sempre existirão bandas inclassificáveis, e isso é 
ótimo”, argumenta. (ALBUQUERQUE, 2008) 

 

 Então, o que se percebe é uma certa resistência a rótulos dentro da cena. A 

nova música instrumental brasileira é eclética e não se limita a bandas rotuladas 

como pós-rock e, como apontado por Elson Barbosa, analisando mais 

cuidadosamente é possível perceber bandas que mesclam os mais diferentes 

gêneros musicais em suas músicas, existem bandas de surf music (como o 

Retrofoguetes, Pata de Elefante e Sex On The Beach), afrobeat (como Iconili e 

Bixiga 70), rock (Macaco Bong, Aeromoças e Tenistas Russas, Camarones 
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Orquestra Guitarrística), hardcore (Eu Serei a Hiena), heavy metal (Elma e Huey) e 

uma gama de outros estilos agregados dentro da cena. 

Segundo Jeder Janotti Jr, 

 
Toda definição de gênero pressupõe uma demarcação negativa e/ou 
comparativa com outros gêneros, ou seja, analisar um produto 
midiático através de uma perspectiva pressupõe perceber as 
relações entre esse produto e outros de diferentes gêneros, 
compará-lo com expressões canônicas ou similares dentro do 
mesmo paradigma. (2005, p. 05) 

 

A rotulação é uma prática de suma importância para a circulação musical, 

pois o gênero subentende uma estratégia de endereçamento do produto para o 

público-alvo, ou seja, todo gênero tem em suas características o uso de 

determinadas práticas musicais que têm em si um endereçamento para um público 

especifico. A partir da análise do discurso midiático, percebe-se que a expressão 

“música instrumental” já se tornou uma espécie de rótulo para as bandas incluídas 

na cena devido a influência comum do rock e ausência de vocal, endereçadas, 

sobretudo, para um público jovem.  

Segundo Tatiana Lima, 
 

A dificuldade em delimitar um gênero na Música Popular Massiva 
ocorre por que cada produto musical, ao tempo em que afirma 
características do gênero ao qual se inscreve, também expande as 
fronteiras desse gênero, por mobilizar elementos numa expressão 
singular. (2008, p. 02) 

  

O que, de fato, aparece são bandas que não se limitam a um gênero musical 

específico e, sim, a pluralidade de sons e influências, agregadas sob um rótulo. E, 

portanto, é possível perceber que os debates de músicos, jornalistas e fãs acerca da 

formação da cena se mostra como um complexo processo, onde distinções, 

rotulações e estratégias são acionadas e estão interligadas com afirmações 

midiáticas e culturais dentro de um mesmo contexto. Toda essas práticas de 

distinção vão formar os contornos do que a imprensa musical chamou de “cena da 

nova música instrumental brasileira”. Entendendo essa cena como, segundo Straw, 

“um espaço cultural em que várias práticas musicais coexistem interagindo entre si 

com uma variedade de processos de diferenciação” (1997, p. 494). 
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2.1.2 DO INDIVIDUALISMO OU DA COLETIVIDADE? 
 

Mas não é só com relação aos gêneros que existe esse embate sobre a 

existência da cena. Outro ponto bastante colocado são os diálogos entre as bandas. 

Ou seja, para algumas pessoas uma cena se caracterizaria pelas parcerias, trocas 

ou intercâmbios entre as bandas para a criação de algum ambiente de produção e 

fertilização mútua, como pontuado por Straw. 

A cena é feita por seus participantes. São eles que fazem das cenas musicais 

manifestações urbanas específicas e parte dos traços distintivos dessas práticas 

passa pelo modo como eles se envolvem com os processos, como se reconhecem e 

se articulam dentro deles. 

Ou seja, como já abordado no capítulo anterior, segundo Herschmann 

(2010a), as cenas são caracterizadas pelo protagonismo dos atores sociais dentro 

das práticas musicais no espaço urbano. Ainda segundo o autor, essas práticas se 

baseariam em contratos de trabalho informais, focadas em nichos de mercado 

pequenos e restritos. 

Confirmando essa afirmação, Jeder Janotti Jr explica que nem todas as 

práticas musicais urbanas constituem cenas. 

 
Além disso, pode-se inferir que nem toda música que circula nas 
cidades constitui uma cena, já que isso pressupõe uma construção 
de modos específicos de mapear o terreno urbano através de 
práticas musicais auto-reflexivas, ou seja, os participantes de uma 
cena musical se reconhecem na cena ao mesmo tempo em que 
demarcam, de modo dinâmico, seu alcance. (2012, p. 115) 

  

 Músicos, fãs, produtores culturais, jornalistas, esses são alguns exemplos de 

atores sociais que atuam diretamente nos processos de produção, circulação e 

consumo de música atualmente. Como será discutido a seguir, o protagonismo 

desses atores é fundamental para o surgimento das cenas musicais. Em outras 

palavras, é a partir das relações entre os atores sociais, da colaboração mútua entre 

eles e a partir do momento em que eles reconhecem a existência dessa rede e se 

identificam dentro dela como partes integrantes do processo e o momento em que 

essas articulações são materializadas em determinados espaços urbanos que é 

possível falar no surgimento de uma cena. 
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O jornalista Fernando Augusto Lopes, responsável pelo blog Floga-se, alega 

o individualismo para a não-existência da cena. Segundo ele, não é possível 

constatar um caráter de comunidade ou de grupo por parte das bandas e de quem 

envolvido com a nova música instrumental. 

 
Não acho que se trate de uma “cena”. “Cena” pode ser uma 
coincidência, um negócio de momento (como foi o punk brasileiro), 
eu concordo, mas normalmente é algo que se pensa com ações 
conjuntas, com um grupo de articuladores e intenções. No caso do 
Brasil, é difícil pensar em “cena”. É tudo muito individualista. O que 
acontece é que, ainda bem, a Internet possibilitou um bocado de 
bandas se empolgarem pra criar, porque existe aí uma ferramenta 
pra atingir um número maior de pessoas. Então, surgem trocentas 
bandas de tudo quanto é tipo, inclusive instrumentais, e, pelo volume, 
há uma grande possibilidade de algumas delas serem realmente 
boas, terem algo a dizer musicalmente, se empenharem, saberem se 
promover e chegar a ser, de alguma maneira, relevantes. Vemos aí a 
Labirinto, a Constantina, o Sobre A Máquina, o Chinese Cookie 
Poets e tantas outras, que velhas ou novas vão fazendo seu espaço 
ou encontrando um espaço mais solidificado. (LOPES, 2012) 

 

 Uma opinião que segue, em parte, de acordo a ideia do jornalista acima é a 

do guitarrista da banda Constantina, Gustavo Gazzola. Para ele, o individualismo 

não existe, já que o cenário mostra a existência de diversas parcerias entre bandas 

instrumentais e outros artistas, mas que isso não reflete, necessariamente, no 

surgimento de uma cena como alguma coisa a parte. 

 
Creio que não. Existem muitas bandas instrumentais no cenário 
independente, sem sombra de dúvida. Elas dialogam muito entre si, 
mas também dialogam com outros artistas, cantores, MC's, 
compositores, letristas, bandas não-instrumentais... O cenário é vivo 
e interativo o suficiente para descartarmos a ideia de "cena 
instrumental" como uma coisa à parte. (GAZZOLA, 2012) 

 

Por sua vez, a banda paranaense Ruído/mm aponta a possibilidade de que 

essas interações não precisam ser necessariamente musicais para que o 

“movimento” se mostre com caráter coletivo. Segundo o guitarrista da banda, André 

Ramiro, esses diálogos existem, através das trocas que essas bandas mantêm entre 

si e do trabalho que cada uma desenvolve localmente. 

 
Hoje temos mais bandas e uma quantidade maior de gêneros dentro 
da música instrumental, se assim podemos dizer. Não sei ao certo, 
mas cavalgando conosco há diversos grupos com quem temos 
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extrema afinidade. Um depende do outro, pois cada estado possui 
seu núcleo. O futuro é promissor, pois cada banda forma um público 
e as coisas começam a trabalhar em conjunto. No final, teremos uma 
grande festa. (RAMIRO, 2012) 

 

 Se for levado em consideração essa co-dependência e rede invisível de 

afiliações e alianças, pode-se pensar que o sucesso local de cada banda fortaleceria 

as outras através da criação e fortalecimento de um público em comum. Ou seja, a 

formação de público do Constantina em Minas Gerais, do Ruído/mm no Paraná e a 

do Camarones Orquestra Guitarrística no Rio Grande do Norte, por exemplo, 

estariam de certa forma conectados e seriam formações de caráter mais amplo de 

fazer o público entrar em contato com práticas musicais diferentes do que está 

acostumado, neste caso instrumentais. Como, inclusive aponta o jornalista Fernando 

Augusto Lopes, esse processo é continuado e depende das próprias bandas. 

 
Mas aí depende da banda. Não precisa ser exatamente 
“instrumental”. Nem precisa ser atonal, fugir do sistema ocidental de 
música. É uma música mais trabalhada, pra “adultos”, digamos 
assim, uma mais contemplativa. Não é uma superioridade sobre 
qualquer outro tipo de música. É só que por ser diferente do que se 
acostumou a ouvir a vida toda, ela causa estranheza e, talvez, 
repulsa à primeira audição. A identidade é única e imediata – se o 
ouvido do receptor estiver “educado” pra perceber, receber ou 
compreender a beleza ali contida. (LOPES, 2012) 

 

 De certa maneira, essas afiliações invisíveis são um importante articulador 

para as bandas independentes de maneira geral, não só instrumentais. No próximo 

capítulo, onde será tratado, dentre outras coisas, o caso Sinewave, netlabel que 

lançou diversas bandas da nova música instrumental, vai ser possível perceber 

como essas articulações locais são importantes para a criação de redes maiores e 

crescimento de público. 

 
2.1.3 EXISTE SUSTENTABILIDADE?: O NICHO E A NOVA MÚSICA 

INSTRUMENTAL 
 

Muito se fala sobre os mercados de nicho, principalmente, mostrando como 

estes segmentos se apresentam vantajosos para as bandas e como o mercado 

independente tem tornado possível que grupos se insiram nesta lógica de trabalho e 

tornem, assim, a atividade musical cada vez mais sustentável. 
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É fato que o atual cenário independente nacional passa por um momento de 

afirmação e consolidação sem precedentes na história da música brasileira. Ser 

independente, hoje, é muito mais viável que há 20 anos atrás devido às facilidades 

de produção e consumo musical trazidas pelo desenvolvimento tecnológico e 

organizações culturais descentralizadas, como o Fora do Eixo. 

 O músico independente deixou de ser apenas um representante da 

resistência artística e passou a tomar as decisões e decidir o rumo da própria 

carreira, assumindo um posicionamento de mercado e disputando espaço com 

outras bandas incluídas na mesma conjuntura. 

Isso está diretamente relacionado às cenas musicais por se caracterizarem 

como práticas voltadas para nichos de públicos específicos e se apresentam como 

uma alternativa às lógicas comerciais da indústria fonográfica mainstream.  
 

Nessa perspectiva, os grupamentos que chamamos de cenas 
musicais não se distinguem somente por produzirem sonoridades 
particulares, mas sim por evocarem universos distintos, povoados 
por um tipo de público, pelos locais que ocupam, por uma forma de 
fazer música, por sua vez relacionada a um tipo de escuta e fruição 
próprias que demarcam as fronteiras entre “nós” – os insiders – e 
“eles”, os outsiders – mas que ao mesmo tempo intersectam-se, 
modulam-se e comunicam-se mutuamente. (SÁ, 2011, p. 158) 

 

 São nas cenas musicais que, segundo Bennett & Peterson (2004), que 

expressões coletivas como mainstream e underground são forjadas. Essas 

expressões – e tantas outras como indie e majors, por exemplo – são 

constantemente usadas como uma maneira dos participantes das cenas se 

distinguirem culturalmente, ideologicamente e economicamente de outras práticas 

musicais. 

 Além disso, como discutido no primeiro capítulo, é possível dizer que, 

historicamente, as cenas musicais estão vinculadas aos modelos de produção 

musical independente. Basta uma rápida olhada em algumas outras cenas para se 

perceber que os modelos usados para o desenvolvimento da prática musical são 

semelhantes, por vezes, se utilizando das mesmas ferramentas e se valendo das 

mesmas lógicas. 

Ser independente tem um significado a mais do que apenas atuar por conta 

própria ou ser autônomo em relação às grandes gravadoras. Existe uma valoração 

dentro das cenas musicais por parte dos fãs, produtores e jornalistas para aqueles 
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artistas e grupos que atuam fora dos moldes dos grandes conglomerados midiáticos 

ou não “venderam”7 seu trabalho para as grandes corporações da música. 

 
Nos debates sobre o mercado musical atual, é possível notar uma 
associação recorrente entre tecnologia, independência e qualidade 
estética. Quase todos os discursos apontam positivamente para o 
fato de que as facilidades tecnológicas aumentaram as 
possibilidades de circulação da produção “independente”, 
estabelecendo canais e nichos mercadológicos que demandam 
músicas diferenciadas. Indiretamente, o “mercado de nichos” é 
descrito como um ambiente onde a qualidade estética pode se 
desenvolver com maior facilidade do que num mercado “de massa”, 
o que aciona uma retórica de valoração estética baseada na 
oposição entre arte e mercado. (TROTTA, 2010, p. 249) 

  

 Um dos debates sobre o que é ser independente nos dias de hoje passa pela 

posição mercadológica assumida pelo artista inserido no mercado cultural. Nesse 

aspecto, a definição de independente seria aquele grupo ou artista que tem uma 

produção autônoma, voltada para um público de nicho, que está fora do fluxo 

principal de circulação da música e não tem vínculos com os grandes 

conglomerados midiáticos. 

Essa distinção surge e tem a ver com a dicotomia criada na tradição da 

música alternativa norte-americana que separa os independentes – indies – das 

grandes gravadoras. De início, essa definição tinha um forte viés ideológico e era 

compreendida como um foco de resistência da classe artística contra o poderio das 

multinacionais do mercado musical. Segundo Eduardo Vicente, as majors são 

 
[...] gravadoras de atuação globalizada e/ou ligadas aos grandes 
conglomerados de comunicação existentes no país. Essas empresas 
tendem a operar com a difusão maciça de alguns poucos artistas e 
álbuns (blockbusters), baseando sua estratégia de atuação na 
integração sinérgica entre áudio e vídeo que a forma de 
conglomerado lhes possibilita. (2006, p. 02) 

 

 Em contrapartida, com base na mesma tradição norte-americana, Vicente 

define o significado de ser independente, ou indie. Segundo ele, 

 
[...] o termo indie refere-se às empresas de atuação 
predominantemente local, vinculadas normalmente a segmentos 

                                                
7 Termo bastante utilizado para descrever quando um artista assina contrato com uma grande 
gravadora ou entra pro casting de uma major. 
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musicais específicos, que costumam atuar na formação de novos 
artistas e na prospecção de novos nichos de mercado. Porém, 
considerando a pulverização dos meios de produção musical que as 
tecnologias digitais passaram a proporcionar já a partir do final dos 
anos 80, entendo que hoje o termo se refere indistintamente tanto a 
pequenas gravadoras quanto a artistas que desenvolvem 
autonomamente a produção de seus discos. (VICENTE, 2006, p. 03) 

  

 Portanto, de acordo com as definições, ser ou não independente está ligado à 

maneira de como a empresa, ou artista, se coloca no mercado. Mas, também, pode 

ter relação com valores exteriores ao significado puramente mercadológico, como 

por exemplo, valores estéticos e artísticos. 

 Nesse contexto, aparece a separação entre artistas “de consumo” e “de 

prestígio”. Os primeiros são artistas que mesmo sendo independentes, 

mercadologicamente falando, são desvalorizados pelos músicos, produtores 

independentes e jornalistas culturais por terem uma música cooptada – por donos de 

suas gravadoras, produtores musicais de seus discos ou até mesmo pelo público 

massivo – e moldada pelas estratégias de visibilidade tradicionais para obter índices 

de vendagem cada vez maiores.  

E os artistas “de prestígio” seriam aqueles que possuem autonomia criativa e 

são responsáveis diretos pela sua produção, não abrindo mão da liberdade artística 

independentemente se isso irá lhe projetar para um público de massa ou apenas 

para pequenos nichos de mercado. 

 
Entra em cena aqui a relação de contiguidade entre valor estético e 
autonomia criativa; uma vez que o reconhecimento é constituído a 
partir do grau de liberdade estética conferido ao músico por um 
determinado público, agente ou empregador. 
Fechando um ciclo tenso e contraditório, a distinção entre comércio e 
estética opera como eixo de valorização de determinados elementos 
constitutivos da prática musical em detrimento de outros. Assim, 
músicas “de prestígio” adquirem a tendência de serem “difíceis de 
ouvir”, enquanto músicas comerciais assumem a prerrogativa de 
serem agradáveis aos ouvintes. (TROTTA, 2010, p. 253) 

 

 Então, percebe-se que, ser independente é algo mais do que bancar o disco 

do próprio bolso, organizar os próprios shows e produzir as próprias turnês. É, 

principalmente, assumir alguns posicionamentos ligados ao mercado frente aos 

outros atores sociais envolvidos na cadeia produtiva e legitimar o seu trabalho 

artístico com base na sua autonomia criativa e de produção.  
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A atitude de “ser independente” esteve ligada, no seu início, a um foco de 

resistência de artistas e grupos musicais com pouca visibilidade contra o 

consolidado modo de atuação das multinacionais. Mas, com o passar do tempo, 

essa atitude deixou de ser restrita aos artistas alternativos e se tornou uma prática 

produtiva de setores ligados ao modelo das grandes gravadoras.  

 
Ser independente atualmente é simplesmente gozar de certa 
liberdade estética, não necessariamente dissociada do poderio 
financeiro das majors nem das “grandes indies”. O que se observa é 
que o panorama da circulação de músicas pela sociedade estabelece 
uma distinção entre os produtos concebidos no forno das 
multinacionais e os “outros”, produzidos a partir de lógicas e capitais 
“independentes” do financiamento das “majors”. De um modo geral, 
os produtos indies têm uma forte vertente de valoração estética, 
agregando núcleos estilísticos radicalmente diversos a partir do 
compartilhamento hipotético de determinado grau de autonomia 
artística. Mas nem sempre. (TROTTA, 2010, p. 255) 

 

A análise da história do surgimento e da evolução da indústria fonográfica 

independente brasileira mostra que esse campo não é nenhuma trincheira da 

resistência artística autônoma, mas, sim, um ambiente de disputa entre as 

estratégias mercadológicas autônomas de artistas com pouca projeção e as 

estratégias mercadológicas de grupos de maior poderio econômico das majors e das 

“grandes indies”. 

