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(Karina Buhr, em Ciranda do Incentivo) 

 

 

 

 

 

 



RESUMO  

 

O presente trabalho objetivou mostrar que a nova formação cultural brasileira, nomeada de 

Nova MPB, pode ser entendida como uma categoria cultural que se encontra localizada no 

centro do mapa das mediações de Jesús Martín-Barbero. Para além da dicotomia produção 

e consumo, a compreensão da Nova MPB enquanto gênero midiático só é possível se 

levarmos em consideração a forma como os atores sociais se relacionam em sociedade, a 

partir do qual se pode pensar a dinâmica que move essas relações com negociações e 

disputas que ocorrem na articulação entre meios de comunicação, os atores sociais, o 

espaço e os gêneros midiáticos. Dessa forma, a Nova MPB é entendida como uma categoria 

cultural, localizada no centro desse mapa, um lugar de enfrentamento entre as lógicas de 

produção e competências de recepção (produção independente e consumo de nicho), bem 

como a articulação entre as matrizes culturais e os formatos industriais (modelo tradicional 

de produção e novas estratégias de consumo). Com isso, ao propor a Nova MPB como 

categoria cultural no centro desse mapa é possível compreender uma visão global do 

processo comunicativo a partir das relações entre comunicação, cultura e política das quais 

a nova formação cultural emerge enquanto gênero midiático e compreender as 

transformações ocorridas na formação da música popular brasileira ao longo das últimas 

décadas.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Nova MPB; Mediação; Identidade; Música  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT  

 

This study aimed to show that Brazil’s new cultural formation, named New MPB, can be 

understood as a cultural category that is located in the center of the Map of Mediations of 

Jesús Martín-Barbero. Beyond the dichotomy of production and consumption, the 

understanding of media New MPB while gender is only possible if we consider how social 

actors relate in society, from which one can think of the dynamic that moves these 

negotiations and relations with disputes that occur in the interaction between media, social 

actor, urban space and media genres. Thus, the New MPB is understood as a cultural 

category, located in the center of this map, a place of confrontation between the logics of 

production and reception skills (independent production and consumption niche), and the 

link between cultural matrices and industrial formats (traditional model of production and 

consumption of new strategies). Thus, in proposing the New MPB as a cultural category in 

the center of this map is possible to understand an overview of the communicative process 

from the relationships between communication, culture and politics from which the new 

cultural formation emerges as media genre and understand the changes occurring in training 

of Brazilian popular music over the past decades.  

 

KEYWORDS: New MPB; Mediation; Identity; Music  
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INTRODUÇÃO 

 

 

 A presente pesquisa teve por objetivo compreender a formação da Nova Música 

Popular Brasileira surgida em meados dos anos 2000 e sua relação com o processo 

comunicacional, cultural e político.  

 Para situar o leitor a respeito do panorama atual da música brasileira, foi realizada no 

primeiro capítulo uma revisão histórica das matrizes musicais que deram origem à sigla 

Música Popular Brasileira e sua consolidação como identidade nacional da cultura brasileira. 

O samba, a Bossa Nova, a Tropicália foram estudados e identificados como os gêneros 

musicais que culminaram na formação da MPB como entendida hoje. A Jovem Guarda e 

demais movimentos/gêneros musicais influenciados pela linguagem estrangeira são 

entendidas aqui como contrapostos que acabaram por firmar o lugar de fala da MPB, ao se 

reconhecer como lado oposto. Essas e outras tensões e negociações foram detalhadas ao longo 

do trabalho, a fim de mostrar as articulações mediadas atualmente pela Nova Música Popular 

Brasileira, como forma de localizá-la na cultura contemporânea mais à frente. 

 No segundo capítulo, foi descrito uma panorama geral do mercado de música 

brasileiro e a forte atuação da MPB amparada pela indústria fonográfica e meios de 

comunicação de massa. Para essa geração, as grandes vendagens de discos e aparições em 

festivais da canção transmitidos pela televisão eram as principais formas de inserção no 

business da música. Detalhou-se, assim, a era de ouro do disco e suas lógicas lucrativas de 

produção, circulação e consumo da música popular no Brasil. Em seguida, foi descrita a 

grande crise da indústria fonográfica, a partir do surgimento das novas tecnologias da 

informação e comunicação. Com novas lógicas de mercado, surgiram novos consumidores e 

também artistas produtores. Essa nova formação de artistas deu origem a uma nova geração 

rotulada pela crítica especializada de Nova Música Popular Brasileira. 

 No terceiro capítulo, foi mostrado como esse novo cenário favoreceu uma 

ressignificação da identidade musical da MPB, pautada pela junção de elementos da tradição 

e da modernidade, do clássico e das experimentações livres, de antigos e novos modelos de 

produção, circulação e consumo musical. Os personagens da chamada Nova MPB fazem parte 

de uma geração que assimilou a linguagem da Internet, dos movimentos urbanos, das lógicas 

de mercado e de formas não convencionais de expressão. Muitas vezes alheios às formas 

tradicionais de grande produção e nem sempre incentivados pelo poder público, eles se 

organizaram em coletivos e em circuitos culturais alternativos da cidade. Ao mesmo tempo 
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em que assimilam referências da tradicional MPB, não se veem reduzidos a elas. A ordem, se 

é que poderia haver uma ordem, é somar sonoridades contemporâneas, misturando referências 

globais e locais.  

 Com tudo isso como base, no capítulo final, são descritas as relações de valores e 

afetos mediadas pela Nova MPB em torno de uma ideia de experiência comum, em que se 

destacam as articulações entre a convergência midiática e o mercado, a identidade e as 

práticas musicais, os processos de rotulação pela crítica e o consumo de nicho, entre outras. 

Essas interrelações são observadas sob o ponto de vista teórico-metodológico proposto por 

Jesús Martín-Barbero. A Nova MPB é entendida aqui como gênero midiático que ocupa o 

lugar central desse mapa das mediações, uma vez que são articuladas relações entre a 

comunicação, política, cultura e sociedade, que permite uma visão complexa e mais completa 

acerca do processo comunicativo. 
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Capítulo 1  

As matrizes musicais da “moderna” MPB  

 

 

Nem sempre o acesso à música foi ditado por linhas de produção e meios de massa. 

Mesmo antes de sua materialização em suportes físicos, a prática musical podia ser realizada 

por meio da leitura de partituras em concertos ao vivo de música clássica ou ainda pelas vozes 

dos seresteiros e modinheiros do século XIX. Era comum, por exemplo, a presença da canção 

nos antigos terreiros de descendentes de escravos, de onde surgiram importantes nomes do 

que se convencionou mais tarde chamar de Música Popular Brasileira, como Pixinguinha e 

muitos outros compositores, que se reuniam para improvisar versos de choros e sambas entre 

o final do século XIX e início do século XX.  

Com o surgimento das tecnologias de gravação, que permitiram o armazenamento das 

canções em suportes físicos no final do século XIX (inicialmente com o cilindro metálico e, 

em seguida, com o disco de 78 rpm), a música passou a ocupar um importante papel dentro da 

indústria cultural. Agora, ela poderia ser comercializada, destinada à reprodução doméstica, e 

os autores passariam a ter direitos sobre aquele produto/obra musical. No Brasil, como aponta 

Luiz Tatit (2008), a primeira leva de cantores profissionais do disco ocorreu a partir de 1904, 

com a chegada do gramofone, e os primeiros artistas a serem beneficiados com a novidade 

foram os sambistas da época. O autor observa que, embora o registro musical a partir da nova 

técnica de gravação tenha evitado a perda das canções ao longo do tempo, artistas da chamada 

música erudita não sofriam necessariamente com a impossibilidade do registro sonoro. Isso 

porque esse tipo de música estava registrado em partituras e era executado ao vivo em 

orquestras, teatros ou bandas militares, por exemplo. 

Por outro lado, conforme observa o autor, o caso dos sambistas que frequentavam os 

fundos de terreiros estava associado à outra realidade. Eles construíam suas melodias e versos 

da própria fala do cotidiano, carente de registro, e, portanto, eram mais suscetíveis de se 

perderem ao longo do tempo. Diante desse cenário, assistia-se, segundo o autor, ao 

nascimento da canção popular brasileira, a partir da possibilidade do registro sonoro. 

 

 Registrados os trabalhos, cabiam aos novos artistas – principalmente os 

 cantores – divulgá-lo, primeiro nas festas, no teatro musicado e nos gritos de 

 carnaval; mais tarde, nos programas de rádios e em praças públicas. Iniciava-
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 se, assim, a era dos cancionistas, os bambas da canção, que se mantinham 

 afinados com o progresso tecnológico, a moda, o mercado e o gosto imediato 

 dos ouvintes. Nascia também uma noção de estética que não podia ser 

 dissociada do entretenimento (TATIT, 2008, p. 40). 

 

A partir do registro em suporte físico, a canção transformou-se em mais um produto da 

indústria cultural. A chegada definitiva do LP ao mercado brasileiro, no início da década de 

1970, contribuiu em certa medida para a consolidação da indústria fonográfica. O momento 

coincide com o processo de desenvolvimento e expansão dos meios de comunicação de massa 

desencadeado no país a partir de 1964 pelo governo militar. Além disso, a indústria foi 

favorecida pela lei de incentivos fiscais, implantada pelo governo por meio do projeto Disco é 

Cultura, que permitiu às companhias o abatimento sobre o Imposto de Circulação de 

Mercadorias, fazendo com que elas pudessem investir em artistas nacionais e ampliassem seus 

lucros. 

Com isso, a partir do processo de gravação da música e sua comercialização, a canção 

popular passou a atuar como produto altamente rentável dentro da indústria do 

entretenimento, à medida que produtores lançavam mão da construção de ídolos e sucessos 

para agradar o maior número de ouvintes possível, contribuindo para a construção do apelo 

massivo da música popular. No entanto, foi preciso trilhar um caminho de tensões e diálogos 

protagonizados por matrizes musicais brasileiras que se tornaram responsáveis pela 

institucionalização da Música Popular Brasileira, como veremos adiante. 

 

 

1.1 O samba e a construção da sonoridade brasileira 

 

  

Quem hoje ouve falar sobre a Música Popular Brasileira
1
, ou escolhe o gênero MPB 

como categoria de preferência musical, consegue supor os valores ditos de “bom gosto” 

construídos em torno do rótulo. As reivindicações de música de qualidade expressas pela 

categoria cultural parecem ser absorvidas de modo natural no imaginário popular, embora 

                                                           
1
 Neste trabalho, entende-se por Música Popular Brasileira a canção produzida, distribuída e consumida por 

intermédio dos meios de comunicação de massa. Assim, a MPB tratada aqui diz respeito à música midiática e 

urbana veiculada pela rádio, TV e discos, diferenciando-se da “música folclórica” e da “música erudita” (música 

clássica), que comumente não circulam nos meios de comunicação massiva. Ver Sandroni (2004).  
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nem sempre seja compreendida a forma como se deu a construção da valoração cult de suas 

obras. É preciso ressaltar que algumas décadas foram necessárias para que a MPB ocupasse o 

lugar dito de bom gosto por aqueles que a produzem e, consequentemente, a consome, cuja 

trajetória vem sendo construída e modificada desde seu surgimento e consolidação na 

indústria cultural brasileira até os dias de hoje.  

Além dos aspectos estéticos e mercadológicos, a formação da tradição da Música 

Popular Brasileira foi essencialmente influenciada por questões ideológicas observadas, 

sobretudo, nas décadas de 1950/60/70. Para Marco Napolitano (2005), 

 

 
[...] as maneiras como o pensamento em torno da música popular foram 

construindo uma esfera pública própria, com seus valores e expectativas, 

traduzem processos permeados de tensões sociais, lutas culturais e clivagens 

históricas. Esta é uma das possibilidades de abordar a relação entre música e 

história (social, cultural e política), sem que uma fique reduzida à dinâmica 

da outra (NAPOLITANO, 2005, p.49). 

 

 Assim, nas diferentes fases que marcaram a construção da MPB ao longo do século 

XIX, o sentido da tradição foi redimensionado, à medida que novos gêneros musicais foram 

incorporados, o que culminou na produção de novos valores estéticos, culturais e ideológicos 

dentro do campo cultural brasileiro (NAPOLITANO, 2005). Para entender a trajetória da 

tradição musical brasileira criada a partir do início do século XX, é necessário revisitar os 

primeiros gêneros musicais que chegaram ao Brasil, cuja mistura influenciou o surgimento do 

samba e, posteriormente, da Bossa Nova, culminando no que se convencionou chamar hoje de 

MPB. 

Como vimos rapidamente na abertura do capítulo, o samba foi um dos primeiros 

gêneros musicais gravado no Brasil e, sem dúvida, o mais importante deles para formação da 

música popular brasileira. Com esta gravação, o samba protagonizou não apenas a criação de 

um gênero musical, mas principalmente um novo fenômeno social no país, uma vez que, 

juntamente com a Bossa Nova e tropicália mais a frente, o samba vai adquirir papel 

fundamental na construção de uma nova cultura brasileira. Esse primeiro momento foi 

possível graças ao estímulo de um nacionalismo ufanista da Primeira República, que buscava 

exaltar as belezas naturais e a diversidade brasileira, com o objetivo de criar elementos em 

torno de uma “brasilidade” que pudesse traduzir o samba como uma música nacional e 

popular.   
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 Até ser registrado em disco, o samba era improvisado em terreiros, mas, sobretudo, na 

Casa da Tia Ciata, situada no Rio de Janeiro, frequentado pelos fundadores da moderna 

música urbana brasileira, como Pixinguinha, Donga, João da Bahiana, entre outros. O lugar 

tornou-se o espaço mítico da tradição musical brasileira, onde, aliás, teria sido criado o 

primeiro samba gravado em disco, “Pelo Telefone”, de Donga e Mauro de Almeida, em 1917, 

reconstruindo a experiência social e musical do gênero na cultura musical brasileira e 

mudando de vez o sentido cultural e estético da canção nacional. 

    

 Com esta gravação, o samba registrado em disco rompe os limites do seu 

 grupo social original, deixando de ser evento presencial para se tornar 

 experiência mediatizada pela fonografia, conforme a lúcida avaliação do 

 próprio Donga. Além disso, ao fixar autoria e forma de circulação (o disco), 

 situava aquela música ancestral numa ideologia de modernidade, ligando o 

 indivíduo que havia composto ao indivíduo que era o seu ouvinte 

 (NAPOLITANO, 2005, p. 19). 

    

Assim, a partir dos anos 1930, o samba deixa de ser um gênero apenas cultuado em 

terreiros e círculos populares para representar a própria ideia de brasilidade. Essa brasilidade 

idealizada foi forjada, sobretudo, por uma nova elite cultural que pretendia formatar uma 

linguagem moderna para a canção popular através da fusão da poética do cotidiano com 

elementos da modernidade. É desse encontro que nasce a “tradição inventada” do samba 

como sinônimo de música nacional e popular.  

 Napolitano (2007) defende a ideia de uma tradição inventada quando se pensa o samba 

na cultura musical moderna brasileira. O encontro de gêneros ancestrais, a modinha e a polca, 

trazidas pela corte portuguesa, e o lundu e o maxixe (espécie de tango brasileiro), 

apresentados pelos negros africanos, acabaram por formar no final do século XIX uma 

mestiçagem de práticas culturais cultas e populares que viria a compor as matrizes do samba e 

o conceito de “música nacional”. Isso não quer dizer que esse encontro sociocultural da elite 

cultural brasileira e as classes populares tenha se dado de forma isenta de tensões e mesmo 

preconceitos raciais. Tampouco fora apropriada em toda sua essência, mas lapidada conforme 

os interesses da classe média no processo de modernização da música popular urbana 

brasileira. 

   

 
   [...] O elitismo dos baracheis não era totalmente avesso à cultura popular, 

    desde que ela se mantivesse dentro de certos limites de decoro e limitada à 

    esfera do lazer. A busca do típico, elo entre a região e a nação, conduzia a 

    generalização e  caricaturas dos tipos populares brasileiros. O popular era 
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    visto como exótico, e, assim enquadrado, poderia até ser incorporado como 

    diversão nos salões e nas solenidades oficiais. [...] No processo de formatação 

    de uma linguagem moderna para a música popular, esse exotismo cedeu lugar 

    a fusões originais, despojadas, pontes diretas entre o local e o cosmopolita, 

    buscando uma poética do cotidiano que pudesse expressar a afirmação da 

    nova nacionalidade (NAPOLITANO, 2007, p.22). 

 

 

Havia com isso uma força dialética em que o cerne era o reconhecimento do samba 

como elemento autêntico de nacionalidade, apesar das diferenças sociais, em que de um lado 

posicionavam-se uma elite e uma classe média intelectual preocupadas com a busca de 

valores nacionalistas através dos elementos folclóricos da cultura brasileira e de outro se 

encontravam as classes populares (incluindo aqui muitos sambistas) buscando 

reconhecimento cultural e ascensão social. Daí que uma vez consagrado o samba como 

gênero tipicamente brasileiro, diversos agentes socioculturais, incluindo alguns sambistas 

intelectualizados da classe média da época e jornalistas, passaram a se preocupar com a 

influência da música estrangeira na cultura brasileira, bem como com a associação do samba 

com a malandragem, o que caracterizou como a busca por uma “higienização” do samba, na 

busca por uma legitimação da autenticidade e do “bom gosto” do gênero como sinônimo da 

cultura nacional-popular. Em síntese, para os conservadores intelectuais, o samba consistia 

num “material rico e bruto a ser lapidado pelo mundo erudito” (Napolitano, 2007, p. 41). 

Com o mesmo objetivo de “domesticar” o samba, mas com motivações diferentes, o 

presidente Getúlio Vargas, que já era próximo dos músicos populares desde a década de 1920, 

aproveitou a grande máquina de propaganda oficial construída em seu governo ditatorial para 

reconhecer oficialmente o samba como expressão ufanista de brasilidade. A ideia era 

disciplinar o trabalhador brasileiro, a partir de um samba dissociado da malandragem, como 

veículo de implantação de uma cultura cívica e patriótica.   

 

 
  Lourival Pontes,  o todo-poderoso cacique da propaganda e da censura 

 getulistas, defendeu a censura e a padronização da música popular de forma a 

 evitar que “o tempo, fatores estranho ao país ou aos  próprios compositores 

 possam deturpar o que nos moldes da padronização [oficial] foi fixado”. [...] 

 Representada por sambas e marchas, a música popular brasileira foi 

 reconhecida num evento oficial do Estado Novo, uma festa híbrida, cívica e 

 pré-carnavalesca, oficial e comercial a um só tempo. O Dia da Música 

 Popular Brasileira foi parte da Exposição Nacional do Estado Novo, uma 

 iniciativa “ainda inédita e destinada ao mais retumbante êxito” 

 (NAPOLITANO, 2007, p.36-37). 
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Por outro lado, a esquerda se aproximava cada vez mais do samba, não pelo viés do 

exotismo apreciado pela elite conservadora, mas a partir de um discurso que criticava as 

contradições sociais da sociedade brasileira no processo de modernização capitalista. Percebe-

se, com isso, diálogos e tensões permanentes no processo de legitimação do samba na cultura 

brasileira, gerando debates entre representantes de um mesmo lugar social, como jornalistas e 

sambistas que se encontravam ora em posições conservadoras ora modernas, ora assumindo 

um discurso conservador ora militando a favor de uma política de esquerda.  

Tal tendência pode ser observada pela maneira como foi consolidada a tradição 

inventada do samba realizada na década de 1930 e que, posteriormente, foi ratificada em parte 

pela Bossa Nova nos anos 1960. A velha guarda do samba, caracterizada pela geração de 

1930, passa a ser heroicizada pela esquerda nacionalista e classe média intelectualizada, que 

viam a presença estrangeira na música nacional da década de 1950 e o caráter “popularesco” 

da rádio com seus programas de auditórios como verdadeiras ameaças à consolidação de uma 

música popular brasileira culta. Assim, apenas o samba de “raiz”, representado pela primeira 

geração de sambistas, é tido como o autêntico samba brasileiro numa perspectiva folclorista, 

embora sejam muitas as contradições dessa afirmação, uma vez que se é ignorado o fato dessa 

mesma geração se apropriar de meios de comunicação de massa, como o rádio e o cinema, 

como bem observou Napolitano (2007). 

 A geração de sambistas pós-anos 1930, que agregava gêneros musicais nordestinos 

(baião, coco, xaxado), sertanejos e estrangeiros (boleros, jazz), só voltaria a ser valorizada na 

década seguinte por um novo gênero musical brasileiro, a Bossa Nova, representada pela 

classe média intelectualizada e cujo projeto de nacionalização da música popular brasileira em 

que o passado não era mais folclorizado, mas reapropriado como material estético da 

modernidade, à medida que uniam elementos da tradição, sem negar as contribuições do 

samba-canção bolerizado dos anos 1950, como veremos adiante.  

 

    

1.2 Bossa Nova, Tropicália e os caminhos da música popular brasileira  

 

 

À medida que novos gêneros musicais e discursos são incorporados à música popular 

brasileira, o passado e a tradição foram redimensionados. Com a chegada da Bossa Nova, 

novas tensões culturais e debates estéticos foram travados por artistas da classe média 
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brasileira em busca da modernização do país. Na época, o Brasil vivia a obsessão da ideia de 

progresso, projeto político do então presidente Juscelino Kubitschek, cujo lema era 

modernizar o país, com o intenso processo de industrialização e a construção da capital 

federal, Brasília, ao mesmo tempo em que estimulava um Brasil orgulhoso de suas origens e 

de sua diversidade cultural.  

   
   Podemos dizer que os anos de JK forma marcados pela ideia de incorporação 

    do que era novo e moderno: o desenvolvimento, as estradas, as hidroelétricas, 

    a arquitetura moderna, a música, e pela ideia de que era possível recuperar o 

    tempo perdido, como expresso no slogan “50 anos em 5”. Estávamos de fato 

    em um tempo cultural acelerado, marcado pelo espírito do “novo” e pela 

    vontade de mudança. Nele tudo é novo: Novocap, Cinema Novo, Bossa 

    Nova... Como nos diz Mariza Veloso e Angélica Madeira: nos anos 50 tudo é 

    novo; assim como nos anos 60, tudo é popular (OLIVEIRA, 2003, p.76). 

    

 

Como resultado da incorporação da cultura nacional popular, o povo aparece retratado 

enquanto essência dessa nacionalidade não somente na produção musical vigente, mas 

também na literatura e no cinema. Isso inclui desde a pobreza nas favelas cariocas até a vida 

difícil no campo, afastado dos grandes centros urbanos. A apropriação pelos bossa-novistas da 

cultura popular - diferente do que ocorrera anteriormente com a perspectiva folclorista dada à 

primeira geração do samba, dita de “raiz” – apenas se deu sob a condição de incorporá-la ao 

projeto de modernização da cultura brasileira. Como observa Lucia Lippi Oliveira (2003) a 

respeito dos artistas da bossa nova, “caberá ao herói (o intelectual) tanto a missão 

salvadora/transformadora do país, quanto a proteção ao passado” (p. 77). A Bossa Nova 

surge, assim, da reunião de elementos de vanguarda e tradição, uma canção engajada, que ao 

mesmo tempo incorporava elementos tradicionais musical do samba. 

 

   A música brasileira moderna é, em parte, o produto dessa apropriação e desse 

    encontro de classes e grupos socioculturais heterogêneos. Não houve, na 

    verdade, a apropriação de um material “puro” e “autêntico” como querem 

    alguns críticos (Tinhorão, 1981), na medida em que as classes populares, 

    sobretudo os “negros pobres” do Rio de Janeiro e mestiços do nordeste, já 

    tinham a sua leitura do mundo branco e da cultura hegemônica. Assim, a 

    música urbana brasileira nunca foi pura. [...] ela já nasceu como resultado de 

    um entrecruzamento de culturas (NAPOLITANO, 2005, p.50-51). 
 

 

Considerados os fundadores da Bossa Nova, João Gilberto, Vinícius de Moraes e Tom 

Jobim fundaram um diálogo tanto com o samba tradicional como também com o samba-

canção bolerizado dos anos 1950 (rejeitado outrora pelos mais puristas em defesa de um 
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“samba de raiz”). No entanto, de acordo com o depoimento do jornalista Ruy Castro a 

respeito da formação da Bossa Nova, um grupo de artistas dessa movimentação musical 

deseja justamente romper com aquele tipo de samba bolerizado produzido nos anos 1950, 

visto que não se identificavam as desilusões amorosas negativas preconizadas pelo samba-

canção. 

 
   [...] rapazes como o Menescal, o Carlinhos Lyra, o Ronaldo Bôscoli e outros, 

    que formavam uma turma de praia, que viviam queimados de sol o ano 

    inteiro e eram garotos bonitos, futuros universitários, cercados de moças por 

    todos os lados, não se identificavam com aquele tipo de música e queriam 

    uma coisa mais moderna, mais dinâmica, que viria a ser a Bossa Nova. [...] 

    Porque aquelas músicas, como “Ninguém me ama”, do Antonio Maria, eram 

    um negócio derrotista. Você tinha também o “Se eu morrer amanhã ninguém 

    vai se lembrar de mim”, “Ah, eu não posso lembrar que te amei”. Quer dizer, 

    tudo era uma grande fossa, um negócio pra baixo e, aí, teria surgido aquela 

    afirmativa, positiva, como o Vinicius passou a fazer: “Eu SEI que vou te 

    amar, por toda a minha vida eu VOU te amar” (CASTRO, 2003, p.17). 

 

 

É interessante observar nas palavras do jornalista Ruy Castro as próprias tensões que 

se configuravam dentro do próprio no processo de consolidação da Bossa Nova, quando na 

verdade o mesmo produto final era o almejado por todos eles. O álbum “Chega de Saudade”, 

de João Gilberto, que marca oficialmente a estreia do gênero musical em 1959, continha, 

como lembra o próprio jornalista Ruy Castro, além das bossas novas de Tom, Vinicius, 

Menescal, Bôscoli, Carlos Lyra e outros, os sambas de Ary Barroso, Caymmi e do próprio 

João Gilberto, que revisitava canções do passado. Diante disso, é possível compreender que, 

na verdade, o grande pai da Bossa Nova, João Gilberto, em nenhum momento não pretendia 

negar o passado musical, mas apenas redimensioná-lo de modo mais simplificado através das 

batidas lentas do violão e da voz suave e da incorporação de elementos da música norte-

americana. 

