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Resumo 

 Este trabalho resume a pesquisa realizada com o objetivo principal de 
compreender as transformações ocorridas no cenário midiático-musical da 
sociedade brasileira nas mais recentes décadas. Protagonista das manifestações 
sociais e políticas nas décadas de 1960 e 1970, a música de cunho popular teria 
perdido tal importância e ocuparia um papel de coadjuvante no complexo cultural 
deste início de século XXI. A pesquisa empírica, de natureza qualitativa, realizada 
no polo da estética, intentou ouvir o sujeito-ouvinte brasileiro de diferentes épocas 
e classes sociais. A análise das respostas intentou detectar uma espécie de 
“desmusicalização da mídia”, conceito pautado pela ideia de diminuição da 
exposição de um repertório de música “de boa qualidade” na mídia televisiva 
brasileira. 
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Introdução 

 A música de cunho popular ocupou o papel de protagonista entre as 

manifestações artísticas que permearam a sociedade brasileira nas décadas de 

1960 e 1970. Os festivais de música realizados entre os anos de 1965 e 1968, de 

certa maneira, pautaram o modo ser agir e pensar de uma geração que estava a 

meio caminho entre a surpresa e a indignação com os processos de mudanças de 

rumos políticos, econômicos, sociais e culturais impostos pelo golpe militar de 

1964; a mesma geração, em dezembro de 1968 conheceria ainda o endurecimento 

do regime de exceção com a publicação do Ato Institucional No. 5, veria seus ídolos 
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musicais serem cassados, banidos, exilados, e passaria a ouvir as músicas então 

compostas sob o crivo de uma censura que intervinha de modo bastante 

pronunciado na criação musical dos compositores de música popular brasileira. 

A década seguinte herdou o procedimento do regime autoritário da 

década de 1960 e a produção de música brasileira dos anos setentas mesclava os 

interesses dos artistas, os anseios da população, e a deliberada ação do governo 

militar no incentivo à composição de músicas que enalteciam feitos, fatos e ideário 

oficiais. Desse modo, se por um lado parte das músicas produzidas na década de 

1970 ecoavam as insatisfações com as arbitrariedades do regime militar, por outro, 

uma gama de músicas fazia odes a um país que assistia ao chamado “milagre 

brasileiro”, mas cuja maior parte da população deste não desfrutava. 

No entanto, fosse influenciada pela música que contestava o regime 

militar, fosse influenciada por aquela que compactuava com o regime de exceção, 

a sociedade brasileira era influenciada direta e fortemente pela música popular, 

pela manifestação artística que protagonizou a cena cultural daquele momento 

histórico. 

Herdeiros, entre outras, da sofisticada linguagem harmônico-melódica da 

Bossa Nova, parte dos compositores que encamparam a produção da música 

popular brasileira que contestava o regime militar primava não apenas por 

complexas construções literárias plenas em lirismo e conteúdo como, também, 

pelo sofisticado uso dos recursos de linguagem musical de que dispunham; 

produziam uma música popular de alta qualidade estética tanto no que tange a 

seus aspectos textuais, lírico-literários, quanto no que tange a seus aspectos 

musicais, harmônico-melódicos. Esta geração de compositores tornou-se a 

referência para os artistas da música brasileira que iniciariam suas trajetórias pela 

primeira metade da década de 1980 – referência de uma espécie de produção 

musical pautada pelo extremo rigor composicional (tanto de letras quanto de 

músicas), gerador de alta qualidade estética. 

Neste período de tempo (pouco mais de duas décadas), a programação 

da televisão brasileira ressaltava o protagonismo da música nacional. As grades de 

programação das emissoras contemplavam diversos programas musicais que 

ocupavam horários de grande audiência televisiva. Tais programas primavam por 

encontrar e manter a veiculação de artistas, obras e produções musicais pautadas 
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pelo que podemos chamar de “excelência discursiva musical”; tais programas das 

grades de programação das emissoras de televisão trouxeram à tona artistas, obras 

e produções musicais que influenciaram a história da música popular brasileira, a 

saber: O Fino da Bossa (Record, 1965), Jovem Guarda (Record, 1965), A grande 

chance (Tupi, 1966), O fino da Bossa (Record, 1966), Um instante, maestro! (Tupi, 

1967), Programa Bossaudade (Record, 1968), Essa noite se improvisa (Record, 

1968), Programa Divino Maravilhoso (Record, 1968), Som livre exportação (Globo, 

1970). 