É possível dizer que as cenas musicais materializam possibilidades de 

produção alternativos ao modo de produção mainstream. Nela, seus atores acabam 

valorando positivamente ou negativamente artistas, carreiras e estratégias que 

estejam dentro ou fora do grande mercado como uma estratégia de distinção e de 

autoafirmação da cena frente ao resto das práticas musicais urbanas.  

Mas seria possível afirmar que o mercado independente de nicho e as cenas 

musicais formam segmentos sustentáveis? A partir da análise da cena da nova 

música instrumental o que se percebe é um ambiente tensivo que baliza todos os 

debates sobre sustentabilidade das bandas apresentadas aqui. 

Para Daniel Nunes, baterista da banda Constantina e idealizador do Projeto 

Lise, esse viés da sustentabilidade baliza a existência da cena da nova música 

instrumental. Segundo ele, a sustentabilidade das bandas ainda está longe de ser 

alcançada e por isso não acredita na existência da cena. 
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Acredito que estamos numa crescente, com um surgimento cada vez 
mais intenso de bandas e festivais que colorem um cenário positivo. 
Percebo que os ouvidos estão se atentando para músicas que 
trazem novas propostas sonoras e estéticas, gerando uma grande 
diversidade. Mas confesso que não sei se enxergo uma cena, mas 
pessoas/artistas que encontram interseções em determinados 
momentos para construção de ideias mais coletivas, e nisso todos de 
alguma maneira acabam ganhando. Quando penso em cena, 
sustentabilidade sempre vem a minha cabeça, e ainda acredito 
estarmos um pouco defasados com relação a esta ideia. (NUNES, 
2012) 

 

 Reforçando a ideia acima, Elson Barbosa também coloca a dificuldade de 

enxergar a sustentabilidade na cena e no mercado independente. Para ele, desde o 

começo da sua atividade musical, já se trabalha pensando na impossibilidade de se 

viver de música, uma vez que não seria possível “viver de música” a partir de um 

nicho tão pequeno como o da nova música instrumental. 

 
Se você quer ganhar dinheiro, vai fazer pop rock. Eu acredito que 
sim. Tudo bem que sempre existiu música instrumental - nos anos 
70, por exemplo, já existia o kraut rock, que é um som meio 
inaudível, e que o pessoal fazia mesmo que não tivesse mercado 
para isso. Eu acho que o fato de não pensar em lucro pode abrir 
portas para o lado artístico. Uma coisa que eu sempre gosto de falar 
é que quando a Sinewave foi criada, em 2008, nós já havíamos 
definido o critério de que ela não ia trabalhar com dinheiro - em 
nenhum momento. Mas a gente achava, naquela época, que isso 
fecharia portas. Aconteceu justamente o contrário: as portas se 
abrem, porque, uma vez que o dinheiro não é um critério, você pode 
fazer o que você quiser, contanto que esteja ao seu alcance. 
(BARBOSA, S/D) 

 

 Pensando sobre isso, Elson coloca em questão a possível sustentabilidade do 

segmento da nova música instrumental a partir do caso do Rômulo Froes, 

compositor paulista vinculado à nova MPB, e que segundo ele, seria impossível viver 

de música em um ambiente de nicho com pouco público. Elson ainda vai dizer que a 

Herod Layne, banda em que toca, seria algo como um “hobby”, mas pelo que se dá 

para perceber levado a sério. 

 
É um hobby, claramente. Eu não vejo uma solução para o mercado 
se manter assim - esse é um assunto que dá pra viajar bastante. Eu 
não vejo hoje música como uma forma viável de sobrevivência. Eu 
percebi isso - e foi algo que me abriu a cabeça - quando eu li a 
entrevista do Rômulo Froes para o Scream & Yell. O Rômulo é um 
cara que eu considero já quase um top nessa cena independente - é 
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um cara famoso, aparece na Rolling Stone, na Ilustrada. Ele está 
acima da gente, por exemplo. E nessa entrevista, ele falou que não 
consegue se manter como músico, porque o cachê dele é de R$ 450 
- ele tem três músicos de apoio, e pega R$ 150 para cada um, ou 
seja, ele mesmo não ganha dinheiro com isso. E ele não consegue 
fazer R$ 450 de madrugada na Augusta. Quando eu li aquilo, eu 
pensei: "poxa, se nem o Rômulo Froes consegue isso, quem sou eu 
pra pensar que consigo?". E a gente vê isso na prática: o nosso 
público é reduzido. Eu como público vejo isso: quando eu vou assistir 
um show, tem lá trinta pessoas vendo o show comigo. Eu trabalhei 
uma época na Dissenso como produtor, a nossa meta era ter vinte, 
trinta pessoas por noite. Uma banda com quatro, cinco pessoas, não 
consegue se manter. Por isso, quando a gente fez a Sinewave, a 
gente constatou isso e tomou essa decisão: não vamos tentar nem 
tirar o mínimo lucro disso. (BARBOSA, 2012) 

 

 De certa forma, esse posicionamento é uma ruptura com o pensamento que 

se tinha, e que ainda persiste nos dias de hoje, do jovem que começa a enveredar 

pela atividade musical na perspectiva de viver da atividade, já que a possibilidade se 

mostra cada vez mais remota. 

 Em oposição ao que se foi colocado até aqui, é possível perceber no 

posicionamento da banda Macaco Bong um posicionamento político em relação à 

sustentabilidade. Nas palavras de Bruno Kayapy, a cena existe e se estrutura 

através da auto-sustentabilidade das bandas que, a partir de agora, tem mais 

noções de como gerenciar a própria carreira e conhecimento sobre as atividades 

ligadas a divulgação e marketing. 

 
Tem crescido um tanto o número de bandas instrumentais no Brasil. 
Quando começamos, oito anos atrás, dava para contar no dedo. Hoje 
já perdi a conta, e são bandas como o Macaco, que gravam, fazem 
shows pelo Brasil, pela gringa. Bandas autossustentáveis que, por 
não terem certo apelo pop, digamos, precisam de mais entendimento 
sobre o business, gestão de carreira, marketing, e tudo que gira em 
torno da produção de uma banda. Isso é muito, mas muito legal 
mesmo! (KAYAPY, 2012) 

 

 Como mostrado no capítulo anterior, o Macaco Bong não só foi uma banda 

que conseguiu tirar vantagem da estrutura montada pelo Fora do Eixo, é também é o 

cartão de visitas da organização, já que o grupo está vinculado diretamente ao 

surgimento dela e fez da sua carreira musical molde para outras bandas ligadas aos 

coletivos de todo Brasil. 

 A sustentabilidade colocada em questão pelo guitarrista do trio, diz mais 

respeito à mudança de postura e modos de produção do mercado independente 
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brasileiro proposta pelo Fora do Eixo, visando uma redução dos custos, formação de 

público e inserção de novos agentes na cadeia produtiva da música, do que uma 

melhoria significativa geral do mesmo mercado. 

O nome do primeiro disco da banda Macaco Bong – “Artista Igual Pedreiro” – 

não se dá por acaso. Apesar de parecer estranho, o termo foi tomado como lema 

por boa parte dos atores sociais envolvidos no cenário independente brasileiro. A 

ideia é que o artista deixe de ser visto como uma classe privilegiada e passe a 

trabalhar para a manutenção do seu próprio trabalho e viabilidade da sua carreira. 

O Circuito Fora do Eixo começa a nascer com a criação do grupo Cubo 

Mágico, em Cuiabá, no ano 2000. O objetivo era promover shows e festas com 

bandas locais e da região como forma de promover e fomentar a cultura local. A 

partir do diálogo com outras cidades, o circuito se firma como uma rede de trabalhos 

criada por produtores culturais no final do ano de 2005. Inicialmente, como uma 

parceria entre alguns produtores das cidades de Cuiabá (MT), Rio Branco (AC), 

Uberlândia (MG) e Londrina (PR) para estimular a circulação de bandas, intercâmbio 

de experiências e criação e escoamento de produtos dentro dessa rota. 

 A rede cresce a partir do momento em que as relações de mercado se 

colocam ainda mais favoráveis para os pequenos empreendimentos no setor da 

música, a partir da reestruturação da indústria fonográfica, surgimento de novas 

tecnologias de comunicação e facilidade de acesso e compartilhamento da 

informação. O crescimento do cenário independente brasileiro (desenvolvimento de 

novas bandas, festivais e selos) ocorre em paralelo ao desenvolvimento do circuito. 

 Atualmente, presente em 88 cidades de 25 estados brasileiros e já presente 

em países como Argentina, Colômbia e Uruguai, segundo dados fornecidos pela 

instituição, o Fora do Eixo tem baseado suas estratégias e modelos de negócio na 

economia solidária como forma de superação dos entraves e gargalos da produção 

cultural. 

 Dentre as mudanças significativas propostas pelo Fora do Eixo está a 

formação de públicos em cidades afastadas dos grandes centros culturais 

brasileiros, principalmente pelo interior do Brasil, através do trabalho de coletivos 

culturais que trabalham em rede, a redução dos custos e do investimento financeiro 

para a produção de eventos e a implementação de novas formas de remuneração 

para os agentes ligados à cadeia produtiva (músicos, produtores, técnicos, 

designers, assessores, etc.). 
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 A política de sustentabilidade do Fora do Eixo foi construída, como dito, na 

economia solidária. No lugar de aluguel de quartos de hotel e alimentação em 

restaurantes, os músicos são acomodados na sede do coletivo ou na casa dos 

próprios produtores, por exemplo. E no lugar do cachê, são propostas trocas de 

serviços.  

 
Com pouca verba, o Fora do Eixo se baseia na economia solidária 
para se manter. Em diversos shows do Grito do Rock, por exemplo, 
os músicos não tinham um cachê pré-determinado, o combinado era 
pagar com uma percentagem da bilheteria. Mas, na maioria dos 
shows do Fora do Eixo, em vez de dinheiro, os artistas são pagos 
com fotografia e filmagem das apresentações, assessoria de 
imprensa, empréstimo de estúdio para ensaios e gravações e 
assistência jurídica, entre outras dezenas de serviços e produtos. 
Sem os cachês, as despesas de um festival caem 40%. (BORGES, 
2012) 

 

 É a partir dessa troca de serviços que os coletivos começam a criar a própria 

moeda solidária. A exemplo do que aconteceu em 2004 no Espaço Cubo, quando foi 

implementado o Cubo Card. Desde então tem se tentado espalhar as experiências 

com moedas paralelas. 

 
A criação do sistema de crédito Cubo Card buscou inovar nas 
relações internas, mas com reflexos diretos nas relações com o 
mercado. O que entra de receita no Coletivo é transformado em 
crédito, em cubo card, na seguinte proporção em relação à moeda 
vigente no país: 1 Cubo Card é igual a 1 real e 50 centavos. A 
grande sacada é que, ao se conseguir um patrocínio, pode-se captar 
o recurso em produtos ou serviços: por exemplo, um restaurante 
pode investir em um determinado evento, ganhando em troca 
propaganda ou outras vantagens, e ao invés de pagar 500 reais em 
dinheiro/moeda, paga em crédito para consumo, o Espaço Cubo 
administra esse crédito e, em vez de pagar um salário para os 
colaboradores envolvidos, distribui créditos para consumo e isso 
serve para qualquer atividade comercial. Bares, restaurantes, 
cabeleireiro, lojas de roupas, locação de DVD’s, lojas de discos, 
livros, enfim, trocas que não envolvem moeda. As vantagens do 
sistema são muitas, pois facilita as transações entre clientes e 
parceiros. A própria Secretaria Municipal de Cultura incorporou o 
sistema e ao conceder um benefício em dinheiro para determinado 
projeto, recebe em troca o valor dado em Cubo Card. A Secretaria 
pode utilizar esse crédito contratando shows do elenco do Espaço 
Cubo ou a organização de um evento. É uma compra de créditos. 
Isso gera uma atividade econômica viável e o sistema já desperta o 
interesse de outras instituições, como a Central Única das Favelas 
(Cufa MT) que já está criando o Cufa Card. (MIANI, 2009) 
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 A exemplo do Cubo Card, posteriormente, coletivos vinculados ao Fora do 

Eixo iriam começar a adotar o modelo e criar suas próprias moedas solidárias, 

oferecendo, inclusive, um manual didático8. Festivais como o Contato (São Carlos – 

SP) e Macondo Circus (Santa Maria – SC) contam com suas próprias moedas. 

 
É um modelo interessante que pode viabilizar muitas transações que 
outrora consideraríamos improváveis, é possível convencer clientes 
que resistem em meter a mão no bolso. É mais fácil utilizar seu 
produto ou serviço como investimento num projeto cultural e até 
otimizar esses recursos no próprio negócio, como o desperdício (no 
caso de um restaurante que sempre joga comida fora). (MIANI, 2009) 

 

 Mesmo sendo uma das políticas do Fora do Eixo, esse modelo de negócios 

está longe de ser uma unanimidade no mercado independente brasileiro, já que 

cada vez mais artistas vem investindo nos shows como forma de equilibrar a 

balança financeira pessoal e profissional. 

 Ao reclamar a sustentabilidade das bandas da cena, o Macaco Bong se 

posiciona como um agente do circuito Fora do Eixo e se insere dentro dessas 

lógicas de trabalho e produção. Fato que vai se repetir em algumas bandas também 

vinculados a este circuito como o Camarones Orquestra Guitarrística e o Aeromoças 

e Tenistas Russas que também transitam pelo circuito. 

 Mas nem todos os grupos fazem parte desse modelo. É possível perceber a 

convivência de vários modelos e estratégias de negócio dentro da cena, dentre eles: 

a) produção musical de modelo tradicional, venda de shows remunerados, como o 

caso do Hurtmold; b) reconhecimento da atividade musical como prática deficitária, 

como o caso do Herod Layne; c) produção musical através das lógicas e estratégias 

do Circuito Fora do Eixo. 

 Segundo Elson Barbosa, as diferenças de estratégias, atreladas a um nicho 

ainda em formação e sem possibilidades de grandes investimentos resultam num 

mercado híbrido, onde é cada vez mais difícil se obter rendimentos a ponto de que o 

artista viva só de música. 

 
Eu acho que existem exceções. Talvez uma artista como a Tulipa 
Ruiz, que é uma das principais artistas do cenário independente, 
deve conseguir se manter, por um cachê de, sei lá, R$ 2000. Sei lá, o 
Macaco Bong, eles tocam bastante, toda semana eles tem pelo 

                                                
8 Ver: http://foradoeixo.org.br/driano/blog/campanha-monte-sua-moeda-solidaria (acessado em: 
14/12/2012) 
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menos um ou dois shows. Eu não sei o cachê que eles cobram, mas 
provavelmente eles devem conseguir também. Acho que você 
consegue fazer uma lista, sei lá, de oito, dez nomes que conseguem 
viver de música - isso, claro, no cenário independente. (BARBOSA, 
2011) 

 

 A sustentabilidade, neste caso, mesmo sendo uma vontade de todos os 

agentes ligados a cena e cadeia produtiva, sejam eles músicos ou produtores, 

também se mostra como um ambiente tensivo em que práticas, estratégias e lógicas 

diferenciadas coexistem e articulam interesses artísticos e econômicos dentro da 

atividade musical e que, como se percebe, também é encarada de formas 

diferenciadas. 

 Essas tensões e disputas relacionadas a existência ou não de uma cena 

musical são uma forma de se pensar as contradições e os múltiplos significados da 

ideia de cena por seus atores. São nesses embates e rupturas que as cenas 

musicais se afirmam como fenômenos urbanos complexos, uma vez que sua 

afirmação e reconhecimento, como visto, partem de fatores diversos. É possível, 

inclusive, inferir que a existência desse debate já é um forte indício para o 

reconhecimento da existência dessa cena. 

Prestar atenção nesses detalhes é, de fato, muito importante para a 

compreensão das cenas musicais como fenômenos integrados aos sujeitos e suas 

respectivas localidades. Também para se entender as motivações por trás desses 

fenômenos, já que, como discutido anteriormente, são criados por indivíduos que se 

percebem dentro das lógicas de uma cena musical. 

Apesar das cenas musicais se mostrarem cada vez mais como práticas 

distintas e diferenciadas entre si é possível enxergar semelhanças entre elas a partir 

de características comuns. Ou seja, é necessário levar esses pressupostos – 

inerentes a própria ideia – em consideração para se trabalhar com a noção e suas 

aplicações. 

No próximo capítulo, o presente trabalho discute as relações e intersecções 

do mercado de música independente com a cena da nova música instrumental, 

através dos festivais e selos independentes ligados a cena, sobretudo do caso 

Sinewave. Pretendendo entender, através do caso, como se configuram essas 

práticas musicais voltadas para o nicho e como sua materialidade no espaço virtual 

e nas cidades articulam o senso de pertencimento e colaboração entre as bandas 

envolvidas. 
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3. “INSTRUMENTAL E INDEPENDENTE”: DA CENA, DAS 
LÓGICAS PRODUTIVAS, DOS SELOS E FESTIVAIS 
INDEPENDENTES 

 
 

Até aqui foram discutidos diversos aspectos sobre a cena da nova música 

instrumental brasileira. No primeiro capítulo, foi abordada a construção da ideia 

dessa cena musical, a partir do discurso jornalístico, entendendo a cena como um 

fenômeno midiático e traçando um breve panorama sobre as principais bandas e 

cidades de referência, e, sobretudo, colocando em questão o viés descentralizado 

da cena, mostrando como existe uma movimentação mais ampla em vários estados 

brasileiros. Já no segundo capítulo, foi feita uma análise sobre as contradições e 

divergências da ideia de uma cena da nova música instrumental. O que seria essa 

cena? Ela realmente existe? Como ela se organiza? Ela é sustentável? As 

respostas, por vezes contraditórias, a essas perguntas foram importantes para 

entender como a ideia de cena musical é diversa, complexa e passível de diversas 

interpretações. Pois, como colocado anteriormente, o termo cena musical está 

presente com muita força dentro do imaginário de fãs, produtores culturais e 

músicos, a ponto de cada um ter uma maneira própria de entender o fenômeno e 

legitimá-lo (ou não). Entendendo, assim, a cena como um local de disputas e 

tensões onde lógicas de produção, inserção e distinção de seus atores sociais são 

acionadas e o reconhecimento (ou não) dessa movimentação não está, 

necessariamente, ligado apenas aos aspectos musicais e/ou produtivos. 

Pensar as articulações de uma cena musical e trazer à vista as 

complexidades e contradições de um caso particular pode ajudar a ter uma visão 

mais abrangente do que está envolvido nos processos de surgimento, legitimação e 

reconhecimento de uma cena. Essas contradições não enfraquecem ou esvaziam o 

estudo de uma determinada cena, nem inviabilizam a noção como um operador 

analítico válido, muito pelo contrário, mostram como os estudos sobre cenas 

musicais podem abordar esses fenômenos urbanos em seus mais diferentes 

aspectos, analisando não só traços distintivos mas também o jogo de forças entre 

diferentes manifestações e práticas musicais inseridas num mesmo contexto e 

dentro de uma mesma lógica de inserção cultural, comercial e econômica. 