Sobre essa nova geração de músicos brasileiros, o jornalista complementa: 

 

  

  Toda essa gente circulava por Copacabana nos anos 50. [...] Copacabana era 

 o lugar onde os músicos trabalhavam. Você tinha uma quantidade enorme de 

 boates. Era um clima de boate esfumaçada, de uísque, de paixões 

 avassaladoras. Tom Jobim, que foi pianista durante anos no Clube da Chave, 

 no Posto 6, chamava as boates de “cubo das trevas”. Era um lugar e que se 

 entrava lá a uma certa hora e não via que o dia estava amanhecendo. Havia 

 grandes músicos na vida noturna do Rio nos anos 50 que foram 

 importantíssimos para a Bossa Nova e eles forma heróis, os primeiros heróis 

 que faria parte da turminha que faria a Bossa Nova (CASTRO, 2003, p. 23). 
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Assim, pode-se afirmar que essa nova estética musical e ideológica na cultura 

brasileira, que marca o início de uma nova fase na música popular brasileira, é “confirmada 

também pelo lugar social do movimento: apartamentos, boates e grêmios estudantis” 

(NAPOLITANO, 2007, p.71), em que estes espaços, conforme destaca o autor, propiciou o 

surgimento de um ethos bossa novista: intelectuais de uma juventude de classe média urbana 

“esclarecida”.  

A Bossa nova nacionalista engajada desprezava a massificação cultural e a alienação 

política. Por isso mesmo buscavam ideologicamente uma estética refinada e consciente 

politicamente, capaz de “elevar” o gosto das classes populares, que na visão dos bossa-

novistas configuravam-se como massas passivas entretidas com o carnaval. Embora tenham 

se apropriado de elementos do samba tradicional popular, isso não implicou em reproduzir 

fielmente a música das classes populares. Essa apropriação visava muito mais estabelecer as 

bases estéticas e ideológicas de uma Bossa Nova nacionalista, ao tomar emprestado o 

elemento de autenticidade do samba e incorporá-lo ao seu projeto de modernização para se 

afirmar nacionalmente e ampliar a audiência. Mas o Manifesto do Centro Popular de Cultura 

da União Nacional dos Estudantes (CPC da UNE) critica a postura burguesa dos jovens 

músicos da Bossa Nova. De acordo com o manifesto, os bossa-novistas deveriam criar uma 

canção engajada com uma linguagem menos sofisticada para se aproximar da linguagem do 

povo, incorporando, inclusive, sua fala coloquial, numa percepção mais folclorista e de fácil 

assimilação, o que foi ignorado pelos músicos, que insistiram na construção de uma canção 

popular moderna e sofisticada. 

A postura estética da Bossa Nova encontrou apoio no concretismo, movimento 

vanguardista surgido em 1945, cuja proposta artística baseava-se numa estética experimental 

e transgressora, com influências de elementos estrangeiros e modernos. O poeta concreto 

Augusto de Campos defendia a aplicação das premissas concretas à música popular.  Para ele, 

era importante haver um processo criativo inovado, que fugisse do clichê e da fácil 

assimilação por uma recepção passiva, e isso seria possível a partir de uma estética mais 

refinada, pois embora os concretistas valorizassem a cultura de massas, eles não cultuavam a 

linguagem “pobre”. 

Como bem destacou Santuza Cambraia Naves, 

 

 
  [...] Não se trata de fazer concessões ao grande público, promovendo um 

 nivelamento estético “por baixo”, mas, pelo contrário, de alargar a percepção 
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 deste público através de práticas inusitadas, que nele provoquem 

 continuamente sensações de estranhamento. [...] Augusto de Campos postula 

 um tipo estético musical, tanto no campo popular quanto no erudito, que 

 promova “alguma ruptura com o código apriorístico do ouvinte”, ou “um 

 alargamento imprevisto do repertório desse código” (NAVES, 2003, p. 255). 

 

     

As músicas da Bossa Nova logo vão se tornar canções engajadas politicamente, 

conhecida como canções “de protesto”, com letras de esperança e denúncia, como se a música 

tivesse o poder de mudar a política opressiva da época, que mais tarde se acentuaria ainda 

mais com o golpe militar e a censura aos artistas. “Mais que um espelho, a canção engajada 

oriunda da bossa nova deveria ser o holofote que iluminaria a consciência nacional, na direção 

de uma modernidade brasileira” (NAPOLITANO, 2007, p.78). 

Junto com outros artistas do teatro, do cinema, das artes plásticas, alguns compositores 

bossa-novistas, como Carlos Lyra e Sérgio Ricardo, ajudaram a fundar o CPC da UNE, os 

mesmos que mais tarde criticariam o rigor da linguagem rebuscada da turma de Tom Jobim, 

com o objetivo de criar músicas com mais engajamento político. Nas palavras do próprio 

Carlos Lyra, o compositor explica: “pensávamos fazer alguma coisa para sacudir um pouco a 

mesmice da bossa nova, que chegou ao máximo da elaboração formal, mas o conteúdo estava 

se perdendo” (LYRA, 2003, p. 136). Quanto à crítica que faz ao conteúdo que se estava 

produzindo na Bossa Nova, o compositor justifica relatando que 

 
   [...] a delicadeza da Bossa Nova começou a ficar rococó, a música a ficar 

    estranha, começou a falar demais de amor, sorriso, flor [...] Então comecei a 

    me ressentir daquilo, porque naquela época eu já era socialista de carteirinha 

    e fazia questão de que as coisas tomassem um rumo para a integração dentro 

    do processo social. Pensei que se a gente pegasse essa aliança proposta pelo 

    Partido Comunista, poderíamos buscar, representando o operário, as músicas 

    das escolas de samba; e por parte dos camponeses, compositores rurais 

    maravilhosos, como João do Vale (LYRA, 2003, p. 136). 

 

Várias músicas engajadas politicamente foram gravadas na década de 1960, sobretudo 

após o Golpe Militar de 1964, que destituía o então presidente João Goulart, na ocasião 

acusado pelos militares de querer implantar o regime comunista no Brasil, o que obviamente 

se configurava como uma ameaça aos interesses dos golpistas. Assim, canções como “Pra não 

dizer que não falei das flores”, de Geraldo Vandré, “Cálice”, “Roda Viva”, “Apesar de você”, 

todas de Chico Buarque, e, como veremos a seguir, as canções surgidas com o movimento da 

Tropicália, a exemplo de “Alegria, Alegria”, de Caetano Veloso, foram algumas das inúmeras 

obras censuradas pelo regime militar.  
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Dessa forma, a Bossa Nova, que já estaria consagrada no mercado internacional no 

final de 1962, com direito a canções regravadas por artistas norte-americanos e a show 

realizado no Carnegie Hall, em Nova York, se consagra no país não somente como música 

refinada, mas também socialmente engajada politicamente. A aceitação de uma audiência 

cada vez maior no Brasil foi possível graças ao uso eficiente dos meios de comunicação de massa, a 

partir das apresentações nos festivais de TV e a consequente popularização nas rádios, como será visto 

mais a frente. 

O surgimento da Jovem Guarda pareceu uma ameaça à conformação da música 

popular brasileira até então. Formada principalmente por Wanderléa, Erasmo Carlos e o sob o 

comando de Roberto Carlos, o novo movimento era visto pelos nacionalistas como a 

expressão conservadora alinhada ao discurso do regime militar. Com grande audiência em 

programa de TV e alta venda de discos, a qualidade da Jovem Guarda foi subvalorizada pelos 

artistas e intelectuais de esquerda, pois era julgada como alienada politicamente. Além disso, 

a utilização da guitarra elétrica nos arranjos, devido à influência do rock mundial, em tempos 

de busca da identidade nacional também não podia ser bem vinda. Apesar disso, foi grande o 

sucesso de público da Jovem Guarda, cuja aceitação se deu mais fortemente pelos jovens de 

classe média baixa. Essa realidade revelava o lugar social elitista e político de esquerda em 

que se encontrava a Bossa Nova, mais identificada com a classe média alta formada por 

intelectuais. 

Em meio à tensão que se instaurava entre a turma de voz e violão e a juventude da 

guitarra elétrica, surgiu um novo movimento, com uma proposta de ruptura e de 

experimentalismo: a Tropicália. O movimento reunia desde a turma dos Mutantes até a bossa-

novista de outrora, Nara Leão, além de Gal Costa, Gilberto Gil e Caetano Veloso. “Era como 

se toda a tradição musical popular brasileira, desde o começo dos tempos, fosse reunida num 

único ponto, big bang de uma nova era da MPB” (NAPOLITANO, 2007). Seus 

representantes criticavam extremos opostos de culto ao nacionalismo: tanto o 

antiimperialismo da esquerda, quanto o patriotismo conservador do regime militar. No 

entanto, isso não quer dizer que o tropicalismo negasse a cultura nacional. Mais que romper 

com os limites convencionais da Bossa Nova, a proposta do tropicalismo era criar uma arte 

moderna e urbana, sem negligenciar os produtos estrangeiros e as tecnologias. Ao mesmo 

tempo em que defendia a ampliação do público, não negava os elementos da tradição 

preservados pelos bossa-novistas, desde que fossem absorvidos de maneira crítica e não 
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tangenciada pelas regras do mercado fonográfico. Não se tratava de negar a estrutura da 

indústria cultural, mas de questionar o código cultural vigente, no sentido de promover 

experiências que permitissem a liberdade de uma renovação estética da música. Em seu livro 

Verdade Tropical, Caetano Veloso explica algumas dessas tendências ao esclarecer que 

 
  Há um critério de composição em “Alegria, Alegria” que, embora tenha sido 

 adotado por mim sem cuidado e sem seriedade, diz muito sobre as intenções 

 e as possibilidades do momento tropicalista. Em flagrante e intencional 

 contraste com o procedimento da bossa nova, que consistia em criar peças 

 redondas em que as vozes internas dos acordes alterados se movessem com 

 natural fluência, aqui opta-se pela justaposição de acordes maiores em 

 relações insólitas. Isso tem muito a ver com o modo como ouvíamos os 

 Beatles – de que não éramos (eu ainda menos do que Gil) grandes 

 conhecedores. [...] A lição que, desde o início, Gil quisera aprender dos 

 Beatles era de transformar alquimicamente lixo comercial em criação 

 inspirada e livre, reforçando assim a autonomia dos criadores – e dos 

 consumidores (VELOSO, 1998, p.169-170). 

 

Em outras palavras, para Caetano e outros representantes do movimento, se submeter 

às estratégias do mercado era assumir uma postura ideológica conservadora, ao invés de 

emancipadora. Ou como bem definiu Celso Favaretto (2003), 

 
  O Tropicalismo apareceu como transgressão. O modo como os artistas se 

 apresentavam, com roupas extravagantes, gestos provocativos, cabelos 

 desgrenhados, compunha uma imagem de rebeldia, de mau gosto, segundo os 

 padrões da época, e cafonice, como outros diziam. Era sempre um desafio. 

 Nas músicas, os temas eram coerentes com a atmosfera gerada nos 

 espetáculos: crítica à sociedade de consumo misturada à crítica da moral, dos 

 costumes, dos valores pequeno-burgueses, crítica das posições políticas 

 consagradas – a direita e a esquerda -, a utilização de resíduos culturais 

 populares e eruditos, formando uma mistura aparentemente caótica e, na 

 verdade, muito bem construída. [...] Um certo anarquismo compunha-se 

 como um ímpeto construtivo, gerando um espírito libertário (FAVARETTO, 

 2003, p.246). 

 

Favaretto (2003) vai mais além quando afirma que a crítica feita pela Tropicália ao 

conservadorismo nacionalista da Bossa Nova é um sintoma de uma história mal formada na 

corrida pela identidade nacional, configurando-se como “[...] uma imagem de Brasil destoante 

das emblematizadas em muitas das canções da época, na forma de ideologia nacionalista, em 

utopias como „Brasil, o país do futuro‟ e do projeto desenvolvimentista” (FAVARETTO, 

2003, p.247). Na definição de Santuza Cambraia Naves (2003), “a canção bossa-novista 

realiza a crítica, a canção tropicalista é crítica por excelência” (NAVES, 2003, p. 257. Ênfase 

da autora). 
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Interessante é notar que, mais adiante, os próprios artistas da Tropicália se tornariam 

eles mesmos um produto tão rentável e interessante para as grandes gravadoras quanto eram 

os fenômenos da Jovem Guarda e mesmo da Bossa Nova. Isso mostra que essas tensões e 

disputas servem mais como estratégias de delimitação do lugar simbólico que buscam ocupar 

no mercado musical brasileiro do que modos de definição da qualidade musical de qualquer 

expressão musical que seja. Analisadas hoje, a rivalidade estética e política entre bossa-

novistas e tropicalistas pode nos parecer menor do que realmente quiseram propor os 

protagonistas dessa disputa simbólica. Isso porque, no fim das contas, o debate político e a 

criação artística, amparadas pela necessidade de identificação com uma substância 

nacionalista, eram as molas propulsoras de ambas as manifestações.  

Essa trajetória percorrida pelas matrizes musicais da música popular brasileira - a 

saber: o samba, a Bossa Nova e a Tropicália – vai acumular elementos musicais que vão dar 

origem à ideia de Música Popular Brasileira, institucionalizada pela sigla MPB. Em debate 

publicado na Revista de Civilização Brasileira, Caetano Veloso propôs uma “linha evolutiva” 

da MPB para apontar os caminhos da música popular no Brasil. De acordo com sua avaliação, 

a tradição deve ser retomada na modernidade apenas se tiver o propósito de recriar e renovar a 

música popular brasileira. Nesse sentido, de acordo com Caetano, o percurso musical evoluía 

naquele momento do samba à Bossa Nova. Seguindo essa lógica, se pusermos na balança as 

afinidades e as diferenças estéticas entre as expressões musicais vigentes e “considerarmos o 

tropicalismo, que surgiria no ano seguinte a essa declaração, como justamente a retomada da 

linha evolutiva da MPB, então essa linha terá de ser estendida da bossa nova ao tropicalismo” 

(CICERO, 2003, p. 201). Essa elucidação será importante mais à frente para entendermos a 

ressignificação da identidade musical brasileira com a emergência da chamada “Nova MPB”, 

objeto central de estudo desta pesquisa, como expressão musical que dá sequência a essa linha 

evolutiva.  

Por ora, é importante ressaltar que será nesse encontro com o seu “outro”, 

representado pela Jovem Guarda, que a MPB vai delimitar seu lugar social, ideológico e 

estético na cultura musical brasileira. Em outras palavras, o sentido da MPB tornou-se 

possível justamente através desse diálogo com o outro, pois como bem observou Michel 

Nicolau Netto (2009), “a formação identitária é gerada a partir de conflitos” (p. 27). Assim, ao 

final da década de 1960, a sigla MPB institucionalizou-se como um produto cultural 

autêntico, socialmente e comercialmente valorizado e elitizado, simbolizando a identidade 
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musical nacional, pautada pela incorporação da tradição e da modernidade, da continuidade e 

da ruptura. 

  

  

1.3 A “moderna”
2
 MPB como símbolo identitário nacional 

 

  

 Diante do proposto até aqui, é possível afirmar que a formação da identidade nacional 

forjada no início do século XX e amparada pela ideia de Estado-nação
3
 esteve diretamente 

associada à consolidação dos discursos em torno da música popular brasileira, iniciada com os 

elementos de brasilidade trazidos com o samba. A formação de uma identidade mais 

abrangente surgiu da necessidade de se criar uma cultura homogênea na modernidade
4
 em que 

todos os membros de um Estado se identificassem enquanto nação. 

 Até a década de 1930, o Brasil era um país agrário e segmentado por diferentes regiões 

que não se comunicavam, dificultando a construção de um projeto de nação. O objetivo foi 

alimentar e consolidar uma sociedade industrial a partir de uma massa de consumidores 

minimamente homogênea dentro de um mesmo território, que partilhasse de costumes e 

hábitos semelhantes (Nicolau Netto, 2009), o que se configurou, portanto, como uma 

necessidade da modernidade. 

 A “moderna MPB”, como chamada à época, reuniu, assim, ideia de brasilidade já 

consolidada pelo samba ao projeto modernizante da Bossa Nova e da Tropicália para 

consolidar de vez um símbolo nacional que identificasse o Brasil enquanto nação e 

                                                           
2
 O termo “moderna” é usada aqui em referência à forma como foi chamada à época do seu surgimento, como 

projeto de modernização da música brasileira, influenciada pelo processo de industrialização do País trazido pela 

Era Vargas e, posteriormente, pela internacionalização da economia brasileira durante o governo de Juscelino 

Kubitschek, com a implantação de indústrias multinacionais. 

 
3
 Levando em consideração ao pensamento do sociólogo Anthony Giddens, o Estado-nação é definida “como 

entidade sociopolítica, [que] contrasta de modo fundamental com a maioria dos tipos de ordem tradicional. 

Desenvolve-se apenas como parte de um sistema mais amplo de estados-nações (que hoje se tornou de caráter 

global), tem formas muito específicas de territorialidade e capacidade de vigilância, e monopoliza o controle 

efetivo sobre os meios de violência” (2002, p.21). 

 
4
 Modernidade também é aqui entendida a partir de Giddens como “aproximadamente equivalente ao “mundo 

industrializado” desde que se reconheça que o industrialismo não é sua única dimensão institucional. Ele se 

refere às relações sociais implicadas no uso generalizado de força material e do maquinário nos processos de 

produção. [...] uma segunda dimensão é o capitalismo, sistema de produção de mercadorias que envolve tanto 

mercados competitivos de produtos quanto a mercantilização da força de trabalho. [...] A modernidade produz 

certas formas sociais distintas, das quais a mais importante é o estado-nação” (2002, p.21). 
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valorizasse tradição e modernidade, forjando o sentimento de pertencimento a uma sociedade 

nacional, a partir da apropriação de elementos simbólicos da cultura popular, embora 

controlada por uma elite brasileira e mediada por intelectuais.  No entanto, é pertinente 

lembrar que não se pretende concluir aqui que a trajetória de formação identitária tenha sido 

criada apenas pela classe média alta, apenas de afirmar que ela esteve no comando dessas 

negociações e disputas simbólicas com a classe popular. 

 Para isso, os meios de comunicação de massa, mais especificamente o rádio a partir da 

década de 1930, permitiram que os símbolos necessários à formação da identidade nacional 

pudessem ser acessados simultaneamente e cotidianamente por todos os ouvintes de diversas 

partes do país, gerando-lhes o sentimento de pertencimento a uma sociedade nacional. É nesse 

sentido que a música, assim como outras expressões artísticas, vai surgir com produto 

essencial na formação nacional. Nicolau Netto (2009) avalia essa unidade afirmando que “ao 

se homogeneizar o tempo permite-se uma visão a-histórica dos contextos sociais, fundamental 

para a formação das identidades nacionais” (p.33). 

 Embora o pesquisador Renato Ortiz tenha lembrado que a indústria cultural só vai se 

estruturar completamente no Brasil após a ditadura militar (Ortiz apud Nicolau Netto, 2009), a 

indústria do disco – assim como do rádio, sobretudo com a implantação do Estado Novo de 

Getúlio Vargas - teve papel importante durante a passagem da música popular para símbolo 

da identidade nacional, como será visto com mais detalhes no próximo capítulo, uma vez que 

juntos tornaram-se os principais canais de difusão da música popular brasileira. 

   

  Ainda que poucos tenham acesso ao disco e ao rádio (este menos 

 disseminado do que aquele que ainda na década de 1930), a mera existência 

 destes condiciona a população a crer numa “verdade” que se fixa e que, se 

 não pode comprar, acredita em segunda mão. Num país de analfabetos, são 

 essas estruturas que conseguem, ainda que de maneira precária, atingir um 

 número maior de pessoas. No campo da produção, também estas estruturas 

 cumprem uma função de monopolizar a consagração, pois apenas aquela 

 expressão referendada pelo rádio e/ou pelo disco (representativas da 

 modernidade e, portanto, valoradas como positivas) pode ser considerada de 

 real valia (NICOLAU NETTO, 2009, p.65). 

 

A partir desse panorama, é possível perceber que a chamada moderna MPB 

consolidou-se na cultura brasileira através de três lentes: ideológica, estética e 

comercial/midiática. Além de disseminar uma ideologia nacionalista assimilável por 

diferentes classes sociais, a MPB fundamentou uma nova estética que formatou o conceito de 

música brasileira e usou estratégias de mercado para consumo da música como produto 
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cultural, por meio da indústria fonográfica e dos meios de comunicação de massa (rádio e 

TV). Ela vai se configurar como uma sigla que abarca diferentes expressões musicais, 

simultaneamente ou não, como o samba, a Bossa Nova e a Tropicália, incluindo suas 

influências do rock estrangeiro. Em outras palavras, a MPB configura-se como uma formação 

ou movimento cultural que reflete um misto de gêneros musicais com instituição 

sociocultural. No mercado fonográfico, o lugar de fala da MPB na música brasileira será 

representado pela música dita de “bom gosto”. 
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Capítulo 2 

MPB e a indústria musical brasileira 

 

2.1 Mercado de música no Brasil: os festivais da canção e a era de ouro do disco 

 

 

Uma vez instituída, a MPB sentiu a necessidade de ampliar sua audiência para 

além do rádio, não somente por uma questão mercadológica, mas também política, ao 

buscar fixar definitivamente sua música como autêntico símbolo nacional do povo 

brasileiro. A antiga audiência do rádio passa a migrar para a TV a partir da década de 

1960 e se deparar não apenas com os sambas de morro e marchas de Carnaval, mas, 

sobretudo, com uma produção engajada e voltada para a modernização da cultura 

brasileira. Ao mesmo tempo em que os festivais traziam o rock da Jovem Guarda, eles 

articulavam elementos da tradição do samba com a estética de ruptura bossa-novista e 

tropicalista associados ao engajamento político, consolidando o sentido em torno do 

conceito de MPB, ―que se auto-representava como herdeira da bossa nova, mas 

incorporava gêneros, estilos e obras que extrapolavam os paradigmas delimitados pelo 

movimento de 1959‖ (NAPOLITANO, 2007, p.90). 

Paralelo à consolidação da presença da canção na TV, mudanças no mercado 

fonográfico foram significativas ao longo daquela década. A chegada do disco de vinil 

ou LP (long play) na década de 1940 havia permitido ao artista a possibilidade de deixar 

de gravar singles em compactos de 78 rpm para compilar diversas canções em um único 

disco, com direito à criação de uma identidade visual, constituindo-se numa obra, tal 

qual um livro, um filme ou uma peça. Diferente do que ocorria no início do século XX 

com os discos de 30 cm de diâmetro, que permitia o registro de apenas 20 minutos por 

lado, o novo formato ampliou a capacidade de gravação, reduzindo custos e otimizando 

os investimentos. ―Já não era suficiente informar o gênero ao qual a canção estava 

vinculada (como nos antigos 70 rpm). Era preciso relacioná-lo a um compositor 

conhecido e a um movimento cultural determinado‖ (NAPOLITANO, 2007, p. 89). A 

possibilidade de criar um álbum contribuiu, assim, para a personalização da criação e 

valorização do artista frente à audiência, à crítica especializada e aos produtores, que 

passaram a reconhecer a autoria daquela obra.   
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  É o tempo do trabalho de autor, quando são oferecidas condições para 

 que alguns artistas desenvolvam um trabalho que não poderia ser feito 

 em compacto, mesmo que duplo. O LP é o formato apropriado para 

 uma postura estratégica diferenciada, adotada pela indústria 

 fonográfica mundial (DIAS, 2008, p.61). 
 

 

Com isso, graças à possibilidade do registro fonográfico, aliada à sua larga 

difusão nos grandes meios de comunicação de massa, as grandes companhias 

fonográficas passaram a investir em um cast fixo de artistas que eram sucessos nos 

festivais e garantiam uma venda regular de discos. Não à toa, nomes como Chico 

Buarque, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Gal Costa, Maria Bethânia, bem como os 

artistas que integraram o movimento da Jovem Guarda, protagonizaram a era de ouro do 

disco, atuando no cast das grandes gravadoras nos anos 1960/70, em razão deles se 

tornarem sucessos de venda. Como resultado, em meados dos anos 1960, 70% dos 

discos vendidos eram nacionais. Ao contrário da década anterior, quando esse dado era 

revertido nas mesmas proporções.  

Rita Morelli (2009) acrescenta que o crescimento acelerado do mercado de bens 

de consumo da classe média ocorrido durante o chamado ―milagre econômico 

brasileiro‖, no então governo Médici, permitiu que a indústria do disco crescesse a uma 

taxa de 15% ao ano durante aquela década, mesmo enfrentando a escassez da matéria-

prima devido à crise do petróleo. Por outro lado, a autora lembra que a produção da 

música popular brasileira fora prejudicada naquele momento em decorrência da 

repressão política vivida no país na época, uma vez que tal regime teria criado 

condições para que as grandes empresas multinacionais se dedicassem majoritariamente 

à produção estrangeira. A consequência dessa crise se configurou numa queda da 

inserção da música brasileira no mercado nacional.  

 

  (...) no primeiro semestre de 1971, a música nacional ocupava 57,7% 

 desse chamado mercado de sucesso, mas logo no semestre seguinte 

 viria a ocupar somente 37% desse mesmo mercado, caindo para 

 apenas 16% no primeiro semestre de 1972 e tendo uma irrisória 

 recuperação no segundo semestre desse ano, quando atingiu 17,5 

 pontos percentuais (MORELLI, 2009, p. 63). 

 

No entanto, Morelli (2009) aponta ainda que, mesmo com o registro de altos 

níveis de inflação e com a crise mundial do petróleo que refletiam negativamente na 

economia brasileira na década de 1970, o mercado de disco no país registrara um 

crescimento acelerado, chegando a ocupar o 6º lugar no ranking mundial em 1979. Em 
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parte, pode-se dizer que isso se deve à recente formação do mercado fonográfico à 

época, restando, assim, muito espaço a ser conquistado no business da música
4
.  

A TV, enquanto grande meio de comunicação de massa, atuou 

significativamente na construção do consumo musical da audiência, não só por meio da 

transmissão dos grandes festivais de MPB da época, como também pela difusão de 

trilhas sonoras de suas novelas, contribuindo, de certa forma, para a expansão da 

indústria fonográfica brasileira. No caso dos festivais, porque os programas musicais 

representavam uma espécie de laboratório, onde se podiam aferir os potencias sucessos 

de venda, permitindo que se reduzissem as margens de erro dos novos lançamentos 

nesse campo. 

Dentre as televisões que realizaram edições dos festivais da canção, talvez a 

mais lucrativa, a longo prazo, tenha sido a TV Globo, que fundou a gravadora Som 

Livre, vindo a tornar-se líder do mercado brasileiro de disco, uma vez que ―(...) lançada 

em 1971, a etiqueta Som Livre já detinha, em 1974, 38% do chamado mercado de 

sucesso, isto é, 38% dos discos mais vendidos pertenciam a essa marca‖ (MORELLI, 

2009, p. 90). Além da Som Livre, que também trabalhava com trilhas de filmes e 

coletâneas,  outras companhias dominavam o mercado fonográfico durante os anos 

1980. CBS, RCA-Ariola, Polygram, WEA e EMI-Odeon complementavam o grupo das 

sete maiores empresas da época
5
. No entanto, a crise que já se desenhava no país no 

final da década de 1970, e que afetaria profundamente as décadas seguintes, muda esse 

cenário de prosperidade do mercado brasileiro de disco.  