No entanto, a partir da segunda metade da década de 1980, nota-se um 

esvaziamento duplo da programação musical pautada por uma espécie de “música 

de qualidade” nas programações das emissoras de televisão; por um lado, os 

programas musicais foram paulatinamente substituídos por outros gêneros 

(humorísticos, jornalísticos, talk shows, reality shows entre outros), por outro, os 

momentos musicais dos programas passaram a contar somente com atrações de 

determinadas gravadoras, fenômenos de massa cuja produção musical era 

desprovida de ambição estética, em regra cantores de um sucesso apenas, músicas 

inseridas em gêneros determinados e pré-definidos, que fomentavam a compra 

desenfreada de CDs e, após o avassalador sucesso, caíam no ostracismo. 

O mencionado esvaziamento da programação musical pautada pelo que 

chamamos de “música de qualidade”, além de apresentar um caráter duplo do 

ponto de vista da formatação da grade das programações das emissoras de 

televisão, revela um caráter duplo também quanto à sua natureza discursiva, em 

sua relação com a sociedade, suas mediações e apropriações. Por um lado, a quase 

ausência de ambição estética da produção musical dos já mencionados fenômenos 

de massa, os cantores-de-um-sucesso-apenas, que tomaram conta da mídia 

televisiva da época, empobreceu o discurso literário-musical; por outro, a 

aderência do repertório de tais fenômenos na sociedade revelou, de certa forma, 

um empobrecimento estético-discursivo do ouvinte brasileiro, então 

“desmusicalizado”, que, mais do que “vítima” do processo midiático, tornava-se 

“cúmplice” da mídia quando, em suas mediações culturais, replicava coreografias 

simplórias e reproduzia músicas cujo teor discursivo deixava a desejar. Tal 

processo perpassou toda a década de 1990 e parte da primeira década do século 

XXI. A este processo chamaremos de “desmusicalização da mídia”, ressalvando 
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que, apesar de a mídia apresentar à época farto repertório musical, este era 

desprovido das características de uma música brasileira que primara, até pouco 

tempo antes, por uma incessante busca por qualidade estética em suas produções. 

Concomitante a este quadro estético-midiático, ocorreu a partir da 

segunda metade da década de 1995, um fenômeno tecnológico que transformaria 

de modo contundente tanto o modo de se ouvir e se apropriar da música quanto o 

modo de se produzir música no Brasil; também este fenômeno apresenta uma 

característica dupla: de um lado, a proliferação de meios de armazenamento, 

reprodução, compartilhamento e que permitem um caráter de mobilidade no 

momento da audição musical, provocaram o que chamamos aqui de 

“hipermidiatização da música”, levando o mercado musical brasileiro a uma nítida 

fragmentação; por outro, permitiu novos modos e meios de produção e divulgação 

de produtos midiático-musicais gerados a partir das facilidades trazidas aos 

produtores de música que não mais necessitavam de uma gravadora, de uma 

complexa teia industrial e mercadológica, mas apenas de um computador, um 

programa de gravação e um canal na Internet – o músico não precisava mais de uma 

gravadora, precisava apenas de um gravador.  

Somada à desmusicalização da mídia, a hipermidiatização da música 

alterou o contexto no qual se insere o sujeito-ouvinte brasileiro e, portanto, 

interferiu de modo significativo tanto no modo como a música é apropriada por 

esse ouvinte quanto na gradação de importância que ele e, por conseguinte, a 

sociedade na qual ele está inserido, dão à música. Produção (o polo da poética), 

apropriação (o polo da estética), midiatização (a instância dos meios de produção e 

circulação) e mediações (tomadas aqui como a instância das apropriações) da 

música brasileira transformaram-se de modo perceptível nos mais recentes 50 anos. 

 

O percurso da pesquisa – a definição dos conceitos 

Primeiramente, tratamos de definir os conceitos de Música e de Mídia; 

afinal, os conceitos balizadores do trabalho eram o de “desmusicalização da mídia” 

e o de “hipermidiatização da música”. 