Sem objetivar o esgotamento ou o mapeamento de maneira exaustiva da 

cena da nova música instrumental, o presente trabalho se coloca como uma reflexão 
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sobre o atual momento da cena e reflete, através dos aspectos destacados, como se 

dá essa organização e qual são os traços distintivos desse fenômeno. Além de 

conectar-se a importantes transformações na cadeia produtiva e no consumo de 

música que, se antes tinham como o centro hegemônico o produto editorial disco, 

hoje parece deslocar-se para o consumo de música ao vivo, daí a revalorização das 

cenas musicais no dias atuais. 

Este último capítulo pretende ser uma reflexão sobre as intersecções entre a 

cena da nova música instrumental e o cenário independente brasileiro atual. A 

análise aqui será focada nos selos e festivais independentes, pontuando os selos e 

festivais ligados à nova música instrumental e dando destaque a práticas que tem se 

mostrado importantes e usam lógicas diferenciadas para a sua continuidade. 

Essa análise é importante para perceber, de acordo com Straw, as “redes de 

atividades microeconômicas que permitem a sociabilidade e ligam esta cena à 

cidade” (2006, p. 06). Ou seja, entender as estratégias e modos de atuação dos 

agentes da cena é atentar para as maneiras como são constituídas as redes sociais 

a partir de determinadas produções musicais, sejam elas festivais, shows ou, 

mesmo, lançamento e distribuição de discos. 

O mercado independente é um tema que está presente de maneira muito 

forte no estudo das cenas musicais brasileiras contemporâneas, pois, segundo 

Janotti Jr, “a ideia de cena congrega práticas mercadológicas e aprendizados sociais 

de consumo cultural” (2012, p. 115). É difícil achar um trabalho que não comente as 

lógicas e práticas musicais independentes, que não relacione festivais, selos, 

bandas, produtores e outros agentes presentes nos processos de produção, 

circulação e consumo de música. 

Como discutido no capítulo anterior, o significado de “independente” foi 

transformado com o passar dos tempos. Hoje em dia, as fronteiras ficaram mais 

fluidas e dinâmicas, “ser independente” está ligado não só a custear o disco do 

próprio bolso ou não fazer parte de uma grande gravadora, existem, sim, diversas 

outras práticas e valores atribuídos pelas bandas, jornalistas e público que 

respondem esta questão. 

Como será percebido, a organização das cenas, sobretudo aqui a da nova 

música instrumental, é um ambiente heterogêneo que se vale das mais diferentes 

estratégias e lógicas para afirmação de suas produções, sejam elas discos, festivais 

ou shows. De um lado a cultura dos editais, leis de incentivo e patrocínios, do outro, 
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discos e festivais bancados do próprio bolso e organizados pelas próprias bandas. 

Todas essas práticas coexistem num mesmo ambiente e são defendidos por 

diversos atores ligados a cena. Essa nova ambientação parece conectar-se a uma 

característica do consumo musical que parece ter sido acentuado pelas recentes 

transformações na produção, circulação e apropriação dos produtos musicais: seu 

caráter processual. O disco, por exemplo, parece estar conectado diretamente a um 

consumo mais amplo de relação com a música: ser uma extensão, um artefato de 

memória das apresentações ao vivo ou da competência usuária de colecionimos. Os 

editais valorizam as práticas musicais como lugares de manifestações identitárias 

mobilizadoras da economia simbólica e cultural e os festivais que se tornam cada 

vez mais marcas autônomas de consumo de música ao vivo. 

 

3.1 DOS SELOS INDEPENDENTES AOS NETLABELS: LÓGICAS DE 
CIRCULAÇÃO E CONSUMO DE MÚSICA GRAVADA 

 
O cenário musical brasileiro já mudou faz tempo e só não vê quem 
não quer. Desde que as grandes gravadoras decidiram parar de 
apostar em artistas inovadores que não geram lucros imediatos, a 
sua fatia de mercado vem cada vez mais diminuindo por falta de 
novidades. E assim a cobra vai comendo o próprio rabo: o mercado 
diminui, menos lucro, menos dinheiro para investir, necessidade de 
lucro imediato, aposta em um artista da moda, gasto de milhões para 
garantir algumas vendas, retorno fraco, menos lucro, etc. 
Se as grandes gravadoras não conseguem mais se sustentar e, 
mesmo assim, fecham os olhos para novos artistas, então é a vez do 
cenário independente absorvê-los e ganhar o seu destaque, afinal de 
contas, a arte não pode parar. E engana-se quem acha que o cenário 
independente brasileiro ainda está engatinhando. Fazendo uma 
conta não muito minuciosa, percebemos que o país já possui mais de 
(acreditem!) 300 selos independentes especializados em vários 
estilos diferentes e com uma rede de distribuição já bem interessante 
(SOUZA, 2008) 

  

O cenário que Souza descreve é marcado pelo crescimento e 

desenvolvimento dos selos independentes brasileiros que se estruturaram no final 

da década de 90 e início dos anos 2000. A profissionalização da produção musical 

independente é visível na quantidade e qualidade dos lançamentos, constante 

melhoria das gravações, encartes, acabamento dos discos e na distribuição cada 

vez mais abrangente do material. 
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 Com a virada do século, a nova configuração da indústria fonográfica 

brasileira se deve, basicamente, à Internet. Se por um lado ela foi vilã para as 

grandes gravadoras que ainda não conseguiram ter controle da rede sobre a 

circulação de seus fonogramas, por outro, serviu para que os selos independentes 

começassem a vislumbrar possibilidades de escoamento de sua produção. 

 Com isso, a indústria fonográfica independente nacional chegou a níveis de 

organização e articulação nunca vistos antes, 

 
[...] com as indies passando a responder de forma praticamente 
exclusiva por uma série de segmentos de mercado como a música 
instrumental (Visom e Núcleo Contemporâneo), a música infantil 
(Palavra Cantada), a new age (MCD, Azul Music e Sonhos & Sons), 
o choro (Acari Records), a MPB (Dubas e Biscoito Fino), o 
relançamento de gravações históricas (Revivendo), o rap (Sky Blue), 
o funk (Furacão 2000), o forró (SomZoom e MD Music) e a música 
religiosa (Paulinas, na música católica, Bom Pastor e Line Records, 
na evangélica), entre muitos outros. (VICENTE, 2006, p. 15) 

 

 É no contexto de crises das grandes gravadoras que a indústria fonográfica 

independente brasileira constituiu redes de distribuição de novas bandas e novas 

músicas, além de criar e fortalecer mercados de nicho ao redor do país. Os selos 

são componentes fundamentais para a consolidação de uma cena no circuito 

independente, já que atuam de maneira direta dos processos de produção e 

circulação da música gravada. 

A nova música instrumental aparece no momento em que a produção 

independente se mostra ainda mais viável economicamente e com tecnologias mais 

acessíveis, vista a facilidade e o barateamento dos custos de gravação e produção 

de um disco hoje em dia. Para os artistas e bandas que surgiram tendo que 

aprender a lidar com ferramentas digitais de compartilhamento de música, com as 

novas estratégias de divulgação e circulação, além da máxima punk “Do It Yourself” 

(faça você mesmo), é normal que eles procurem maneiras de gerir seus próprios 

trabalhos e não vejam um contrato com uma grande gravadora como objetivo 

profissional de carreira. Erick Cruxen, guitarrista da banda Labirinto, defende a ideia. 

 
A maioria da banda se formou musical e politicamente na ideologia 
do “faça você/nós mesmos”. Tentamos utilizar essas referências em 
nossos projetos. No Brasil, é muito complicado você ter qualquer 
atividade empreendedora, principalmente nas esferas cultural e 
artística. A Dissenso é uma tentativa de não dependermos dos 
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eventuais meios de produção, distribuição e divulgação. Procuramos 
sempre parcerias, com selos, artistas, produtores e bandas que 
compreendam e apoiem esses objetivos, sem negligenciar a 
qualidade de seus trabalhos. (CRUXEN, 2009) 

 

 Um detalhe é que as bandas da cena não trabalham com grandes 

perspectivas de vendagem de discos ou de lotação nos shows. Como se trata de um 

mercado ainda em desenvolvimento, bastante segmentado e restrito, as lógicas 

produtivas e de consumo são de outra ordem. Lançamentos bem sucedidos não são 

mais aqueles que vendem como vendiam os grupos Legião Urbana ou o RPM9, em 

suas respectivas épocas. Hoje, as lógicas produtivas são criadas levando em conta 

a sustentabilidade do trabalho do artista e possível retorno mercadológico que isso 

possa ter. Mais do que mudanças no mercado de música, esta tendência parece 

significar também uma mudança em relação à perspectiva de viver somente de 

música, parece existir que há uma mudança de ordem social no próprio imaginário 

desses músicos/empreendedores: as atividades relacionadas com a banda (como 

venda de discos) não é mais a fonte integral de seus rendimentos. 

 O que parece mais claro é que a produção musical em formatos físicos na 

esfera independente, neste caso mais especificamente na cena da nova música 

instrumental brasileira, é que existe uma tensão entre a queda de venda de discos, a 

permanência do formato álbum, a desvalorização econômica do fonograma e o 

consumo dessas mídias como um processo residual. Guilherme Granado, músico da 

banda Hurtmold, comentou em entrevista que o fato das pessoas não pagarem pelo 

álbum indica como as vendagens são pequenas. 

 
O que me parece é que o formato “álbum” não acabou, a única coisa 
é que as pessoas não querem mais pagar por isso. Mas o formato 
long-play não é tão antigo assim também. Já foi diferente, e não há 
tanto tempo. O número de lojas de discos e selos independentes 
fechando e sumindo é um sinal (pra uns bom e pra outros ruim) do 
que vem acontecendo. (...) Vamos ver o que acontece, realmente 
nesse momento tudo parece em aberto. (GRANADO, 2013) 

 

Por exemplo, um dos primeiros selos independentes a trabalhar com bandas 

instrumentais foi o Submarine Records. O selo foi fundado por Frederico Finelli, em 

Belo Horizonte, no ano de 1999. O primeiro lançamento foi uma coletânea intitulada 
                                                
9 Na ocasião de lançamento do álbum mais vendido da banda Legião Urbana, As Quatro Estações, 
lançado em 1989, foram vendidas cerca de 1,6 milhão de cópias, enquanto o RPM vendeu 2,2 
milhões de cópias do seu álbum Rádio Pirata Ao Vivo, de 1986. 
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Some Songs, Some Places, Some Feelings, com bandas nacionais e de fora do 

Brasil. Ainda em 1999, a Submarine lançou o primeiro trabalho do Hurtmold em fita 

K7. 3am: a fonte secou... (Submarine Records, 1999) foi uma demo com nove faixas 

do, então, quinteto paulista. 

Do lançamento da primeira fita K7 até o lançamento do álbum mais recente 

do Hurtmold – Mils Crianças (Submarine Records, 2012) – são dez anos e, nesse 

período, seis outros discos foram lançados pela banda. Pensar o trabalho da 

Submarine com o Hurtmold, e todos os outros grupos do selo, é levar em conta, ao 

mesmo tempo, a evolução e as limitações do cenário independente nacional. Por 

exemplo, o disco que teve mais cópias prensadas foi Mestro (Submarine Records, 

2005), que teve, até o momento, quatro mil cópias prensadas, sendo duas mil pela 

Submarine Records, mil pelo selo francês Nacopajaz e outras mil pelo selo japonês 

Catune. 

 Segundo informações do próprio selo, todos os discos do Hurtmold tiveram 

prensagem inicial de 1.000 cópias10. De acordo com a procura do público e o 

estoque disponível são feitas novas prensagens. Como foi o caso dos álbuns Cozido 

(Submarine Records, 2002) e Mestro, que após o esgotamento do estoque foram 

reprensados com a mesma quantidade.  

Outro exemplo é o selo Dissenso de São Paulo. Administrado por integrantes 

da banda Labirinto, a Dissenso foi responsável pelos lançamentos da banda: Etéreo 

(Dissenso, 2009), Dis #1 (Dissenso, 2008), Anátema (Dissenso, 2010) e Kadjwynh 

(Dissenso, 2011). Destes, exceto Etéreo que é produzido manualmente pelos 

próprios integrantes de acordo com a demanda, todos tiveram prensagem inicial de 

1.000 cópias. 

A Dis #1 é um lançamento a parte. O disco é uma coletânea que reúne quatro 

bandas da nova safra instrumental, com duas músicas cada. Fazem parte: 

Constantina (MG), Ruído/mm (PR), Fóssil (CE), além da Labirinto (SP). O detalhe da 

coletânea é que além das bandas, também foram selecionados artistas visuais que 

“ilustrariam as músicas”, agregando valor ao produto final. 

Outro selo independente, o Open Field, fundado por Guilherme Barrela, 

também aponta para práticas produtivas diferenciadas e voltadas para o nicho 

dentro do mercado independente. A ideia do selo nasceu durante as atividades da 

                                                
10 Dados informados pela Submarine Records por e-mail. 
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distribuidora de Barrela, a Peligro. Em entrevista à Trama Virtual, Barrela comentou: 

“(...) no começo da Peligro era difícil conseguir bandas legais toda semana. E essa 

ideia de fazer um selo com tiragens pequenas sempre foi recorrente para mim” 

(BARRELA, 2009). 

Analisando o casting do selo é possível achar bandas instrumentais como 

Constantina (MG), Ruído/mm (PR), Blanched (RS), Colorir (RS), Objeto Amarelo 

(SP), dentre outras, e perceber como as lógicas de inserção dessas bandas no nicho 

se confundem com as estratégias de produção dos produtos musicais, como CDs, 

EPs e LPs, ou seja, ao mesmo tempo que as bandas apontam para uma divulgação 

segmentada, com shows pequenos e pequenos investimentos, as práticas 

produtivas fonográficas também acompanham essa realidade. 

As tiragens do Open Field são feitas de 100 em 100 cópias de acordo com a 

vendagem e estoque do produto. Não são industriais – são todas gravadas em CD-R 

e confeccionadas com envelopes de papel reciclado. Na mesma entrevista, Barrela 

declarou: “Existem muitos artistas que não necessitam das grandes tiragens 

industriais (onde a quantidade mínima são 1.000 discos, ou 500 dando um jeitinho). 

A gente faz tiragens de 100 cópias. Se faltar, a gente refaz” (BARRELA, 2009). 

Seguindo a linha do Open Field, outro selo que pode ser citado como exemplo 

é o Le Petit Chambre, de Belo Horizonte. Administrado por Daniel Nunes, o selo 

lançou três discos do Constantina: Constantina (Le Petit Chambre, 2005), Hola, 

Amigos! (Le Petit Chambre, 2008) e Haveno (Le Petit Chambre, 2011). O primeiro, 

lançado em 2005, teve uma prensagem de também 1.000 cópias, enquanto o 

segundo e terceiro apenas de 500, feitas em tiragens de 100 unidades cada, 

seguindo os moldes do Open Field. 

Mesmo apresentando aspectos mais profissionais, a partir da gestão dos 

lançamentos dos grupos, tiragens e estratégias de comercialização, dentro dos selos 

independentes ainda é diagnosticado certo grau de amadorismo, visto que nem 

todos eles, excluindo o Submarine Records – que também gerencia a venda de 

shows de seus artistas através da produtora Norópolis – não se caracterizam como 

empreendimentos formalizados e, a exemplo dos selos indies mais antigos, se 

mostram como empreendimentos baseados no investimento afetivo de seus 

gestores, que por muitas vezes, dependem de outras atividades econômicas para 

sobreviver. 
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O que se percebe ao analisar as práticas produtivas de selos independentes 

que são dedicados à nova música instrumental é que as lógicas que norteiam as 

estratégias de lançamento são voltadas para mercados pequenos e sem perspectiva 

de “sucesso massivo”, ou seja, além de assumir a venda de CDs como um processo 

minoritário e residual (“nem todo mundo compra disco”), existe a valorização da 

mídias físicas (sejam CDs ou LPs) como um produto diferenciado voltado para um 

mercado consumidor cada vez mais restrito. Com isso, Guilherme Granado acredita 

que talvez seja a hora das bandas repensarem esse modelo de produção e 

investimento em álbuns físicos. 

 
Acho que um dos principais motivos é econômico mesmo. As 
pessoas não compram mais discos como compravam. E isso nos 
deixa, nós que produzimos os discos, numa posição de reavaliar 
como fazê-los e como produzi-los. Não estou reclamando ou 
criticando, só estou apontando um fato. Existem custos a serem 
levados em consideração, e isso às vezes faz com que você demore 
mais pra terminar um disco e colocá-lo na rua, seja qual for o formato 
(cd, vinil, download, etc.). (GRANADO, 2013) 

  

 Em paralelo aos modelos de atuação dos selos independentes existe a 

cultura dos editais de fomento e do patrocínio que tem inserido recursos no mercado 

independente nacional. Programas como o da Fundação Nacional de Artes (Funarte) 

e o Petrobrás Cultural são importantes para acabar com as disparidades e 

centralização dos investimentos e, com isso, tem atraído a atenção de uma parcela 

das bandas independentes nacionais.  

 A Banda de Joseph Tourton, por exemplo, foi contemplada dentro do 

Programa Petrobrás Cultural para a gravação de um CD e sua distribuição na 

Internet. Na última edição do edital, a empresa investiu cerca de R$ 400 mil somente 

nessa modalidade, que compreende a gravação de música brasileira (popular ou 

erudita) para disponibilização gratuita pela rede, abrangendo novos compositores 

e/ou intérpretes que demonstrem potencial artístico e representatividade cultural, e 

que não se caracterizem como já inseridos numa dinâmica produtiva regular, com 

acesso consolidado a canais de difusão existentes. Cada proposta poderia requerer 

até R$ 50 mil para o financiamento da ação. 

Outro exemplo é o Projeto Pixinguinha, que em 2008 deixou de selecionar 

artistas para caravanas culturais que percorriam as principais capitais do Brasil e 
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passou a selecionar artistas para a gravação de discos e shows dentro do estado de 

origem de cada banda. 

 O projeto contemplava artistas com R$ 90 mil. O recurso deveria ser investido 

na gravação de um álbum e circulação com três shows gratuitos na própria região. 

Ou seja, os R$ 90 mil seriam investidos na cadeia produtiva da música local, 

movimentando a economia de vários setores da música, desde os profissionais 

envolvidos na área de gravação, passando por técnicos de sonorização ao vivo e 

outros profissionais secundários da cadeia da música como assessores de 

comunicação e contadores. 