   

 

2.2 A crise da indústria do disco e a reorganização do mercado musical 

 

   

A sucessão de planos de ajuste econômico contribuiu significativamente para a 

redução de venda de discos a partir da década de 1980. O país encontrava-se afundado 

                                                 
4 
Soma-se a isso, a diversificação de produção musical da época, que ia desde os sucessos da MPB - como 

os segmentos regional, sertanejo e rock nacional à música romântica, além da música estrangeira e da 

dance music -, diversificação essa que permitiu à indústria fonográfica atingir mais de 64 milhões de 

unidades vendidas no fim da década de 1970. 

5
 Atualmente, esse grupo é formado pelas empresas transnacionais Universal (França), Warner (EUA), 

Sony/BMG (Japão/Alemanha) e EMI (Inglaterra), além da nacional Som Livre. 
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numa inflação exorbitante, fazendo com que o setor fonográfico passasse a investir em 

um mercado segmentado de artistas/gêneros, a fim de que se pudesse diversificar os 

riscos e garantir a venda de discos. Segundo os próprios profissionais da área, produzir 

somente um gênero musical era correr o risco de fechar as portas da empresa, em 

virtude da imprevisibilidade do que viria ser sucesso ou não naquele momento. Essas e 

outras estratégias utilizadas pelas grandes companhias fonográficas para manter o maior 

lucro possível com as vendas de discos foram sendo modificadas ao longo das décadas, 

conforme as mudanças ocorridas com o surgimento das novas tecnologias de 

informação e comunicação, que permitiram um rearranjo dos modelos de negócios no 

mercado musical.  

 Na década de 1990, a indústria fonográfica havia sofrido sua primeira grande 

crise justificada pela grande crise da economia que o Brasil enfrentava na época. A 

sucessão de planos econômicos fracassados (Plano Cruzado, Planos Collor I e II, 

culminando no impeachment do então Presidente da República) gerou quedas 

consecutivas da venda de discos no país, conforme Marcia Tosta Dias (2008) descreve 

abaixo: 

 

 Nesse contexto, de 76.686 milhões de unidades vendidas em 1989, 

 retrocede-se a 45.225 milhões em 1990, mantendo-se os mesmos 

 índices em 1991, com 45.130 unidades. Mas números menores ainda 

 apareceriam. Apesar das expectativas de melhorias alimentadas pelos 

 executivos do setor, o balanço final de 1992 aponta 30.958 milhões de 

 unidades (DIAS, 2008, p.109). 
 

 O reaquecimento da indústria do disco viria acontecer poucos anos depois com a 

popularização do formato de mídia Compact Disc, o conhecido CD
6
. Na ocasião, a 

procura pela novidade rendeu vendas altamente lucrativas, à medida que a gravadoras 

passaram a relançar todos os clássicos de vinil na nova mídia. No entanto, após o frisson 

da novidade, a indústria entra novamente em crise devido ao surgimento de um novo 

formato de mídia para consumo de música, o mp3. Com a nova tecnologia, as faixas são 

comprimidas em tamanhos menores, permitindo que o áudio de um CD inteiro seja 

reduzido em um espaço até doze vezes menor. Outra vantagem é a mobilidade: ele pode 

                                                 

6
 A comercialização do CD deu-se mundialmente em 1983, tornando-se padrão de consumo 

primeiramente nos países centrais (Europa e EUA). Sua expansão global acontece nas décadas 

subsequentes (DIAS, 2008). A referência sob a perspectiva mundial usada aqui serve de base comparativa 

para entender como o formato industrial impactou mundialmente e como isso influenciou no mercado 

brasileiro. 
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ser armazenado mais facilmente como arquivo digital em diversos suportes, como em 

computadores, telefones celulares, tablets, mp3 players e até no próprio CD gravável. 

Essa reconfiguração do modo de escuta permitiu ao consumidor maior possibilidade de 

intervenção, ao poder organizar a lista de músicas de acordo com suas preferências
7
. 

 Mas, assim como a aceitação do mp3 não se deu de forma absoluta pelos 

consumidores, devido à compressão de dados do áudio, igual resistência se dera na 

ocasião da substituição do vinil para o CD. Até hoje são muitos os aficionados pelos 

antigos ―bolachões‖ que nunca abandonaram suas coleções. Por isso, atentos à ascensão 

das vendas de vinil no mercado internacional
8
, os proprietários da gravadora DeckDisc 

reativaram a fábrica da PolySom em 2009, única ativa em toda a América Latina. 

Muitas são as especulações acerca do real motivo do retorno do vinil, como a visão 

romântica e saudosista do passado ou ―fetichismo‖ pelo colecionismo, como estudam 

alguns autores
9
. No entanto, o presente trabalho não se propõe a esmiuçá-las. O que vale 

destacar é que o reaquecimento do mercado do vinil foi umas das maneiras de se 

―oxigenar‖ a indústria da música. No entanto, seria apressado afirmar que por si só o 

consumo dos ―bolachões‖ salvaria tal mercado. Isso porque, com o surgimento das 

novas tecnologias de informação e comunicação, a indústria fonográfica tomou seu 

segundo grande baque: o processo de democratização experimentado com a Internet 

abalou as lógicas de mercado das grandes gravadoras, que viu cair drasticamente a 

venda de CDs e DVDs em todo o mundo, inclusive no Brasil. E, diante dessa nova 

configuração, mesmo com dados positivos acerca do retorno do vinil, o número de 

venda ainda não tem sido suficiente para suprir a crise do mercado fonográfico.  

  

                                                 
 
7
 Prática similar ocorrera com o antigo formato fita cassete, ou simplesmente K7, em meados da década 

de 1960. Embora de qualidade inferior a todos os outros formatos existentes, a fita K7 foi bastante 

utilizada naquela época em virtude da fácil mobilidade (prático para uso em automóveis, por exemplo), 

tornando-se, inclusive, bastante usada por músicos que apresentavam seus trabalhos de modo 

independente por meio da gravação das chamadas ―demos‖ (mostras de músicas gravadas de forma 

caseira em K7s). Pode-se ainda afirmar que as fitas K7 possibilitaram as primeiras gravações comerciais 

piratas. 

 
8
 Segundo a revista Rolling Stone, 1,3 milhão de discos foram vendidos nos EUA em 2007, um aumento 

de 36,5% em relação ao ano anterior (LICHOTE, 2012). Já de acordo com reportagem de O Globo, 

levantamento feito nas fábricas sugere que cerca de 10 milhões de vinis foram produzidos em 2011, 

embora os dados oficiais registrem 3,9 milhões no mesmo ano. No Brasil, não há pesquisas precisas, mas 

os indícios, segundo especialistas, acompanham a tendência mundial. (Rolling Stone, 2008). 

 
9
 Ver Queiroz (2013) e Gauziski (2013). 
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 Dessa forma, algumas razões diversas justificam a crise da indústria do disco. 

Uma delas deve-se ao fácil acesso ao conteúdo musical nas redes virtuais e à crescente 

prática de pirataria de discos, como foi mencionado. Com o formato mp3, os arquivos 

de músicas foram largamente difundidos por meio das trocas de músicas entre usuários 

nas redes P2P
10

. Tudo começou com o software chamado Napster, desenvolvido por um 

universitário norte-americano Shawn Fanning em 1999. O site de compartilhamento 

permitia a troca de músicas entre usuários, o que viria a mudar de vez a história da 

indústria da música. Em 2001, após sofrer vários processos judiciais por violação de 

direitos autorais, o site foi definitivamente fechado. Mas aí já era tarde: mesmo com a 

resistência da indústria fonográfica e de alguns artistas até hoje, a possibilidade de 

disponibilizar músicas na Internet nunca mais deixou de existir. Após esse feito, outras 

plataformas online de compartilhamento surgiram, como MySpace 

(www.myspace.com), YouTube (www.youtube.com), Last.FM (www.lastfm.com), 

Deezer (www.deezer.com.br) e tantos outros que não param de ser criados. Além disso, 

os discos originais passaram a ser facilmente copiados nos computadores pessoais por 

meio de simples softwares de gravação de arquivos.  

 Como vimos, essa democratização do acesso à música gerou uma grande 

discussão acerca dos direitos autorais e da remuneração aos artistas. A revolução 

tecnológica contribuiu para o crescimento e fortalecimento do comércio pirata, fazendo 

com que as grandes produtoras de disco adotassem estratégias de repressão às práticas 

ilegais na tentativa de reagir à crise instaurada, ao propor batalhas judiciais para o 

fechamento de sites de compartilhamento de músicas, o que não tem impedindo sua 

continuidade, nem contribuído para que a venda de discos volte a prosperar, como 

aponta Herschmann (2010), 

 

 Apesar dos esforços das gravadoras em mobilizar diversas entidades 

 em vários países, o mercado ilegal de música continua a crescer: 

 estima-se que de cada três CDs vendidos no mundo um é pirata. Ao 

 mesmo tempo, de acordo com a Federação Internacional da Indústria 

 Fonográfica (IFPI), o Brasil figura entre os países que mais praticam a 

 pirataria no mundo (está na categoria daqueles países em que a 

 atuação ilegal já domina mais do que 50% do mercado), o que tem 

 levado diversas entidades a se empenharem em minimizar esse quadro 

 (HERSCHMANN, 2010a, p.64). 

 

                                                 
10

 P2P ou Peer-to-Peer, que quer dizer ―par-a-par‖ ou ―entre pares‖, é o nome dado a redes virtuais em 

que usuários de Internet compartilham livremente entre si as músicas armazenadas em seus computadores 

pessoais. Os softwares Napster e Kazaa foram alguns exemplos de programas que fizeram uso dessa rede, 

gerando, inclusive, uma grande batalha jurídica com as grandes gravadoras. 

http://www.deezer.com.br/
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 Curioso notar que muitos músicos da nova geração já parecem não se opor à 

livre circulação de fonogramas nas redes virtuais, como veremos nos depoimentos a 

seguir, uma vez que há certo reconhecimento de que a rede configura-se como espaço 

fundamental para formação de novos ouvintes, o que contribui para a divulgação de 

seus trabalhos e, por sua vez, para o aumento do público nos shows. É interessante frisar 

ainda que, muitas vezes, a própria comercialização dos CDs é favorecida pela 

visibilidade conquistada no ambiente virtual, como avalia o músico Leoni, em entrevista 

concedida à revista Billboard Brasil, na edição de maio de 2011. 

 

 Música de graça na internet é uma coisa que não tem volta. A minha 

 ideia é que a gente tem que botar muito material e seguir colocando. 

 Uma hora algo cai no gosto das pessoas, elas divulgam etc. Eu não sei 

 se vou lançar mais um CD na minha carreira. Pode ser que eu venha a 

 lançar, mas não tenho essa certeza. Lancei agora um CD e DVD, e 

 quem vende sou eu. Vendo em show, no site... Loja não vende. Aliás, 

 que loja? Somando CD e DVD vendeu umas cinco mil peças, não 

 acho ruim. Dessas cinco mil, fui eu quem vendeu. Boa parte na pré-

 venda que fiz pelo site – quem comprasse comprava barato e recebia 

 em casa, autografado. E o restante foi vendendo em show. Como eu já 

 dei de graça as músicas em versão de estúdio, as pessoas também já 

 conheciam as músicas. As pessoas não têm aquela urgência do 

 conteúdo, é mais pelo suporte (LEONI, 2011, p.33). 
 

 O depoimento do músico só comprova que o emprego das novas tecnologias de 

comunicação tornou-se importante ferramenta de divulgação e circulação de conteúdos, 

formação de público, gerenciamento de carreiras, entre outras estratégias. Com isso, as 

grandes companhias se viram obrigadas a adotar novas estratégias de negócio para 

sobreviverem no mercado da música, o que implicou na mudança das lógicas de 

produção, distribuição, circulação e consumo do produto. Mas que estratégias essa 

indústria vem tomando para compensar a desvalorização dos fonogramas? Dentre 

algumas alternativas adotadas pelas grandes companhias, destacam-se: o investimento 

no mercado de música ao vivo; o uso das novas tecnologias de informação e 

comunicação para geração de lucros; e a ampliação para mercados de games e telefonias 

celulares.  

 Herschmann (2007) avalia esse momento histórico como a ―terceira revolução‖ 

ocorrida na indústria musical. A primeira estaria relacionada à invenção da prensa, que 

permitiu o armazenamento das partituras musicais, e a segunda, ao desenvolvimento das 

tecnologias de gravação, que permitiu o armazenamento das canções em discos. Quanto 
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à fase atual, ele afirma que ela ―está relacionada ao desenvolvimento e à aplicação da 

tecnologia digital ao universo musical‖. 

 

 

 Essa tecnologia amplia a definição de proprietário de um produto 

 musical – desde a obra em si (partitura), passando pela interpretação 

 (disco), bem como pelos sons empregados (a informação digital) – e 

 as possibilidades de roubo e pirataria. Além disso, ao mudar a 

 composição digital desde a criação até o processamento – tornando o 

 ato de criação musical uma prática multimídia -, intensifica a crise de 

 noção de autoria, tornando mais difícil distinguir os papéis de músico 

 e engenheiro, ou mesmo de criador e consumidor. Esta tecnologia 

 afeta também a circulação e comercialização, produzindo o fenômeno 

 da ―desintermediação‖ (facilitando o contato direto do músico com o 

 público) (HERSCHMANN, 2007, p.73). 

 

 Essa realidade aponta para novas formas de produção, circulação e consumo da 

música, como a criação de selos e gravadoras independentes dedicados ao lançamento 

de álbuns em formato digital para distribuição gratuita ou comercialização, caso da 

pioneira Trama Virtual, plataforma online onde era possível disponibilizar álbuns 

inteiros gratuitos para download. Através da Trama Virtual era possível acessar páginas 

de mais de 78 mil artistas com fotos e textos sobre a banda e consumir as músicas via 

streaming
11

 ou mediante download. Os perfis dos usuários passaram a agregar valor de 

publicidade, possibilitando a implantação do download remunerado aos artistas, à 

medida que parte da renda gerada pela publicidade era repassada ao artista pela 

disponibilização das músicas no site. No fim do mês, a gravadora contabilizava a 

quantidade de downloads realizados no período e o quanto os artistas receberiam por 

cada um deles, podendo o artista resgatar o dinheiro a partir do momento em que 

acumulasse o valor de R$ 50,00. 

 Além disso, a iniciativa possibilitou que os usuários baixassem músicas de 

forma gratuita e legal por meio do projeto Álbum Virtual, uma vez que a remuneração 

dos artistas se dava por meio dos patrocinadores do site, que apoiavam os artistas em 

troca de publicidade. O projeto teve início em 2008 com o lançamento de Danç-Êh-Sá 

ao Vivo, de Tom Zé. Posteriormente, a gravadora lançou: Artista Igual Pedreiro, do 

grupo Macaco Bong; Donkey, do Cansei de Ser Sexy; Chapter 9, de Ed Motta; 

                                                 

11
 Streaming (ou fluxo de mídia em português) é uma forma de acesso a arquivos na internet (música, 

vídeo etc) sem que os usuários precisem baixar os arquivos para seus computadores pessoais. As mídias 

são reproduzidas de modo similar ao rádio ou à televisão aberta, o que possibilitou o surgimento das 

rádios online, por exemplo.  
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C_mpl_te, de Móveis Coloniais de Acaju, com lançamentos patrocinados pela VR e 

Volkswagen.  

 Atualmente, os 120 álbuns continuam disponíveis no catálogo da gravadora, 

embora a plataforma tenha encerrado oficialmente suas atividades no primeiro semestre 

de 2013
12

, devido à crise gerada pelo surgimento de novos canais de divulgação e 

consumo de música, que passaram a concorrer diretamente com a plataforma, como 

Facebook, Twitter, YouTube. Tal conjuntura só ratifica a efemeridade das estratégias de 

produção, circulação e consumo de música na cultura contemporânea e a velocidade 

com a qual as mudanças acontecem no mercado musical hoje.  

 Além das plataformas virtuais para veiculação de música já citadas, outros 

canais geraram bastante lucro na Internet, a exemplo da Oi Rdio (www.rdio.com), 

serviço disponibilizado pela empresa de telefonia Oi. A plataforma é uma espécie de 

rádio online que fornece atualmente mais de 18 milhões de músicas via streaming sem 

precisar estar conectado à Internet, mediante o pagamento de uma mensalidade (após a 

expiração do período de degustação gratuita para novos usuários). Nele também é 

possível seguir perfis de artistas, jornalistas, selos, além de amigos. Uma forma de estar 

conectado a novidades do cenário da música contemporânea e obter recomendações da 

crítica especializada.  

 Mas pensar no avanço do uso de novas modalidades para produção, divulgação e 

circulação do produto musical no mercado contemporâneo não é descartar a prática de 

antigos modelos da indústria da música. Mais que isso, o objetivo é mostrar que velhas 

e novas práticas coexistem e não se anulam no atual business musical, o que leva a 

concluir, por exemplo, que a circulação da canção na Internet colabora em parte para o 

fortalecimento do seu consumo nas cenas, por meio das centenas de festivais 

independentes que circulam pelo país. Além disso, muitas vezes contribui para o 

aumento do consumo de CDs de bandas independentes ou de alcance segmentado, ainda 

que os discos não estejam mais relacionados a ganho de lucros, mas à estratégia de 

marketing para promoção de shows.  

                                                 

12
 A gravadora Trama encerrou as atividades no ambiente virtual, mas prossegue com outros projetos, de 

acordo com a declaração do empresário João Marcello Bôscoli em entrevista concedida à Folha de S. 

Paulo online. ―Vamos prosseguir com a editora, com o estúdio, com o agenciamento de artistas, com 

nosso canal no YouTube. Hoje, recebemos 220 bandas por ano no estúdio e subimos mais de dois mil 

vídeos no YouTube anualmente. Estamos também montando a nossa própria loja digital da Trama‖ 

(Folha de S. Paulo, 2013).  
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 Assim, para conter a perda de receita, as grandes companhias fonográficas 

passaram a investir no negócio da música ao vivo, de onde passaram a tirar maior parte 

dos lucros. Avalia-se que as gravadoras atualmente firmam contratos que preveem, 

entre outras vantagens, a absorção de 10% das bilheterias de seus artistas, como medida 

compensatória às perdas geradas pela redução de 30% do mercado de discos nos 

últimos cinco anos
13

 (HERSCHMANN, 2010). 

 

 Se é verdade que até bem pouco tempo os músicos conseguiam dois 

 terços de sua receita através da venda de fonogramas – o terço restante 

 era obtido através de shows e publicidade/merchandising –, é preciso 

 ressaltar que atualmente esta proporção se inverteu. Cientes deste fato, 

 as gravadoras vêm buscando abocanhar este mercado: passaram a 

 adotar, como medida compensatória às suas perdas, alterações dos 

 contratos que impõem aos artistas, prevendo, entre outras coisas, 

 participação nas bilheterias (HERSCHMANN, 2010, p. 30). 
    

 Essa nova tendência é verificada pelo crescimento de shows realizados em 

diferentes regiões do país e do mundo. Percebe-se ainda a expansão do negócio da 

música ao vivo pelos preços exorbitantes dos ingressos dos shows que têm sido 

realizados nos últimos anos fora do cenário independente. No ano de 2012, por 

exemplo, o show de Bob Dylan realizado no Brasil ofereceu ingressos que chegaram a 

R$ 900. A regra para artistas brasileiros não é diferente; o preço cobrado pelo ingresso 

da banda Los Hermanos chegou a R$ 140 reais, preço relativamente caro se comparado 

a preços da época em que a venda de discos figurava como parcela importante da receita 

dos artistas.  

 Outro segmento importante adotado pelas gravadoras foi o emprego das novas 

tecnologias de informação e comunicação e redes sociais na web. As novas tecnologias 

baratearam os custos com produção; os estúdios caseiros viabilizaram a gravação de 

trabalhos independentes; os canais de comunicação na Internet facilitaram a circulação e 

divulgação de discos, criaram novos canais de consumo, por meio da venda de música 

por empresas de telefonias e videogames, constituindo uma importante forma de 

reorganização do mercado (HERSCHMANN, 2010). No entanto, vale enfatizar que, em 

tempos atuais, o modelo tradicional da indústria do disco não desapareceu, apenas 

deixou de ser hegemônico. Além disso, observa-se que a canção é uma peça da cultura 

popular que, mesmo passando por diversas transformações dentro da indústria cultural, 

                                                 
13

 Dados referentes a 2010, ano em que foram publicados no livro ―Indústria da Música em Transição‖, de 

Micael Herschmann.  
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não perdeu seu formato. Em outras palavras, seja qual for o suporte utilizado (tablets, 

mp3 players, celulares, computadores), a música é consumida em seu antigo formato: a 

canção. 

 Dessa forma, conclui-se que se, por um lado, as novas tecnologias digitais 

contribuíram para o surgimento da pirataria, a partir de compartilhamento e downloads 

ilegais de músicas e comercialização de CDs piratas, através de hardwares de gravação; 

por outro, as gravadoras buscaram alternativas ao utilizar as plataformas como modelos 

de negócios para geração de lucros. A aliança com empresas de telefonias móveis e de 

jogos eletrônicos para comercialização de música, por exemplo, gerou importantes 

canais alternativos para geração de receita para as gravadoras, o que, por sua vez, 

também contribuiu para mudança nas relações de consumo. 

 

 A política mais recente das velhas indústrias fonográficas, que hoje 

 tentam se reinventar como ―companhias musicais‖, é, em muitos 

 casos, franquear o acesso a seus acervos por meio de parcerias com 

 novos intermediários – operadoras de telefonia móvel, fabricantes de 

 telefones celulares e tocadores multimídia, provedores de internet, 

 mídias sociais de base radiofônica, grandes varejistas on-line, portais 

 que detêm soluções inovadoras em comércio eletrônico etc. Desta 

 forma, buscam retomar as rédeas de um mercado em que, nos últimos 

 15 anos, o preço do fonograma vem declinando  ininterruptamente e 

 no qual a música de modo geral vem se  tornando uma commodity, 

 um produto  negociado muitas  vezes  a  poucos  centavos,  bônus  na  

 compra  de outros artigos, como telefones celulares. 

 (HERSCHMANN; KISCHINHEVSKY, 2011, p.27-28). 
  

 A parceria funciona da seguinte maneira: as empresas de telefonia vendem 

fonogramas de forma avulsa ou oferecem serviço de assinatura de catálogos musicais 

para impulsionar a venda de aparelhos, variando conforme cada país, de acordo com os 

licenciamentos firmados com os selos fonográficos. Outra estratégia bem-sucedida 

adotada pela indústria é a venda de celulares com álbuns pré-baixados, além da 

comercialização de videoclipes e fotografias dos artistas, como foi o caso de artistas 

como Mallu Magalhães, que lançou campanha na telefonia Vivo com a música J1, em 

2008. 

 Lógica semelhante acontece com a indústria de jogos eletrônicos: os games são 

acompanhados de trilhas sonoras, que muitas vezes não seriam lançados no mercado 

facilmente. Desde que os games passaram a ser lançados em tecnologia digital, tornou-

se comum ouvir clássicos, sobretudo do rock, nos jogos eletrônicos. Em alguns casos, 

algumas versões são lançadas exclusivamente para os videogames, como o caso da 
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versão de Riders On The Storm, da banda The Doors, gravada em versão exclusiva pelo 

rapper Snoop Dogg para o jogo Need For Speed Underground 2. 

 

 O game pioneiro foi Rock n´Roll Racing, lançado em 1994, ainda pela 

 Super Nitendo. O jogo contava com clássicos do rock, como 

 Paranoid, do Black Sabbath, e Highway Star, de Deep Purple, em 

 versões midi. Mas os games só passaram a ter capacidade para 

 comportar as músicas como são na segunda metada da década de 

 1990. Um marco foi a música Song 2, do grupo Blur, na trilha do jogo 

 Fifa: Road to World Cup 1998, da tradicional série de futebol. Hoje, 

 trilhas sonoras de games são semelhantes, em termos de importância, 

 às de filmes (HERSCHMANN, 2011, p. 101). 
 

 Dessa forma, a indústria da música conquista o poder de formar e renovar novos 

públicos consumidores com a inclusão de trilhas sonoras nesses jogos, seja de artistas 

consagrados ou mesmo desconhecidos. Para se ter uma ideia, a venda de músicas de 

bandas como Nirvana e Red Hot Chili Peppers mais que duplicou depois que suas 

músicas integraram trilhas de jogos eletrônicos. Bandas como Aerosmith e AC/DC 

ganharam versões exclusivas no jogo Rock Band e o grupo Metallica lançou em 2008 

seu disco no jogo Guitar Hero. Além disso, alguns consoles, tais como o Xbox 360 e 

PlayStation, permitem ao usuários comprar músicas via download.  

 Embora pareça precipitado afirmar até quando a empreitada tecnológica irá gerar 

lucros para o negócio da música, dados dos últimos anos refletem resultados 

animadores. 

 

 No mundo, o segmento de consumo de fonogramas digital teve um 

 crescimento de 12%, movimentando cerca de US$ 4,2 bilhões. Assim, 

 o chamado mercado digital gerou no mundo, naquele ano, receitas que 

 representam 27% do total das vendas de músicas gravadas no globo. 

 No Brasil, a participação dos negócios fonográficos digitais no total 

 das receitas passou de 8%, em 2007, para 12% em 2008, mantendo-se 

 nesse mesmo patamar em 2009 (IFPI, 2010; ABPD, 2010). Na 

 verdade, os números do Brasil são bastante expressivos. As vendas de 

 música digital no país cresceram 159,4%, faturando cerca de R$ 41,7 

 milhões. Deste total, 58,7% ou R$ 25 milhões foram de receitas 

 advindas da internet, e 41,3%, das vendas realizadas através da 

 telefonia móvel (R$ 17,6 milhões). (HERSCHMANN; 

 KISCHINHEVSKY, 2011, p.28). 
 

 Interessante observar que essas novas plataformas digitais também contribuíram 

para o fortalecimento e a consolidação do consumo musical no tecido urbano, à medida 

possibilitaram a divulgação em blogs e sites especializados, que juntamente com as 

plataformas de compartilhamento de música online, tornaram-se importantes 
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ferramentas de divulgação e orientação de consumo de nicho, a exemplo do Scream & 

Yell (www.screamyell.com.br), Rock’n’Beats (www.rocknbeats.com.br), Move That 

Jukebox (www.movethatjukebox.com), sites especializados em música em geral, 

antenados com as tendências da nova safra de artistas brasileiros e internacionais. 