 Tomamos o conceito de Música como a definiu o compositor Igor 

Stravinsky, distanciando-a de uma função meramente sensorial; a Música teria uma 

função de ordenamento entre o Homem e o Tempo: 
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O fenómeno da música foi-nos dado com o único fim de instituir uma 
ordem nas coisas, incluindo - e principalmente - uma ordem entre o 
homem e o tempo. Para ser realizado, exige, pois, necessariamente e 
unicamente, uma construção. Efectuada a construção, atingida a ordem, 
tudo está dito. Seria vão procurar nela ou esperar dela outra coisa. É 
precisamente essa construção, essa ordem atingida que produz em nós 
uma emoção de um carácter absolutamente particular, que nada tem em 
comum com as nossas sensações correntes e as nossas reacções resultantes 
de impressões da vida quotidiana. (STRAVINSKY, 2000, p. 71 – grifos do 
autor). 
 

Como a Música seria vista desde o seu ponto de vista estético (posto a 

abordagem acerca da qualidade da produção musical na mídia televisiva), 

elencamos os elementos constitutivos do discurso dessa espécie de produção 

artística: a harmonia, a melodia e o ritmo. Somamos a eles um elemento 

especificamente ligado à produção de música de cunho popular: o elemento 

literário, a letra. 

Em seguida, definimos o conceito de Mídia na aproximação com seu 

caráter de meio a ser utilizado como elemento de ligação do processo 

comunicacional (a saber, o aparato tecnológico), com característica unidirecional 

(há um emissor de mensagens bastante bem definido) intenção de abrangência e 

alcance (a comunicação estabelecida por intermédio de um aparato tecnológico de 

grande alcance visa a uma espécie comumente chamada “comunicação de massa”). 

Mídia seria tomada, portanto, em sintonia com Venício Lima: 

 

O conjunto de instituições que utilizam tecnologias específicas para 
realizar a comunicação humana. Vale dizer que a mídia implica na 
existência de um intermediário tecnológico para que a comunicação se 
realize. A comunicação passa, portanto, a ser uma comunicação 
mediatizada. Este é um tipo específico de comunicação que aparece 
tardiamente na história da humanidade e se constitui em um dos 
importantes símbolos da modernidade. Duas características da mídia são a 
sua unidirecionalidade e a produção centralizada e padronizada de 
conteúdos. Concretamente, quando falamos da mídia, estamos nos 
referindo ao conjunto das emissoras de rádio e de televisão (aberta e 
paga), de jornais e de revistas, do cinema e das outras diversas instituições 
que utilizam recursos tecnológicos na chamada comunicação de massa 
(LIMA, 2003, p.113). 

 

O consequente conceito de “Desmusicalização da mídia” não seria 

definido pela a ausência de música na programação midiática, mas como o 

fenômeno da crescente perda de espaço da “música de qualidade” na programação 

da mídia televisiva brasileira. 
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Já o conceito de “Hipermidiatização da música” requeria a abordagem 

do conceito de “midiatização” tomada em sintonia com José Luiz Braga: 

 

Propomos, assim, desenvolver a constatação de um terceiro sistema de 
processos midiáticos, na sociedade, que completa a processualidade de 
midiatização social geral, fazendo-a efetivamente funcionar como 
comunicação. Esse terceiro sistema corresponde a atividades de resposta 
produtiva e direcionadora da sociedade em interação com os produtos 
midiáticos. Denominamos esse terceiro componente da processualidade 
midiática “sistema de interação social sobre a mídia” ou, simplesmente, 
“sistema de resposta social” (BRAGA, 2006, p.22). 

 

Ao tomar contato com plataformas tecnológicas que permitem a 

gravação, o armazenamento, a difusão e o compartilhamento de música (além de 

permitir o deslocamento do ouvinte simultaneamente ao seu processo de audição), 

a sociedade “responde” à grande mídia, à mídia de massa, à televisão: não mais é 

preciso assistir aos programas das grades de programações da Televisão para entrar 

em contato com as produções musicais; ao contrário, muito mais simples e prático 

é baixar uma quantidade imensa de músicas escolhidas não-aleatoriamente, 

armazená-las num dispositivo, difundir as produções de cada preferência, 

compartilhar tais músicas com a rede de contatos e ter à disposição o repertório 

definido mesmo em períodos de locomoção. A sociedade interage e prescinde da 

Televisão para tal interação. 