 A banda instrumental Burro Morto (PB) foi uma das contempladas nesse 

edital e recebeu o prêmio da Funarte para gravação de Baptista Virou Máquina 

(Independente, 2010), disco de estreia do quinteto paraibano. Em projetos como 

esse, o investimento está deixando de ser apenas no artista mas na cadeia 

produtiva local da música e no circuito cultural regional para a formação de plateia 

no próprio estado de origem do artista. E aqui, surge as discussões em torno da 

eficácia dessas políticas pois tal como aconteceu por exemplo, com alguns artistas 

da cena mangue em Pernambuco, não se observa, necessariamente, uma relação 

direta entre o investimento na ponta da cadeia produtiva, que certamente fomenta a 

profissionalização no mercado de técnicos, engenheiros de som, assessores e 

produtores culturais mas não significa necessariamente formação de público e novos 

locais de shows, além dos gratuitos previstos no edital. 

  Mesmo a cultura dos editais sendo uma boa alternativa para artistas e bandas 

buscarem a desejada sustentabilidade, não é uma prática partilhada por todos. 

Existem artistas que não buscam essa estratégia de inserção, como o caso de 

Guilherme Granado, para ele não existe diferença entre fazer parte de uma grande 

gravadora e ser patrocinado por uma empresa pública ou privada. 

 
E os artistas um pouco mais mainstream (ou nem tanto) procurando 
“patrocínio” ou “apoios” de grandes marcas ou corporações também 
é um sinal. Me parece que o grande dinheiro ainda continua nas 
mesmas mãos e as pessoas talvez tenham inventado uma fantasia 
de que o grande mal (nesse caso, as grandes gravadoras) estejam 
perdendo força. Mas, sinceramente, qual é a grande diferença entre 
a Sony ou a Universal e a Nike, Coca-Cola, Red Bull ou algo do tipo? 
(GRANADO, 2013) 
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 O que se percebe, então, é que o mercado independente de nicho, sobretudo 

o exemplo da cena estudada neste trabalho passa por um momento de perspectivas 

complexas e aparentemente contraditórias. Por exemplo, enquanto existem bandas 

e selos que trabalham com perspectivas modestas de investimento, outros recorrem 

ao investimento público e privado para desenvolver suas atividades. E, ainda, ao 

mesmo tempo em que a produção musical independente se torna mais acessível e 

tecnologicamente mais barata, existe uma dificuldade para a venda de discos devido 

a perda gradual do valor econômico dos fonogramas e a disponibilidade gratuita – 

mesmo que ilegal – na Internet.  

 Tendo essa realidade em vista, percebe-se que de um lado, as grandes 

gravadoras promovem poucas iniciativas para tentar monetizar o fluxo de downloads 

de fonogramas e tornar o mercado digital de música em um gerador de capital, a sua 

maioria, quase que a totalidade, está mais preocupada em combater este fluxo e 

criminalizar a troca de músicas na Internet. 

 Então, práticas e ações independentes aparecem apontando para novas 

possibilidades de atuação. É nesse cenário que surgem os netlabels, selos 

independentes dedicados exclusivamente a lançar álbuns somente em formato 

digital para distribuição paga ou gratuita. Os netlabels mostram como toda essa 

lógica produtiva dos selos é aplicada na grande rede. Assim, como os selos 

tradicionais, os netlabels trabalham com foco na distribuição e promoção de músicas 

e álbuns de bandas e artistas que fazem parte do elenco. Esse tipo de lógica 

produtiva traz duas implicações diretas para as bandas que se inserem neste 

segmento: se por um lado, o lançamento digital elimina a necessidade de um 

investimento e de um capital inicial para a prensagem das cópias físicas, por outro, 

ele só terá abrangência caso o serviço seja gratuito.  

No Brasil, existem netlabels dedicados à bandas instrumentais e 

experimentais nacionais11. Para Elson Barbosa, um dos fundadores do netlabel 

Sinewave, a Internet propiciou um corte nos custos para a circulação musical e isso 

tornou práticas, como um selo virtual, possíveis.  

 
Se não existisse a internet hoje, você seria obrigado a ter um custo 
de enviar um CD, para alguém que tá comprando. Você pode até 
receber esse CD de graça, mas só para pagar pelo frete já não seria 

                                                
11 Além do Sinewave, existe o netlabel TOC do Rio de Janeiro. Voltado para uma vertente mais 
experimental, já lançou artistas como VICTIM, Sobre a Máquina e Bemônio. 



 
 

 

74 

algo de graça - isso sem falar no custo de material, por exemplo. 
Produzir um CD tem um custo, nem que seja de um ou dois reais. 
Netlabels não trabalham com essa lógica: eles não são viáveis fora 
desse sistema – até porque, como o nome diz, são selos virtuais. É 
um formato que nasceu com a internet. (BARBOSA, 2011) 

 

 O Sinewave foi criado em julho de 2008 com o intuito de lançar digitalmente 

bandas que se encaixassem na proposta de música instrumental/experimental do 

selo. Desde o lançamento do site (www.sinewave.com.br) até dezembro de 2012, já 

foram lançados 105 álbuns de 59 artistas e bandas de todo o Brasil. Dentre os 

lançamentos estão álbuns de bandas como: Elma (SP), Herod Lane (SP), Ruído/mm 

(PR), Blanched (RS), Monodecks (PE), Projeto Sonho (AL), Sobre a Máquina (RJ), 

Soma (SP), Chinese Cookie Poets (RJ), dentre outras. 

 Ainda segundo Elson Barbosa, a criação de um netlabel seria pertinente 

devido a basicamente três motivos: 1) o pequeno investimento inicial; 2) a 

inexistência de burocracia para lançamento virtual de discos (registro das músicas e 

do álbum, por exemplo); 3) existência de bandas semelhantes com quase nenhuma 

divulgação em outras plataformas. 

 
A gente já tocava em bandas, eu na Herod Layne e o Luiz na Gray 
Strawberries, e a gente acabou se conhecendo por causa delas. Nós 
dois sempre teorizamos sobre a cena independente, falando bem, 
falando mal, observando, acompanhando tudo o que tá acontecendo, 
e víamos que tinha um monte de bandas boas por aí, escondidas no 
MySpace ou na Trama Virtual, com divulgação zero, e 
perguntávamos o que daria pra fazer pra ajudar essas bandas. Por 
que ninguém tá fazendo algo? Aí, ao invés de ficar esperando 
alguém fazer alguma coisa, a gente topou fazer por conta própria, 
mesmo sem ter uma ideia do que fazer: será que é um selo, um site, 
um blogue, uma comunidade…? O que dá pra fazer? Eu já conhecia 
algumas netlabels na época, tipo a Lost Children, especializada em 
post-rock; e a Pisces, aqui do Brasil; e gostava desse formato, um 
selo, alguém ali que disponibilize os discos de graça. E falei: “pô, a 
gente consegue fazer isso”. Não sei como funciona um selo de 
verdade, mas sei que é uma coisa burocrática, que tem contratos, 
advogados, não sei o que mais.. Agora, num selo virtual, a 
burocracia é zero, então a gente consegue fazer isso, pensei. É só 
bolar um nome, montar um site ali, instalar tal coisa e começar a 
procurar bandas que topem fazer a divulgação com a gente. 
(BARBOSA, 2011) 

 

Um dos grandes trunfos do netlabel era não contar somente com a divulgação 

gerada pelos fundadores, o selo começou a se receber mais atenção a partir do 

momento em que o casting cresceu, ou seja, enquanto subia o número de bandas, 
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aumentava o número de agentes que atuavam na divulgação do Sinewave. Para o 

outro fundador do selo virtual, Luiz Freitas, isso foi devido ao fato de quando uma 

banda faz a propaganda e divulgação de seu disco na rede, consequentemente 

estava disseminando a página do selo e os outros lançamentos disponíveis. 

 
O motivo de criar tudo isso tem sim a ver com as dificuldades que a 
gente encontrava com as nossas bandas: não tinha um veículo de 
imprensa que falasse da gente. Vamos criar isso. Porque é aquele 
círculo vicioso: se você não conhece ninguém, ninguém vai falar de 
você e se ninguém fala de você, ninguém vai te conhecer e você não 
cresce, fica preso. Não existia nenhuma mídia repercutindo a gente. 
Então, que a gente fosse a mídia. Faltava tudo. E hoje a coisa mudou 
bastante. As bandas ajudam muito a Sinewave, é um lance meio de 
militância. (FREITAS, 2011) 

 

 Um ponto interessante para perceber dentro do surgimento do Sinewave é 

que as influências das bandas de fora do Brasil não se restringiam apenas aos 

aspectos musicais, mas também práticas e lógicas de circulação de fonogramas 

desses grupos também eram influência para os modelos de gestão do próprio selo. 

O próprio netlabel foi uma ideia que veio, como já citado acima de outro selo virtual 

Lost Children, mas sobretudo do selo canadense Constellation (gerenciado por 

membros da banda Godspeed You! Black Emperror). Para Freitas, a ideia seria 

formular algo “de banda para banda” seguindo o modelo de atuação desses selos. 

 
A Sinewave surgiu duma (sic) ideia minha e do Elson quando a gente 
viu que não tínhamos o devido espaço na mídia, lugares pra tocar, 
porque não tínhamos os contatos, a repercussão, experiência 
necessária. Vendo iniciativas feitas "de banda pra banda", como a 
Constellation Records e o ATP, a gente, já que não tínhamos um 
selo, um site de notícias falando da gente, lugar pra tocar, etc., 
decidiu ser o selo, o site, o festival. Diante das dificuldades de ser um 
tipo de música nada popular, creio que os resultados são bastante 
satisfatórios. É visível que todas as bandas melhoraram depois da 
iniciativa nossa. Tá longe de ser algo reconhecido e famoso, mas é 
muito legal ver que essas bandas todas agora têm uma perspectiva, 
o que antes não era tão fácil. (FREITAS, 2010) 

 

Mais um ponto acertado que o Sinewave trouxe do Constellation é a 

preocupação e consciência para trabalhar com o público de nicho. Longe de querer 

ser um fenômeno midiático massivo, o selo virtual aproximou bandas de diversas 

partes do Brasil por meio de um site que aglutinava lançamentos de discos e fez o 
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nicho dos grupos de cada estado entrar em contato com outras produções 

semelhantes. 

 
Vou teorizar: acho que os festivais dão um peso muito maior agora, 
de mídia, de pessoas acompanhando, mas é um público bem 
específico, não é muita gente. Não sei se a gente tá conseguindo 
formar alguém de fora, do tipo que hoje ouve MPB e passa a ouvir as 
bandas da Sinewave. Acho que é mais um público que já gosta do 
tipo de som. Em termos de números, aí sim dá pra falar de algo 
concreto: até dia 1º de março de 2011, temos 48 mil downloads de 
arquivos zipados, de discos. Mas não sei dizer se esse número é alto 
ou baixo, porque não tenho nenhum parâmetro de comparação. O 
disco campeão de downloads é do Andrei Machado, pianista de 
Brasília. A gente lançou dois discos dele e o próprio músico fez um 
trabalho divulgação bem legal, colocando a informação em tudo 
quanto é blogue. Esses blogues apontaram seus links pra Sinewave 
e daí o resultado. Foi mérito dele. (BARBOSA, 2011) 

 

A maneira de se articular um público de nicho encontrada foi trabalhar com 

uma linha curatorial focada e delimitada. Segundo Elson Barbosa, foi justamente 

esse fato de se trabalhar com bandas que compartilhavam da mesma estética 

musical e inseridas num mesmo contexto que fez que o Sinewave construísse o 

próprio nicho. 

 
Acho que a principal característica da Constellation que nos 
influenciou foi o fato de existir claramente uma curadoria ali. Não é 
qualquer artista que lança um disco pela Constellation, precisa ter um 
certo perfil experimental ou lo-fi. O mesmo dá pra dizer sobre outros 
selos segmentados, como a Hydra Head, Neurot, Relapse, Southern 
Lord, Ipecac. Você pode nunca ter ouvido falar da banda, mas se 
saiu por um desses selos, já existe uma pré-disposição em conhecer 
o trabalho. Era isso que buscávamos – um perfil, um filtro. E acredito 
que foi nosso maior acerto. Com a quantidade astronômica de 
informação que existe hoje disputando o seu clique, segmentação é 
o melhor caminho. (BARBOSA, 2012) 

 

O que se percebe é que mesmo em um ambiente virtual, onde as 

oportunidades de prospecção são maiores, o Sinewave se vale de estratégias 

semelhantes aos selos independentes listados anteriormente. As lógicas de atuação, 

sejam elas prensagens iniciais de discos ou divulgação de um álbum virtual, 

obedecem à formações de nicho do mercado independente e público das bandas da 

cena da nova música instrumental. 

Segundo Micael Herschmann: 
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É preciso ressaltar que, mesmo com as mudanças em curso, não há 
uma ruptura plena com a indústria da música que se consolidou no 
século XX. Mesmo com a emergência de modelos de negócios 
digitais, esta indústria permanece não só tendo aspectos analógicos, 
como também características e dinâmicas de cunho fordista. Aliás, 
avaliando as práticas e hábitos de consumo cultural relacionadas a 
música constatamos que estas colocam em xeque uma perspectiva 
evolucionista e/ou tecnicista – um tanto recorrente e ingênua – da 
história da cultura das mídias (...). 
A tendência no mercado da música, portanto, é que o consumo de 
downloads conviva naturalmente com outras formas de consumo que 
permaneçam valorizados pelo público. Além disso, pode-se dizer 
que, frente à queda das cifras de venda de fonogramas em suportes 
físicos, os “mercados derivados” vêm ganhando mais relevância. 
(2010b, p. 276-277) 

 

 Portanto, mesmo tendo a popularização de netlabels com distribuição gratuita 

de álbuns em mp3, ou outros suportes digitais, não se pode afirmar que o consumo 

da música caminhe para essa direção. Ao mesmo tempo em que a Sinewave tem 

crescido, aumentado o número de lançamentos e internautas interessados no 

consumo de pós-rock e música instrumental nacional, existem bandas que ainda 

investem no suporte físico com um diferencial das artes gráficas, em CD e até em 

vinil, como é o caso de bandas como Labirinto, Elma, Bixiga 70, Constantina, dentre 

outras. 

 No caso da cena da nova música instrumental, assim como parece no cenário 

independente como um todo, os álbuns virtuais convivem com as pequenas 

prensagens de discos (sejam CDs ou LPs), ao mesmo tempo em que os downloads, 

remunerados ou não, convivem com as banquinhas de merchandising dos shows. 

Neste ponto, parece haver uma aproximação entre o consumo de música e o 

consumo da experiência musical, proposta por Herschmann. Segundo o autor, os 

fonogramas que perderam o valor comercial são revalorizados quando associados 

às experiências e assumem a função de souvenires. 

 
Os fonogramas, portanto, não são desvalorizados quando estão 
associadas a “experiências”: quando se constituem uma espécie de 
souvenir de um show bem sucedido, isto é, poder-se-ia argumentar 
que o interesse do público pelos DVDs é reflexo do alto valor dos 
concertos de música para os consumidores (...). (HERSCHMANN, 
2010b, p. 280) 
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Portanto, o que se tem é uma valorização dos fonogramas em função das 

apresentações ao vivo. E com isso, tem-se uma consequente valorização dos atores 

sociais ligados aos concertos, festivais independentes e casas de shows. Ou seja, a 

cadeia produtiva da música está muito mais dependente de todo o processo e, como 

é percebido, todos os elos da corrente estão conectados. 

Essa conjuntura leva a acreditar que não é o caso de pensar que o mercado 

independente está migrando totalmente para as redes virtuais, pois mesmo com o 

avanço tecnológico e da criação de novos ambientes de sociabilidades na Internet, 

ainda pode-se perceber o desenvolvimento, mesmo que pequeno, dos selos 

independentes e o crescimento da distribuição de bandas e artistas sem vínculo com 

as grandes gravadoras.  

Segundo Micael Herschmann, 

 
É possível afirmar que jamais na história da música se produziu tanto 
e com tanta liberdade, mas também mais do que nunca hoje os 
processos exitosos de distribuição, divulgação e de comercialização 
de um repertório musical estão cada vez mais voltados para um 
mercado de nichos e exigem estratégias de grande complexidade. 
(2010b, p. 273) 

 

 Portanto, é possível pensar no avanço da distribuição e circulação de música 

na Internet como um processo correlato ao crescimento dos selos independentes 

após a virada dos anos 2000. São duas práticas que coexistem e não se anulam no 

mercado independente, podendo ambas atuarem num mútuo fortalecimento, ou 

seja, tanto a circulação de música na Internet pode aumentar o consumo de CDs de 

bandas independentes, ou vice-versa. E as duas juntas, também, podem ser 

responsáveis pelo aumento de público nos shows. 

 Pensar essas estratégias e lógicas da música gravada e ao vivo serve para se 

perceber como, no segmento independente, essas práticas diferenciadas se valem 

de um ponto de ação comum, sempre se valendo das articulações com um público 

de nicho e segmentado. 

 

3.2 FESTIVAIS INDEPENDENTES: CULTURA DE EDITAIS, POLÍTICAS 
PÚBLICAS E O FAÇA VOCÊ MESMO 
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Em 2005, o Hurtmold subiu ao palco do teatro do Centro de Convenções na 

Universidade Federal de Pernambuco para se apresentar dentro da programação do 

Festival No Ar: Coquetel Molotov. O evento pernambucano foi um dos primeiros a 

atentar para bandas da cena da nova música instrumental, trazendo a Recife bandas 

como: Elma (SP), Burro Morto (PB), São Paulo Underground (SP), Guizado (SP), 

Labirinto (SP), Ruído/mm (PR), A Banda de Joseph Tourton (PE), além do ícone do 

pós-rock norte-americano, Tortoise. 

 Festivais independentes, como o Coquetel Molotov, foram muito importantes 

para que bandas instrumentais circulassem e pudessem formar algum público ao 

redor do Brasil. Calango (MT), Goiânia Noise (GO), Abril Pro Rock (PE), DoSol (RN), 

entre outros, faziam as bandas saírem de seus circuitos locais e se apresentarem 

para novos públicos. 

Há algum tempo, vários autores – como Herschmann (2007, 2010a, 2012b) e 

Yúdice (2007, 2011) – tem levantado discussões sobre a crise da indústria 

fonográfica, a reconfiguração do mercado e a restruturação da indústria musical, 

abordando, dentre outros pontos: a queda de venda de artefatos físicos (CDs e 

DVDs), a consequente diminuição de faturamento das grandes gravadoras, a 

dificuldade de controle da pirataria e dos downloads ilegais na Internet e o 

aparecimento de novos business para o setor de produção cultural. 

Herschmann (2010a) afirma que a restruturação do negócio da música passa, 

dentre outras coisas, por: a) crescimento das apresentações musicais “ao vivo” – 

shows avulsos, festivais e turnês; b) novas estratégias de comercialização de 

fonogramas desenvolvidas pelas empresas em parceria com plataformas 

multimídias como os jogos eletrônicos (games), aparelhos celulares e sites da 

Internet. 