 A nova configuração do mercado também fez com que artistas alijados das 

grandes gravadoras se unissem para circular em festivais independentes realizados em 

todo o país, o que prova que o mercado da música ao vivo não se tornou lucrativo 

apenas para os artistas consagrados de grandes gravadoras. Embora também funcionem 

como palcos de revelação de novos talentos, os festivais independentes são muito 

diferentes daqueles promovidos por grandes emissoras de televisão nas décadas de 

1960, 1970 e 1980, onde foram revelados artistas como Elis Regina, Caetano Veloso, 

Chico Buarque e Gilberto Gil, entre tantos outros nomes consagrados atualmente na 

Música Popular Brasileira. Em outras palavras, os festivais independentes surgiram por 

força de iniciativas coletivas para atender a uma demanda local em resposta à ―cultura 

do jabá‖ consolidado nas rádios e grandes emissoras de TV, legitimando-se como canais 

de promoção de novos artistas e de formação segmentada de público, que se 

encontravam às margens dos grandes meios de comunicação de massa.  

 

  Poder-se-ia afirmar que o principal papel dos festivais hoje (de 

 qualquer tipo) é o de intensificar o intercâmbio entre bandas, fanzines, 

 selos, produtores e jornalistas. Entretanto, a grande maioria desses 

 eventos atualmente gravita em torno do mercado independente. Em 

 um país de dimensões continentais, jovens e produtores culturais 

 independentes de cidades distantes do eixo Rio-São Paulo 

 crescentemente e lançaram nessa modalidade de evento para garantir 

 um lugar na cartografia cultural do país (HERSCHMANN, 2010, 

 p.145). 
   

 Em reportagem publicada na revista Bravo!, em maio de 2009, o então 

presidente da Abrafin, Fabrício de Almeida Nobre, deu uma declaração lúcida sobre o 

significado de se fazer um festival independente hoje ao afirmar que ―a melhor 

definição para um festival independente é: independentemente do que aconteça, ele 

acontece‖
14

. Isso porque embora os festivais possam receber patrocínio de empresas 

privadas, geralmente eles são majoritariamente financiados por meio de leis de 

incentivo cultural e editais públicos. Ainda segundo a Abrafin, os festivais reúnem um 

público de pelo menos 300 mil pessoas por ano, onde circulam mais de 600 bandas 

                                                 
14

 ―A Nova Era dos Festivais‖ (Revista Bravo!, 2009). 

 

http://www.rocknbeats/
http://www.movethatjukebox.com/
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entre nacionais e internacionais e movimentando mais de cinco milhões de reais 

anualmente
15

.  

 É notório que o número de festivais de música independente no Brasil tem 

crescido significativamente: iniciativa de coletivos, pequenas gravadoras, produtores 

etc. que, na maioria das vezes, reúnem artistas fora do grande mercado musical, 

contribuindo para a construção e estabelecimento de um mercado segmentado. O 

mercado massivo deixa de ser hegemônico, abrindo espaço para o mercado de nicho 

local e global, contribuindo para o surgimento e fortalecimento de públicos 

consumidores específicos. Assim, a venda de produtos que não se encontram 

disponíveis em lojas físicas tradicionais tem crescido vertiginosamente no mercado 

virtual, por exemplo.  

 Acredita-se que há uma relação direta entre o consumo dos produtos musicais 

que circulam nos meios virtuais e o modo como são consumidos nessas cenas. Não à 

toa, festivais como Coquetel Molotov (PE), RecBeat (PE), Abril Pro Rock (PE), DoSol 

(RN), Martelada (DF), Se Rasgum (PA), PMW (TO), Goiânia Noise (GO), Gig Rock 

(RS), El Mapa de Todos (DF) e Bananada (GO) figuram como alguns dos espaços onde 

acontecem as novas práticas de consumo e circulação dos produtos musicais
16

.  

 Chris Anderson (2006) chamou essa segmentação de ―mercado de Cauda 

Longa‖. Segundo o autor, a soma da venda de produtos especializados, ou seja, de 

produtos menos populares têm se tornado um negócio lucrativo para a indústria, visto 

que cada vez mais são formados novos públicos consumidores. Dessa forma, conclui 

que ―um número muitíssimo grande (os produtos que se situam na Cauda Longa) 

multiplicado por um número relativamente pequeno (os volumes de vendas de cada um) 

ainda é igual a um número grande‖ (ANDERSON, 2006, p.23). 

   

  A música em si não caiu em desfavor – muito ao contrário. Nunca 

 houve melhores tempos para artistas e fãs. A Internet é que se tornou o 

 veículo favorito para se escutar música. O que caiu em desfavor foi o 

 tradicional modelo de marketing de vender e distribuir música. O 

                                                 
15

 Dados revelados no ano de 2011, antes da reformulação pela qual passou a associação com a 

dissidência de 13 festivais em dezembro de 2012 e, posteriormente, a incorporação de 38 novos filiados. 

16
 Parte dos festivais é filiada à Associação Brasileira de Festivais Independentes (Abrafin), presidida por 

Pablo Capilé e conta atualmente com mais de 60 festivais realizados em diferentes regiões do País. Em 

2012, 14 festivais deixaram a Abrafin por não concordar com a política de remuneração aos artistas. A 

saída resultou na criação de outra associação, a FBA – Festivais Brasileiros Associados, presidida pelo 

curador do Abril Pro Rock, Paulo André. 
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 sistema de produção e distribuição de músicas, que atingiu proporções 

 gigantescas, nas costas das máquinas de fabricar sucessos do rádio e 

 da televisão, gerou um modelo de negócios dependente de grandes 

 hits de platina – e hoje já não existe tanto arrasa-quarteirão. Estamos 

 testemunhando o fim de uma era (ANDERSON, 2006, p.34-35). 

 

       Analisando as novas tendências do mercado da música, a lógica funciona da 

mesma maneira: se antes prevalecia a cultura dos hits, tocados massivamente nas rádios 

e vendidos em grandes lojas físicas de varejo, hoje está consolidada uma grande cultura 

de nicho caracterizada pela procura de conteúdos não-comerciais, que dificilmente são 

encontradas nos grandes meios de comunicação de massa, mas que podem ser 

facilmente acessados através das vendas pela Internet.  

 

 Sem precisar pagar espaço de prateleira – e, no caso de serviços 

 puramente digitais, como a iTunes, nenhum custo de fabricação e 

 quase nenhum custo de distribuição – a venda de um produto de nicho 

 é apenas mais uma venda, com margens iguais ou melhores do que as 

 dos hits. Pela primeira vez na história, os hits e os nichos estão em 

 igualdade de condições econômicas, ambos não passam de arquivos 

 em bancos de dados, ambos com iguais custos de carregamento e a 

 mesma rentabilidade. De repente, a popularidade não mais detém o 

 monopólio da lucratividade (ANDERSON, 2006, p.23). 

 

 No mundo da música, pode-se tomar o caso das gravadoras independentes que 

atualmente abocanham juntas importante fatia do mercado de discos. A busca por 

gêneros mais marginalizados pela grande mídia tem crescido nesse mercado de nicho, a 

exemplo da procura pelo indie rock. Assim, o mercado especializado possibilitou a 

criação de diversos produtos de nicho, que, por sua vez, atraíram diversos públicos 

consumidores que não se conformavam com a padronização de gosto proposta pelas 

mídias e lojas físicas tradicionais. São milhões de ouvintes que buscam diariamente na 

Internet por discos que dificilmente seriam acessados na era de ouro da indústria do 

disco.  

 Esse panorama acerca dos rumos tomados pela indústria da música após a crise 

do mercado de disco servirá como base para apontar os próximos passos dados pela 

cadeia produtiva musical, que culminará, aliado a outras questões, no surgimento de 

uma nova formação da Música Popular Brasileira, como veremos a seguir. 

 

 

2.3 Produção independente: o mercado de nicho e a emergência de novos artistas 
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 É em meio a esse cenário que surge uma nova formação cultural brasileira, 

rotulada pela crítica especializada de Nova MPB. O termo refere-se à nova geração de 

artistas independentes que, submetidos às novas lógicas de mercado, encontram novas 

formas de produzir, comercializar e circular seus produtos midiáticos. É o chamado 

―músico-produtor‖, que agora tem de gerenciar seus contatos nas redes sociais, operar 

ferramentas de disponibilização de música, negociar os produtos físicos da música, 

organizar sua agenda, além de fazer música e torná-la uma mercadoria negociável.  

 Com uma nova sonoridade influenciada pela MPB tradicional, mas não limitada 

a ela, eles misturam o samba a gêneros musicais globais, como o indie rock, reggae, 

dub, folk, rap, hip hop etc. São músicos que participam de discos e shows uns dos 

outros para além de seus trabalhos solos, circulam em casas alternativas de show, 

sobretudo concentrados na cena paulistana, além de circular em diversos festivais 

independentes realizados em todo o país. É um momento histórico em que novos 

artistas se envolvem profundamente com o processo de gravação, no sentido de lidar 

diretamente com o aparato técnico para a elaboração do disco. Da mesma forma, muitas 

vezes se envolvem diretamente com o processo de divulgação do disco, colocando-o 

para circular nas redes virtuais. 

 Artistas como Rodrigo Campos, Kiko Dinucci e Jussara Marçal, todos do grupo 

Metá Metá (SP), Cícero (RJ), Curumim (SP), Céu (SP), Tulipa Ruiz (SP), Lucas 

Santtana (BA), Marcelo Jeneci (SP), Karina Buhr (PE), Wado (AL), Momo (RJ), Criolo 

(SP), Barbara Eugênia (RJ) e outros protagonizam a nova geração conectada a novos 

modelos de produção, circulação e consumo de produtos, por meio de plataformas 

digitais de compartilhamento de conteúdos, e de certa maneira já circularam nos 

circuitos urbanos alternativos. Isso nos faz pensar que o surgimento da chamada Nova 

MPB está diretamente conectado às transformações do cenário musical brasileiro.  

 Além dos espaços encontrados no circuito alternativo, essa nova geração que se 

encontrava à margem da lógica das grandes companhias fonográficas se apoiou em um 

novo modelo de produção independente, através de pequenos selos/gravadoras, com a 

exceção de alguns que, posteriormente, viriam a ser distribuídas por grandes gravadoras, 

a exemplo de Marcelo Jeneci (Som Livre). As majors
17

, como são chamadas as grandes 

                                                 

17
 São consideradas majors as grandes gravadoras que detêm meios hegemônicos de produção e 

distribuição de produtos musicais. Em contrapartida, as indies estão associadas àquelas cuja 
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indústrias fonográficas, preferiam manter suas apostas em artistas que garantiam 

sucesso de vendas, não se arriscando, portanto, em investir em novos artistas. Isso 

desencadeou, em parte, um verdadeiro contra-ataque às ações das gravadoras. Em vez 

de se submeter às lógicas tradicionais de produção, muitos artistas passam a investir em 

si próprios, produzindo seus discos de modo independente. 

 

 Ao grave problema da distribuição, os artistas respondiam com o 

 trabalho artesanal: além da venda de discos nos shows, tentavam 

 distribuí-los, pessoalmente, às lojas ou vendê-los por reembolso 

 postal. Com o aumento dos títulos produzidos de maneira 

 independente e o relativo sucesso de vendas de alguns (como foi o 

 caso do grupo Boca Livre, com 80 mil cópias vendidas de seu 

 primeiro disco, independente), foi fundada a Independente 

 Distribuidora de Discos e Fitas, numa tentativa ―de distribuir de forma 

 prática e comercial os discos independentes‖ (DIAS, 2008, p. 142). 
 

  No entanto, Eduardo Vicente (2006) observa que a crise econômica da época 

adiaria a solidificação da produção independente.  

 

 A espiral inflacionária, o atraso tecnológico da indústria, as constantes 

 mudanças nas regras econômicas e os problemas de fornecimento de 

 matéria-prima, entre outros fatores, tornariam o cenário da segunda 

 metade da década problemático até mesmo para o planejamento das 

 grandes companhias do setor. (VICENTE, 2006, p. 08). 
  

 Só então com as mudanças ocorridas na estrutura e organização da produção na 

indústria fonográfica a partir dos anos de 1990 é que se possibilitou a definitiva 

implantação da produção independente iniciada no início do século XXI. Isso porque o 

período apresentava além de uma relativa estabilidade econômica vivida com a 

implantação do Plano Real, também uma redução considerável dos custos de produção 

possibilitada pelas novas tecnologias digitais. 

 

 Da mesma maneira como a guitarra elétrica e a garagem 

 democratizaram a música popular quarenta anos atrás, o advento do 

 computador e das ferramentas de produção estão democratizando o 

 estúdio. A GarageBand da Apple, que vem de graça em todos os 

 computadores Mac, cumprimenta o usuário com a sugestão ―Grave 

 seu próximo grande hit‖, e fornece as ferramentas para fazer isso 

 (ANDERSON, 2006, p.60). 

                                                                                                                                               
produção/distribuição dos discos são realizadas de modo independente, sem o maquinário das chamadas 

majors. No entanto, para esta última, sabe-se que ela pode estar associada tanto a pequenas gravadoras 

quanto à produção autônoma de discos pelo artista. 
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 Soma-se a isso, a adoção de uma nova estratégia pelas gravadoras com a 

terceirização da produção. Comprar o próprio material e montar o próprio estúdio 

significavam gastos exorbitantes para as grandes indústrias, assim como era 

economicamente mais viável para essas companhias contratar profissionais autônomos 

para realizar tarefas específicas que manter um quadro volumoso de produtores 

assalariados. Eduardo Vicente (2006) dá exemplos de vários profissionais que saíram 

das majors em razão da política de redução de custos. 

 

 Dentre os profissionais que saíram da Warner, criaram suas próprias 

 empresas Pena Schmidt (Tinitus), Conie Lopes (Natasha Records) e 

 Nelson Motta (Lux). Além deles, Mayrton Bahia, ex-Odeon e 

 PolyGram, criou a Radical Records; Marcos Mazzola, ex-PolyGram, 

 criou a MZA e Peter Klam, ex-diretor da Warner e da PolyGram, 

 criou a Caju Music. Dentre os artistas que eram ou já haviam sido 

 contratados de grandes gravadoras, criaram suas próprias empresas 

 Ivan Lins (Velas), Dado Villa-Lobos (RockIt!), Marina Lima (Fullgás) 

 e Ronaldo Bastos (Dubas), entre outros. (VICENTE, 2006, p.10). 
 

  No entanto, essa nova realidade não significou uma distância entre as indies e as 

majors. Pelo contrário, muitas indies passaram a manter uma lógica de trabalho 

conjunta com as majors, à medida que as primeiras se encarregavam de gravar e prensar 

o disco, por exemplo, cabendo às últimas a distribuição e circulação do produto nas 

redes de lojas e nos grandes conglomerados de comunicação. 

 

 Assim, é criada uma espécie de divisão do mercado, onde caberia às 

 majors viabilizar a divulgação e distribuição maciça de alguns 

 produtos pinçados da produção independente, que demonstrassem um 

 maior potencial para transitar do circuito local para o nacional (ou 

 mesmo mundial). Os independentes, nessa nova ordem, funcionavam 

 basicamente como selos das grandes gravadoras, ou seja, como 

 departamentos voltados à prospecção e ao atendimento de segmentos 

 específicos. (VICENTE, 2006, p.11). 
  

 De certa forma, é importante lembrar que esse tipo de parceria já funcionava 

desde a segunda metade dos anos 1960 nos Estados Unidos, como o selo Apple, criado 

em 1968 pelos Beatles, que tinha distribuição pela EMI, e o selo Rolling Stones 

Records, criado em 1970 pelos Stones, cuja distribuição era feita pela gravadora 

Atlantic
18

. Posteriormente, em 1974, o Led Zeppelin criou o selo Swan Song
19

. 

                                                 
18

 Prática similar ocorreu na mesma época com o cinema. Na segunda metade dos anos 1960, muitos selos 

firmaram parcerias com as majors, nas quais estas cuidavam da distribuição e estratégias de negócio, 

enquanto os selos lidavam com a parte criativa do negócio. 
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Herschmann (2007) vai afirmar que, muito mais que uma oposição, a trajetória 

do mercado da música segue:  

 

 uma dinâmica que sugere não só tensões, mas também inúmeras 

 articulações recorrentes entre ―indies e majors‖. É dessa forma que o 

 autor propõe o termo independente como ―todas as produções das 

 pequenas empresas fonográficas e dos circuitos culturais que não são 

 promovidas exclusivamente pelas majors” (HERSCHMANN, 2007, p. 

 23, grifo do autor).  
 

 Da mesma forma, Bruno Nogueira (2009) reflete que, sob a tradicional tensão 

bastante discutida, emerge um diálogo afinado entre majors e indies quando se fala em 

cadeia produtiva. Assim, o autor conclui que hoje é possível perceber 

 

 um artista que está sendo produzido por empresas menores, mas sem 

 um caráter de oposição aos maiores. O independente que procura 

 um diálogo com gravadoras de médio a grande porte, mesmo que não 

 seja no sentido de fazer parte de sua relação de artistas, mas de ter 

 esses que fazem parte participando dos mesmos eventos e sendo 

 consumidos por um mesmo público (NOGUEIRA, 2009, p. 4). 
  

 É interessante notar que isso acabou fazendo com que muitas gravadoras 

adquirissem seus próprios selos, ao perceber o potencial do mercado independente, a 

exemplo do selo Chaos, criado pela Sony, que lançou bandas como Chico Science & 

Nação Zumbi; o selo Banguela Records, criado pela parceria entre o produtor Carlos 

Miranda, o grupo Titãs e a gravadora WEA, lançando nomes como Raimundos e 

Mundo Livre S.A. Assim, é possível afirmar também que a atuação das indies 

possibilitou a realização de uma triagem de novos artistas, que mais tarde viriam a ser 

contratados pelas grandes gravadoras, a exemplo do grupo Pato Fu, que foi lançado pelo 

selo Cogumelo e, posteriormente, contratado pela BMG. 

 Márcia Dias (2008) define essa nova perspectiva ao afirmar que  

 

 A indie, ao absorver parte do excedente da produção musical não 

 capitalizada pelas majors, além de permitir a diminuição da tensão no 

 panorama cultural, derivada da busca de oportunidades, acaba por 

 testar produtos, mesmo que em um espaço restrito, permitindo à major 

 realizar escolhas mais seguras no momento em que decide investir em 

 novos nomes. Nos dias de hoje, assistimos a um aperfeiçoamento 

 dessa relação, quando a major busca, na indie, produtos acabados, 

 prontos para a difusão (DIAS, 2008, p.129). 
 

                                                                                                                                               
19

 Fonte: http://www1.folha.uol.com.br/fsp/ilustrad/fq1806201115.htm. Acesso em: 26/09/2013. 

http://www1.folha.uol.com.br/fsp/ilustrad/fq1806201115.htm
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 Mais à frente, Dias (2008) acrescenta que as grandes gravadoras e as produtoras 

independentes encerram uma relação de ―cooperação, simbiose e trabalho em network‖ 

e conclui que 

 

 As indies tornam-se ainda mais versáteis e sua capacidade de testar 

 fatias de mercado tem aproximado as majors – preocupadas em 

 garantir cada vez mais a segmentação do mercado – de seu trabalho. 

 Licenciamento (nacional ou internacional), compra de repertório, de 

 catálogo ou mesmo de todo o selo, ou ainda contratos de distribuição: 

 essas são as formas pelas quais se concretizam as relações formais 

 entre indies e majors (DIAS, 2008, p.133). 
 

 Atento aos frutos da produção musical da nova geração de artistas brasileiros, a 

gravadora Coqueiro Verde, que tem o filho de Erasmo Carlos, Leo Esteves, como um 

dos sócios, passou a sondá-los. Como mostra a reportagem d’O Globo, a gravadora 

―vem se afirmando como um porto seguro para certa nova geração da MPB‖ 

(LICHOTE, 2012). 

   

 Além dos CDs solos dos integrantes do +2 (Domenico Lancellotti e 

 Kassin já saíram, Moreno Veloso está previsto para este ano), foram 

 lançados por lá artistas como Karina Buhr, Autoramas, Mundo Livre 

 S/A, Filhos da Judith e Silvia Machete. E estão no forno os novos de 

 BNegão, MV Bill e Buchecha (além do português Buraka Som 

 Sistema). Um bom recorte da produção contemporânea.— Queremos 

 ser a major da nova MPB — diz Leo Esteves, filho de Erasmo e sócio 

 de Marcos Kilzer e Von Kilzer na gravadora. — A ideia de o artista 

 assumir todo o processo de seu CD, da produção às vendas, tem um 

 lado romântico bacana. Mas acho que ele só tem a ganhar se tiver uma 

 gravadora cuidando da logística de distribuição, promoção e imprensa, 

 enquanto ele cuida só do artístico (LICHOTE, 2012). 

  

 

 Embora a produção independente tenha permitido ao músico minimizar o 

controle técnico dos grandes produtores sobre o material registrado, ou seja, tenha 

permitido relativa autonomia artística, alguns ainda veem nos mecanismos de 

distribuição das gravadoras, ainda que pequenas, uma garantia para seus discos 

chegarem ao mercado. Nesse sentido, pode-se concluir que os grandes grupos ainda se 

favorecem do poder de inserção nos grandes meios de comunicação de massa, o que 

amplia a discussão acerca da suposta democratização proporcionada pelas tecnologias, 

como será visto mais adiante.  

 Mas para entender em que condições o uso de novas estratégias pode ser melhor 

aproveitado por artistas de grandes gravadoras, basta vermos o exemplo da cantora 
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Lady Gaga, fenômeno pop que teve sua carreira alavancada no canal YouTube. Em 

reportagem de capa da revista Bravo!, o jornalista Pedro Alexandre Sanches mostra que 

nem sempre a indústria tradicional hoje figura como plataforma principal para o êxito 

de um fenômeno mainstream. 

 

 [Lady Gaga] já vendeu 10 milhões de cópias dos dois álbuns que 

 gravou até agora, além de 25 milhões de exemplares de CDs no 

 formato single. A indústria fonográfica tradicional, porém, não chega 

 a ser a plataforma onde a estrela se dá melhor. No mês passado, seu 

 clipe Bad Romance ultrapassou a marca de 180 milhões de visitas no 

 site YouTube e foi declarado o vídeo mais assistido da história 

 naquela que é a versão internet da velha TV. [...] Paradigma da era 

 virtual, Lady Gaga também é a primeira artista a vender quatro 

 milhões de downloads apenas de seus dois sucessos iniciais, Just 

 Dance e Poker Face. [...] Mais sedutora aos olhos que aos ouvidos, 

 Lady Gaga é a cara do YouTube, e o YouTube parece sob medida 

 para Lady Gaga. Num ritmo incomum, uma legião crescente de 

 "gagamaníacos" abastece o site com um manancial inesgotável de 

 paródias ou imitações (SANCHES, 2010, p. 26). 

 

 Assim, observa-se que mesmo com o advento dos negócios digitais, a indústria 

musical permanece com alguns aspectos analógicos e de caráter tradicional, se atendo a 

rupturas e continuidades mediadas na atual reconfiguração do mercado da música no 

que diz respeito à produção, divulgação, distribuição, circulação e consumo 

(HERSCHMANN, 2007), a saber: 

a)              pequenas e grandes gravadoras trabalham numa espécie de 

cooperativa em que os selos independentes dão contam da prensagem 

dos discos e as grandes gravadoras, da distribuição; 

b)              a divulgação deixa de ser unilateral e de depender apenas das mídias 

tradicionais (rádio, TV) para também ocupar de forma mais interativa 

as redes virtuais na Internet; 

c)              o produto musical deixa de ser distribuído apenas em lojas físicas para 

ser vendido em shows, pontos alternativos e, sobretudo, na Internet; 

d)              a circulação passa a ocorrer de forma mais significativa em concertos 

ao vivo e festivais e não somente em programas de televisão e de 

rádio; 

e)              o consumo materializado em novos suportes e serviços, como 

ringtones de celulares, games, plataformas digitais de 

compartilhamento de músicas, downloads etc. 
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 O último tópico nos apresenta um dado significativo. A partir do uso dos novos 

modelos de negócio, observa-se também a reconfiguração das novas práticas de 

consumo. Os consumidores são estimulados a procurar novas informações em 

ambientes midiáticos dispersos e, consequentemente, a participar também como 

produtores, à medida que fãs/ouvintes passam a utilizar as ferramentas tecnológicas para 

criar videoclipes caseiros de bandas, por exemplo.  

 O pesquisador Henry Jenkins (2009) definiu esse novo processo de ―cultura da 

convergência‖, em que novas e velhas mídias coexistem e o poder do produtor e poder 

do consumidor interagem. Para ele, a convergência das mídias representa o fluxo de 

conteúdos em diversos sistemas de mídia, a busca pela ampliação do mercado, a 

cooperação entre múltiplas indústrias midiáticas, bem como o comportamento 

migratório da audiência em busca das experiências de entretenimento que desejam.  

 

 Se o paradigma da revolução digital presumia que as novas mídias 

 substituiriam as antigas, o emergente paradigma da convergência 

 presume que novas e antigas mídias irão interagir de formas cada vez 

 mais complexas. [...] Cada vez mais, líderes da indústria midiática 

 estão retornando à convergência como uma forma de encontrar 

 sentido, num momento de confusas transformações (JENKINS, 2009, 

 p.33). 
  

 Dessa forma, conclui que 

 

 Se os antigos consumidores eram tidos como passivos, os novos 

 consumidores são ativos. Se os antigos consumidores eram previsíveis 

 e ficavam onde mandavam que ficassem, os novos consumidores são 

 migratórios, demonstrando uma declinante lealdade a redes ou meios 

 de comunicação. Se os antigos consumidores eram indivíduos 

 isolados, os novos consumidores são mais conectados socialmente. Se 

 o trabalho de consumidores de mídia já foi silencioso e invisível, os 

 novos consumidores são agora barulhentos e públicos. (JENKINS, 

 2009, p.47). 
  

 André Lemos (2009) traz uma discussão interessante a respeito da nova 

configuração da indústria cultural, ao contrapor o conceito de mídia de ―função 

massiva‖ ao de mídia de ―função pós-massiva‖. Para o autor, as mídias de função 

massiva - como a TV, o rádio, o jornal impresso, por exemplo – são mídias de 

informação unidirecional, nas quais são consumidas informações editadas pelos grandes 

conglomerados de comunicação, o que prejudicaria a comunicação entre produtor e 
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audiência, uma vez que a interatividade estaria comprometida pela manipulação da 

informação final que chega ao público. 

 Embora a função não seja necessariamente definida pelo dispositivo midiático, 

pode-se associar, grosso modo, a função massiva às velhas mídias, enquanto que a 

função pós-massiva poderia ser, por sua vez, associada às novas mídias, como a 

Internet, dado seu forte apelo interativo. Isso porque as novas ferramentas eletrônicas 

permitem que qualquer um seja produtor de informação, ―liberando o pólo da emissão‖, 

o que Lemos considera como um dos três princípios inerentes à função pós-massiva. A 

conexão generalizada e a reconfiguração das instituições e também da indústria cultural 

de massa seriam outros dois princípios defendidos pelo autor. ―Há, com a potência de 

liberação do pólo de emissão, da conexão e da reconfiguração, a oportunidade para 

repensar a categoria do espetáculo e a posição do usuário como mero consumidor-

espectador‖ (LEMOS, 2009, p. 11).  Tomando a indústria da música dentro do universo 

da indústria cultural, pode-se afirmar que a primeira sucumbe a um modelo midiático de 

função massiva, à medida que segue regras estabelecidas pelo mercado, por meio da 

indústria do disco tradicional. Por outro lado, um novo modelo de negócio da música, 

repensado a partir da crise das velhas companhias fonográficas, tornou-se possível com 

o emprego de novas tecnologias da informação, possibilitando uma reconfiguração da 

indústria musical caracterizada como modelo pós-massivo. 