Ao definir o conceito de “hipermidiatização da música”, sinalizamos 

justamente para a proliferação dessas espécies de suportes tecnológicos-midiáticos 

à disposição do ouvinte de música inserido na sociedade midiatizada. 

Os diversos suportes tecnológicos-midiáticos “hipermidiatizam” a 

música, que pode ser armazenada, compartilhada, levada em deslocamento em 

diferentes e portáteis mídias. Nesse processo, não mais se faz vital a Televisão. As 

mídias móveis e as mídias sociais, de certo modo, trouxeram ao ouvinte menor 

dependência da Televisão, tanto no acesso à produção musical quanto no âmbito 

estético, da fruição, da apreensão da produção de música que ele escolhe ouvir, 

que ele decide compartilhar, que ele pensa por bem levar consigo em seus 

deslocamentos. 

Porém, a “resposta social” (possibilitada pela “hipermidiatização da 

música”) dada à Televisão pode, em sentido inverso, ter provocado um movimento 

de distanciamento da Televisão em relação à produção musical; minimamente, em 
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relação à produção musical “de qualidade”, que requer do ouvinte a atenção, o 

apreço, a dedicação mais apurada. A produção musical não balizada pela 

“qualidade” estrutural, a música que tem a função de preencher de som o 

ambiente qual fora a companhia ausente do ouvinte, a música composta menos 

para ser apreciada, mais para ser parte de um ambiente, de um momento social, 

continuaria a fazer parte da programação da Televisão, pois pouco requer do 

telespectador, quase nada apresenta de profundidade estética. 

Foi possível, assim, relacionarmos de modo bastante interdependente a 

“hipermidiatização da música” e a “desmusicalização da mídia” televisiva. Afinal, 

se a música deixou o espaço fechado da Televisão e ganhou a amplitude de 

suportes tecnológicos-midiáticos para se aproximar do ouvinte; se, para além disso, 

a “música de qualidade” requer do ouvinte algo que a Televisão imagina que ele 

não possa dar (o precioso bem da atenção), é provável que a Televisão tenha 

deixado de lado a veiculação da aqui chamada “música de qualidade”, é provável 

que estejamos a assistir a um processo de “desmusicalização da mídia”, no qual a 

música perde espaço, vê empobrecido seu discurso, perde importância. 

 

O percurso da pesquisa – o referencial teórico 

A argumentação central da pesquisa baseava-se na escassa presença 

daquela a que nomeamos “boa música” ou “música de qualidade” nas grades de 

programações da televisão brasileira. 

Desde esse ponto de vista, era fundamental, portanto, empenharmos 

primeiramente a discussão acerca do que seria uma “música de qualidade”. 

Trouxemos, assim, um referencial teórico-filosófico basilar no estudo da estética. 

No entanto, tal abordagem mostrou-se menos eficaz do que 

presumíamos, por conta principalmente de dois motivos: 1) os autores colecionados 

apontavam para a “qualidade” contida na estruturação da obra, pertencente, 

portanto, mais ao polo da poética do que à instância estética, ligada à apropriação 

construída no âmbito do receptor; 2) as respostas obtidas nas pesquisas apontaram 

para um conceituação imprecisa daquilo a que o receptor considera “qualidade 

artística” numa obra musical e frequentemente indicavam a consulta a um 

“especialista no assunto”, alguém em alguma medida também pertencente ao polo 

da poética. 
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 Mais eficaz para a pesquisa em questão mostrou-se uma abordagem 

um tanto distante da discussão estética e mais próxima da abordagem da música 

inserida no cotidiano do apreciador desprovido de conhecimento técnico sobre o 

assunto. Como o objeto do trabalho era menos a música de natureza erudita, mais 

a música-na-mídia, era necessário aproximar o pensamento estético da dimensão 

social da música. Para tanto, a contribuição de Hegel foi valiosa, pois o autor situa 

a arte como um “fenômeno histórico” (HEGEL, 2001, p. 174), inserindo a 

experiência estética no tempo da produção da obra de arte e no consequente 

momento histórico-cultural onde ela se encontra nas sociedades. 