De fato, o primeiro fator indicado pelo pesquisador é o que mais gera lucros 

atualmente para a indústria, por se tratar de um setor que, particularmente nos 

últimos 10 anos, tem se revitalizado e mostrado fôlego para crescimento e 

oportunidades. Com isso, os shows parecem assumir um papel de protagonismo 

cada vez maior na atual configuração do consumo musical. 

É possível falar que o Brasil nunca viveu um momento tão próspero para o 

mercado de música ao vivo como o atual, visto a quantidade de eventos e dinheiro 

que circula na área – seja através da venda direta de ingresso, patrocínios ou 

contratos de mídia. Nesta perspectiva, é de se reconhecer o protagonismo exercido 
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pelos festivais de música, sejam eles de grande porte (organizados por grandes 

conglomerados do entretenimento e/ou franqueados) ou independentes12 (eventos 

de pequeno ou médio porte organizado por produtores autônomos e/ou coletivos13). 

Com isso, assiste-se a uma profusão de festivais de música – seja no 

mercado mainstream ou independente. São eventos que, além de mobilizar a cadeia 

produtiva da música em diversas frentes, movimentam cada vez mais recursos 

financeiros, interesse da mídia e, sobretudo, se tornam parte do horizonte de 

expectativas e do calendário anual de fãs dos mais variados gêneros musicais. 

Particularmente, o Brasil se mostra como um país onde essas práticas são muito 

mais promissoras já que, mesmo num contexto de crise e retrações economicas 

internacionais, a oferta do mercado de shows ao vivo cresce a cada dia, 

impulsionada, principalmente, pelo apoio estatal e aumento do poder aquisitivo da 

classe C14. 

Esta discussão é muito cara a ideia de cena musical, uma vez que os festivais 

materializam os encontros e articulações existentes dentro dela, através de lógicas 

cada vez mais complexas que dialogam diretamente com os aspectos economicos, 

políticos e culturais de uma cena. Segundo Freire Filho & Fernandes (2006), 

 
(...) a noção de cena musical (...) oferece meios diferenciados para 
compreender os complexos circuitos, afiliações, redes e pontos de 
contato que informam as práticas culturais e as dinâmicas identitárias 
dos grupos juvenis, no âmbitos dos espações urbanos 
contemporâneos. A natureza versátil das cenas problematiza a 
noção de que um simples determinante (classe, gênero, raça) agiria 
como princípio organizador da expressão cultural coletiva. Graças ao 
seu carater flexível e antiessencialista, às suas conotações de fluxo e 
corrente, movimento e mutabilidade, o conceito permite uma 
abordagem mais ampla tanto dos contextos industrial, institucional, 
histórico, social e econômico como das estratégias estéticas e 
ideológicas que sustentam a produção musical urbana. (FREIRE 
FILHO & FERNANDES, 2006, p. 29) 

 

                                                
12 Assim como a indústria fonográfica, o mercado de shows ao vivo também possui uma distinção 
entre festivais de grande porte – eventos que apostam em estratégias para atrair um público massivo, 
são organizados por conglomerados multimidiáticos e do entretenimento em parcerias com grandes 
empresas – e festivais independentes – organizados por produtores autônomos e/ou coletivos 
focados em determinado nicho de mercado, e muitas vezes focados em ou dois gêneros musicais 
particulares, e de pequeno ou médio porte. 
13 O termo “coletivo” ganhou novas conotações a partir da criação do Circuito Fora do Eixo, que 
segundo o site oficial é “uma rede de trabalhos concebida por produtores culturais”. 
14 Pesquisa da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo 
(Fecomercio/SP) mostra que a classe média será a principal responsável por sustentar um 
crescimento acumulado de 40% projetado pela entidade para a economia brasileira até 2020.	  
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A noção de cena, dentre tantos outros pontos discutidos neste trabalho, é 

uma tentativa de se ter uma imagem mais clara das relações entre o local e a 

música que nele é produzida. É necessário, então, atentar que as cenas musicais 

não são resultados de interações puramente sociais, mas também se torna uma 

consequencia das lógicas de produção e comercialização, ou seja, as maneiras 

como a industria se organiza ao tornar a música mais lucrativa, ao segmentá-la. 

 
É no espaço urbano da metrópole que se cristalizam as vatiadas 
expressões sociomusicais juvenis e o emprego do conceito de cena 
pode ajudar a observar as formas pelas quais os participantes dos 
diversos grupos organizam os discursos sobre sua própria produção 
cultural e de que maneira se diferenciam do que é produzido por 
outras cenas da cidade. (FREIRE FILHO & FERNANDES, 2006, p. 
33) 

 

De acordo com Herschmann (2010b), outro ponto importante para a 

conformação das cenas musicais e suas relações com a música ao vivo, sobretudo 

dos festivais, são os encontros e interações interpessoais que acontecem nesses 

eventos que legitimam a existência das cenas. 

 
Assim, (...) poder-se-ia deduzir porque os encontros presenciais 
promovidos pelos concertos pelos concertos avulsos, pelos 
circuitos/cenas e festivais são tão relevantes para a sociedade 
contemporânea. Neste sentido, pode-se começar a comrpeender as 
razões destes eventos estarem ocupando um “lugar” tão significativo 
no universo da música e junto às culturas urbanas, mas também por 
que se apresentariam hoje com uma alternativa em “tempos de 
crise”. (HERSCHMANN, 2010b, p. 283-284) 

 

 Mesmo a cena tendo dimensões virtuais, atreladas ao ciberespaço e às 

práticas digitais de circulação musical, os encontros presenciais são cada vez mais 

importantes – e demandados – para o público e para a afirmação desses fenômenos 

musicais contemporâneos. 

 
Assim poder-se-ia repensar a relação/articulação entre experiências 
presenciais e não presenciais, tácteis e não tácteis, sem depreciar 
aquelas que ocorrem em geral a distância (bastante presente na 
internet e de modo geral no cotidiano). Contudo, é imporante 
sublinhar a relevância das experiências de trocas diretas para a 
atualização do grupo e do sentimento de coletividade. Os encontros 
musicais presenciais, tais como os concertos e festivais de música 
ao vivo, portanto, seriam muito relevantes, pois colocariam o grupo 
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em “epifania”, colaboraria para fazer emergir sentimentos que 
legitimatiam o grupo. (HERSCHMANN, 2010b, p. 284) 

 

São os aspectos econômicos e sociais atrelados aos festivais que configuram 

as cenas musicais como fenômenos que mobilizam afetos e sentimentos de 

coletividade dentre os seus participantes. Ainda segundo Herschmann (2010b), é 

possível identificar esse momento como uma segunda era dos festivais no Brasil. 

Para o autor, é possível destacar dois momentos: a) o primeiro – nos anos 1960 

(Festivais da Canção, na TV Excelsior e Record) e nos anos 1980 e 1990 (não só o 

MPB 80 na TV Globo, mas também os primeiros mega festivais brasileiros como 

Rock In Rio, Hollywood Rock e Free Jazz); b) o segundo – nos anos 2000 em que 

percebe-se eventos divididos em duas vertentes, uns se adequam com o mercado 

mainstream e outros, com o circuito independente. 

O circuito de festivais independentes cresce a cada ano no Brasil. Para se ter 

uma ideia, a Associação Brasileira dos Festivais Independentes (Abrafin), em 2009, 

tinha cerca de 50 festivais associados – mobilizando cerca de 600 bandas e um 

público médio de 300 mil pessoas por ano. Com a ruptura de vários festivais com a 

Abrafin, em 2012, a Rede Brasil de Festivais foi criada como uma alternativa do Fora 

do Eixo à associação, através da criação e articulação de circuitos regionais, 

contabiliza 107 festivais, em 88 cidades e mobilizando seis mil artistas. Isso leva a 

perceber que, atualmente, cidades que historicamente tinham pouca participação no 

cenário independente brasileiro assumem protagonismo nessa nova realidade.  

 
A movimentação maior provocada na cadeia produtiva do rock vem 
dos festivais. Segundo o relatório apresentado pela Abrafin, são 
cerca de 990 pessoas contratadas por ano, além de 564 voluntários. 
Uma média de 52 contratos e 28 voluntários por festival. São eventos 
como o Abril Pro Rock (PE), Mada (RN), Goiânia Noise (GO), Porão 
do Rock (DF), Calango (MT), Eletronika (MG) e Gig Rock (RS). Por 
ano, esses eventos atingem um total de 103.526 pessoas, uma 
média de 5.751 por evento, geralmente dividido entre dois ou três 
dias de shows. (NOGUEIRA, 2009, p. 09) 

 

O jornalista Alex Antunes, em matéria intitulada “A revolução dos festivais 

independentes”, escreveu: 

 
Foi-se o tempo em que os festivais independentes de rock 
espalhados pelo Brasil eram uma trincheira de resistência 
adolescente local, cheios de bandas obscuras e movidos a rock 
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barulhento e testosterona esguichando. Tudo bem, ainda há esses 
festivais “machos”, dos quais o veterano Goiânia Noise, que chegou 
em novembro à sua 15ª edição, ainda é o melhor exemplo - apesar 
do notável amadurecimento. O fato é que o circuito de festivais têm 
se transformado aos poucos em um roteiro variado e inteligente, com 
uma produção profissional e esmerada, e também um celeiro das 
melhores bandas do Brasil. (ANTUNES, 2010) 

 

 O crescimento do circuito, a criação de redes de articulação e o patrocínio 

estatal e privado são as grandes forças que consolidam o mercado independente 

nacional. Com isso, é possível pensar em práticas produtivas que trabalham para o 

surgimento de novos profissionais da cadeia produtiva em âmbito nacional. Então, 

os festivais independentes conseguem disputar espaço entre os pequenos eventos 

de músicas e os grandes festivais, se colocando como uma produção autônoma e 

voltada para a formação de público e bandas ao redor do país.  

Ainda no texto de Antunes: 

 
Heluana Quintas, do festival Quebramar, do coletivo Palafita e da 
banda Mini Box Lunar, de Macapá, acha que nos últimos anos os 
festivais de rock se transformaram em “festivais de comportamento”. 
“O Quebramar está só no segundo ano. Mas já é produto dessa 
visão de que podemos intervir na realidade como um todo, 
politicamente, economicamente, socialmente. E de não encarar o 
festival apenas como uma trincheira estética sectária, o que era o 
problema dos festivais menores. Ou só como um negócio, o que era 
o problema dos festivais grandes”. (ANTUNES, 2010) 

 

 Pode-se perceber, portanto, que os festivais se colocam no mercado da 

mesma maneira que bandas e selos independentes, já que articulam aspectos de 

preocupação estética e lógicas mercadológicas, e é preciso compreender, assim 

como analisado anteriormente, como esses festivais se apresentam como iniciativas 

independentes e, até que ponto, aparecem com certa autonomia.  

Segundo Micael Herschmann: 

 
Pode-se constatar que os festivais vêm crescendo e desenvolvendo 
– para garantir o êxito e/ou sustentabilidade – inúmeras estratégias, 
tais como: utilização de recursos de leis de incentivo a cultura; 
emprega-se o potencial interativo das novas tecnologias digitais 
visando formação, divulgação e mobilização de públicos; pratica-se 
intensa militância na área musical e até rotinas que incluem o 
escambo. Assim, diferentemente dos antigos festivais da canção do 
século passado e dos grandes eventos atualmente realizados no 
Brasil, pode-se dizer que os novos festivais independentes: a) 
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utilizam de forma sistemática a mídia alternativa e interativa; b) os 
artistas divulgados geralmente não têm vínculo com as majors (e 
muitas vezes nem com as chamadas indies); c) e constituem-se em 
importantes espaços de consagração e reconhecimento dos músicos 
dentro do nicho de mercado em que atuam (pois em geral os novos 
festivais são simples mostras, sem premiação). (2010b, p. 272) 

 

Os festivais também desempenham um papel muito importante para a 

consolidação das cenas musical em geral. No presente trabalho que investiga a 

formação da cena da nova música instrumental brasileira considera-se que, as 

práticas musicais desenvolvidas nos festivais são vitais para a legitimação da cena e 

para o surgimento de novos mercados de nicho. Já que, de acordo com as ideias de 

Straw, a cidade, em especial as metrópoles, se colocam como um ambiente 

privilegiado para o consumo de música. Seria possível, então, pensar os festivais 

como uma materialização das articulações das atividades microeconômicas 

desenvolvidas dentro das cenas musicais. 

Segundo Israel do Vale: 

 
Os festivais não cumprem o mesmo papel da mídia tradicional, mas 
legitimaram-se como plataforma de lançamento de novos artistas e 
estratégias de formação segmentada de público, capazes de reunir 
uma legião de insatisfeitos que não se reconhece na música que toca 
nas rádios. Eles são fruto do que muitos consideram uma espécie de 
“nova ordem musical”. Essa nova ordem é resultado deste contexto 
multidirecional da circulação de informação, da disseminação do “fã-
clubismo” numa escala menos devocional e mais cúmplice, via redes 
sociais, da troca gratuita de arquivos musicais. (DO VALE apud 
HERSCHMANN, 2010b, p. 288) 

 

 Do Vale ainda fala sobre a importância dos festivais independentes para a 

legitimação de cenas, entendendo-os como um espaço de materialização das 

práticas musicais e de experiências por parte, principalmente, das bandas e do 

público, além da preocupação dos produtores desses eventos com o 

desenvolvimento das cenas. 

 
(...) acho que a principal distinção entre um Planeta Terra, um Skol 
Beats, um Tim Festival, um Festival de Salvador ou um Planeta 
Atlântida e outros festivais independentes, tais como Abril Pro Rock, 
MADA, Humaitá pra Peixe, Goiânia Noise e Calango está explicitada 
no próprio nome dos eventos. Skol, Tim, Terra, Rede Globo, RBS 
não têm nenhum comprometimento com o desenvolvimento da cena 
musical de uma cidade ou região: são eventos baseados em 
marketing da empresa que os banca ou apoia. (...) Os novos festivais 
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têm alguns papéis na organização do mercado independente. Eles 
ajudam a revelar novos artistas, a profissionalizar pessoas deste 
mercado (roadies, técnicos de som, empresários, assessores de 
imprensa, músicos, etc.), colocam em evidência algumas regiões que 
antes não tinham tradição de produção musical. As majors não se 
importam mais com os artistas destes festivais e todos estão cientes 
disso. (DO VALE apud HERSCHMANN, 2010b, p. 290) 

 

 Mesmo sendo colocados como contrapontos, é válido ressaltar aqui que, 

como se percebe nos dias atuais, os festivais de grande porte são importantes para 

a profissionalização e a própria existência e desenvolvimento do mercado. Enquanto 

os festivais de grande porte se colocam como articuladores da produção musical 

mainstream e/ou artistas indies de sucesso internacional, os festivais independentes 

se mostram como importantes legitimadores da produção indie nacional. Para 

constatar isso basta comparar as programações dos principais festivais 

independentes do Brasil e fazer um levantamento das bandas que mais se 

apresentaram e reparar a trajetória desses artistas após as participações em 

eventos e festivais importantes do circuito. Segundo Bruno Nogueira, 

 
As bandas que mais se apresentaram em 2008 são Macaco Bong (5 
festivais), Curumin e Vanguart (4 festivais), Autoramas, Mallu 
Magalhães e Amp (3 festivais). A de maior evidência, foi selecionada 
destaque do ano pela Revista Rolling Stone, enquanto o Vanguart 
assinou contrato com a major Universal e a cantora Mallu Magalhães 
passou por um processo de superexposição midiática. (2009, p. 09) 

 

 Percebe-se aqui resquícios da antiga dinâmica das relações indie-majors, 

pois os festivais parecem funcionar como vitrines para que essas bandas ganhem 

destaque e capital simbólico para, inclusive, assinar com uma major. Portanto, o que 

se percebe nessa realidade é que o circuito de festivais assume destaque na 

divulgação de novas bandas e novas cenas no cenário independente nacional. A 

formação desses novos circuitos é importante para a circulação de bandas de 

diferentes regiões durante todas as épocas do ano e na aglutinação das práticas 

produtivas do mercado independente nacional. 

 
Assim, poder-se-ia afirmar que o principal papel dos festivais 
independentes é hoje (de qualquer tipo) o de intensificar o 
intercâmbio entre bandas, fanzines, selos, produtores e jornalistas. 
Entretanto, a grande maioria destes eventos atualmente gravita em 
torno do mercado independente. Em um país de dimensões 
continentais, jovens e produtores culturais independentes de cidades 
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distantes do eixo Rio-São Paulo crescentemente se lançaram nesta 
modalidade de evento para garantir um lugar na nova cartografia 
cultural do país. (HERSCHMANN, 2010b, p. 295-296) 

 

Com esse aquecimento do mercado e demanda cada vez maior do público, 

os shows e concertos ao vivo começaram a ser o diferencial na conta bancária dos 

artistas que, para faturar, precisam circular cada vez mais, ao invés de depender 

apenas da vendagem de discos. Principalmente os independentes. 

 
Apesar de ser uma prática anterior ao próprio registro fonográfico, é 
apenas após a entrada da internet que os shows ao vivo passaram a 
fazer um diferencial na conta da música brasileira. E, apenas com 
esse elemento final, a ideia de que uma crise na música é apenas 
uma irreal extrapolação do que estava acontecendo nas grandes 
gravadoras, como afirma Herschmann ao destacar que “a música ao 
vivo tem ganhado espaço frente a essa crise da música, o que nos 
permite afirmar que se há uma crise, é certamente dos fonogramas, 
especialmente produzidos pelas grandes gravadoras”. (NOGUEIRA, 
2009, p. 06) 

 

Por exemplo, para se ter uma ideia do crescimento orçamentário dos festivais, 

alguns passam da cifra dos R$ 100 mil, como o Bananada, enquanto, outros poucos 

dos R$ 500 mil, como o Goiânia Noise. Em reportagem intitulada “(in)dependente? – 

Discussão sobre patrocínio estatal a eventos independentes de música move de 

Petrobras a festivais tradicionais”  para o caderno Ilustrada da Folha de São Paulo, 

Thiago Ney escreveu: 

 
Um dos eventos que fazem parte da Abrafin, o Goiânia Noise é dos 
mais conhecidos festivais indies do país. Em novembro de 2009, fez 
sua 15ª edição, com cerca de 60 bandas e público de 12 mil 
pessoas. Segundo Leonardo Razuk, um dos organizadores do 
Goiânia Noise, o evento teve custo de R$ 700 mil em 2009. Eles 
captaram R$ 200 mil com a Petrobras via Lei Rouanet; R$ 200 mil 
com uma empresa de eletrodomésticos via lei de incentivo estadual; 
R$ 20 mil por meio de patrocínio municipal; R$ 8 mil de uma 
empresa de calçados; e R$ 6 mil do Sebrae. “O resto veio com 
dinheiro de bilheteria e com os bares”, afirma Razuk. “Nos nossos 
festivais, ainda dependemos de bilheteria para pagar custos.” Razuk 
ajuda a organizar, também em Goiânia, o Bananada, cuja 12ª edição 
acontece de hoje a domingo, com 45 bandas e custo de R$ 120 mil. 
Segundo Razuk, foram captados R$ 70 mil via lei estadual e mais R$ 
4 mil de apoio do Sebrae. (NEY, 2010) 
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 Com o crescimento desses festivais e a cada vez maior segmentação desses 

tipos de eventos, começaram a surgir circuitos específicos dedicados a gêneros 

musicais particulares. Por exemplo, é possível visualizar um circuito de festivais 

dedicados ao indie rock, como também ao jazz. Mas, também, começaram a surgir 

festivais independentes dedicados à nova música instrumental brasileira. 