 Thiago Soares (2011) aponta para a ideia de que o massivo e pós-massivo não se 

encontram necessariamente em polos opostos dentro da lógica do negócio da música. O 

autor toma como exemplo o videoclipe como produto que transita 

dinamicamente/livremente entre ambos os processos. 

 

 Trata-se de um produto que não se furta a deslizar pelas instâncias 

 massivas e pós-massivas. Desde que passou a habitar tanto as 

 emissoras de televisão musical (MTV, VH1 etc.) quanto as 

 plataformas de compartilhamento de vídeos na internet (You Tube, 

 Yahoo! Vídeos, entre outras), os videoclipes tornaram-se objetos 

 amorfos, adaptáveis e moduláveis aos meios em que circulam, fonte 

 interessante de reconhecimento de como o massivo e o pós-massivo 

 devem ser vistos não como instâncias distintas e distantes, mas sim a 

 partir de uma lógica de um mútuo agendamento (SOARES, 2011, p. 

 65). 

 

 

 A discussão proposta até aqui nos permitiu compreender a trajetória da indústria 

fonográfica no Brasil, mostrando desde seu crescimento, associado, entre outras coisas, 

à criação de uma música nacional-popular, sobretudo após a institucionalização da 
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Música Popular Brasileira, até o seu declínio, com o surgimento das novas tecnologias 

que contribuíram para a vertiginosa queda da venda de discos. No capítulo seguinte, a 

proposta será mostrar como essa reorganização do mercado, desencadeada em parte pela 

globalização cultural, influenciou na ressignificação da identidade cultural da MPB. 



52 

 

Capítulo 3 

Nova MPB e a formação de uma nova identidade musical brasileira 

 

3.1 A ressignificação da identidade musical da MPB 

 

 

No capítulo anterior, vimos que a cultura popular foi apropriada pela elite como 

elemento de “pureza” da cultura brasileira para fazer desta o símbolo da identidade 

nacional. Essa mesma burguesia, representada pelos intelectuais, se apropriava da 

música das classes populares, no caso o samba, como base para torná-la símbolo 

nacional, em torno da ideia de originalidade, isto é, da música genuinamente brasileira. 

Posto isto, Nicolau Netto conclui que “a identidade de um povo, articulada então na 

nação e no Estado, se torna o discurso universal sob o qual todas as particularidades são 

desintegradas” (2009, p.102). 

No entanto, o autor chama atenção para o fato de que embora as diferentes 

culturas de um povo sejam desintegradas no processo de formação de uma identidade 

nacional, elas não desaparecem. Isso é possível se pensarmos, por exemplo, que, 

sobretudo, a partir da segunda metade do século XX outras identidades culturais 

resultantes da diversidade dos povos passam a coexistirem com aquela identidade 

nacional forjada no início do século como discurso universal. 

 

  Os valores tidos como particulares, representativos da diversidade dos 

 povos, tornam-se seu contrário – um discurso universal – ao tornarem 

 atrelados à nação e ao mercado cultural, o campo do discurso 

 particular precisa se reestruturar. Essa reestruturação se dá, do ponto 

 de vista teórico, pelo pós-modernismo (NICOLAU NETTO, 2009, p. 

 111). 
 

Na modernidade tardia, termo proposto por Anthony Giddens (2002) para definir 

o cenário globalizado atual, ou pós-modernidade, como outros autores preferem tratar, 

outras possibilidades de identidades geradoras de sentido são apresentadas no campo 

cultural, conforme apontou Nicolau Netto: a identidade restrita, com discurso que 

precede a ideia do nacional; a identidade internacional-popular, com discurso em nível 

mundial, ale, da identidade nacional propriamente.  

Antes disso, é preciso observar a redefinição da atuação do Estado-nação diante 

do cenário global e compreender como isso influenciou na ressignificação da identidade 
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nacional na contemporaneidade e sua relação com a pluralidade de identidades. Na 

sociedade pós-industrial, o Estado-nação mantém sua relevância no cenário mundial, 

diante do ponto de vista político e econômico. No entanto, sua lógica de atuação se 

modifica diante da globalização, à medida que passa a atuar de maneira integrada a 

outras nações, “dentro de um processo único, capitalista e mundial no qual a ideia de 

exterioridade não faz mais sentido” (NICOLAU NETTO, 2009, p.111).  

   

 A mediação que um governo nacional faz com outro não se dá por 

 uma oposição essencial, mas por serem competidores em um mesmo 

 campo. Assim, a atuação do Estado-nação, do ponto de vista 

 econômico e político, se descentraliza e ele passa a atuar internamente 

 em outro Estado. É por isso que o número de fusões empresariais no 

 mundo – incentivadas por Estados – se multiplica entre empresas de 

 diferentes países (NICOLAU NETTO, 2009, p. 111). 

 

A questão do papel do Estado-nação na globalização da economia, colocada pelo 

autor, permite compreender em que medida essa redefinição de papéis vai refletir nas 

relações culturais que agora também se encontram inseridas num contexto formado por 

um sistema único e desigual. Essa análise faz entender que assim como o Estado-nação, 

a identidade nacional mantém sua relevância na cultura contemporânea, mas com 

funções redefinidas. Isso porque serão identificadas rupturas e continuidades surgidas 

como conseqüências do processo de globalização. Por meio da articulação dessas novas 

estruturas com antigos modelos, observa-se uma ressignificação da identidade nacional 

no espaço mundial, a partir do entrecruzamento de três níveis identitários geradores de 

sentido: restrita, nacional e mundial. 

O processo de redefinição da identidade na cultura contemporânea é justificável 

se a questão identitária for pensada enquanto fenômeno socialmente criado, em que 

interesses específicos são negociados entre atores sociais para serem transformados em 

interesses gerais (Nicolau Netto, 2009), e, portanto, são passíveis de serem modificadas 

ao longo do tempo, principalmente após as transformações sócio-econômicas e culturais 

promovidas com a globalização e mundialização da cultura.  

O pesquisador argentino Néstor García Canclini (2007), radicado no México 

desde a década de 1990, corrobora esse pensamento ao dizer que a cultura “não é algo 

que apareça sempre da mesma maneira” (CANCLINI, 2007, p. 41).  
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 A cultura apresenta-se como processos sociais, e parte da dificuldade 

 de falar dela deriva do fato de que se produz, circula e se consome na 

 história social. [...] Daí a importância que adquiriram os estudos sobre 

 recepção e apropriação de bens e mensagens nas sociedades 

 contemporâneas. Mostram como um mesmo objeto pode transformar-

 se através de usos e apropriações sociais. E também como, ao nos 

 relacionarmos uns com os outros, aprendemos a ser interculturais. [...] 

 nesse ponto, as análises antropológicas precisam convergir com os 

 estudos de comunicação, porque estamos falando de circulação de 

 bens e mensagens, mudanças de significado, estamos falando da 

 passagem de uma instância para outra, de um grupo para vários. 

 Nesses movimentos, comunicam-se significados, que são recebidos, 

 reprocessados e recodificados (CANCLINI, 2007, p. 41-43). 

   

Assim, enquanto que com a cultura nacional os produtos culturais se ligam a 

territórios delimitados, como foi o caso da consolidação do samba como símbolo 

nacional, na cultura internacional-popular essas obras não estão presas a uma 

nacionalidade.   

   

 Ao contrário, são apresentadas como obra do mundo, 

 desterritorializadas na produção e reterritorializadas em diversos 

 lugares no momento de consumo, as arcas de nacionalidade 

 desaparecem ou são retrabalhadas em um contexto internacional, no 

 qual na se opõem, mas ao contrário, se coordenam (CANCLINI, 2007, 

 p. 115). 

 

Contextualizando com o campo musical, a identidade internacional-popular está 

relacionada à canção pop mundial, podendo-se pensar nos nomes de Madonna e Lady 

Gaga como talvez duas das maiores representantes do gênero atualmente. Assim, tem-se 

uma produção desterritorializada, ou “multi-territorializada” como prefere Nicolau 

Netto (2009), visto que suas etapas podem ocorrer em partes distintas do mundo, como, 

por exemplo, a gravação de um disco ser feita em um país e a remasterização e 

mixagem em outro. No entanto, independente dos diferentes países onde tenham 

acontecido as etapas de produção, esses produtos adquirem do ponto de vista simbólico 

características globais e não multi-nacionais (Nicolau Netto, 2009), pois todos os 

elementos adquirem um discurso universal de forma a se adequarem a qualquer 

territorialidade onde possam ser consumidos facilmente dentro da estrutura da indústria 

cultural.  

Do outro lado, mas nem tão oposto assim como será visto adiante, as identidades 

restritas ascendem no mercado cultural como crítica aos discursos universalizantes das 
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identidades nacionais e a identidade mundial
20

, à medida que alegam que essas últimas 

teriam destruído a autenticidade
21

 da cultura popular ao torná-la mero produto 

comercializável para o consumo de massa. Aqui, o discurso particular vai se sobrepor 

ao universal, observado na cultura nacional e mundial, para valorizar as particularidades 

das raízes tradicionais da cultura popular. No campo da música, essas identidades 

restritas encontram-se representadas nas canções populares do folclore
22

. 

    

 É essa que vai assumir, ao menos discursivamente, uma oposição de 

 combate tanto em relação à nação, quanto em relação ao processo de 

 globalização. Do ponto de vista do discurso, as identidades restritas 

 são os espaços em que se procuram o natural em detrimento ao 

 artificial; o cultural ao econômico; o particular ao universal, o sensível 

 ao racional; à verdade interna à intrusão maléfica ao externo, o 

 processo de produção pessoal e artesanal ao de produção impessoal e 

 industrial (NICOLAU NETTO, 2009, p. 117). 

    

No entanto, observa-se que na prática essa aparente oposição entre as três 

instâncias identitárias se dá no nível do discurso, visto que todas se encontram de 

alguma forma submetidas às lógicas de produção do mercado cultural contemporâneo. 

Na indústria musical não vai ser diferente. Com o surgimento das novas tecnologias de 

informação e comunicação e, consequentemente, do barateamento do processo de 

produção e distribuição da música, o mercado expandiu seu alcance para o consumo 

voltado para nichos, que requer baixos investimentos devido à circulação limitada. São 

as identidades restritas que vão fornecer a base simbólica para a confecção desses 

produtos segmentados, visto que seus discursos particulares não necessitam atender a 

um consumo de massa, em que a estratégia de êxito está no alcance de maior número de 

venda possível, como observado com os produtos discursados a partir das identidades 

                                                 
20

 A classificação das identidades culturais por categorias permite uma compreensão geral do que cada 

discurso identitário busca legitimar. No entanto, como será visto adiante, defende-se que para sobreviver 

no mercado cultural contemporâneo, é preciso que elas se materializem a partir do resultado de 

entrecruzamentos entre si e não de forma individual.  

 
21

 Não interessa afirmar aqui se uma cultura é mais ou menos autêntica que outra. Mas apenas observar as 

tensões e as disputas realizadas pelos diferentes discursos identitários em torno da ideia de autenticidade, 

a fim de compreender suas delimitações, usos e sentidos em seus respectivos campos de atuação. 

 
22

 Importante observar aqui que o termo “popular” não diz respeito ao significado que absorveu na 

contemporaneidade, uma vez que hoje o uso do termo aproxima-se mais da cultura de massa do que 

propriamente ao sentido produzido pelas raízes tradicionais do folclore.  
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nacionais (o caso do samba na música brasileira) ou da identidade mundial (por 

exemplo, a música pop internacional). 

 

 Essas empresas, chamadas de independentes – entendidas assim por 

 estarem fora da maior parcela do mercado cultural controlada pelas 

 majors da música, do cinema ou mesmo da indústria editorial e que 

 não passam, em cada setor, de ter empresas -, são as geralmente 

 valorizadas como aptas a trabalhar com as culturas das identidades 

 restritas, encarando-as como um valor em si, alheio a questões 

 estéticas (NICOLAU NETTO, 2009, p.120). 

 

E mais uma vez a noção de autenticidade encontra-se associado com esse tipo de 

produção de nicho, uma vez que “essas empresas adquirem uma aura de trabalho 

artesanal e de proximidade com o bem cultural, o que lhes possibilita sua valorização 

positiva ao redor de seu produto cultural” (NICOLAU NETTO, 2009 p.120). Esse senso 

de distinção foi tratado por Pierre Bourdieu (2002) como modo de valorização de um 

bem cultural, em que ele aponta que o consumo desses produtos se dá mediante 

disposições que não são distribuídas universalmente, confirmando o caráter restrito da 

identidade em questão. Pelo contrário,  

 

   [...] Esses produtos são sujeitos à apropriação exclusiva, material e 

 simbólica, e, funcionando como capital cultural (objetificado e 

 internalizado), eles geram lucro em distinção, proporcionado pela 

 raridade dos meios requeridos para deles se apropriarem, e um lucro 

 de legitimidade, o lucro par excellence, que consiste no fato de se 

 sentirem justificados em se (o que alguém é), ser o que é o certo ser 

 (BOURDIEU apud NICOLAU NETTO, 2009, p. 121). 

  

Claro que não se pode negligenciar o fato de muitas dessas majors, como já foi 

tratado neste capítulo, possuírem selos menores para distribuição de música 

independente ou ainda trabalharem em parcerias estratégicas com outros selos 

independentes. Diante do exposto até aqui, o que se percebe é que tanto a produção 

independente quanto as de sucesso mais comercial estão condicionados ao mesmo 

mercado capitalista, embora com focos comerciais diferentes. O que acontece é que o 

mercado cultural encontra meios para adaptar a demanda do mercado de nichos a seu 

favor, por meio da criação de novas estratégias de produção, circulação e consumo. 

Assim,  
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 Enquanto as grandes corporações usam como estratégia de promoção 

 de seus produtos os altos valores investidos, divulgando suas cifras 

 como sinal de grandiosidade, as empresas de nicho também se 

 utilizam desta estratégia de divulgação, mas para mostrar quão baixo é 

 seu investimento e, por isso, quão próxima está da matéria de seu 

 produto cultural e de seu consumidor. Contudo, o lugar de 

 investimento não muda tanto de um tipo de empresa para outro, nem 

 mesmo as estratégias de comercialização (NICOLAU NETTO, 2009, 

 p. 122). 

 

Portanto, não se trata de reduzir a atuação da produção musical contemporânea à 

dicotomia majors/independente, colocando-as em polos opostos, como parece sugerir o 

conceito de “cauda longa” de Cris Anderson (2006), mas de entender os sentidos 

produzidos pelas disputas e negociações entre essas duas forças na indústria cultural. 

Nicolau Netto (2009) chama a atenção para o fato de que isso faz pensar também que o 

consumo de nicho e o mercado capitalista não são termos antagônicos, tampouco 

deslegitima esse modelo dos discursos particulares das identidades restritas, uma vez 

que o mercado de nicho é parte integrante e não opositoras da indústria cultural. 

Percebe-se com isso que os diferentes discursos culturais atuam como recursos 

simbólicos e “seus diversos modos de organização têm a ver com os modos de auto-

representar-se e de representar os outros nas relações de diferença e desigualdade, ou 

seja, [...] valorizando ou desqualificando” (CANCLINI, 2007, p.46). 

Para emergir dentro desse sistema capitalista global e se consolidarem no 

mercado contemporâneo, as identidades restrita e nacional precisam se articular com a 

identidade mundial num processo de negociação em que as forças atuam sob medidas 

diferentes (NICOLAU NETTO, 2009). Não significa dizer que nesse processo de 

negociação os discursos particulares deixem de reivindicar para si o valor de 

autenticidade, mas o fazem dentro do sistema capitalista enquanto discurso articulado 

como estratégias de inserção no mercado. Isso ajuda a compreender de que forma a 

articulação desse jogo de forças e sentidos no âmbito da produção, circulação e 

consumo de música na indústria cultural contemporânea tem contribuído para o 

estabelecimento de novas identidades culturais na modernidade tardia. Ainda que sejam 

restritas ou nacionais, na cultura contemporânea, as identidades são construídas em um 

espaço mundial globalizado. Pode pensar, por exemplo, como os novos artistas 

independentes da Nova MPB produzem muito mais que samba para gringo ver. Agora, 

um caldeirão de gêneros musicais, como o funk, o rock, o rap, o reggae, o eletrônico, 

são incorporados à música popular brasileira.  
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No entanto, é importante frisar que isso por si só não caracteriza o 

estabelecimento de uma nova identidade musical na música brasileira. Não se trata de 

uma substituição de um centro identitário por outro, mas de um “deslocamento” desse 

centro, usando o termo proposto por Ernest Laclau (1990). Dessa forma, o que há é uma 

pluralidade de “pontos nodais particulares de articulação” (LACLAU apud GALETTA, 

2011, p. 84), que pode ser observada mediante o resultado do entrecruzamento dos três 

níveis identitários em torno da música popular brasileira hoje.  

Vimos que o samba foi o elemento fundador na formação da identidade cultural 

brasileira, traduzindo o que Marcos Napolitano (2005) chamou de cultura nacional-

popular e que, no Brasil, está relacionado à música popular produzida entre os anos 

1920 e 1970. Já o termo internacional-popular diz respeito às manifestações culturais 

que não estão diretamente relacionadas a uma identidade nacional, sendo absorvidas 

como uma cultura comum globalizada em diferentes nações. Enquanto a cultura 

popular-restrita refere-se às manifestações formadas em torno de questões étnicas, de 

gênero, de classes etc.  

Para compreendermos os discursos identitários em torno da música popular 

brasileira na modernidade-mundo (Nicolau Netto, 2009), ou seja, perceber quais 

sentidos e valores emergem da identidade musical da música popular brasileira 

produzida hoje, é preciso observar a coexistência desses três elementos identitários na 

sua formação, bem como as relações de forças resultantes de disputas simbólicas e 

negociações como estratégias de inserção no mercado cultural. Dentre as conclusões 

possíveis, afirma-se que agora a cultura nacional-popular não será mais o único 

elemento de formação, mas uma das possibilidades de identificação da cultura 

brasileira. 

Como bem apontou Canclini (2007),  

 

 Dizer que a cultura é uma instância simbólica na qual cada grupo 

 organiza sua identidade é dizer muito pouco nas atuais condições de 

 comunicação globalizada. É preciso analisar a complexidade que 

 assumem as formas de interação e de recusa, de apreço, discriminação 

 ou hostilidade em relação aos outros, nestas situações de confrontação 

 assídua (CANCLINI, 2007, p. 44).  

 

Dessa forma, se antes a identidade da cultura brasileira se relacionava 

imediatamente no nacional-popular, traduzida no samba e, posteriormente, também na 
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bossa-nova e no tropicalismo como símbolos de brasilidade, na contemporaneidade, a 

diversidade cultural torna-se a base identitária brasileira. O discurso universal que 

monopolizava o sentido social passa a assumir uma diversidade de outros discursos, 

sejam eles particulares ou não. A identidade nacional, assim, se desterritorializa do 

Estado-nação para se reterritorializar no espaço global, onde irá gerar sentido 

condicionado pela interrelação com as identidades mundial e restrita. Isso não quer 

dizer, entretanto, que a matriz nacional é perdida. Pelo contrário, continua a ser uma 

formação valorizada e requerida para gerar símbolos que vão construir novos sentidos 

no espaço globalizado. Além disso, a identidade nacional deve estar disponível para ser 

“reativada” quando seu sentido significar a valorização da música no momento de sua 

comercialização, uma vez que sua referência enquanto parte fundamental do ethos do 

artista pode gerar oportunidades de inserção no mercado mundial. 

Pensando na indústria musical, vale lembrar que não somente a apropriação e 

mistura de diferentes gêneros musicais pressupõe o entrelaçamento da cultura nacional-

popular com as culturas internacional-popular e popular-restrita, em que “as identidades 

são utilizadas como forma de valorização do bem cultural em prol de uma estratégia de 

mercado” (NICOLAU NETTO, 2009, p.183), mas também a relação das novas lógicas 

de produção, circulação e consumo com antigos modelos de negócio musical. 

Como observa Canclini (2008),  

 

 Talvez a música seja o ambiente onde mais veloz e radicalmente estão 

 sendo reformulados os conceitos de local, nacional e global. Também 

 a articulação entre leitores, espectadores (ou ouvintes) e internautas. 

 Ouvimos música em rádio, televisão, discos, vídeos, celulares, iPods, 

 restaurantes, shoppings, elevadores, aviões, teatros, estádios e botecos. 

 Músicos independentes pulam fronteiras de cidades e regiões através 

 de rádios, canais de televisão cultural, discos e vídeos, festivais, blogs 

 e intercâmbio entre computadores (CANCLINI, 2008, p.62-63). 

 

E acrescenta que 

 

 O nacionalismo como defesa frente ao imperialismo, em parte 

 justificável, nublou há quatro décadas a compreensão de como se 

 reformulavam mundialmente os processos culturais quando se 

 industrializavam. Reaparece agora, quando os efeitos destrutivos das 

 políticas neoliberais se confundem com a globalização. Em tempos de 

 interdependência mundial, a pergunta não é como construir alfândegas 

 impenetráveis, mas, sim, como utilizar os recursos tecnológicos-

 culturais para melhor atender às necessidades das maiorias e de 

 diferentes grupos (CANCLINI, 2008, p. 60).  
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No caso do cruzamento da identidade popular-restrita com a internacional-

popular, o músico Chico Science talvez seja um dos exemplos mais conhecidos. O 

pernambucano, fundador da banda Nação Zumbi, fez uma espécie de sincretismo 

musical, ao incorporar a música folclórica de sua terra natal, como maracatu de baque 

virado, coco e ciranda, a estilos universais, como o funk, o hip hop e o rock, fazendo 

com que a identidade nacional ampliasse seu campo para além da cultura nacional-

popular, representada pelo samba, bossa nova e tropicália. 

No entrecruzamento de diferentes vertentes culturais ligados às três instâncias 

identitárias, a cultura internacional-popular tem um papel privilegiado no mercado 

mundial, como é de se esperar. Assim, um exemplo do cruzamento da nacional-popular 

com a internacional-popular, podemos pensar nos trabalhos recentes de Chico Buarque, 

intelectual politizado, branco, da classe média alta, que une elementos da música 

brasileira, como o samba e o baião, a estilos mundializados, como o rap e a valsa 

(NICOLAU NETTO, 2009). Aqui caberiam ainda artistas como Tom Jobim ou Roberto 

Carlos, dado o êxito da aceitação de seus trabalhos no exterior: o primeiro autor de 

Garota de Ipanema em parceria com Vinícius de Moraes, que figura como segunda 

música mais tocada no mundo
23

; o segundo, por vezes, é chamado de “o Frank Sinatra 

brasileiro”, sendo comparado ainda ao ícone da música espanhola, Julio Iglesias. No 

último caso, o americano e o espanhol têm em comum com Roberto Carlos a 

apropriação de elementos nacionais articulados com uma identidade mundial, que os 

torna produtos de fácil consumo globalizado. Para se ter uma ideia, o cantor brasileiro 

gravou 124 discos internacionais, cerca do dobro da quantidade gravado no Brasil, 

distribuídos em mais de 30 países.  

Mas, altas vendagens à parte, se pensarmos o objeto de estudo deste trabalho, a 

Nova MPB, também podemos concluir que a junção dos elementos nacionais da MPB 

com gêneros musicais globalizados também caracteriza claramente um cruzamento da 

identidade nacional-popular com a internacional-popular. A diferença é que hoje o 

sucesso é muito mais de crítica e de público segmentado que propriamente vendagem de 

discos. Não à toa, muitos artistas da nova geração têm sido bem recepcionados no 

exterior, a exemplo da cantora Céu, que frequentemente realiza shows nos EUA, e 

                                                 
23

 “Garota de Ipanema” perde apenas para a canção “Yesterday”, dos Beatles, em número de execuções 

no mundo. Estima-se ainda que a canção já foi gravada por mais de 500 artistas (O Globo, 2012). 
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artistas como Wado, Momo, Cícero, Marcelo Camelo e Lucas Santtana, que já se 

apresentaram em vários países da Europa. 

Dessa forma, o retrato da diversidade cultural no mercado internacional mostra-

se como um elemento de valorização simbólica e diferencial competitivo no atual 

mercado de música, em que são realizados processos de incorporação de novas 

inspirações e excorporação de antigos elementos, substituindo-se formatos e firmando-

se novas associações, ao mesmo tempo em que certas tradições são também mantidas, 

ainda que apenas nos discursos, como é o caso dos projetos regionais brasileiros de 

exportação de música. 

    

 A mobilidade é uma necessidade da vida moderna. [...] Afinal, na 

 própria gravação a tradição foi colocada de lado, substituída por um 

 processo racional, de técnicas modernas, e totalmente desvinculado da 

 origem daquela cultura. O público daquelas músicas não mais são os 

 legitimados, restritos às suas comunidades, mas um público amplo, 

 inserido na modernidade-mundo, e que na maior parte das vezes nunca 

 pisará nas localidades descritas por tais músicas (NICOLAU NETTO, 

 2009, p. 190). 

     

Esse encontro do tradicional (cultura popular-restrita e nacional-popular) com o 

moderno (internacional-popular) é diretamente influenciado pelo uso das novas 

tecnologias de comunicação e informação, conforme ficou claro na declaração de 

Gilberto Gil a um jornal alemão. 

    

 A cena do Espírito Santo, por exemplo, é caracterizada pela fusão do 

 congo com formas religiosas de expressão e celebração dos negros, 

 índios e dos europeus, assim como o rock, o pop, o reggae e a música 

 eletrônica. É o sincretismo musical que une a casaca com a guitarra, e 

 o tamborim com o laptop, assim expressando ao mesmo tempo 

 tradição e modernização. Eu poderia falar também do hiphop de São 

 Paulo, do funk carioca do Rio de Janeiro, das canções populares do 

 Pará [como as festas de aparelhagem], do reggae do Maranhão, da 

 nova música de Minas Gerais, dos sons do Manguebeat de 

 Pernambuco, da bossa eletrônica. Há muitos grupos de várias idades e 

 de todas as partes do país fazendo música e ao mesmo tempo 

 mantendo a tradição, incorporando novas inspirações, substituindo 

 formatos e invocando associações inconcebíveis (GIL apud 

 NICOLAU NETTO, 2009, p. 166). 

 

Acredita-se aqui que o emprego das novas tecnologias de comunicação tornou-

se importante ferramenta de divulgação e circulação de conteúdos, formação de público, 

gerenciamento de carreiras, entre outras estratégias, trazendo facilidades para os atores 
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sociais da cultura musical contemporânea (músicos, produtores, consumidores etc). 