Desse modo, a apreciação estética aqui abordada encontra menos o 

indivíduo em contemplação do objeto artístico, mais o Homem inserido num 

contexto social do qual esse objeto artístico faz parte, é um elemento dentre o 

conjunto de fatos, ações, fenômenos que se dão no âmbito do cidadão comum, que 

compõe o seu cotidiano. Não mais restrita a aparelhos de som situados nas salas 

das casas, mas acessível a qualquer possibilidade de reprodução e deslocamento, a 

Música possivelmente tenha trocado seu lugar de recepção e apreciação de seu 

consumidor. 

Tomamos o conceito de “consumidor” em lugar de “apreciador da 

música” com base no pensamento do francês Michel De Certeau, que encaminha de 

modo preciso a discussão estética para o âmbito do cotidiano, delegando ao 

consumidor possibilidades de manobras de interação social. 

 

A uma produção racionalizada, expansionista, além de centralizada, 
barulhenta e espetacular, corresponde outra produção, qualificada de 
‘consumo’: esta é astuciosa, é dispersa, mas ao mesmo tempo ela se 
insinua ubiquamente, silenciosa e quase invisível, pois não se faz notar 
com produtos próprios, mas nas maneiras de empregar os produtos 
impostos por uma ordem econômica dominante (DE CERTEAU, 1998, p.39). 

 

O enfoque na teoria do cotidiano estende-se ainda mais quando notamos 

a apropriação da música como uma “tática” do consumidor, em contraposição às 

“estratégias” da indústria do entretenimento. Ambos os conceitos são também 

colhidos de Michel de Certeau, que caracteriza os procedimentos das instituições 

em geral (no caso específico, as instâncias de produção e comercialização de 

produtos ligados à música) como "estratégicas" e os procedimentos do cotidiano das 

pessoas comuns, não-produtoras (no caso específico, as instâncias de recepção e 
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apreciação de produtos ligados à música), como "táticas" que burlam as 

“estratégias” (DE CERTEAU, 1998, p.68). Assim, acaba por definir o “consumo” 

como uma forma de produção, igualando, em certa medida, as instâncias de 

emissão e recepção, de produção e mediação social de uma mensagem imersa num 

ambiente cultural. 

O conceito das mediações sociais que se dão no âmbito da cultura, tal 

como aqui tomadas, remetem ao pensamento de Martín-Barbero, segundo o qual as 

“mediações culturais da comunicação” (MARTÍN-BARBERO, 1997, p. 279), de certo 

modo, subvertem as “estratégias” dos produtores de música e dos veículos da 

mídia e atrelam cultura e comunicação num processo ambivalente de produção de 

sentidos, no qual as figuras de emissor e receptor ganham paridade social, política 

e, portanto, cultural. 

 

Na redefinição da cultura, é fundamental a compreensão de sua natureza 
comunicativa. Isto é, seu caráter de processo produtor de significações e 
não de mera circulação de informações, no qual o receptor, portanto, não 
é um simples decodificador daquilo que o emissor depositou na mensagem, 
mas também um produtor. O desafio apresentado pela indústria cultural 
aparece com toda a sua densidade no cruzamento dessas duas linhas de 
renovação que inscrevem a questão cultural no interior do político e a 
comunicação, na cultura (MARTÍN-BARBERO, 1997, p. 287). 

 

O ouvinte de música, receptor ativo, em suas “táticas” de apropriação, 

armazenamento e compartilhamento de músicas, concretizou novos hábitos de 

escuta a partir da proliferação de aparatos midiáticos digitais móveis. 

 O conceito de “escuta nômade”, trazido por Fátima dos Santos, é 

definido pela possibilidade de deslocamento do ouvinte no momento de sua 

audição. Uma espécie de “desterritorialização da música” ocorre tanto no polo da 

produção (a facilidade de produzir e veicular música muito se potencializou com a 

chegada dos computadores e canais de divulgação na Internet), quanto no polo do 

consumo da música, que se dá em novos, móveis e inesperados contextos 

geográficos sociais. 