 O primeiro e o mais significativo deles é o Festival Produto Instrumental Bruto 

(PIB). O festival nasceu a partir da percepção da organização para a movimentação 

que acontecia em cima de bandas instrumentais em todo país, daí a ideia de reunir 

num mesmo palco nomes emergentes do cenário. O formato misturava 

características dos antigos festivais da canção, popularizados nas décadas de 1960 

e 1970, com os novos modelos que estavam surgindo. Ao mesmo tempo em que as 

bandas concorriam pelo melhor show da noite (aspecto competitivo dos festivais da 

canção), o festival sempre agregou oficinas sobre música livre e novos meios de 

produção musical, bem como debate com personagens que atuam na cena de 

música instrumental para discutir a atual conjuntura e o mercado da nova cena 

(característica dos novos festivais, que, seja por contrapartida obrigatória – quando 

contemplado em editais – ou por estratégia de dinamização das atividades). Estas 

características de oferecer oficinas debatendo produção e debates em torno do 

mercado de música estão conectadas aos novos papéis agregados aos músicos, ou 

sejam, não se trata mais só de tocar, compor e gravar bem como de saber gerenciar 

a própria carreira. 

O festival já teve três edições realizadas: 2007, 2009 e 2010. Já participaram 

do PIB 39 bandas instrumentais, dentre elas: Tigre Dente de Sabre (SP), Elma (SP), 

Fantasmagore (RJ), Macaco Bong (MT), Retrofoguetes (BA), Pata de Elefante (RS), 

Fóssil (CE), Labirinto (SP), Mama Cadela (SP), Epcos (PE) e Huey (SP). 

Acompanhar a evolução do festival é perceber os contrastes do incentivo 

público e privado para iniciativas mais segmentadas. A primeira edição foi financiada 

com a verba recebida de um edital da Secretaria de Cultura de São Paulo e as 

outras duas, basicamente, através da lei de incentivo15 estadual com dedução no 

pagamento do ICMS. Também é possível inferir desses dados transformações 

significativas nas próprias políticas culturais brasileiras que se antes pareciam 
                                                
15 A Lei Estadual de Incentivo à Cultura é o mecanismo de fomento de produção cultural cuja 
finalidade é a concessão de incentivos fiscais voltados para a realização de projetos culturais. Além 
das leis estaduais, existe a Lei Rouanet, regulada pelo Ministério da Cultura e de abrangência 
nacional. 
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focadas na manutenção do chamado patrimônio histórico e das produções 

audiovisuais, hoje abarcam, inclusive festivais de música que giram em torno do 

indie rock e do rock instrumental. 

No primeiro ano, contemplado no edital, o festival teve um custo total de R$ 

60 mil, enquanto no segundo foi aprovada pela Secretaria de Cultura de São Paulo a 

captação junto a empresas privadas do valor de R$ 186 mil via lei estadual de 

incentivo fiscal, enquanto na terceira foram aprovados outros R$ 150 mil para 

captação. 

Mas, por si só, a aprovação na lei de incentivo estadual não garante a 

realização do festival. Neste caso, com a aprovação na lei, é preciso encontrar 

empresas privadas que patrocinem o evento e tenham o desconto no imposto. 

Porém, encontrar empresas que tenham queiram investir não é uma tarefa fácil e 

isso tem embargado muitas práticas culturais independentes ao redor do país, o 

Festival PIB é uma delas. Com a lei de incentivo aprovada, inscrições abertas, 

divulgação das bandas selecionadas para a edição do ano passado, o festival 

fechou o ano de 2012 sem ser realizado. 

 
A falta de política pode causar a descontinuidade dos projetos, uma 
vez que os interesses de marketing das empresas mudam a cada 
ano, os funcionários das empresas mudam e nessas se perde uma 
boa parceria. O alerta é da produtora cultural Inti Queiroz, que 
atualmente está em busca de patrocínio para a edição 2012 do 
Festival PiB – Produto Instrumental Bruto. Em mais de 10 anos de 
trabalho com projetos que utilizam leis de incentivo, Inti já teve mais 
de 50 aprovados, 10 pela sua atual produtora e mais de 40 de 
parceiros com quem trabalhou tanto na formatação quanto na 
produção e gestão. Mais da metade deles não conseguiu nenhum 
centavo de patrocínio. Dos 10 aprovados pela produtora própria, a 
maioria na área de música instrumental, apenas três conseguiram 
verbas para realização, via lei do ICMS-SP: duas edições do Festival 
PIB (2009 e 2010) e uma edição do Expresso Jazz SP (2011). 
(HERCULANO, 2012) 

  

Caso semelhante aconteceu com o festival mineiro Pequenas Sessões. O 

evento que é organizado por músicos da banda Constantina era bancado com 

dinheiro do bolso dos próprios músico e pago com a renda obtida na bilheteria. O 

festival é dedicado exclusivamente a bandas e artistas que tem trabalho voltado para 

a música contemporânea instrumental ou experimental. Uma das características do 

festival era o intercâmbio musical entre artistas oriundos de gêneros musicais e 
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estilos diferenciados. O festival já teve quatro edições: duas em 2008, uma em 2010 

e uma em 2011. Já participaram: Constantina (MG), Lise (MG), Barulhista (MG), 

Ruído/mm (PR), M Takara 3 (SP), Juan Stewart (ARG), Porto (SP), Labirinto (SP) e 

Superquem (SP), dentre outros. 

A primeira edição bancada com verba de bilheteria recolheu R$ 600, a 

segunda recolheu ainda menos R$ 200, para a terceira edição, a organização do 

evento conseguiu aprovação na lei estadual de incentivo a cultura de R$ 126 mil 

para captação junto a empresas privadas. Desse valor, o programa Conexão Vivo 

alocou R$ 70 mil e fez do festival parte da sua rede. 

Com projeto aprovado na lei de incentivo a cultura de Minas Gerais, o festival 

também não conseguiu captar patrocínio com empresas privadas e também passou 

o ano de 2012 sem ser realizado. Mesmo sendo uma ferramenta largamente 

utilizada, as leis de incentivo fiscais não são a única solução para patrocínios e tem 

se mostrado como um instrumento subutilizado e por vezes falho, já que além de ser 

um gargalo, não garante a realização das atividades.  

 De acordo com reportagem publicada no site Cultura e Mercado, “Para quem 

vive de cultura: os desafios do patrocínio cultural”, existem alguns motivos para a 

falta de êxito de produtores culturais independentes com projetos aprovados nas leis 

de incentivo. Dentre eles, pode-se destacar o crescimento da demanda por 

patrocínio, a falta de conhecimento sobre a lei e como utilizá-la por parte dos 

produtores independentes, além da falta de política das empresas para o patrocínio 

cultural. 

 
“De uns anos pra cá, as leis de incentivo conseguiram uma 
abrangência bem maior, principalmente após 2005, e o volume de 
produtores que utilizam as leis aumentou muito. Triplicou o número 
de projetos e o mercado não conseguiu absorver essa demanda”, 
afirma. 
Ela acredita que uma das maiores dificuldades encontradas por 
quem busca um patrocínio é a falta de informação nas empresas 
sobre os benefícios fiscais das leis de incentivo. “Nos departamentos 
de marketing que tive contato, maioria de grandes multinacionais, o 
desconhecimento sobre o funcionamento das leis é assustador”, 
conta. 
Outros pontos de dificuldade, segundo Inti, são a falta de know how 
dos próprios produtores – “tanto em planejar e formatar um projeto, 
quanto em criar um bom plano de captação de recursos” – e a falta 
de know how e contatos dos captadores que buscam as verbas para 
projetos médios e pequenos. “Além de não terem conhecimentos 
reais sobre a área artística, a maioria não se dá ao trabalho nem de 
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ler o projeto que está vendendo. Trabalhei dois anos numa grande 
produtora como filtro de projetos de duas empresas gigantes em 
patrocínio. Recebia em média 50 pedidos de patrocínio por dia. Pude 
perceber que a grande maioria dos produtores além de não saberem 
escrever seus projetos, sabiam menos ainda como captar. A maioria 
deles não tinha nenhum planejamento de ações de contrapartidas, 
nem de mídias de divulgação. Total desconhecimento de ferramentas 
básicas de marketing”, lembra. 
Já os captadores demonstravam desconhecimento total do que 
estavam vendendo. “Vendiam aquilo como um produto qualquer, sem 
nenhuma pesquisa da parte artística, nem do público alvo real 
desses projetos. É muito fácil falar de números. Mas gente de 
verdade, isto é, os consumidores das marcas, não são apenas 
números”, completa. (HERCULANO, 2012) 

 

 Além desses problemas, os produtores culturais também esbarram em outros 

gargalos. Ainda segundo a matéria, alguns acham que o governo está “ausente” 

nesse processo de patrocínio cultural, já que transfere a responsabilidade de 

angariar os recursos aos próprios produtores, mesmo o dinheiro investido pelas 

empresas sendo valores a serem pagos em impostos e, logo, se caracterizariam 

como recurso público. 

 
Para Mancini, entre as várias dificuldades encontradas pelo grupo 
está a de conseguir fazer com que o projeto chegue até o futuro 
patrocinador. “Os grandes patrocinadores trabalham diretamente 
com os seus captadores, o que torna o contato mais difícil. Muitas 
empresas só se preocupam em patrocinar projetos que tenham 
visibilidade/mídia, dessa forma, normalmente, nós produtores 
estamos dependentes da área de marketing para aprovação, o que 
acaba inviabilizando. Muitas esquecem que esse dinheiro é público”, 
lembra. (HERCULANO, 2012) 

 

Uma das soluções colocadas em pauta seria a ampliação dos Fundos 

Nacionais e Estaduais de Cultura, já que seria uma maneira de que o governo 

retome um papel mais atuante no financiamento de ações formadoras de público e, 

que atualmente, tem pouca visibilidade. A exemplo dos festivais PIB e Pequenas 

Sessões. 

 
Para ele, a solução é ampliar o Fundo Nacional de Cultura, para que 
mais projetos possam ser aprovados sem a necessidade dos 
produtores terem que “passar o chapéu” nas áreas de marketing das 
empresas. “Dessa forma, o Ministério da Cultura poderia exigir mais 
dos produtores as contrapartidas com benefícios reais para uma 
população menos favorecida. Infelizmente temos muitos grandes 
projetos aprovados que pouco devolvem para a população. É 
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importante criar editais onde os produtores sejam incentivados a 
levar suas produções para comunidades carentes e principalmente 
cidades que tenham pouco acesso à cultura”, sugere Mancini. (...) 
Além disso, defende que o Estado deve ter um papel mais atuante. 
“O governo acha que está fomentando a cultura só porque coloca o 
logo ‘apoio do Ministério da Cultura, Lei Rouanet, bla bla bla, mas na 
verdade, o trabalho de captar o recurso é todo do projeto. Se alguém 
não tivesse batido na porta de uma empresa pra pedir apoio, não 
tinha logo de Lei Rouanet nenhuma.” (HERCULANO, 2012) 

 

Mesmo com essas dificuldades os festivais acabam criando uma certa 

dependência das leis de incentivo e é possível dizer que o planejamento de alguns 

eventos passam pela aprovação do projeto e captação de recursos junto a 

empresas. Anderson Foca, produtor do festival DoSol e músico da banda 

Camarones Orquestra Guitarrística (RN), afirma que os patrocínios estão dentro das 

lógicas de sustentabilidade do festival. 

 
O Roskilde e o Glastonbury tem cada um mais de 50 anos de 
existência e ainda dependem de patrocínios para serem realizados. 
Qualquer evento grande, seja ele da vanguarda ou pop precisa. Essa 
discussão é uma tremenda bobagem. Se é bom, se tem relevância, 
se as pessoas gostam o projeto vai arrumar financiadores. E assim a 
roda gira. O DoSol seria deficitário sem patrocínio mas considero que 
a sustentabilidade do festival está no seu conteúdo, por isso 
consegue patrocínios na maioria das edições. Isso também é 
sustentabilidade. (FOCA, 2012) 

 

 Mas, nem só de projetos de lei de incentivo sobrevivem os festivais 

independentes. A exemplo do que ocorre em outros nichos do mercado, na cena da 

nova música instrumental também tem eventos que são bancados do próprio bolso, 

ao estilo “faça você mesmo”. São eventos que não contam com patrocínios diretos, 

apenas com dinheiro recolhido da bilheteria e, quase em sua totalidade, não se 

pagam. 

 Mais uma vez vale frisar que o presente trabalho não pretende apontar 

“fórmulas” corretas para a gerência de um festival, nem qualificar determinada lógica 

produtiva como melhor ou pior, mas apenas analisar modelos que se sobrepõe e 

coexistem em um mesmo ambiente cultural. 

 Um exemplo16 de festival que acontece sem patrocínio direto é o Sinewave. 

Como já analisado no capítulo anterior, iniciativas como o Sinewave não se mostram 

                                                
16 Mesmo não sendo um festival, vale citar o espaço “Nega Fulô” em Cabo Frio, mantida por Mateus 
Pagliadis. Sem patrocínio, Mateus leva shows a cidade e os realiza na própria casa. Já passaram por 
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como práticas musicais sustentáveis, muito embora continuem existindo, e apontam 

para realidades alternativas aos modelos produtivos, não só das grandes 

gravadoras, como também independentes, onde se trabalha com perspectivas de 

lucro. Outra coisa, discutida anteriormente, é como, enquanto netlabel, ele se insere 

num mercado de nicho através de lógicas para a criação de um mercado específico 

e militância de bandas e artistas do casting. 

 Segundo o jornalista Fernando Augusto Lopes, práticas como os festivais 

promovidos pela Sinewave são iniciativas que se mostram importantes por 

trabalharem na descentralização das práticas musicais e se colocam como opções 

para formação de plateias nas cidades em que ocorrem. 

 
O trabalho que o Elson, o Lucas e o Luiz fazem é pra aplaudir, fazer 
estátua em praça pública, essas coisas. Uma pena que eles não 
ganhem dinheiro lá. Deveriam. As edições do Sinewave Festival em 
alguns cantos do Brasil é o que eles fazem pra dar espaço físico – e 
não só virtual, como é no selo – a essas bandas. Vejo muita gente 
pedindo pra acontecer em São Paulo, eu mesmo peço, mas não sei 
se vale a pena o esforço pra meia dúzia de gato pingado aparecer. É 
um festival que deveria colocar trezentas pessoas com facilidade, 
mas o público... Gostaria que todos pudessem ganhar dinheiro, sem 
precisar de leis de incentivo. Dinheiro vindo da vontade do público de 
consumir esses produtos. Mas isso não ocorre com a Sinewave, não 
ocorre com nenhuma outra, infelizmente. Então, a importância da 
Sinewave e desses outros selos é de guerrilha pessoal mesmo, um 
lance de abnegação, de fazer por gostar. Mas eles precisam 
continuar, quem gosta de música precisa torcer pelo sucesso deles, 
porque são a saída contra essa música mais-do-mesmo que se vê 
nos nossos indigestos blogues indies-festivos copiadores de 
publicações estrangeiras e de assessorias e selos “toma um ingresso 
um disco pra sortear, me dá uma resenha elogiosa”. Essa 
descentralização é saudável. (LOPES, 2012) 

 

 Percebe-se na fala acima que dentro do universo da cena é possível localizar 

outras manifestações, a sombra da nova música instrumental brasileira são os 

festivais indies, local que, curiosamente abrigou inicialmente as bandas 

instrumentais, isso mostra que com ampliação do espaço de circulação e com a 

afirmação do nicho, cenas como essa ganham autonomia e afirmam-se através de 

tensões oriundas de espaços que antes pareciam homogêneos. O festival surgiu em 

2009 como um desdobramento das atividades do netlabel. Com expectativas 

modestas com relação a público e faturamento, o evento já foi realizado sete vezes, 
                                                                                                                                                   
lá bandas como Elma (SP), Labirinto (SP), Lise (MG), Barulhista (MG), Chinese Cookie Poets (RJ), 
dentre outras. 
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sendo duas edições em São Paulo, uma no Rio de Janeiro, três em Curitiba e uma 

em Porto Alegre. Dentre as bandas que já passaram pelo festival se destacam: 

Macaco Bong (MT), Herod Layne (SP), SOMA (SP), Hoping To Collide With (SP), 

Ruído/mm (PR), Huey (SP) e Sobre a Máquina (RJ). O objetivo com a iniciativa não 

seria propriamente gerar renda e, sim, atrair atenção da mídia, dos jornalistas e do 

público para as bandas e consequentemente, o selo virtual. 

 
Acho que ajuda a consolidar a marca, dando espaço para as bandas 
mostrarem seu trabalho em cima de um palco. Os festivais são de 
pequeno porte, mas vejo que o selo cresce com essas iniciativas, e 
público e banda saem satisfeitos. O papel da Sinewave é fazer a 
curadoria e organização do festival. Mas mesmo tendo um leque 
enorme de bandas, gostamos de convidar bandas de fora do selo 
para completar o line-up. Não gosto da ideia de parecer uma 
"panelinha" fechada, por mim quanto mais bandas com o perfil que 
procuramos, melhor. Daí que toda edição do festival sempre abrimos 
espaço para bandas convidadas. (BARBOSA, 2012) 

 

 Assim como no selo, o festival também se mostra focado em um público de 

nicho, mas também apostando na diversificação e crescimento a partir da realização 

de shows em outras cidades com bandas do selo e convidadas. Um detalhe 

importante é que os festivais são organizados pelas próprias bandas do selo em 

suas cidades e os grupos de fora viabilizam os custos para chegar e fazer o show. 