Defende-se ainda a ideia de que os novos ouvintes são também participantes e não 

meros consumidores (George Yúdice, 2007). Isso porque as novas ferramentas da 

cultura digital permitem o acesso a um museu imaginário em todas as áreas da criação 

artística, onde o novo modelo oferece experiências, valores e participação dos usuários 

como ouvintes e mesmo produtores, dada à facilidade de produção caseira permitida 

pelas ferramentas digitais. 

Entretanto, embora o presente trabalho acredite que o advento das novas 

tecnologias contribuiu para um processo mais democrático que aquele observado na era 

de ouro do disco monopolizada pelas grandes gravadoras, reconhece-se que essa 

democratização da produção musical não seu de forma completa e absoluta. Para 

Canclini (2008), a resposta dada pelo mercado capitalista à padronização e 

mercantilização generalizada da produção consistiu justamente em usar as tecnologias 

recentes. 

 

 Especialmente nos setores em plena expansão como os serviços e a 

 produção cultural; incorporando a demanda por autenticidade face à 

 produção em massa e à uniformização dos modos de vida, mediante a 

 produção flexível em pequenas séries e a diversificação de bens 

 comerciais [...] Dessa forma, sustem os autores, foi-se debilitando a 

 “oposição em que se apoiava, há um século, a crítica artística: a 

 oposição entre intelectuais e homens de negócio e de produção, entre 

 artistas e burgueses (CANCLINI, 2008, p. 37-38). 

 

Por outro lado, mesmo entendendo que o livre acesso às ferramentas digitais por 

si só não é suficiente para emplacar uma obra no mercado, parece um pouco pessimista 

a análise que Nicolau Netto faz a respeito dessa nova configuração da indústria musical.  

 

 A diversidade de ofertas de música promovida pelas novas mídias não 

 leva a uma inclusão de todo e qualquer tipo de música. Essas mídias 

 possuem filtros. Um deles se relaciona meramente a exigências do 

 próprio meio. Para uma música estar na internet ou em um celular ela 

 precisa sofrer processos técnicos. Inicialmente ela precisa ser gravada 

 (mesmo que seja a partir de um vídeo de show ao vivo). Depois, ela 

 precisa ser comprimida para se tornar um arquivo de dados, enfim, ela 

 passa a estar apta a circular pela rede mundial de computadores. Oras, 

 apesar de não ser possível levantar esses dados, nos parece 

 indiscutível que a porcentagem de músicas que passam por estes 

 processos é ínfima se comparada ao total de músicas criadas no 

 mundo, o que, por si só, representa uma significativa restrição à 

 propagada diversidade (NICOLAU NETTO, 2009, p.147). 



63 

 

 

O autor parece negligenciar o fato de que softwares caseiros de gravação, de 

fácil e livre acesso, dão conta desse processo técnico de produção, tão comumente visto 

nas redes, como veremos a seguir. 

 

 

3.2 Nova MPB e as novas formas de produção, circulação e consumo de música 

 

 

Não à toa, muitos artistas independente, como o caso de Mallu Magalhães, que 

após disponibilizar quatro músicas no MySpace, em 2005, viu sua carreira deslanchar a 

ponto de atrair a atenção de grandes gravadoras, cujos convites foram recusados pela 

artista. A cantora lançou seu primeiro disco de forma independente, com o dinheiro que 

ganhou com a música J1 no comercial da telefonia Vivo. Podemos citar ainda o caso do 

carioca Cícero, que também lançou de forma independente seu primeiro álbum 

“Canções de Apartamento”, gravado num pequeno estúdio montado em sua casa. 

Embora tenha assinado com a gravadora Deck para distribuir seu segundo trabalho, 

“Sábado”, o músico carioca reconhece a internet como ferramenta fundamental para 

aqueles que não têm o apoio de gravadoras. Quando perguntado por um site qual a 

influência do acesso à música pela internet na sua obra, Cícero foi categórico:  

    

 Eu nunca teria um disco gravado se não fosse a internet. Muita gente 

 escreve livros e começou com um blog, ou está fazendo filmes depois 

 de ter colocado vídeos no YouTube. A internet não é só uma 

 ferramenta, ela é a verdade da nossa geração (CÍCERO, 2012). 

 

O depoimento de outro músico da chamada Nova MPB, o alagoano Wado, 

reforça o discurso defendido por Cícero. O alagoano teve seu disco, “Vazio Tropical”, 

produzido por Marcelo Camelo (Los Hermanos) e lançado pelo selo da Oi. Após lançar 

álbuns de modo independente e por meio de gravadoras, o músico revelou que para ele 

“não fez diferença estar em gravadoras” (WADO, 2012). Quando perguntei se isso 

havia mudado hoje, o músico não pareceu otimista: “continuo pensando da mesma 

forma, mas vou ficar muito feliz se eu estiver errado e minha vida mudar por eu estar na 

Oi” (WADO, 2013). 
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Poderíamos citar ainda a pernambucana Clarice Falcão, que também conseguiu 

visibilidade graças às plataformas digitais, em 2011, quando começou a postar suas 

canções em vídeos caseiros disponibilizados no YouTube, gerando mais de 16 milhões 

de visualizações. Numa matéria online do jornal Diário de Pernambuco, a cantora fala 

do papel das novas mídias para sua carreira. 

 

 Quando resolvi fazer o disco, a primeira coisa que pensei foi em me 

 reunir com gravadoras. De fato, me reuni. Quase fechei com uma, 

 depois quase fechei com outra. [...] Eram obstáculos no caminho. De 

 repente, me vi enchendo de dificuldades uma coisa que começou tão 

 fácil e tão direta (CLARICE, 2013). 

 

Além dos já citados Cícero e Mallu Magalhães, a mesma matéria traz ainda os 

nomes do capixaba Silva e da campo-grandense Tássia Holsback como “artistas que 

foram amplificados pela internet”
24

. 

Embora o pesquisador Nicolau Netto não negue que o avanço tecnológico tenha 

gerado fragmentação de poderes, maior oferta de produtos culturais e participação do 

público na produção, ao afirmar que “os filtros impostos pelas novas mídias levam ao 

benefício de alguns tipos de música - mais especificamente aquelas que já contavam 

com um sistema racional de produção pré-novas-mídias” (NICOLAU NETTO, 2009, 

p.148), o autor parece descartar os fenômenos citados. Mais ainda, parece negar a 

própria fala ao concluir que “se falarmos em maior oferta de música, não podemos falar 

em diversidade cultural”, como consequência de um mercado cercado “de interesses 

específicos, de controles empresariais, e de ações muito em coordenadas” (NICOLAU 

NETTO, 2009, p.160). 

Já para o autor André Lemos (2009), a partir das novas tecnologias da 

informação, a reconfiguração do mercado foi instituída por um sistema aberto de 

comunicação, em que o consumidor também passa a assumir o papel de produtor, de 

maneira colaborativa e participativa. O autor analisa o novo formato comunicacional, o 

qual definiu de “pós-massivo”, de maneira otimista, uma vez que tais mídias 

funcionariam como verdadeiros canais de diálogo, nas quais a conversação se daria na 

produção e trocas informativas entre atores individuais ou coletivos. 

 

                                                 
24

 A expressão foi retirada da reportagem “Clarice Falcão e os artistas que foram amplificados pela 

internet”, do Diário de Pernambuco, em 2013. 
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 É importante compreender que a nova paisagem comunicacional não 

 aniquila o poder e a força dos meios massivos, mas faz emergir outra 

 esfera onde a emissão não é controlada, onde a conexão planetária dá 

 o tom a uma reconfiguração da indústria cultural, das formas sociais e 

 da produção e da circulação de informação. [...] A nova esfera 

 conversacional se caracteriza por instrumentos de comunicação que 

 desempenham funções pós-massivas (liberação do pólo da emissão, 

 conexão mundial, distribuição livre e produção de conteúdo sem ter 

 que pedir concessão ao Estado), de ordem mais comunicacional do 

 que informacional (mais próxima do “mundo da vida” do que do 

 “sistema”), alicerçada na troca livre de informação, na produção e 

 distribuição de conteúdos diversos, instituindo uma conversação que, 

 mesmo sendo planetária, reforça dimensões locais. As tecnologias da 

 comunicação e interação digitais, e as redes que lhe dão vida e 

 suporte, provocam e potencializam a conversação e reconduzem a 

 comunicação para uma dinâmica na qual indivíduos e instituições 

 podem agir de forma descentralizada, colaborativa e participativa 

 (LEMOS, 2009, p. 03). 

 

Todavia, não se pretende negar as relações de poder existentes nessa dinâmica, 

tampouco deixar de observar que as grandes companhias fonográficas ainda têm um 

papel preponderante no tocante à difusão da música em grandes circuitos. Trata-se 

apenas de perceber que esses espaços nem sempre são aqueles buscados pelos artistas 

independentes, que já não veem, por exemplo, a ideia de circular em programas 

massivos/populares de TV como algo fundamental para alavancar a carreira. Para 

muitos, fazer o trabalho circular na rede e participar do circuito independente de 

festivais é a melhor maneira de tornar seu trabalho relevante na cadeia musical. O que, 

de fato, pode não ser tão democratizador nisso tudo é que com a facilidade de acesso 

aos meios de produção, uma grande quantidade de música acaba se dispersando na rede 

e, em alguns casos, estar vinculado a uma gravadora pode facilitar o processo de ser 

achado na rede, em virtude dos fortes investimentos em estratégias de marketing dessas 

companhias. 

Na verdade, é preciso não se esquecer de que estamos falando de um cenário em 

que se configuram intensos jogos de poder, disputas e negociações, construções e 

desconstruções. Como analisou o pesquisador espanhol Martín-Barbero,  

 

 trata-se de um jogo de sedução e negação entre aqueles que 

 subjetivamente estão buscando construir suas representações de si e do 

 mundo e aqueles que, por meio das mais diversas estratégias de poder, 

 estão tentando impor suas concepções como hegemônicas 

 (BARBERO apud ENNE, 2006, p.26). 

 



66 

 

Mais que concluir se o surgimento das novas tecnologias de informação e 

comunicação e sua apropriação na indústria da música representou um processo de 

democratização ou não, a presente pesquisa pretendeu observar como as novas 

tecnologias causaram transformações nas relações de produção, circulação e consumo e 

como esse fenômeno influenciou a ressignificação das identidades na 

contemporaneidade. Com isso, pretende-se compreender como se deu a apropriação 

dessas novas ferramentas digitais e quais os impactos causados na reformulação da 

identidade musical da nova geração de artistas da MPB, rotulada pela crítica 

especializada como a Nova MPB, conforme será visto adiante.  

Como foi visto nos capítulos anteriores, a ideia de MPB surgiu como medida de 

valor numa época em que a música popular tornou-se estrategicamente um dos centros 

do projeto moderno brasileiro, ajudando a consolidar o projeto de criação da identidade 

nacional. O que se convencionou chamar de Nova MPB surge em meados dos anos 

2000, em meio a um novo contexto da indústria da música. Submetidos às novas lógicas 

do mercado, encontram novas formas de produzir, comercializar e circular seus 

produtos. 

Para compreender o espaço e a relevância que a nova produção tem no mercado 

brasileiro contemporâneo, alguns dados são importantes de serem destacados. Em 2012, 

dos 25 melhores discos nacionais do ano eleitos pela Rolling Stone Brasil, figuram o de 

Tulipa Ruiz, com o álbum “Tudo Tanto” (2º lugar), perdendo apenas para “Abraçaço”, 

de Caetano Veloso; Céu (4º) com “Caravana Sereia Bloom” (4º); Silva com “Claridão” 

(5º); Otto com “Dia Claro” (7º); Curumin com “Arrocha” (8º); Lucas Santanna com “O 

deus que devasta mas também cura” (11º); Metá Metá com “Metal Metal” (14º); Felipe 

Cordeiro com “Kitsch Pop Cult” (16º); Jair Naves com “E se você se senta numa sala 

escura, planejando a sua fuga, cavando o chão com as próprias mãos” (18º); Thiago 

Pethit com “Estrela Decadente” (20º) e Siba com “Avante” (21º). No ano anterior, a 

mesma revista elegera o disco de Tulipa Ruiz, “Efêmera”, como o melhor do ano, à 

frente de trabalhos como da banda Pato Fu. Ainda figuraram na mesma lista, Macelo 

Jeneci com “Feito pra acabar” (2º lugar), Karina Buhr com “Eu menti pra você” (3º) e 

Nina Becker com “Vermelho” (9º). Em 2009, Céu aparece em primeiro lugar com o 

álbum “Vagarosa, à frente de artistas como Erasmo Carlos. Cidadão Instigado, do 

músico Catatau, ficou com a 2ª colocação com o disco “Uhuuu!”, Lucas Santanna em 8º 

lugar com “Nostalgia”.  
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Na reportagem online do jornal O Globo, o jornalista Leonardo Lichote avalia o 

surgimento dessa nova cena musical brasileira, fazendo uma conexão entre a circulação 

e consumo, tanto no ambiente virtual quanto nos espaços urbanos. 

 

 Alguma coisa acontece no coração da nova música popular brasileira 

 quando cruza certas esquinas paulistanas neste início de século XXI. 

 Aos poucos, nos últimos anos, uma geração de artistas baseados em 

 São Paulo, de diferentes motivações e origens (Paraná, Recife, Ceará, 

 Rio e mesmo a capital paulista), vem trocando ideias, e-mails, 

 arquivos MP3, mensagens no Facebook, links do MySpace - 

 produzindo muito e alimentando uma cena que agora, madura, se 

 configura como a mais consistente do país, apesar do pequeno alcance 

 comercial. Pode ser cedo para afirmar, mas talvez pela primeira vez 

 desde a década de 60, quando foram realizados os festivais e os 

 programas da paulista TV Record (como "Jovem Guarda" e "O fino da 

 bossa"), São Paulo concentre os olhares de quem está interessado nos 

 rumos da futura MPB (LICHOTE, 2010). 

 

Na edição de julho de 2008 da Revista Bravo!, José Flávio Junior e Marcio 

Orsolini tentaram definir o que seria a Nova MPB. 

 

 Eles não têm manifesto. Não formam um movimento articulado. Por 

 não se sentirem na obrigação de se opor a um estilo anterior, têm 

 liberdade e abertura para qualquer influência – e, entre essas 

 influências, valorizam principalmente a MPB tradicional. Afinados 

 com os novos tempos, divulgam suas obras pelo MySpace. Não são 

 artistas-solo, como os da bossa nova dos anos 60, nem formam 

 bandas, como os roqueiros dos anos 80. Trabalham colaborativamente. 

 Em alguns momentos, formam núcleos de criação que são 

 verdadeiroas incubadoras de talentos; em outros, se recolhem para 

 criar trabalhos solo. (FLÁVIO JUNIOR; ORSOLINI, 2008, p.90). 

 

Uma boa maneira de ilustrar os elementos que demarcam as diferenças entre os 

artistas tradicionais da MPB do século XX e a nova safra de músicos independentes 

surgida em meados do começo deste século e, com isso, perceber os dois discursos 

identitários em torno da MPB, cada um a seu tempo, serão tomadas, como pano de 

fundo, duas reportagens, intituladas: “O Novos Donos do Samba”, da extinta revista 

Realidade e “Ninguém é de ninguém: a Nova Realidade”, da revista Trip. A primeira 

reportagem é de 1966 e se referia aos nove nomes promissores da MPB, representados 

por Rubinho Barsotti (Zimbo Trio), Jair Rodrigues, Nara Leão, Paulinho da Viola, 

Toquinho, Magro (MPB-4), Caetano Veloso, Chico Buarque e Gilberto Gil. Já na 

publicação de 2009, as apostas ficaram com Junio Barreto, Hélio Flanders, Thalma de 

Freitas, Rômulo Fróes, Ganjaman, Tatá Aeroplano, Catatau, Kassin e Céu. 
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Originalmente, a sigla MPB já era alvo de polêmica desde o seu surgimento. Na 

década de 1960, artistas da bossa nova e de outras sonoridades brasileiras eram 

definidos como representantes da MPB, questionado até hoje se tal rótulo se configura 

como gênero, movimento ou mesmo cena musical. Mas a própria reportagem da 

Realidade revela a falta de consenso quanto ao uso da sigla na época, ao rotular os 

artistas como “donos do samba” e não como os representantes da MPB, embora no 

decorrer da matéria, o jornalista faça menção ao termo Moderna Música Popular 

Brasileira.  

Em reportagem da revista Bravo!, o jornalista Armando Antenore tenta definir a 

sigla MPB abarcaria, ou melhor, o que descartaria a partir do discurso identitário em 

torno dela. 

 

 De modo geral, a denominação engloba todos os intérpretes nacionais 

 que não voltam prioritariamente para o sertanejo, o rock, o filão 

 religioso, o pagode, o brega, o rap e os gêneros regionais, dos 

 endiabrados forró o funk carioca à axé music. Estimam os 

 historiadores que a sigla se disseminou a partir de 1965. Na época, 

 abarcava os artistas jovens que sofriam a influência da sofisticada 

 bossa-nova e, ao mesmo tempo, abraçavam estilos identificados com 

 as classes baixas, caso do samba de morro e das canções nordestinas. 

 Atualmente, o termo se cristalizou como sinônimo de qualidade – uma 

 chancela que distinguiria as canções “requintadas, duráveis” das 

 “popularescas” ou “descartáveis” (ANTENORE, 2010, p. 82). 

 

Para além das questões que envolvem o rótulo Nova MPB para a formação 

cultural emergente, é necessário perceber que a nomeação parte da crítica especializada, 

como forma de legitimar a relevante produção e circulação da nova safra de músicos e 

caracterizar determinadas condições de produção, circulação e consumo musical. 

 

 É necessário nomear as “coisas” que serão consumidas para que sejam 

 observadas determinadas semelhanças entre elas e elaborados critérios 

 de hierarquização que irão compor um sistema simbólico. Ao nomear, 

 definimos uma qualidade para um objeto, uma vez que elegemos 

 elementos que o caracterizam. [...] Classificar significa realizar uma 

 escolha, elegendo esses critérios e nomeando as categorias. Ao mesmo 

 tempo, as classificações fazem referência à totalidade do universo 

 classificado por meio da negação do pertencimento a outras categorias 

 (TROTTA, 2011, p.54). 

 

A reflexão de Trotta (2011) nos leva a concluir que agrupar determinado grupo 

de músicos com certa rotulação é afirmar que seus representantes possuem elementos 
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estéticos e midiáticos comuns, que irão determinar não só o perfil do seu público-alvo 

de consumidores, como também as estratégias de divulgação e comercialização 

empregadas, apoiadas pelo discurso em torno da identidade musical. 

Nesse sentido, a reportagem da Trip anuncia um cenário novo, em que a relação 

dos músicos vai muito além da consolidação em programas de rádio como acontecia 

com a MPB tradicional. Os festivais de TV realizadas nas décadas de 1960 e 1970 

deram lugar aos festivais independentes realizados em diferentes regiões do país. Como 

observou o jornalista José Flávio Junior em reportagem da revista Bravo!, “nunca houve 

tantos festivais de música popular no Brasil, nem mesmo no tempo em que Nara leão 

usava saia acima do joelho e Sérgio Ricardo atirava violão na plateia” (FLÁVIO JR., 

2009, p.42). E acrescenta 

 

 Muitos desses festivais nasceram totalmente dedicados ao rock. Mas 

 outras expressões musicais – muito regionais, caso do tecnobrega e da 

 guitarrada no Se Rasgum, de Belém, e do siriri e do cururu no 

 Calango, de Cuiabá – foram ganhando espaço, sem alienar o adepto 

 dos sons mais pesado. É o inverso do que aconteceu nos festivais dos 

 anos 60, cuja audiência recharçava flertes com a “música americana”. 

 No Festival da Canção de 1968, Caetano Veloso lançou uma diatribe 

 contra os que apupavam durante a execução de É Proibido Proibir, 

 em ruidoso arranjo dos Mutantes. Ficou famosa a passagem “Mas é 

 isso que diz a juventude que quer tomar o poder? Vocês não estão 

 entendendo nada!”. Que bom que Caetano está vivo para ver que o 

 futuro é muito melhor do que aquele previsto em seu discurso. A 

 juventude entendeu tudo. E está fazendo acontecer ((FLÁVIO JR., 

 2009, p.44).  

 

Assim, o artista passa a ser produtor e tem que dar conta de várias etapas do 

negócio, desde a produção ao consumo final, passando inclusive por tarefas não-

musicais, como tarefas relacionadas à arte gráfica, assessoria de imprensa e produção 

dos próprios shows. A atual cena de artistas independentes é, dessa forma, alimentada 

pela dinâmica das redes.  

Como se pode perceber, diante do panorama que foi exposto até aqui, a 

reconfiguração do mercado musical, após a queda das vendas de discos e a apropriação 

das novas tecnologias de informação e comunicação, foi decisiva para essa nova 

geração. Sem precisar se prender às amarras das grandes gravadoras, esses artistas 

experimentam livre uso de parcerias e apropriações de gêneros musicais. Agora estilos 

como o rock, o reggae, o funk, o dub, o samba, a eletrônica como fortes elementos que 

se misturam para adquirir novos sentidos com a Nova MPB do que aquele representado 
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pelo discurso nacionalista da MPB tradicional ou mesmo posteriormente com o BRock 

durante década de 1980, ao absorver elementos do rock estrangeiro numa atitude de 

rebeldia ao discurso nacionalista. Dentro desse cenário, as parcerias são firmadas uns 

com os outros sem que isso signifique atender a estratégias de mercado propostas pelas 

gravadoras. 

E é nesse sentido que o título da reportagem da Trip, “Ninguém é de Ninguém”, 

revela a dinâmica do experimentalismo dos novos tempos, sem defesa de bandeiras, 

nem mesmo a pretensão de superar a brasilidade da antiga MPB. 

 

 O riquíssimo panorama musical contemporâneo não tem nada a ver 

 com o que rolou nos anos 60. São outros públicos e propostas, outro 

 jeito de a música chegar ao ouvinte, os grupos não são 

 hermeticamente fechados e se abrem para novas combinações – e não 

 há um inimigo comum, fardado e censor, a combater (BRESSANE, 

 2009).  

 

E ainda 

 

 Faz sentido a aproximação de artistas e bandas de gêneros musicais 

 distantes. Isso não tem nada a ver com movimento: a liga é mais 

 forma que conteúdo, mais modo de trabalho que programa artístico. O 

 esquema “banda trabalha seu disco com a gravadora e sai em turnê” 

 não funciona mais. Embora os álbuns sejam fundamentais à coerência 

 de cada projeto, grupo ou artista solo, há tanta coisa rolando entre 

 cada lançamento que se poderia dizer: o mais bacana é a obra em 

 progresso. Entre álbum e outro surgem parcerias inusitadas, projetos 

 paralelos que ganham força e roubam os holofotes. Assim como não 

 existem gêneros definidos, não há polos centrais que aglutinam 

 coadjuvantes ao seu redor. Como em um filme do Quentin Tarantino 

 ou em um livro do Roberto Bolaño, um personagem secundário em 

 uma cena pode ser o principal narrador na seguinte e vice-versa. 

 (BRESSANE, 2009).  

 

Como ainda acrescenta o autor da reportagem, “o panorama musical dos anos 00 

é fragmentário, interdependente, contextual” (BRESSANE, 2009). Em outras palavras, 

observa-se hoje não só um surgimento de uma nova cena de música brasileira 

representada pela Nova MPB, como também a consolidação da produção artística plural 

de seus personagens, numa era em que obter o reconhecimento da crítica e do público 

não implica, necessariamente, em vendas exorbitantes de discos, mas em produção 

musical consistente, muitas vezes experimental e independente, a ponto de terem seus 

talentos reconhecidos, inclusive, pela velha guarda da MPB. É o caso de Caetano 
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Veloso, que constantemente tem firmado parcerias com os jovens artistas, ou de Chico 

Buarque, que não esconde a admiração pelo rapper paulistano Criolo. Com isso, a nova 

geração da música popular brasileira conquista seus espaços, colocando em xeque o 

velho saudosismo descrente na atual produção musical brasileira contemporânea. 

Pode até ser que a produção independente não represente um campo de absoluta 

democracia, uma vez que a produção musical continua sendo negociada e mediada pela 

técnica e leis de mercado. No entanto, as novas estratégias de produção, circulação e 

consumo, voltadas para um mercado de nicho, em que a apresentação se dá em meios 

segmentados, a circulação é viabilizada na maior parte em circuitos alternativos, como 

os festivais independentes, e as estratégias de divulgação ocorrem em blogs e em outras 

mídias impressas digitais (que por vezes acabam pautando as mídias impressas mais 

antenadas com o novo cenário) constituem-se em novos elementos essenciais para o 

estabelecimento de uma nova identidade musical da MPB, caracterizada por uma 

formação cultural que, embora ainda precise negociar seu espaço, veem nesses mesmos 

espaços possibilidades de inserção num mercado que antes dependiam exclusivamente 

das lógicas excludentes da indústria do disco. 

Vale lembrar que nem todos os músicos da época de ouro das grandes 

gravadoras viviam as melhores condições da profissão. Muitos ficavam à margem das 

companhias fonográficas se não se submetessem às lógicas comerciais ditadas por elas. 

Mais que isso, pretende-se destacar no presente trabalho que os personagens da 

chamada Nova MPB fazem parte de uma geração que assimilou a linguagem da 

Internet, dos movimentos urbanos, das lógicas de mercado e de formas não 

convencionais de expressão. Muitas vezes alheios às formas tradicionais de grande 

produção e nem sempre incentivados pelo poder público, eles se organizaram em 

coletivos e em circuitos culturais alternativos da cidade. Ao mesmo tempo em que 

assimilam referências da tradicional MPB, não se veem reduzidos a elas. Pelo contrário, 

somam a sonoridades contemporâneas, misturando referências globais e locais. 

Giddens (2002) afirma que  

   

 O pano de fundo é o terreno existencial da vida moderna tardia. Num 

 universo social pós-tradicional, organizado reflexivamente, permeado 

 por sistemas abstratos, e no qual o re-ordenamento do tempo e do 

 espaço re-alinha o local com o global, o eu sofre mudança maciça. 

 (GIDDENS, 2002, pág.79). 
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O autor defende que na “alta modernidade” ou “modernidade tardia”, termos 

usados pelo sociólogo para se referir ao mundo contemporâneo, o eu é construído 

reflexivamente, bem como os contextos institucionais mais amplos em que existe. Isso 

porque o autor não se conforma apenas com a ideia de uma “auto-

identidade”/”indivíduo”/”eu” como distintivos da modernidade. Para ele, no mundo 

contemporâneo, o eu também é visto como “um projeto reflexivo, pelo qual o indivíduo 

é responsável. Somos não o que somos, mas o que fazemos de nós mesmos” 

(GIDDENS, 2002, pág, 74). Assim, o eu e a auto-identidade na modernidade tardia está 

diretamente relacionado às transformações institucionais características desse mundo. 

Podemos pensar, então, que o surgimento da Nova MPB está diretamente conectado às 

transformações do cenário musical brasileiro, por exemplo. 

Giddens acrescenta ainda que 

 

 A capacidade de usar “eu” e outros termos associados de subjetividade 

 é uma condição para o surgimento da autoconsciência, mas não a 

 define enquanto tal. A auto-identidade não é um traço distintivo, ou 

 mesmo uma pluralidade de traços, possuído pelo indivíduo. É o eu 

 compreendido reflexivamente pela pessoa em termos de sua biografia. 

 (GIDDENS, 2002, pág. 54. Grifo do autor). 

 

Giddens (2002) lembra ainda que o indivíduo surge com a modernidade, visto 

que nas sociedades pré-modernas o papel do indivíduo era relativamente passivo e 

governado por processos institucionalizados, mas somente na modernidade 

contemporânea o processo de auto-identidade adquire uma auto-reflexão sobre “estar no 

mundo” (GIDDENS, 2002). Nesse sentido, pode-se afirmar que a Nova MPB surge em 

meio a essa modernidade tardia sobre a qual fala o autor. A produção musical de forma 

independente realizada pelos atores sociais dessa nova formação cultural brasileira é, 

sem dúvida, fruto de transformações institucionais e de um projeto reflexivo da auto-

identidade na cultura contemporânea.  

Considerado pela crítica como porta-voz da Nova MPB, Rômulo Fróes, em um 

processo de auto-reflexão, analisa a nova formação cultural brasileira e se reconhece 

como parte dela. 

 

 Havia um sentimento, como ainda hoje há, embora menor, de que 

 nada de novo estava sendo feito na música brasileira. Como se ela 

 tivesse parado nos anos 1960. Eu me sentia angustiado em ver uma 
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 geração de artistas extremamente talentosos relegados ao anonimato, 

 por isso  passei a escrever sobre eles. [...] Mas estou longe de ser um 

 porta voz ou mensageiro, se há uma coisa a aprender sobre esta 

 geração é que ela não possui nem uma só voz nem um só pensamento 

 sobre a música brasileira (FRÓES, 2011). 

 

Não à toa, Rômulo Fróes (que tem quatro discos gravados de forma 

independente) é considerado um dos nomes mais influentes de sua geração pela revista 

Bravo!. Certamente, muito se deve ao fato do compositor paulistano vez por outra 

escrever artigos sobre a produção contemporânea musical e a Nova MPB, publicados 

em revista científica e blogs. Em um desses artigos, intitulado Nova Voz na Música 

Brasileira, o músico reflete sobre o que vem a ser a Nova MPB e as novas práticas de 

consumo musical, como revela o trecho abaixo. 

 

 MPB (música popular brasileira). Esta sigla, bicho papão que 

 guardaria em si toda a música feita no Brasil, tornou-se nas últimas 

 décadas, um estilo próprio, à parte do Samba e da Bossa Nova, por 

 exemplo, e ao menos aos olhos da nova geração, um rótulo não 

 desejável. Para as jovens cantoras, por exemplo, não cabe mais o 

 posto de diva, da intérprete total, que se transfigura no palco e semeia 

 o seu público com sua arte. A cena inicial do mais recente filme sobre 

 Maria Bethânia, para essa geração é o retrato acabado do cafona. Isso 

 explica a postura indiferente, fria, blasé até, comum a muitos artistas 

 de agora. (FRÓES, 2007). 

 

O músico paulistano Rodrigo Campos (Metá Metá), outro representante desse 

novo cenário, acrescenta: “o que nos une, acredito, é a procura pela sintonia com o 

nosso tempo, o saber da tradição e a falta de reverência com a mesma, que nos permite 

ter uma reflexão sobre ela” (CAMPOS, 2010). 

 Analisando em termos tecnológicos, é possível ainda observar que a passagem 

dos meios tradicionais de produção musical para o modelo independente das gravadoras 

é possível graças a uma trajetória reflexivamente mobilizada da auto-realização. Os 

artistas da Nova MPB fazem parte de uma geração que assimilou a linguagem da 

Internet, dos movimentos urbanos, das lógicas de mercado e de formas não 

convencionais de expressão. Muitas vezes alheios às formas tradicionais de grande 

produção e nem sempre incentivados pelo poder público, eles se organizaram em 

coletivos e em circuitos culturais alternativos da cidade, difundidos em parte pelas 

novas tecnologias de informação e comunicação.  
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Diante da atual configuração do business da música, reivindicam uma produção 

musical consistente e a habilidade de assimilar referências da tradicional MPB, 

somando-as a sonoridades contemporâneas sem perder sua autonomia criativa. Mais 

ainda: assumem muitas vezes a função de empresários do ramo, mas sem se desligarem 

do processo criativo do produto musical. Assim, ao assumir essas tensões como parte de 

seu trabalho, músicos independentes da nova geração reconhecem a lógica do jogo do 

qual participam e as estratégias e/ou necessidades para a sobrevivência nesse cenário, 

caracterizando um projeto reflexivo sobre seu papel nos novos tempos de produção 

musical da modernidade tardia. 

Essa reflexividade da nova geração de músicos independentes acerca do seu 

espaço na atual indústria musical permitiu transformar espaços geográficos em espaços 

significantes, em que experiências afetivas, circuitos culturais e cadeias produtivas 

específicas ganhos novos sentidos e discursos identitários a partir de uma 

ressignificação estética e política de suas produções musicais.  

As discussões apontadas até aqui levam à conclusão de que o encontro entre a 

música e o ouvinte não se dá fora do ambiente comunicacional. Independente dos 

modos de produção musical, das lógicas comerciais e dos processos criativos presentes 

nesse processo, a canção popular massiva está associada a uma rede midiática que 

engloba todas as expressões musicais que estejam associadas à indústria do disco, ainda 

que produzidas, circuladas e distribuídas sob diferentes condições. E, diante das 

mudanças ocorridas no mundo da música, os modelos do show business são 

reformulados, desenhando-se novas realidades e novos artistas. 

Diante do exposto, entende-se que as novas tecnologias digitais tenham 

favorecido em parte o estabelecimento de uma Nova MPB a partir do acesso facilitado 

aos meios de produção e que, por outro lado, isso por si só não implica numa 

dissociação completa ao sistema capitalista da indústria cultural. No entanto, o trabalho 

não tem como objetivo afirmar que a cadeia produtiva independente fornece condições 

mais ou menos autênticas para a formação das identidades musicais da Nova MPB, mas 

posicionar essa nova formação cultural enquanto gênero midiático no centro do mapa 

das mediações, proposto por Martín-Barbero, em que se entrecruza num lugar de 

enfrentamento entre as lógicas de produção e competências de recepção (produção 

independente e consumo de nicho), bem como das matrizes culturais e formatos 
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industriais (modelo tradicional de produção e novas estratégias de consumo). Mas isso 

será discutido no próximo capítulo. 
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Capítulo 4 

 

 

Nova MPB e as transformações de uma categoria cultural  

 

 

 
Até aqui, podemos ver que a construção histórica da sigla MPB convenciou associá-la 

a um gênero musical que abarca outros tantos gêneros brasileiros. Do ponto de vista 

simbólico, passou a reivindicar o título de representante da música nacional popular, 

absorvendo os valores de uma cultura elitista e intelectualizada. Em outras palavras, a MPB 

passou a ocupar no mercado fonográfico a posição de música de qualidade, ao mesmo tempo 

em que disseminava uma ideologia nacionalista. Diante disso, pode-se afirmar que a MPB é 

mais que um gênero textual, cujo endereçamento não se limita apenas aos aspectos 

“literários” da música. Como vimos nos capítulos anteriores, mais que sinalizar os elementos 

do samba, da Bossa e da Tropicália, a MPB carrega consigo não somente aspectos estéticos, 

mas também político, cultural e mercadológico. Por isso, analisar a transformação dessa 

formação cultural na contemporaneidade é compreender o lugar de entrecruzamento, 

encontros e desencontros que a chamada Nova MPB ocupa hoje na cultura mediada.  

Assim, para entender o papel da Nova MPB na cultura contemporânea é preciso 

defini-la, antes de tudo, como uma categoria cultural que só se torna completamente 

compreensível se analisada a partir das relações entre a comunicação, a política e a cultura. 

Podemos pensar a MPB como resultado do cruzamento entre as matrizes culturais populares e 

os formatos culturais, podemos aplicar à relação entre as matrizes musicais brasileiras, o 

samba, a Bossa Nova e a Tropicália, e o formato cultural da música embalada como produto 

na indústria fonográfica. No entanto, esse é apenas uma das relações existentes dentro do 

mapa das mediações proposto por Martín-Barbero e que pode ser aplicado ao caso da Nova 

MPB, como veremos adiante. 

 

 

4.1 O mapa das mediações de Martín-Barbero e a noção de gênero como mediação 

 

 

 Para a autora Itânia Gomes (2011), o gênero é uma estratégia de comunicabilidade que 

articula lógicas de produção com competências de recepção e matrizes culturais com formatos 

industriais, o que implica dizer que o gênero encontra-se, portanto, localizado no centro do 
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mapa das mediações, modelo teórico proposto pelo pesquisador espanhol Martín-Barbero. A 

partir desse mapa, que será exposto adiante, é possível compreender a circulação de 

significados dos produtos midiáticos, por meio das relações entre comunicação, política e 

cultura. Já o centro desse mapa se configuraria então como o lugar de entrecruzamentos em 

que se encontram a materialidade social e a expressividade cultural. 

 Pensar a Nova MPB no meio desse mapa permite compreender a dinâmica complexa 

dos meios de comunicação não somente a partir do produto, mas também das relações 

socioculturais, uma vez que estão em jogo ações, linguagens e dinâmicas sociais, políticas e 

culturais. As relações mediadas nesse processo cultural/midiático poderiam então ser vistas 

como “chaves de significação”.  

 As análises literárias comumente compreendem o gênero como elemento textual 

formal, sobretudo do ponto de vista do estruturalismo e estudos semióticos, distanciando-se 

de uma abordagem do gênero em sua relação com a cultura, política e sociedade. Por outro 

lado, os Estudos Culturais focam a noção de gênero em seu vínculo com a cultura e as 

relações de poder. O presente trabalho busca unir os dois raciocínios, levando em conta não 

somente os aspectos sociais como também os elementos textuais dos gêneros, sem recusar as 

marcas expressivas e poéticas do texto ou negar a construção de identidade e relações de 

poder mediadas pelo gênero. Para isso, este estudo tomará como referência a metodologia de 

análise dos gêneros televisivos, proposto pela pesquisadora Itânia Gomes (2011), e aplica-lo à 

análise da Nova MPB na cultura midiática contemporânea. Para a pesquisadora, a 

metodologia possibilita ir além dos elementos textuais do produto cultural, embora sem negá-

los.  

 De acordo com a autora, é interessante buscar 

 

um conceito de gênero que nos permita a consideração de elementos contextuais do 

processo comunicativo, mas sem restringi-las a uma análise “pretextual”, no sentido 

aqui daquelas abordagens mais gerais em que o programa televisivo é apenas um 

pretexto para análises macroeconômicas, sociológicas, para análises empíricas dos 

processos de produção ou de recepção que muitas vezes recusam-se a olhar o 

produto televisivo em seu aspecto propriamente comunicacional (GOMES, 2011, 

p.112). 

 

 

 Isso ajuda a compreender que a Nova MPB não pode ser restringida aos elementos 

textuais da música nacional absorvida tal qual a MPB tradicional a partir da década de 60 

pelos bossa-novistas e tropicalistas, embora parte desses elementos sejam fontes inspiradoras 
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na construção da música da nova geração. No entanto, gêneros mundializados e outras 

práticas musicais incorporadas à nova música popular brasileira faz dessa nova formação 

musical não apenas um gênero midiático, mas também uma categoria cultural, em que é 

possível articular as relações entre a comunicação, a cultura, a política e a sociedade. 

 Para Gomes (2011), dessa forma, é possível ter uma visão global do processo 

comunicativo com todas suas especificidades e complexidades. Assim, o gênero será 

entendido como modo de mediação que opera as dinâmicas e os vínculos existentes nas 

relações entre as lógicas do sistema produtivo, as lógicas de consumo, as matrizes culturais e 

os formatos industriais, ocupando o centro do mapa das mediações, lugar de encontros e 

tensões. Mas o gênero não deve ser tomado como uma identidade fixa. Ao contrário, como 

propõe Itânia (2011) e outros autores, o gênero é dinâmico porque se constitui na produção de 

sentido que se realiza na interrelação de práticas criativas, econômicas, sociais, tecnológicas e 

industriais, como poderemos visualizar no caso da Nova MPB mais a frente. 

 Para o pesquisador Jeder Janotti Junior (2005), 

 

 os gêneros seriam modos de mediação entre as estratégias produtivas e o 

 sistema de recepção, entre os modelos e os usos que os receptores fazem 

 desses modelos através das estratégias de leitura dos produtos midiáticos. 

 Aqui iremos encontrar novamente uma ênfase nos aspectos comunicacionais 

 dos gêneros. Antes de ser um elemento imanente ao texto, o gênero estaria 

 presente no texto através de suas condições de produção e reconhecimento 

 (JANOTTI JR., 2005, p.5-6). 

 

 

 Ainda de acordo com Janotti Jr. (2005), o gênero pressupõe uma série estratégias de 

comunicação ligadas a determinados parâmetros culturais e não se caracterizam somente por 

modelos de produção de textos, mas também por estratégias de leitura indicadas no texto. 

Assim, o autor corrobora com a ideia de que os gêneros são dinâmicos o suficiente para dar 

conta dos rótulos e de suas manifestações particulares e reconhecer as diferentes relações, 

estratégias e tensões presentes nos processos de produção e circulação e consumo.  

 

    [...] boa parte daquilo que é consumido como rock ou MPB, por exemplo, 

    pressupõe valorações que nem sempre estão ligadas diretamente aos aspectos 

    musicais de uma determinada canção.  Intérpretes como Raul Seixas e 

    Cássia Eller são rotulados como roqueiros,  mesmo que, em determinadas 

    canções, a sonoridade se aproxime do universo musical da MPB. (JANOTTI 

    JR., 2005, p. 7). 
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 Dessa forma, os elementos textuais não se apresentam de forma suficiente para 

categorizar com precisão em um ou outro gênero. Antes de tudo, é preciso considerar os 

sentidos produzidos através das relações midiáticas, culturais, políticas. Assim, o gênero 

midiático será definido por elementos textuais, sociológicos e ideológicos, cuja espiral vai dos 

aspectos ligados ao campo da produção às estratégias de leitura inscritas nos produtos 

midiáticos (Janotti Jr., 2005). É possível perceber que essa definição do gênero constitui a 

linha vertical do mapa das mediações (Martín-Barbero, 2001), representada pela articulação 

entre as lógicas de produção e as competências de recepção, cujo eixo é atravessado pelas 

mediações constitutivas da comunicação, cultura e política. Estas últimas, ainda de acordo 

com o mapa, ligam no eixo horizontal as matrizes culturais e os formatos industriais.  

 A seguir, a figura ilustra o que seria esse mapa e quais as mediações existentes através 

das articulações de práticas criativas, econômicas, políticas, sociais, tecnológicas e industriais 

no campo das produções midiáticas. Em outras palavras, o mapa das mediações possibilita 

pensar um modelo de análise que permite olhar a totalidade do processo cultural. 

 

 

 

 

                institucionalidade                                                               tecnicidade 

                                                               

                                                              Comunicação 

                                                                   Cultura 

                                                                   Política 

 

           socialidade                                                                    ritualidade    

 

 

 

Figura 1. O mapa das mediações proposto por Martín-Barbero (2011). 

 

 

 A teoria proposta acima está presente no livro Dos meios às mediações, em que 

Martín-Barbero (2001) analisa a complexa dinâmica envolvida nos meios de comunicação, 

destacando não somente os produtos midiáticos, mas as práticas culturais por meio das quais 

Lógicas de 

Produção 

 

Matrizes 

Culturais                                                                                         
Formatos 

Industriais                                                                                     

Competências 

de recepção 

(Consumo) 
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são construídas as relações sociais e suas tensões e negociações. Mais do que analisar as 

lógicas de produção e recepção, no campo das mediações analisa-se o lugar de enfrentamento 

das articulações entre a produção, o consumo, as matrizes culturais e os formatos industriais. 

Segundo o mapa, as mediações comunicativas resultantes dessas articulações se dão por meio 

da tecnicidade, institucionalidade, socialidade e ritualidade.  

    

 A tecnicidade se refere à maneira como a técnica pode ser utilizada. A 

 institucionalidade diz respeito ao crescimento dos meios como instituições 

 sociais e não apenas aparatos, o que nos permite ver as lutas travadas nas 

 tentativas de construção de discursos institucionais. A socialidade é 

 compreendida como o laço social que transforma as relações. A ritualidade se 

 refere aos ritos estabelecidos na fruição dos formatos industriais que a 

 tecnicidade possibilita (ROCHA; SILVEIRA, 2012, p. 4). 

 

 

 As proposições de Martín-Barbero atuam como uma base capaz de oferecer pistas para 

explicar a complexa relação entre a comunicação e a cultura e política, a partir da análise de 

produtos culturais e suas relações. O conjunto dessas relações complexas ajuda a compreender 

a realidade dos meios e de seus produtos. No caso da música popular brasileira, e mais 

especificamente da Nova MPB, objeto de discussão deste trabalho, as mediações entre a 

forma de produção independente que caracteriza a nova formação cultural, as novas práticas 

de consumo decorrente desse novo processo, as matrizes culturais presentes na formação da 

música popular brasileira contemporânea e a experimentação de novos formatos industriais 

são articulações que permitem a compreensão de um novo momento na cultura 

contemporânea, mais especificamente no mercado musical brasileiro, a partir de uma análise 

efetiva do processo de produção, circulação e consumo da música e sua reverberação no 

tecido social. A forma como se dão essas novas articulações e os sentidos produzidos através 

dessas novas relações poderão ser vistas em detalhes a seguir. 

 

 

4.2 Articulações mediadas pela Nova MPB na cultura contemporânea 

 

 

 De acordo com Martín-Barbero (2001), em seus estudos sobre os gêneros televisivos, 

a noção de mediação é tida como um lugar onde são configuradas a materialidade social e a 

expressividade cultural. No campo das mediações, os sentidos mediados pelo gênero estão 

constantemente sendo produzidos, compartilhados e atualizados durante os processos de 

interação social. A dinâmica instaurada pelas articulações não encerra sua perspectiva no 
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produto, mas na sua materialização no tecido social através dos entrecruzamentos que 

constituem o mapa das mediações. “Ao formular esse mapa, o autor constrói um viés que 

insere os media dentro de um conjunto de relações mais amplas no interior das quais eles se 

constituem e são socialmente apreendidos” (ROCHA; SILVEIRA, 2012, p. 4). 

 No que concerne ao eixo vertical do mapa, onde temos as mediações entre as 

instâncias produtivas e as competências de recepção, as articulações entre os dois polos do 

mapa indicam algumas reflexões. Como visto nos capítulo dois, a Nova MPB faz parte de 

uma nova realidade do mercado musical brasileiro, em que o barateamento do processo 

produtivo permitiu que mais artistas pudessem negociar a confecção de álbuns, por meio de 

pequenas gravadoras, ou mesmo de forma independente, como o caso de produções caseiras. 

Por conseguinte, o mercado possibilitou a criação de diversos produtos de nicho, que, por sua 

vez, atraíram diversos públicos consumidores que não se conformavam com a padronização 

de gosto proposta pelas mídias e lojas físicas tradicionais. São milhões de ouvintes que 

buscam diariamente na Internet por discos que dificilmente seriam acessados na era de ouro 

da indústria do disco. O uso desses produtos por parte dos ouvintes, por sua vez, também 

sofreu mudanças dada as novas lógicas da cadeia produtiva, não somente pela facilidade de 

produção, mas pela relativa fácil distribuição e circulação nas mídias digitais e circuito 

musicais, como as pequenas casas de shows ou as dezenas de festivais independentes que 

acontecem anualmente em todo o país.  

 No eixo horizontal do mapa, temos as mediações entre as matrizes culturais populares 

e os formatos industriais. Como analisado no capítulo anterior, as matrizes musicais da 

moderna MPB, ressignificadas ao se somarem a novos elementos mundializados da música, 

foram responsáveis por criar uma Nova MPB conectada ao momento atual, mas que ao 

mesmo tempo preserva elementos da tradição brasileira. Dessa forma, compreender essas 

articulações entre as lógicas de produção e as competências de consumo é também perceber 

as relações complexas de natureza política, cultural e comunicacional das quais emerge a 

nova formação musical, em que a todo instante as interrelações são tensionadas e negociadas. 

 No que compete às competências de recepção, as articulações entre as matrizes 

musicais e o consumo são caracterizadas pela forma como essa tradição nacional foi 

negociada e absorvida por meio do produto cultural musical. A Nova MPB ressignificou a 

identidade musical brasileira, ao fazer livre uso de gêneros musicais distintos, como o rock, o 

reggae, o funk, o dub, o samba e a eletrônica, e que embora não intencionem o discurso 

nacionalista da MPB tradicional, não o nega em sua totalidade. Assim, essas relações foram 
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transformadas por esse laço de socialidade entre as matrizes culturais e os modos de uso. 

Pode-se afirmar que isso é possível em virtude do processo de institucionalização da nova 

música popular brasileira por meio das novas lógicas de produção. Esse novo processo de 

produção, por sua vez, relacionam-se com os formatos industriais permitidos pelas novas 

tecnologias. A fruição das novas tecnologias, como o mp3, plataformas virtuais e mesmo o 

CD, trazem ritos diferenciados daqueles um dia observados com os vinis. Uma das 

consequências notáveis dessa articulação mediada pelo novo mercado musical é o fato da 

maioria das pessoas não quererem mais pagar para ouvir música, sobretudo aqueles que 

nasceram nesse novo cenário, embora as grandes gravadoras continuem buscando formas de 

obter lucros com a música, a exemplo do investimento que tem feito no consumo via 

streaming, que já responde por 20% das receitas do mercado digital em todo o mundo
25

. 

 Para o diretor-geral da Rdio no Brasil, Bruno Vieira, o sistema de compartilhamento de 

música via streaming mediante remuneração é uma forma justa de comercializar música no atual 

mercado. 

 

 As pessoas sempre ouviram música, fosse no vinil, na fita cassete ou no CD. 

 Nosso desafio atual é criar um novo hábito, e isso, claro, leva um tempo. Mas 

 o streaming tem inúmeras possibilidades positivas. Uma das principais é esse 

 novo tipo de contato com o público, já que o sistema atua como uma rede 

 social também (usuários podem, por exemplo, compartilhar seleções de 

 músicas com seus amigos). E ele serve ao artista de forma promocional e 

 também para gerar receita. Temos, inclusive, uma ferramenta, chamada Artist 

 Program, que permite que o artista receba um valor determinado para cada 

 vez que alguém se associa ao Rdio por causa dele. (VIEIRA, 2014). 
 

 

 

 Mas a pressão da indústria tem gerado embate com muitos artistas da Nova MPB, 

sobretudo aqueles que trabalham de forma mais independente, como o músico baiano Lucas 

Santtana. 

       
 Tudo de que a gente não precisava agora, após o declínio das grandes 

 gravadoras, era o surgimento de novos intermediários entre o artista e o 

 público. Claro que esses sites que estão chegando ao Brasil oferecem opções 

 interessantes para o público, mas ainda espero uma divisão mais justa dos 

 seus lucros com os artistas (SANTTANA, 2014). 

 

                                                 
25

 Dados revelados na reportagem “O novo fluxo da música”, do site O Globo, em 26/01/2014. Ainda de acordo 

com a reportagem, recente pesquisa revelou que a venda de músicas digitais no mundo caiu pela primeira vez 

desde que o iTunes abriu as portas, em 2003, com retração de 5,7% de 2012 para 2013. Especialistas atribuem o 

fato ao avanço dos sites de streaming. 
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 E também o pernambucano Siba, que ainda vê de forma desconfiada a promessa de 

benefícios aos artistas. 

 

 É uma relação nova e estou me adaptando a ela.  É um serviço que parece ser 

 bom porque possibilita a circulação da música, mas acho que a fatia que 

 sobra para o artista ainda é pequena. De qualquer forma, é uma evolução já 

 que durante a entrada do mundo digital circulou a ideia de que o artista que 

 não disponibilizava seu trabalho de graça era um reacionário (SIBA, 2014). 
 

  

 A forma como hoje a Nova MPB é consumida também recebe grande influência do 

papel da crítica especializada. Obviamente que o agendamento sempre foi uma prática de 

jornalistas, críticos e especialistas que utilizam os meios de comunicação. A diferença é que 

hoje, com a segmentação de mercados, que atinge também o mercado musical, tornou-se cada 

vez mais necessária a atuação de críticos especializados nos mais diversos nichos musicais, 

como a Nova MPB.  

 Sabe-se que a crítica musical está inserida numa relação entre diversos agentes sociais, 

como músicos, produtores musicais, jornalistas, ouvintes e empresários do ramo. Pode-se 

afirmar ainda que todos são decisivos de alguma forma no processo de produção de sentido, 

na formação do gosto, na criação de estilos e no enquadramento de artistas em gêneros 

musicais distintos e, portanto, nos modos de consumo pelos ouvintes.  

 Herschmann (2007) avalia que  

 Ao lado das execuções de música ao vivo – em turnês e festivais, outra 

 estratégia de caráter midiático importante para a promoção das músicas da 

 grande indústria é a utilização da aprovação ou do aval de árbitros do 

 universo musical, tais como críticos de publicações musicais, programadores 

 de rádio e televisão, DJs que atuam em diferentes espaços, promotores e 

 comerciantes de discos, entre outros (HERSCHMANN, 2007, p. 75. Grifo do 

 autor). 

 

 Assim, a posição de fala ocupada pelo crítico reúne o capital simbólico acumulado 

pela credibilidade da categoria social do qual faz parte, tornando-se fonte de recomendação 

bastante influente junto aos leitores. Seja no rádio, na TV, nas publicações especializadas de 

música - como as revistas mensais Rolling Stone Brasil e Billboard Brasil ou os cadernos 

culturais diários de grandes jornais que circulam no país - a crítica especializada se apresenta 

como importante ferramenta no processo de nomeação e valoração do produto musical frente 

ao público-alvo.  
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Durante muito tempo, os grandes grupos se favoreceram do seu poder monopolizando 

vários setores dentro de uma mesma empresa que atuavam ao mesmo tempo nos ramos da 

música, do entretenimento e da mídia, a exemplo do caso do grupo Warner, produtora de 

música (Warner Bros Record), filmes e séries (Warner Bros Entertainment). Importante 

lembrar que a prática do “jabá” também contribuía para a monopolização das grandes 

gravadoras, que pagavam às rádios pela execução de determinadas músicas O rádio, aliás, 

talvez tenha sido o meio mais eficiente para a divulgação de música. Não que isso tenha sido 

extinto hoje em dia, no entanto, já não é a prática principal para garantir a inserção de um 

produto musical na mídia. Por volta da década de 1980, surgiu um novo canal de televisão, a 

MTV, totalmente voltada para a divulgação de música local ou global, consolidando-se como 

principal meio de projeção de hits ao lado do rádio, influenciando uma geração jovem de 

maneira jamais vista.  