 
Sim, por isso que o festival leva o nosso nome. Mas eu sempre 
relembro que não são só bandas da Sinewave que tocaram. 
Inclusive, já adiantando, a gente está tentando organizar outra edição 
em Curitiba, porque deu tão certo que a gente já quer fazer outra, 
com o pessoal da This Lonely Crowd organizando de novo. O de 
Porto Alegre foi o pessoal do Loomer que organizou, e eles foram 
atrás da casa, do equipamento. No Rio de Janeiro, foi o Cadu, do 
Sobre a Máquina, que organizou. A gente precisa terceirizar isso. 
Mas toda a organização foi feita por e-mail todos os dias, a gente 
combinando escalação, lugar. Tudo isso na lógica do do-it-yourself.  
(...) A gente tá aprendendo com esses festivais. Nos de São Paulo a 
repercussão foi pequena, isso em 2009. Agora, em Curitiba, em 
Porto Alegre, a recepção foi bem maior. Tem outras cidades que já 
tão pedindo: “quando é que vocês vêm pra cá?”. Então… A gente tá 
fazendo alguma coisa certa, sabe? Não entra dinheiro, mas acredito 
que a coisa certa tá sendo feita. (BARBOSA, 2011) 

 

Outra característica em comum é que os festivais também se caracterizam 

como iniciativas “de banda para banda”, já que os próprios músicos estão envolvidos 
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nos processos produtivos (reserva da casa, aluguel do som, divulgação), artísticos 

(se apresentam com suas bandas) e, por vezes, também são público.  

 
Mais do que isso: antes de ser músico e produtor, eu sou público. 
Então eu consigo enxergar três lados. Pensando como produtor, não 
é viável eu pagar cachê fixo ou tentar bancar o custo de viagem de 
uma banda sabendo que o público é pequeno, mas eu quero fazer 
acontecer. Eu falei isso numa entrevista uma vez: eu como produtor, 
chamando bandas nesse nosso nível Sinewave, se alguém cobrar 
um cachê, eu vou virar pro cara e falar, desculpa, mas eu não pago 
cachê. Se ele quiser tocar de graça, beleza, mas eu não tenho como 
bancar esse pagamento. E aí eu me coloco como banda: eu não 
posso fazer isso porque eu me coloco no lugar do produtor. Eu não 
tenho público suficiente para poder pedir um pagamento justo. E 
como público... Eu sei que o público desse tipo de banda é pequeno, 
e as contas não fecham. Então, vamos tocar do jeito que a gente der. 
(BARBOSA, 2011) 

 

Mesmo sem retorno financeiro imediato, os festivais são realizados buscando 

um retorno em mídia que recompense os custos com a viagem, hospedagem e 

alimentação. Essa moeda de troca tem sido o que mantem o festival, as bandas e o 

selo em evidência. 

  
A gente vende ingresso sim, mas nenhum festival chegou a cobrir 
10% de seu custo. Mas a gente sabe disso, é uma coisa consciente, 
até pelo fato de tocar post-rock, que não é uma coisa famosa, o 
público vai ser bastante reduzido. Procuramos sempre chamar uma 
banda local para tocar, mas outras mais próximas - no festival de 
Curitiba, teve também outra banda de Porto Alegre - e procuramos 
deixar claro para elas que a gente não cobre os custos. A moeda que 
a gente tem é tentar fazer a divulgação do nosso trabalho: é pra 
pagar em mídia. Você vai gastar dinheiro do seu bolso, mas eu vou 
tentar colocar você em algum site, blog ou coisa do tipo. E a gente 
procura também fazer essa divulgação massiva via internet. Se, de 
repente, alguém for no festival e depois fizer uma resenha, isso é o 
que importa para nós. Esse é o nosso retorno. (BARBOSA, 2011) 

  

É importante perceber essas diferentes realidades para se entender que 

mesmo em organizações de nicho e segmentadas, como a cena da nova música 

instrumental, é possível detectar distintas lógicas e práticas produtivas. Todas essas 

estratégias mostram como o momento atual é diverso e complexo, além de requerer 

cada vez mais articulações de seus agentes – sejam eles bandas, donos de selos ou 

produtores de festivais – para a distribuição e circulação do produto musical – um 

concerto ao vivo ou um disco, por exemplo. 
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 Ao mesmo tempo em que existem iniciativas que buscam se colocar como 

economicamente autônomas e sustentáveis se valendo de inserção em editais, leis 

de incentivo a cultura e patrocínios diretos, ainda existem práticas financeiramente 

deficitárias movidas pelo afeto e motivações pessoais que buscam visibilidade e 

projeção midiática e ambos disputam o mesmo espaço dentro de um mercado 

segmentado, marcado por crises e que atualmente passa por um processo de 

reconfiguração. 

 Como colocado por Kruse (2003), estudar as cenas é perceber essas 

dinâmicas sociais, econômicas e culturais envolvidas no surgimento, 

desenvolvimento e consolidação de um fenômeno musical urbano. E mais do que 

isso, é entender como a sobreposição de produções musicais diferenciadas, 

contradições e diferentes modos de atuação ligam esses fenômenos ao seu público. 

 
Desde o começo dos anos 1990, a noção de cena, primeiramente 
mencionada por Will Straw (1991), foi largamente utilizada como um 
modelo para pesquisas acadêmicas sobre produção, performance e 
recepção da música popular. Trabalhar com a perspectiva das cenas 
focadas em situações onde músicos, estruturas de apoio e fãs criam 
coletivamente a música para o próprio divertimento. (BENNETT & 
PETERSON, 2005, p. 03) 

 

 A partir do presente trabalho e do caso aqui analisado, a cena da nova 

música instrumental no Brasil, espera-se colaborar para as discussões não só sobre 

os fenômenos musicais urbanos contemporâneos, mas, também, para os estudos 

sobre o mercado independente de um modo geral. Colaborando, assim, para uma 

dinamização e renovação da ideia de cena musical, buscando abarcar, dentro da 

pesquisa, as contradições, disputas e tensões existentes da própria noção e desse 

período de instabilidades e incertezas. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
  

 

Como foi possível observar ao longo da feitura desta dissertação, as práticas 

musicais contemporâneas estão longe de se mostrarem homogêneas. Cada vez 

mais percebe-se o surgimento de novas lógicas e estratégias produtivas que 

distinguem artistas, bandas e produtores dentro de um mesmo cenário cultural, além 

disso, a coexistência de formatos de consumo musical, pautados pelos fãs, 

transformam e reconfiguram essas estratégias do segmento, o que destaca os 

aspectos processuais e dinâmicos que envolvem a produção, circulação e 

apropriação de música na comunicação e cultura contemporâneas. 

É nessa conjuntura, marcada pelas incertezas sobre o futuro da música e 

constante quebra de paradigmas firmados pela indústria do século XX, que as cenas 

musicais contemporâneas emergiram como um lugar de disputas e tensões 

simbólicas ao redor da produção musical de um nicho de mercado particular. São 

essas disputas e tensões que vão moldar os processos de surgimento, 

reconhecimento e legitimação da cena, mostrando que, ao mesmo tempo, é possível 

ter dentro dela diferentes realidades econômicas, políticas e culturais que reforçam a 

pluralidade e complexidade desses fenômenos. 

A partir da análise da formação da cena da nova música instrumental 

brasileira e fazendo uso das teorias de pesquisadores dos Estudos Culturais e da 

Comunicação, o objetivo do presente trabalho foi buscar uma compreensão mais 

ampla das forças que atuam na produção, circulação e consumo da música em 

mercados segmentados. Buscando contribuir para o entendimento das dinâmicas 

produtivas, econômicas e culturais, não só da nova música instrumental, mas da 

música independente como um todo, já que mesmo transitando em diferentes 

circuitos, todo o cenário se mostra cada vez mais interligado. 

 O estudo das cenas musicais, proposto por Will Straw, Andy Bennett, Richard 

Perterson, João Freire Filho, Jeder Janotti Jr, Holly Kruse e Simone Sá, além dos 

trabalhos de Micael Herschmann e George Yúdice,  apontam para uma intersecção 

entre o caráter afetivo e comunicacional das cenas com as práticas produtivas 

contemporâneas, a partir da formação de pequenos nichos de mercado, dentro de 

um cenário cada vez mais complexo. 
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 É importante salientar que, mesmo que o cenário independente venha 

passando por um processo de profissionalização em todos os elos da cadeia 

produtiva, a maior parte desse segmento permanece a margem do planejamentos 

das políticas públicas atuais. Portanto, é importante, e necessária, a criação de 

novas estratégias de investimento para o fomento de novos produtos das indústrias 

culturais regionais – sejam eles festivais independentes de música, mostras, 

gravação de CDs ou DVDs de artistas locais, entre outros – para que os mercados 

locais sejam consolidados e cada vez mais autossustentáveis, principalmente se 

tratando de projetos deficitários.   

Outro ponto importante é que o cenário independente brasileiro passa por um 

período de importantes mudanças e transformações. Por isso, a pesquisa 

acadêmica sobre esse cenário torna-se cada vez mais importante. Servindo não só 

para análises destes fenômenos bem como para o debate em torno das 

possibilidades de crescimento e profissionalização destes espaços, sem perder de 

vista seus aspectos estéticos e afetivos. A Comunicação tem um importante papel 

nesta conjuntura, auxiliando na compreensão de um cenário que mesmo se 

mostrando mais favorável do que nunca para a produção e distribuição musical, 

ainda apresenta muitos desafios a serem superados. Pois, hoje, já não cabe mais a 

velha dicotomia entre o local (regional) e global, de alguma forma os circuitos e as 

cadeias estão interconectados em gradações diferenciadas.  

Uma saída que me parece adequada para a superação desses desafios é a 

reformulação de políticas públicas voltadas para mercados locais e segmentados, 

aproveitando esse momento de efervescência e organização cultural em todo o país.  

Investindo em práticas culturais minoritárias que ainda não conseguiram alcançar a 

sustentabilidade econômica e possibilitando aos produtores culturais e/ou artistas e 

banda uma maior autonomia para o exercício de suas atividades, em sintonia com 

os novos modos de consumo musical contemporâneos. 

Apesar de todo esforço em torno da profissionalização e da busca por 

viabilidade dos consumos musicais de nicho presentes nas cenas musicais não se 

deve obliterar o fato de que boa parte da economia criativa que movimenta esse 

singular mercado de música está conectado a esforços de sujeitos que fazem parte 

da cena da nova musica instrumental brasileira por acreditam nas possibilidades de 

investir afetivamente na qualidade de práticas musicais que não seguem, 

necessariamente, parte dos modelos de negócios da música firmados ao longo do 
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século XX que parecem priorizar, ao contrário dos fenômenos aqui analisados, a 

música enquanto commodity. Como foi possível notar ao longo da dissertação não 

se trata mais de voltar a dicotomia ingênua arte vs mercado e sim, reconhecer que 

paixão e economia podem estar juntas, mostrando que pelo menos para alguns 

músicos, críticos e produtores, a militância na cena é parte de um processo da 

procura de se buscar, ao mesmo tempo, práticas de labor e exercícios da paixão. 

Talvez, a maior contribuição deste trabalho seja mostrar a importância de se 

estudar a reconfiguração do mercado musical a partir das cenas e como essas 

organizações de nicho constituem novos desafios para a música independente 

brasileira. Buscando, principalmente, construir esses fenômenos a partir de um 

processo dinâmico que leva em conta, não só o mapeamento de uma cena, mas os 

modos pelos quais elas emergem – pensando as contradições, crises e rupturas 

como parte de um processo que envolve lógicas econômicas, politicas e culturais 

atreladas a processos de distinção de seus atores sociais. 

Espera-se, assim, contribuir para o estudo das cenas musicais, que vem 

crescendo nos últimos anos, oferecendo novas possibilidades de leituras sobre um 

fenômeno particular atrelada a discussões sobre as cenas musicais em sentido 

amplo. Pois, com o aumento da quantidade e qualidade das pesquisas na área 

pode-se chegar a alternativas para a superação dos desafios e entraves que estão 

postos para a música independente nacional. 
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APÊNDICES 
 
 
A. ENTREVISTA ELSON BARBOSA (CRIADOR DO NETLABEL SINEWAVE E 
MÚSICO DA BANDA HEROD LAYNE) 
 
Pergunta: Você acha que é possível falarmos em uma cena da nova música 
instrumental brasileira? Como você vê essa cena aí em São Paulo? E no 
Brasil? 

Resposta: É difícil dizer. Existem diversos núcleos de bandas com elementos em 

comum, mas não sei se o fato de serem instrumentais gera uma cena propriamente 

dita. Não vejo uma banda de metal instrumental tão próxima de uma de surf music, 

por exemplo. Mas se segregarmos em subnúcleos (metal, post-rock, surf music) 

desconsiderando a ausência de vocais como critério, aí sim começamos a ver uma 

cena - shows em conjunto, blogs e sites especializados cobrindo, etc. Acho que se 

generalizar para "nova música experimental", independente de ser instrumental ou 

não, aí dá pra enxergar cenas mais claras. Em São Paulo existem diversos desses 

núcleos, e acho que tende a crescer. Sempre temos bandas com elementos em 

comum tocando juntas. No Brasil também existe essa tendência, mas talvez com as 

bandas se agrupando mais virtualmente do que dividindo o mesmo palco. A internet 

agrupa tudo mais facilmente. 

 

Pergunta: No que você acha que a Sinewave contribui pra cena? 

Resposta: Acho que em consolidar a imagem de que existe um grupo de bandas 

com elementos em comum que atendem a uma parcela de público específica. A 

Sinewave nasceu justamente com essa ideia de agregar bandas que gostamos, 

mesmo que morem do outro lado do país. A quantidade de bandas excelentes e 

desconhecidas acabou chamando a atenção. Gosto de pensar que a Sinewave teve 

uma contribuição na divulgação disso. 

 

Pergunta: Você poderia explicar a importância da Constellation para a criação 
do Sinewave? 

Resposta: Acho que a principal característica da Constellation que nos influenciou 

foi o fato de existir claramente uma curadoria ali. Não é qualquer artista que lança 
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um disco pela Constellation, precisa ter um certo perfil experimental ou lo-fi. O 

mesmo dá pra dizer sobre outros selos segmentados, como a Hydra Head, Neurot, 

Relapse, Southern Lord, Ipecac. Você pode nunca ter ouvido falar da banda, mas se 

saiu por um desses selos, já existe uma pré-disposição em conhecer o trabalho. Era 

isso que buscávamos - um perfil, um filtro. E acredito que foi nosso maior acerto. 

Com a quantidade astronômica de informação que existe hoje disputando o seu 

clique, segmentação é o melhor caminho. 

 

Pergunta: Você poderia passar um panorama da Sinewave em números? 
Artistas, discos, downloads. 
Resposta: Temos atualmente 109 discos lançados de 59 artistas diferentes, 

contando coletâneas. Downloads o último relatório que tiramos foi em janeiro desse 

ano, e contabilizávamos 97 mil downloads. Tenho certeza que já passamos de 100 

mil, talvez 120 mil.  

 

Pergunta: Você acredita que o caminho para a Sinewave é apostar no nicho? 

Resposta: Sim, totalmente. Até comentei isso na resposta 3). Foi nosso maior 

acerto, e pretendemos continuar apostando nisso. 

 

Pergunta: Você conseguiria definir o porque da existência de um netlabel 
como o Sinewave? 

Resposta: Porque existe espaço, basicamente. E porque existem duas pessoas que 

se dispõem a investir um pouco de tempo e dinheiro (o mínimo para manter um site 

no ar) em pesquisar bandas novas e ajudá-las, mesmo que seja distribuindo alguns 

links. E porque existe uma demanda de público, mesmo que pequena, que presta 

atenção nos nossos lançamentos, baixam, ouvem e comentam. A informação 

circula. 

 

Pergunta: Qual a importância que você vê no Sinewave hoje? 

Resposta: Não sei, é difícil dizer. Vejo que muita gente vê o selo como um dos 

nortes dessa cena experimental brasileira. Mas confesso que não sei dizer o quanto 

isso é importante. A quantidade de mídia que geramos é mínima. O público médio 

que lê a Rolling Stone, ou nem sequer lê nada, dificilmente ouviu falar de alguma 

banda nossa. A importância é restrita ao nicho. 
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Pergunta: E os festivais do Sinewave? No que você acha que eles agregam ao 
netlabel? E o que o netlabel agrega ao festival? 

Resposta: Acho que ajuda a consolidar a marca, dando espaço para as bandas 

mostrarem seu trabalho em cima de um palco. Os festivais são de pequeno porte, 

mas vejo que o selo cresce com essas iniciativas, e público e banda saem 

satisfeitos. O papel da Sinewave é fazer a curadoria e organização do festival. Mas 

mesmo tendo um leque enorme de bandas, gostamos de convidar bandas de fora do 

selo para completar o line-up. Não gosto da ideia de parecer uma "panelinha" 

fechada, por mim quanto mais bandas com o perfil que procuramos, melhor. Daí que 

toda edição do festival sempre abrimos espaço para bandas convidadas. 

 

Pergunta: Você acredita que práticas digitais como o Sinewave são a saída 
para nichos como a cena da nova música instrumental? 

Resposta: Não só instrumental, mas de qualquer gênero. Acho primordial explorar a 

internet para se juntar a outras bandas e crescerem juntas. Cena é isso. 

 

Pergunta: Quais são os principais desafios para uma banda instrumental hoje? 

Resposta: Acho que nada muito maior do que os desafios das bandas com vocais - 

fazer shows, gravar um bom disco, sobreviver sem ganhar dinheiro etc. Talvez 

exista uma pequena barreira para o público que gosta de cantar o refrão junto, mas 

por outro lado é muito mais fácil ganhar a atenção de um determinado público 

fazendo som instrumental do que forçando um vocal ruim ou uma letra fraca. Mas 

generalizando, o desafio é o mesmo. 

 

Pergunta: Você acredita que hoje o cenário está melhor para bandas 
instrumentais? 

Resposta: Acho que sim. Diversas bandas instrumentais andam fazendo trabalhos 

excepcionais por aí. 

 

Pergunta: Como você encara os festivais independentes hoje? Como eles se 
inserem no planejamento da banda? Poderia citar alguns? 

Resposta: Vemos com bons olhos, e temos planos de investir mais em festivais a 

partir do ano que vem. Nesses seis anos de banda vimos que tocar em festivais vale 
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a pena para o currículo da banda - talvez até mais do que fazer um show local para 

um público pequeno. Tocamos em alguns festivais - Calango (Cuiabá) em 2009, 

LAB (Maceió) e Contato (São Carlos, SP) em 2011, diversos Sinewave Festivals em 

cidades como São Paulo, Curitiba, Porto Alegre e Rio de Janeiro, e até um festival 

no Canadá, o Canadian Music Week, em 2009. O fato de ser um festival dá um peso 

maior para o show, e sempre chama mais público do que um show à parte. Em 

2013, quando lançarmos o disco novo (Umbra, previsto para abril ou maio), 

pretendemos nos inscrever em festivais como Abril Pro Rock, Se Rasgum, Do Sol e 

outros. Acho que vale o investimento. 