O que acontece é que por muito tempo poucos espaços acabavam sendo oferecidos à 

produção independente nos canais de televisão e nas rádios, principais espaços de promoção 

de música em larga escala. No entanto, a prática dos novos modelos de negócio da música, 

que culminaram no surgimento de um mercado segmentado, aumentaram as chances de 

qualquer pessoa produzir seu próprio disco e disponibiliza-lo na Internet. Aos poucos, o novo 

panorama exigiu a necessidade de uma crítica especializada que agisse como filtros das 

inúmeras variedades de produtos musicais disponíveis no mundo virtual. No mundo da 

música, diversos jornalistas e amadores criaram blogs para atender a gostos específicos, 

tornando-se filtros eficientes de divulgação e recomendação de discos e artistas. 

 

 
 Nos mercados de Cauda Longa de hoje, o principal efeito dos filtros é ajudar 

 as pessoas a se deslocar do mundo que conhecem (“hits”) para o mundo que 

 não conhecem (“nichos”) em veículos que sejam ao mesmo tempo 

 confortáveis e ajustados sob medida às suas preferências. Sob certo aspecto, 

 os bons filtros exercem o efeito de empurrar a demanda ao longo da cauda, 

 revelando bens e serviços mais atraentes do que as alternativas padronizadas 

 que abarrotam os canais estreitos da distribuição tradicional dos mercados de 

 massa (ANDERSON, 2006, p.107). 

 

 

Assim, a crítica especializada funciona como filtros que dão visibilidade a um 

segmento relevante para um público consumidor específico, eliminando aquilo que não o 

interessa. Isso explica o crescente surgimento de blogs especializados em música alternativa, 

por exemplo, como o Scream & Yell, Move That Jukebox, Meio Desligado, entre outros, 
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onde os aficionados certamente encontrarão novidades e produtos compatíveis com seu gosto 

musical que não encontrariam em outra mídia. 

 

 [...] um bloguista tem condições de alcançar determinado segmento do 

 público leitor, muito mais estreito do que o acessível aos jornais e aos canais 

 de notícias. Com efeito, os blogs alcançam os cliente da grande mídia um a 

 um, encaixando-se em nichos mais específicos do que seus precursores da 

 velha mídia (ANDERSON, 2006, p.184). 

 

O que é interessante observar é que esses canais alternativos de acesso a conteúdo de 

nicho acabam muitas vezes pautando a grande mídia, a exemplo do que ocorre com a 

divulgação de muitos artistas independentes nos cadernos culturais de grandes jornais diários. 

Herschmann observa que “isso ocorre graças ao capital cultural que (as indies) possuem com 

o público e com formadores de opinião, em razão de estarem mais próximas das novas 

tendências, das mudanças na cultura local” (HERSCHMANN, 2007, p. 78). 

Diante do exposto, Bruno Nogueira (2011) conclui que 

 

 A cultura musical jovem – e tudo que está atrelado a isso, como 

 comportamento e moda – surge primeiro em blogs, fotologs e afins, para 

 depois encartar revistas especializadas nesse perfil de consumo. São 

 exemplos no Brasil artistas como a banda Restart e NxZero, além de,  nas  

 camadas  populares,  a  banda  Parangolé,  a  cantora  Stephany  e  o sambista  

 pernambucano  João  do  Morro.  Todos elencados primeiro pelo público 

 através de sites de relação social, para então serem cooptados por gravadoras, 

 jornais, produtoras etc (NOGUEIRA, 2011, p.143). 

 

 

Grande parte dessa interação das mídias tradicionais com as novidades no mundo da 

música contemporânea independente deve-se, sem dúvida, ao fácil acesso aos conteúdos que 

circulam atualmente na Internet e em outras mídias alternativas. Isso chama a atenção de 

muitos jornalistas de mídias tradicionais para o que está acontecendo fora do ambiente 

mainstream e está caindo no gosto de um público relevante para o mercado. 

A prática da crítica musical também caracteriza, portanto, as relações de poder 

existentes nas mediações comunicativas culturais. Em outras palavras, Janaina Ribeiro (2007) 

afirma que  

 Tomamos o campo da crítica como uma estrutura de poder que, dotada de um 

 poder simbólico, utiliza determinadas estratégias valorativas de sedução e 

 persuasão para produzir sentido e para ter seu discurso performativo sobre a 

 música legitimado como “fala autorizada”. A crítica seria uma instância que 

 deseja exercer sua autoridade cultural sobre os artistas e o grande público, 

 delimitando aquilo que deve ou não ser consagrado, conservado e transmitido 

 (RIBEIRO, 2007, p.27). 
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Outra questão interessante a ser observada no campo dessas mediações é o fato dos 

meios especializados digitais atraírem o público consumidor das telas do computador para as 

cenas urbanas. Em outras palavras, o ambiente virtual acaba por criar uma comunidade em 

que os ouvintes dividem gostos e interesses musicais comuns, cujo consumo é materializado 

nos espaços urbanos. Assim, o público que lê uma resenha sobre um disco ou sobre um 

festival ou confere uma lista de recomendações dos maiores artistas do ano, por exemplo, 

forma o público que vai aos festivais independentes realizados nos quatro cantos do país.  

Em reportagem publicada na edição de maio de 2011 da Revista Bravo!, o jornalista 

José Flávio Junior avalia a importância das novas tecnologias para a divulgação da cena 

alternativa local em tempos de novos festivais. O jornalista chega a afirmar na reportagem que 

“a internet vem substituindo o rádio e a televisão como principal meio de divulgação de 

música. As gravadoras enfrentam dificuldades financeiras, e os artistas, novos ou não, 

sobrevivem sobretudo de shows” (FLÁVIO JR., 2011, p.44). 

Tradicionalmente, a mídia ocupa espaços destinados à divulgação e promoção da 

cadeia produtiva da música, visto que para seu artista ter visibilidade e ser consumido, ele 

precisa ter uma presença constante em jornais, programas de TV e rádio. No entanto, quando 

se fala em produção independente, deve-se levar em conta que enquanto gêneros que estão 

distantes do consumo massivo, como a Nova MPB, a crítica musical de nichos no meio 

virtual, seja em blogs, sites especializados, passa a desempenhar uma função tão relevante no 

processo da música quanto um jornal de grande circulação. Mesmo as plataformas de 

compartilhamento de música online, como MySpace, Last.FM, Soundcloud, entre outros, são 

importantes no processo de recomendação e, consequentemente, visibilidade dada à produção 

de música contemporânea que se encontra fora dos espaços tradicionais de mídia.  

A experiência vivida nos espaços urbanos torna-se então, nesse sentido, um lugar 

privilegiado de fruição musical, uma vez que a interação dos atores sociais do universo 

musical com o tecido urbano amplia as possibilidades de experiência diante das relações 

sociais possíveis, que nem sempre são geradas na escuta individual de um CD no player ou do 

mp3 no iPod em casa, se considerarmos que muitas vezes estas últimas se dão 

simultaneamente a outras atividades diárias, como correr, tomar banho, dirigir. Podemos 

pensar ainda que músicos, críticos e fãs disponibilizam seu tempo não só para a produção e o 

consumo de música, mas também para reflexão dessas práticas (JANOTTI, 2011), à medida 

que fãs tornam-se produtores de festivais de música independente, ou novos críticos culturais, 
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ao divulgar o circuito na Internet, para ficarmos em alguns exemplos. A Nova MPB circula 

em espaços onde são envolvidos afetos, relações sociais e experiências estéticas nas relações 

de consumo no tecido urbano. 

Outro ponto que caracteriza as articulações mediadas pela Nova MPB é a questão da 

arrecadação dos Direitos Autorais. A liberação gratuita e irrestrita das obras dos artistas na 

rede virtual trouxe algumas vantagens para esses artistas, ao garantir que suas obras 

chegassem a um público cada vez maior, mas também alguns problemas para suas carreiras. 

Vale ressaltar que, com as transformações do consumo musical, o profissional que mais 

perdeu participação no faturamento foi o compositor. Enquanto o músico e/ou intérprete 

podem faturar com shows ao vivo, o compositor é o maior prejudicado com a queda da venda 

dos discos e com o não recolhimento devido do direito autoral. No Brasil, o direito autoral é 

fiscalizado e recolhido pelo Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (ECAD), uma 

instituição privada sem fins lucrativos, criada pela Lei Federal nº 9.610/98. O ECAD é 

administrado por nove associações de música para realizar a arrecadação e a distribuição de 

direitos autorais decorrentes da execução pública de músicas nacionais e estrangeiras. 

Atualmente, conta com sede na cidade do Rio de Janeiro e 44 unidades arrecadadoras 

distribuídas em todo o território nacional
26

. 

 

 

4.3 Nova MPB no centro do mapa das mediações de Martín-Barbero 

 

 A Nova MPB, objeto deste trabalho, é tomado como chave de mediação cultural. A 

produção independente, a audiência e a crítica cultural são partes do processo criativo e 

constitutivo da Nova MPB. Assim, para além de um gênero musical, a Nova MPB é avaliada 

aqui como um gênero midiático que se constitui como uma categoria cultural construída 

através de práticas culturais, a partir do discurso da crítica, dos comentários de fãs em sites e 

blogs próprios, da cadeia produtiva, bem como de estudos acadêmicos. 

 As articulações presentes na cadeia produtiva da Nova MPB foram apresentadas e 

discutidas ao longo desta pesquisa, ressaltando-se as interrelações entre identidade e práticas 

musicais contemporâneas, convergência e mercado, rotulação da crítica especializada e 

consumo de nicho. Essas articulações podem, portanto, serem tratadas como processos de 

mediações do mapa proposto por Martín-Barbero (2001), cujos significados são produzidos e 

                                                 
26

 Para mais informações, acessar < http://www.ecad.org.br/>. 
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circulados através de práticas culturais, midiática, políticas e sociais, e pelas quais se 

configuram a materialidade no tecido social e a expressividade cultural da canção popular 

brasileira.  

 Com base nos estudos de Raymond Williams (2011), Martín-Barbero teorizou sobre a 

heterogeneidade das temporalidades de cada sociedade, uma vez que em toda sociedade 

existem formações culturais arcaicas, residuais e emergentes. A teoria só vem corroborar com 

o que foi descrito nesta pesquisa até aqui a respeito dos elementos de diferentes 

temporalidades e origens que configuraram a formação da Nova MPB, tomando como base 

teórica as três categorias propostas pelo autor.  

 De acordo com Williams (2011), em seu livro Cultura e Materialismo, em qualquer 

sociedade ou períodos específicos há um sistema central de práticas, significados e valores 

culturais hegemônicos (ou dominantes), bem como experiências, sentidos e valores residuais 

(ou arcaicos) de formações sociais anteriores, que podem ser incorporadas à cultura 

dominante, na forma de elementos da tradição, não somente como elemento do passado, mas 

como elemento ativo no processo cultural presente. Por fim, destaca que novas práticas, 

significados, valores e experiência estão continuamente sendo criadas, processo o qual ele 

chama de cultura emergente, e que aparece como forma alternativa ou mesmo oposta à cultura 

dominante.  

 Assim, baseadas na noção de forças dominantes, residuais e emergentes, pode-se 

afirmar que a Nova MPB apresenta diversas temporalidades sociais. Quanto ao caráter 

emergente, compreendemos que a nova geração da música brasileira está imersa em novas 

práticas de produção, circulação e consumo, com a produção de discos independentes, a 

circulação em espaços alternativos e a disponibilização dos álbuns de forma gratuita na 

internet. Da mesma forma, podemos acrescentar ainda os novos sentidos e valores produzidos 

pela Nova MPB a partir dessas novas relações com todos os atores sociais da cadeia produtiva 

da música (jornalistas, produtores, fãs etc), bem como da experiência materializada no 

consumo de música em festivais e demais espaços urbanos. Ao mesmo tempo, esses novos 

artistas carregam elementos residuais da geração passada da MPB tradicional como forma de 

produzir valores de autenticidade ao seu produto, amparados pela tradição, além do uso de 

técnicas que seguem modelos tradicionais, como o caso de algumas gravadoras independentes 

que passaram a manter uma lógica de trabalho conjunta com as majors, à medida que as 

primeiras se encarregavam de gravar e prensar o disco, cabendo às últimas a distribuição e 

circulação do produto nas redes de lojas e nos grandes conglomerados de comunicação. Nesse 
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sentido, a MPB clássica então pode ser entendida aqui como representante da cultura 

hegemônica, uma vez que sempre esteve pautada em seus processos tradicionais de produção 

por grandes gravadoras e difusão e circulação nos grandes meios de comunicação de massa. 

 Raymond Williams (2011) chama atenção para o fato de que  

 

    No padrão subsequente de uma fase particular da cultura dominante, há então 

    um retorno aos significados e valores que foram criados em sociedades reais 

    do passado e que ainda parecem ter alguma relevância por representarem 

    áreas de experiência, aspiração e realização humana que a cultura dominante 

    despreza ou as quais se opõe – ou mesmo não consegue reconhecer. Mas 

    nossa tarefa mais difícil, teoricamente, é encontrar uma explicação não 

    metafísica e não subjetivista para a prática cultural emergente. Além disso, 

    parte de nossa resposta a essa questão incide sobre o processo de persistência 

    de práticas residuais” (WILLIAMS, 2011, p. 58 e 59). 

 

 
 Não à toa, a gravadora carioca Coqueiro Verde que, em seus primeiros anos, tateava 

sem muita clareza uma personalidade própria no terreno da música brasileira, vem 

demonstrando interesse pela nova geração da MPB, segundo descreve o jornalista Leonardo 

Lichote, em reportagem publicada no site O Globo, em 2012. Ainda de acordo com o 

jornalista, a viabilidade econômica é garantida por um processo similar ao que sustentava a 

carreira dos artistas da geração dos festivais: as gravadoras financiavam os grandes nomes da 

MPB (que davam prestígio a ela) com o rendimento que tinham com artistas mais populares. 

Embora a diferença esteja no fato da nova geração ter certa autonomia na produção de suas 

músicas, já que de certa forma hoje há uma inversão de poder, em parte, nessas relações, graças à 

possibilidade de se produzir de forma independente, sem precisarem se tornarem reféns da grande 

indústria fonográfica. 

 Outro diálogo entre essas gerações é a criação do programa Cantoras do Brasil, da TV 

Cultura, inspirado de forma declarada no clássico programa Ensaio, por onde passaram 

diversos artistas da MPB tradicional, como Elis Regina. Um dos criadores do novo programa, 

Mercedes Tristão, faz uma análise sobre a atuação da música contemporânea. 

 

 Viver esta cena é inspirador, dá vontade de falar a respeito, de apresentar 

 quem é quem. De fato, desde os anos 1960 e 1970 não se via algo tão 

 inspirador e novo [...] A TV é um veículo de massa, e seria por ela que 

 apresentaríamos a um público maior esses novos rostos. É demais ver a 

 música de Gaby na abertura da novela, a de Lia Sophia, a de Tulipa. Mas é 

 mais legal ainda quando é possível ver o rosto de quem canta. Nisso, esta 

 geração perde em relação à dos anos 1960 e 1970. O Romulo está nos jornais, 

 o Kiko Dinucci, o Rodrigo Campos. Mas não na TV. Só conhece quem lê 

 jornal (TRISTÃO, 2012). 
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 As discussões realizadas até aqui são formas de situar as práticas da Nova MPB e 

entender os processos de mediações articulados por ela. De volta ao mapa, temos, então, que 

as matrizes culturais se articulam com as lógicas de produção pela mediação da 

institucionalidade e com o consumo através da mediação da sociabilidade. A 

institucionalidade surge como mediação de interesses e jogos de poder que vão afetar a 

regulação dos discursos, do Estado e dos cidadãos. Assim, temos constantes forças atuantes 

na movimentação dessa cadeia, seja através de disputas por políticas públicas que viabilizem 

a cadeia produtiva musical, a regulação de direitos autorais por parte de agências reguladoras 

(no caso do Brasil, o Ecad), ou discussão sobre o papel de agentes produtores, jornalistas e 

ouvintes. Já a sociabilidade, que medeia a articulação entre as matrizes culturais e as práticas 

de consumo, nos revela a relação cotidiana que os ouvintes estabelecem com os meios, a 

canção, o espaço urbano e formatos midiáticos, como o caso da experiência do consumo 

materializada nos circuitos de música ao vivo, que através do crescimento do circuito de 

festivais independentes houve uma reorganização da experiência social e musical do 

consumo. A socialidade refere-se, assim, às relações cotidianas, nas quais se ancoram os 

processos primários de interpelação e constituição de sujeitos e identidades. 

 Vimos também que a articulação das lógicas de produção com os formatos industriais 

é mediada pela tecnicidade. Essa mediação ocorre em um cenário de globalização e 

convergência midiática, que gerou novas fragmentações socioculturais. Como vimos, a partir 

das novas tecnologias da informação, um novo formato de consumo, produção e circulação de 

informação se estabelecera, instituindo um sistema aberto de comunicação, em que o 

consumidor também passa a assumir o papel de produtor, de maneira colaborativa e 

participativa. Além disso, essa reconfiguração constituiu um mercado de nicho, 

transformando a forma de consumo de massa para consumo segmentado da música.  

 As fragmentações sociais e culturais engendradas pela tecnologia caracterizam a 

dicotomia entre a antiga e nova geração de músicos da MPB, em virtude dos modos de 

relações dos novos artistas com os meios eletrônicos, que encontraram mais naturalidade em 

se relacionar com as novas formas de produção, a difusão da música na Internet, a relação 

direta com os fãs no mundo virtual e, que em alguma medida, os músicos tradicionais menos 

relutantes aos poucos foram imergindo nessa nova realidade como estratégia para manter-se 

ativos no mercado musical contemporâneo.  
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 O próprio discurso de Chico Buarque de que a canção pode ter morrido, em entrevista 

dada ao jornal Folha de São Paulo, revela essas relações de disputas simbólicas entre antiga e 

nova gerações da música brasileira. 

 

 
    A minha geração, que fez aquelas canções todas, com o tempo só aprimorou 

    a qualidade da sua música. Mas o interesse hoje por isso parece pequeno. Por 

    melhor que seja, por mais aperfeiçoada que seja, parece que não acrescenta 

    grande coisa ao que já foi feito. E há quem sustente isso: como a ópera, a 

    música lírica, foi um fenômeno do século 19, talvez a canção, tal como a 

    conhecemos, seja um fenômeno do século 20. [...] Noel Rosa formatou essa 

    música nos anos 30. Ela vigora até os anos 50 e aí vem a bossa nova, que 

    remodela tudo e pronto. Se você reparar, a própria bossa nova, o quanto é 

    popular ainda hoje, travestida, disfarçada, transformada em drum'n'bass. Essa 

    tendência de compilar e reciclar os antigos compositores de certa forma abafa 

    o pessoal novo. [...] Quando você vê um fenômeno como o rap, isso é de 

    certa forma uma negação da canção tal como a conhecemos. Talvez seja o 

    sinal mais evidente de que a canção já foi, passou (BUARQUE, 2004). 

 

 

 Ao contrário do cantor Chico Buarque, o jornalista Marcelo Costa, criador do blog 

Scream&Yell, avalia com mais otimismo o cenário musical brasileiro contemporâneo. 

 

 Algo neste momento sai de foco: se a música brasileira vive um de seus 

 períodos mais efervescentes, por que o próprio público brasileiro não sabe 

 disso? A resposta é bastante simples: porque o cenário fonográfico brasileiro 

 está absolutamente falido desde o começo deste século. Gerenciado por 

 senhores decrépitos que só sabem lembrar-se dos “velhos tempos” e jovens 

 “talentos” que estão mais interessados em marketing do que em música, a 

 nova cena vive a margem do grande público e do mercado. Quer um 

 exemplo? Na votação de Melhores de 2013 do Scream & Yell, que reuniu 

 119 votantes (entre jornalistas, blogueiros e produtores culturais), todos os 

 discos na categoria Melhor Álbum Internacional eram de selos renomados 

 (Sony, Universal, Def Jam, Sub Pop, XL) enquanto a categoria Melhor 

 Álbum Brasileiro estampava QUATRO discos produzidos e liberados para 

 download gratuito pelos próprios artistas (Apanhador Só, Boogarins, Bruno 

 Souto e Bixiga 70), e outros lançados com apoios de editais públicos (via 

 empresas de cosméticos e telefonia) ou mesmo pelo próprio artista, como é o 

 caso de Emicida e seu selo Lab Fantasma: nenhum disco ali presente era de 

 uma grande gravadora, e isso é apenas a ponta de um iceberg bastante 

 profundo, e que representa o descaso com que a própria indústria vem 

 lidando com uma geração exemplar de músicos (COSTA, 2014). 

 

 

 O músico paulista Marcelo Jeneci acrescenta que o que a atual geração, da qual ele faz 

parte, está fazendo hoje “é tão importante quanto o que aconteceu no Festival da Record” 

(JENECI, 2014), em comparação com a geração sagrada da música brasileira que despontou 

nos anos 1960.  

http://screamyell.com.br/site/2014/01/20/top-seven-2013-scream-yell/
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 Já o alagoano Wado afirma que, apesar de tudo, a situação da Nova MPB está melhor 

hoje do que há 12 anos. “Quando comecei, pouquíssima gente ouvia de fato a cena indie, 

ficava mais no circuito da crítica. Hoje a internet está muito plena na sua função de mídia, e 

chegamos fácil em 90 mil plays. Antigamente circulávamos mil ou dois mil discos e era isso” 

(WADO, 2014).  

 O jornalista Marcelo Costa avalia a declaração do músico. 

 

 A observação de Wado sobre a função de propagadora que a internet exerce 

 sobre a nova cena brasileira é bastante pertinente. Ao contrário de países 

 como os Estados Unidos, Inglaterra ou mesmo Portugal (apesar do excelente 

 trabalho da Optimus Discos), a cena brasileira percebeu que, sem o auxilio da 

 grande mídia (rádios e TVs, principalmente, ambos reféns de criminosas 

 “verbas publicitárias”), precisaria chegar de alguma forma até seu público, e 

 o download gratuito tornou-se uma maneira bastante usual para alcançar este 

 intento – a ponto do Scream & Yell  reunir 50 grandes discos brasileiros 

 liberados para download gratuito em 2013, e ainda deixar quase o dobro disso 

 de fora da lista final (COSTA, 2014). 

 

 Nos encontros e desencontros que marcam a nova e antiga formação da MPB, é 

possível concluir que a construção dos valores simbólicos que giram em torno da música da 

Nova MPB foram herdados da MPB tradicional, como elemento cultural residual, e uma das 

consequências de sua mediação é uma exclusão cultural que deslegitima o gosto popular por 

produções musicais brasileiras, como o sertanejo, o brega, o forró, para ciar alguns, e que o 

coloca no lugar de enfrentamento com outros gêneros musicais populares. Essa articulação 

que conecta os formatos industriais com os modos de usos do produto cultural, pelo 

movimento da ritualidade, diz respeito aos cenários de interação e repetição ancorado na 

memória. Na articulação com o consumo, a ritualidade revela os diferentes usos sociais dos 

meios e processos de leituras, que estão ligados às condições sociais do gosto, hábitos de 

consumo cultural e midiático, classe e gênero.  

 Diante da exposição das articulações mediada pela Nova MPB, é possível afirmar que, 

tal qual o gênero televisivo foi compreendido como categoria cultural que se localiza no 

centro do mapa das mediações de Martín-Barbero, o gênero da Nova MPB também pode ser 

compreendido como uma categoria cultural que ocupa esse mesmo espaço no mapa, uma vez 

que se encontra no entrecruzamento das articulações entre os processos de produção, 

consumo, matrizes culturais e formatos industriais. Com isso, o uso da abordagem 

metodológica proposta por Itânia Gomes permitiu uma análise cultural a Nova Música 

Popular Brasileira em sua relação com as transformações culturais, por meio da compreensão 

http://screamyell.com.br/site/2013/12/31/download-50-discos-de-2013/
http://screamyell.com.br/site/2013/12/31/download-50-discos-de-2013/


93 

 

das negociações, significados e valores reivindicados pela nova formação cultural na 

contemporaneidade.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 

 A análise cultural de Raymond Williams, captada por Martín-Barbero na construção 

do seu mapa das mediações, é fundamental para a pesquisa em questão, uma vez que foram 

consideradas as diversas temporalidades sociais para a análise da evolução histórica da 

Música Popular Brasileira. A heterogeneidade de temporalidades, analisadas por meio dos 

conceitos cultura residual, hegemônica e emergente deu o suporte para introduzir a dimensão 

histórica no processo de comunicação protagonizado pela Nova MPB na cultura 

contemporânea. A partir da apropriação do conceito por Martín-Babero, foi possível pensar a 

mediação da relação histórica das matrizes culturais com os formatos industriais, bem como 

com as lógicas de produção e com as competências de recepção. 

 A Nova MPB é assim tomada como uma chave de mediação cultural. A produção 

independente, a audiência e a crítica cultural são partes do processo criativo e constitutivo da 

Nova MPB. Assim, para além de um gênero musical, a Nova MPB é avaliada aqui como um 

gênero midiático que se constitui como uma categoria cultural construída através de práticas 

culturais, e que vai tomando corpo a partir de articulações mediadas por meio do discurso da 

crítica, dos comentários de fãs em sites e blogs próprios, da cadeia produtiva, de estudos 

acadêmicos, da convergência midiática e o mercado, a relação de identidades e práticas 

musicais etc. Dessa forma, enquanto gênero musical, se assim pudermos classificá-la, a Nova 

MPB pressupõe uma narrativa que gera expectativas pré-determinadas, embora não seja 

necessariamente pré-determinantes no processo de produção de sentido da cultura midiática, 

uma vez que a abordagem dos gêneros midiáticos é dinâmica o suficiente para dar conta dos 

rótulos e de suas manifestações particulares. 

 Como já foi dito, os estudos de gênero, em geral, abordam análises literárias focadas 

no elemento textual, obliterando muitas vezes a abordagem do gênero a partir de seus 

vínculos com a cultura, a política e a sociedade. Já dentro dos Estudos Culturais, costuma-se 

tomar o gênero como objeto de análise das relações de poder e construção de identidade, 

ignorando, muitas vezes, sua poética textual e considerando apenas as condições de produção 

e recepção. Aqui, a Nova MPB foi entendida como uma categoria cultural, que permite uma 

visão global e complexa do processo comunicativo, considerando as articulações das relações 

entre a comunicação, a cultura, a política e a sociedade.  
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