 

Pergunta: Vocês acreditam na “militância” dentro da cena? Como vocês 
enxergam o cenário independente e o circuito das bandas instrumentais? 

Resposta: Depende do nível de militância. Acredito mais na militância artística 

(fazer um determinado trabalho porque é legal de se fazer) que na militância política 

(fazer um determinado trabalho porque é o certo a se fazer). Acho que o cenário 

independente tem um espaço imenso a se explorar e crescer. Já circuito de bandas 

instrumentais não sei se existe algo assim. Como comentei em outra resposta, não 

acho que a ausência de vocal seja um critério que defina um circuito à parte. 

 

Pergunta: Vocês acham que o cenário tá migrando para uma sustentabilidade 
ou ainda enxergam dependência estatal? 

Resposta: Boa pergunta. Não conhecemos nenhuma dessas realidades - nem 

dependência estatal, muito menos sustentabilidade. A Herod é um banda que se 

sustenta pelos empregos dos integrantes. Dá pra dizer que é um hobby levado a 

sério. Mas nunca sequer chegamos perto de nos manter com isso. O custo de uma 

banda - ensaios semanais, compra e manutenção de equipamento, gravações, 

mixagens etc. - é muito maior do que qualquer cachê que podemos ganhar em 

shows. Se a banda fosse uma empresa que tivesse o lucro como norte, passaríamos 

anos sem conseguir fazer uma gravação razoável - ou até decretaríamos falência de 

uma vez. É a realidade das bandas do nosso nível. E também não vejo muita saída 

nisso, a não ser tentar nos profissionalizar de alguma forma - seja tentando vender 

música para trilhas, seja contratando uma agência profissional para virar uma banda 

"de verdade", seja montando uma banda de covers e tocar Jota Quest em festas de 

formatura para pagar as contas. Mas estamos longe dessas alternativas. Já 
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dependência estatal, eu propriamente não vejo nada de errado, contanto que esteja 

dentro um limite ético. Acho inclusive que é papel do governo mesmo bancar um 

projeto que não dependa de retorno financeiro. Já pensamos em investir tempo 

tentando entender os meandros dos editais, mas não parece algo muito divertido de 

se fazer. Talvez um dia. 
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B. ENTREVISTA FERNANDO AUGUSTO LOPES (JORNALISTA RESPONSÁVEL 
PELO BLOG FLOGA-SE) 
 

Pergunta: Você acompanhou o surgimento de várias bandas instrumentais no 
Brasil nos últimos tempos. Você acha que é possível falarmos em uma cena da 
nova música instrumental brasileira? Como você vê essa cena aí em São 
Paulo? E no Brasil? 
Resposta: Não acho que se trate de uma “cena”. “Cena” pode ser uma coincidência, 

um negócio de momento (como foi o punk brasileiro), eu concordo, mas 

normalmente é algo que se pensa com ações conjuntas, com um grupo de 

articuladores e intenções. No caso do Brasil, é difícil pensar em “cena”. É tudo muito 

individualista. O que acontece é que, ainda bem, a Internet possibilitou um bocado 

de bandas se empolgarem pra criar, porque existe aí uma ferramenta pra atingir um 

número maior de pessoas. Então, surgem trocentas bandas de tudo quanto é tipo, 

inclusive instrumentais, e, pelo volume, há uma grande possibilidade de algumas 

delas serem realmente boas, terão algo a dizer musicalmente, se empenharem, 

saberem se promover e chegar a serem, de alguma maneira, relevantes. Vemos aí a 

Labirinto, a Constantina, o Sobre A Máquina, o Chinese Cookie Poets e tantas 

outras, que velhas ou novas vão fazendo seu espaço ou encontrando um espaço 

mais solidificado. 

  

Pergunta: Você acredita que hoje o cenário está melhor para bandas 
instrumentais? 
Resposta: Sim, no sentido de que elas têm um ferramental maior pra divulgação. 

Mas só nesse sentido. O público ainda precisa ser “educado” pra curtir música 

instrumental, torta ou não, no dia a dia. Nosso ouvido, histórica e 

antropologicamente, está “educado” pra ouvir coisas palatáveis, populares. A gente 

precisa cantar junto uma canção, até pra tirar aquele ar preso no pulmão, pra 

desabafar. Então, não sei nem se as pessoas vão se acostumar e ouvir essas 

bandas instrumentais brasileiras. Uma vez educado, é preciso seguir se educado, se 

acostumando a ouvir. Se parar, volta à estaca zero. É uma força-tarefa constante de 

cada banda. 
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Pergunta: Você acredita na “militância” dentro da cena? Como você enxerga o 
cenário independente e o circuito das bandas instrumentais? 
Resposta: Não acredito, não. As bandas brasileiras não sabem se promover, isso é 

fato. Uma ou outra exceção existem. Não sabem se promover, acham que um tuite 

ou um poste no Facebook resolvem a questão, mas não dialogam com jornalistas, 

alguns têm até preguiça. Estamos falando de gente independente, não aquelas 

bandas que têm estrutura por trás, uma agência, uma assessoria. Quem milita 

mesmo são os produtores de eventos, de festivais. Esses caras merecem palmas. 

Estão fazendo o trabalho certinho de levar essas bandas ao público final. Mas algo 

precisa ser feito pra levar o público até essas bandas. O público não vê valor nas 

bandas independentes. Aliás, nem mesmo as bandas independentes veem valor nas 

bandas independentes. Pergunte a qualquer uma se elas consomem o produto que 

elas vendem. Não consomem. Elas só falam do que diz respeito a elas e no máximo 

de amigos próximos que também têm bandas, mas não conhecem o entorno, não 

enxergam mais longe, não leem – muitas não sabem nem escrever, é só ver os 

releases ou os posts – não ouvem fora da caixa, não se interessam. Não dá pra ter 

“militância” assim . Ou melhor, “militância” dá, porque militância é aquela ação 

contínua de gente focada num só intento, sem pesar o entorno. 

  

Pergunta: Você acha que o cenário independente, principalmente dos festivais, 
está caminhando para uma sustentabilidade ou ainda é dependente do 
patrocínio público/privado? 
Resposta: Torço muito pra isso. O que se faz no Nordeste é de aplaudir. Os 

festivais que não são ligados a uma marca como Fora do Eixo, ou até mesmo os 

que são, como o Maionese (se eu não me engano), são ótimas oportunidades pras 

bandas se apresentarem, porque elas não têm onde se apresentar, nem mesmo em 

centros ditos como “grandes” – SP, RJ, Curitiba e PoA. Nessas praças, há lugares, 

mas são públicos pequenos e, embora normalmente haja boa estrutura, não há 

divulgação e não há “valor”, o tal do “valor” que acho crucial. Um “valor” que se 

enxerga quando bandas do Sul e Sudeste vão ao Nordeste e Norte é que é uma 

chance rara de ver essas bandas. O caminho contrário também vale, bandas do 

Nordeste que tocam no Sul e Sudeste, embora seja menos raro. Equivale a uma 

banda gringa vir tocar no Brasil: há o sentido da “oportunidade” que impregna “valor” 

ao evento: você não quer perder porque não sabe quando terá outra oportunidade. 
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No caso dos festivais do Norte e Nordeste, há uma outra vantagem competitiva boa, 

que é poderem se aliar financeiramente e montar uma agenda conjunta de turnê pra 

trazer bandas mais rodadas e consagradas, como chamariz de público, e aí dar 

espaço também às independentes. Sei que não é tão simples assim como tô 

colocando, mas esse é o cenário ideal, e não creio que seja algo tão utópico. E 

assim, as bandas acabam se apresentando pra um público mais interessado que o 

do Sul e Sudeste, que dificilmente vê o “valor” da oportunidade nelas – ou qualquer 

“valor” que seja. Agora, tem o lance de definir o que é “sustentabilidade”. Se for 

financeira, sem depender de editais, mas apenas de patrocínio direto, quando as 

empresas acabarem por enxergar ali um bom negócio de exposição de marca, é um 

projeto a longo prazo e constante. Acho que vão ocorrer altos e baixos nesse 

percurso, mas é preciso abraçar a causa, traçar objetivos e trabalhar muito, 

provavelmente sem ganhar quase nada. Agora, se “sustentabilidade” for artística, 

criar um nome, uma marca, como o Coquetel Molotov, aí é uma questão de 

inteligência e persistência, acredito. E essa sustentabilidade artística leva a uma 

sustentabilidade financeira também, se a marca do festival tiver valor. É um assunto 

de longa prosa. 

  

Pergunta: A música instrumental é uma parada muito de nicho, você consegue 
ver essas bandas “extrapolando esse nicho”? Angariando uma exposição 
maior, tendo mais espaços nos festivais, fazendo shows fora do país? 
Resposta: Sim. Mas aí depende da banda. Não precisa ser exatamente 

“instrumental”. Existe um termo que uso nesses caso, que é a Música Torta 

Brasileira, ou MTB, que é a música fora dos padrões de compreensão do ser 

humano “médio”. Nem precisa ser atonal, fugir do sistema ocidental de música. É 

uma música mais trabalhada, pra “adultos”, digamos assim, uma mais 

contemplativa. Não é uma superioridade sobre qualquer outro tipo de música. É só 

que por ser diferente do que se acostumou a ouvir a vida toda, ela causa estranheza 

e, talvez, repulsa à primeira audição. A Europa e o Japão têm uma longa tradição 

com música torta e acho até que eles podem ensinar alguma coisa e receber bem 

nossos nomes. Um dos que acho que tem bastante possibilidade de não ver 

fronteiras é o Sobre A Máquina. Mas tem também o Bemônio, o Gimu (que já 

ultrapassa fronteiras, embora não ganhe dinheiro com isso), o I Buried Paul, o 

Chinese Cookie Poets... A lista pode ficar enorme. Não é uma música 
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essencialmente “brasileira”, como se acostumou a chamar, identificar e gostar, 

aqueles troços de misturar batidas e ritmos regionais com estrangeirismos. É o que 

eu chamo de música universal, que poderia ser feita por tailandeses, suecos, russos 

ou argentinos, mas é feita por brasileiros, coincidentemente. A identidade é única e 

imediata – se o ouvido do receptor estiver “educado” pra perceber, receber ou 

compreender a beleza ali contida. Daí, vem o complexo de vira-lata do brasileiro: se 

a banda chegar a fazer algum burburinho lá fora, pode ser que acabe notada por 

mais gente aqui dentro. Tudo que é de fora é melhor mesmo – esse é o pensamento 

médio, a não ser que você seja um daqueles patriotas radicais, que fazem o estrago 

contrário, dizendo que tudo o que é de fora é ruim. Acho que a vantagem dessas 

bandas numa possível tentativa de conseguir espaço lá fora está na universalidade 

das suas obras. 

  

Pergunta: Qual é a importância do Sinewave para essa cena? 
Resposta: Olha, não sou da Sinewave, não posso falar por eles. Mas o selo é uma 

das fortalezas nacionais na MTB. O trabalho que o Elson, o Lucas e o Luiz fazem é 

pra aplaudir, fazer estátua em praça pública, essas coisas. Uma pena que eles não 

ganhem dinheiro lá. Deveriam. As edições do Sinewave Festival em alguns cantos 

do Brasil é o que eles fazem pra dar espaço físico – e não só virtual, como é no selo 

– a essas bandas. Vejo muita gente pedindo pra acontecer em São Paulo, eu 

mesmo peço, mas não sei se vale a pena o esforço pra meia dúzia de gato pingado 

aparecer. É um festival que deveria colocar trezentas pessoas com facilidade, mas o 

público... Acontece que não há só a Sinewave nessa toada. Tem a TOC Label, do 

Cadu Tenório e do Thiago Miazzo, fazendo um trabalho bom, mesmo que ainda no 

comecinho. Tem o pessoal da Popfuzz, de Maceió, que tem um viés mais pop, mas 

louvável. Tem o Lê Almeida e a Transfusão no Rio de Janeiro, mas eles fazem 

pouquíssimo esforço de divulgação a nível nacional. Tem tentativas aqui e ali de 

espalhar a MTB em todo o Brasil. Ainda bem. Gostaria que todos pudessem ganhar 

dinheiro, sem precisar de leis de incentivo. Dinheiro vindo da vontade do público de 

consumir esses produtos. Mas isso não ocorre com a Sinewave, não ocorre com 

nenhuma outra, infelizmente. Então, a importância da Sinewave e desses outros 

selos é de guerrilha pessoal mesmo, um lance de abnegação, de fazer por gostar. 

Mas eles precisam continuar, quem gosta de música, não só MTB, precisa torcer 

pelo sucesso deles, porque são a saída contra essa música mais-do-mesmo que se 
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vê nos nossos indigestos blogues indies-festivos copiadores de publicações 

estrangeiras e de assessorias e selos “toma um ingresso um disco pra sortear, me 

dá uma resenha elogiosa”. Essa descentralização é saudável. 

  

Pergunta: Quando falamos de uma cena qualquer, geralmente temos em mente 
um gênero musical específico. Grunge de Seattle, Manguebeat em Recife, 
BRock em Brasília. No caso da nova música instrumental temos uma difusão 
de gêneros que vai desde o pós-rock ao afrobeat. Você acredita que isso é um 
diferencial? 
Resposta: Acho que o diferencial está na qualidade do que é feito e no esforço de 

divulgação de cada banda pra fazer acontecer. Até porque, como eu disse, não creio 

em “cena” no Brasil. Há tentativas de se criar algo, mas não específico à música 

instrumental, seja aqui e ali. Na Audio Rebel, no Rio de Janeiro, bandas 

instrumentais volta e meia se apresentam ali. Não necessariamente MTB. Uma cena 

que faça órbita em torno de uma casa aqui e outra ali, é legal, é saudável, porque o 

público interessado sabe que ali vai encontrar coisas do tipo. Mas nem isso acho 

que acontece. A Audio Rebel é pequena. O Espaço Walden em São Paulo, idem. 

Tem a Serralheria em São Paulo também. Mas tudo muito espaçado e isolado, sem 

conexão. Não há uma cena. Mas seria lindo se houvesse, porque a música 

instrumental ou torta ou o que seja que se faz aqui é de altíssima qualidade. Mas a 

Internet taí, é só quem quiser ir atrás e caçar. Vai se surpreender. 
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C. ENTREVISTA ANDERSON FOCA (PRODUTOR FESTIVAL DOSOL E MÚSICO 
DA BANDA CAMARONES ORQUESTRA GUITARRÍSTICA) 
 
Pergunta: Você acha que é possível falarmos em uma cena da nova música 
instrumental brasileira? Como você vê essa cena aí em Natal? E no Brasil? 
Resposta: Claro, até 04 ou 05 anos atrás cena instrumental era aquela saída da 

escola de música, da turma mais voltada para academia, hoje isso tá muito mais 

amplo graças a essa renovação até de pensamento. Em Natal, é bem pulsante pelo 

menos umas quatro ou cinco boas bandas em ação nessa praia e chegando mais. 

No Brasil, é chover no molhado, basta ver o line-up dos festivais e o resultado dos 

editais mais importantes tem sempre gente do instrumental contemplado que dá a 

dimensão exata de como a coisa está boa.  

  

Pergunta: Quais são os principais desafios para uma banda instrumental hoje? 
Resposta: Se comunicar com o público. Esse é e sempre vai ser o desafio. Claro, 

tem propostas sonoras desafiadoras e vanguardista no meio disso tudo que não tá 

preocupada com o que alguém vai pensar. Mas acho que não é vergonha nenhuma 

ser uma banda pop, competitiva e ao mesmo tempo legal artisticamente. O Macaco 

Bong dá aula disso! 

  

Pergunta: Como você encara os festivais independentes hoje? Como eles se 
inserem no planejamento da banda? Poderia citar alguns? 
Resposta: Fundamentais. É até um assunto meio batido mas é fato que os festivais 

independentes são uma saída para ampliar a área de ação de qualquer banda, 

independente da cidade que ele aconteça. Hoje são centenas, importantíssimos 

localmente. O que seria da renovação da música em Maceió sem o LAB, Grito Rock, 

Rock Cordel e o Maionese? Onde essas bandas se expressariam para mais gente? 

Nas rádios é que não seria. Fundamentais! 

  

Pergunta: O Camarones viaja bastante, acredito que seja uma das bandas 
independentes que mais faz show atualmente. Para uma banda instrumental é 
mais complicado conseguir esses shows ou indiferente? No que você acha 
que os shows/turnês repercutem para a afirmação da banda? 
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Resposta: Show é quando banda existe. Isso é um fato a não ser que sua proposta 

seja gravar discos e ficar em casa. Banda completa, só na estrada tocando. 

Acreditamos nisso e tem dado certo. Para gente é indiferente se somos uma banda 

instrumental, na verdade dividimos bem mais palco com bandas com vocalistas do 

que instrumentais. Acho que é porque primeiro somos uma banda de rock e só 

depois entremos no bastião das bandas instrumentais. Melhor assim.  

  

Pergunta: Como produtor do festival Do Sol, que acaba levando várias dessas 
bandas instrumentais para Natal, você percebe um “apelo” de público por 
essas bandas? A criação do DoSol de Música Contemporânea está ligado a 
isso? 
Resposta: Foi. Precisávamos de um palco para a Vanguarda se expressar fora do 

ambiente badalado do festival. Hoje já não sentimos mais tanto necessidade de 

separar isso. Mas no começo foi importante. As bandas instrumentais no geral tem 

bastante público por aqui. 

 

Pergunta: Você acha que o cenário independente, principalmente dos festivais, 
está caminhando para uma sustentabilidade ou ainda é dependente do 
patrocínio público/privado? 
Resposta: O Roskilde e o Glastonbury tem cada um mais de 50 anos de existência 

e ainda dependem de patrocínios para serem realizados. Qualquer evento grande, 

seja ele da vanguarda ou pop precisa. Essa discussão é uma tremenda bobagem. 

Se é bom, se tem relevância, se as pessoas gostam o projeto vai arrumar 

financiadores. E assim a roda gira. O DoSol seria deficitário sem patrocínio mas 

considero que a sustentabilidade do festival está no seu conteúdo, por isso 

consegue patrocínios na maioria das edições. Isso também é sustentabilidade. 

  

Pergunta: Você acredita que hoje o cenário está melhor para bandas 
instrumentais? 
Resposta: Mil vezes!  

  

Pergunta: Você acredita na “militância” dentro da cena? Como você enxerga o 
cenário independente e o circuito das bandas instrumentais? 
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Resposta: Acredito muito. Acredito que o artistas é um agente cultural que trás 

consigo responsabilidades. Forma opinião. Essa coisa de artista que toca e dá as 

costas pro resto é muito anos 80, já era, além de ser extremamente egoísta e 

egocêntrico. Se você gosta de algo e acha relevante, lute para aquilo continuar 

existindo. Basicamente é isso! No futebol, no amor e na música é tudo igual.  
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