 

A escuta como construtora e não mais como receptora de uma música dada 
a priori. Ou seja, tais noções acabam desterritorializando a música daquele 
território que já lhe era ponto passivo. E é assim que, ao retirar a música 
do seu território, até então claramente demarcado pela tradição, não 
apenas o ruído, o silêncio e as paisagens tornam-se música, como também 
a música passa a ser aquela música do silêncio, do ruído e das paisagens. 
(SANTOS, 2004, p. 97). 
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O receptor de música não mais se vê vinculado a um meio de 

comunicação sobre o qual não tem controle; ao contrário, prescinde deste e se 

transforma em seu próprio programador musical. Assim, a mudança nos hábitos de 

escuta alteraria o modo de produção da música. Se o ouvinte se desloca, munido 

de seu próprio repertório montado no set list de sua mídia sonora móvel, ao 

produtor de música se apresenta uma nova missão, dividida em três momentos de 

dificuldade: figurar nesse set list; ingressar nesse set list e, por fim, ali 

permanecer. Eventualmente tal tarefa não necessite de modo visceral da 

Televisão. 

 

O percurso metodológico 

A pesquisa empírica, de natureza qualitativa, de caráter estético, que 

intentou ouvir o ouvinte de música acerca da eventual perda de importância da 

música, foi realizada com 3 amostras distintas e 2 fases analíticas. As amostras: 

 

1. O grupo de 10 entrevistados da faixa etária entre 65 e 75 anos de 

idade, pessoas pertencentes às classes A e B, das cidades do Rio de 

Janeiro e São Paulo, nomeado como “Amarelo”. 

2. O grupo de 10 entrevistados da faixa etária entre 45 e 55 anos de 

idade, pessoas pertencentes às classes A, B, C e D, de diversas 

cidades do Brasil, nomeado como “Vermelho”. 

3. O grupo de 10 entrevistados das faixas etárias entre 18 e 20 e 28 e 30 

anos de idade, pessoas pertencentes às classes A, B, C, D e E, de 

diversas cidades do Brasil, nomeado como “Verde”. 

 

As fases analíticas: 

 

1. Analisando grupo a grupo de entrevistados poderíamos extrair 

conclusões acerca de alguns aspectos da relação entre a música e a 

sociedade ao longo do tempo. 

2. A partir da análise das respostas obtidas em cada um dos grupos seria 

possível estabelecer padrões e paralelos entre tais respostas. 



 

Anais do 3º Seminário de Iniciação Científica da ESPM | ISSN: 2358-2138 
São Paulo | 31 de outubro de 2014 

11 

 

Premissa e análise da pesquisa 

A pesquisa proposta por este trabalho, com universo amostral restrito à 

instância da estética de apreensão, realizada no polo da recepção de música, 

intentava primordialmente apontar a possível perda de importância da Música 

enquanto manifestação artística no âmbito da sociedade brasileira. 

Tomávamos como referência de “importância” uma época em que a 

Música ocupava o lugar de protagonista entre as manifestações artísticas da 

sociedade brasileira o período histórico que cobre as décadas de 1960 e 1970. 

Definíamos na hipótese de pesquisa a segunda metade da década de 

1980 como o período histórico na qual teria início o declínio de importância. 

Partíamos de uma discussão estética que permitia dividir a produção de 

música popular entre aquela na qual o compositor primaria pela estruturação de 

um discurso poético (expressão tomada como a construção da peça musical que 

engloba os pontos de vista dos elementos estritamente musicais, a saber, 

harmonia, melodia e ritmo, além do ponto de vista literário, a letra) e aquela na 

qual o compositor não faria amplo ou adequado uso dos recursos de linguagem na 

estruturação de sua obra.  

Balizávamos a perda de importância da Música na sociedade brasileira 

por dois referenciais: a desmusicalização da mídia e a hipermidiatização da música. 

Por um lado, teria a mídia (sobretudo a televisiva) brasileira abandonado 

a produção de programas de conteúdo estritamente musical nos quais veiculava 

uma produção musical de acuro poético, que almejava um padrão estético de 

excelência. Por outro lado, teriam surgido aparatos midiáticos que permitiriam ao 

ouvinte de música encontrar seu repertório em distintas plataformas, o que 

permitiria a personalização de um set list, a aquisição gratuita de um número 

indefinido de peças musicais, o compartilhamento de tal repertório, a audição em 

deslocamento. 

A análise das respostas dos entrevistados ao complexo de nove perguntas 

apontou um resultado no qual se pode perceber que os entrevistados, de maneira 

geral, notam uma grande diferença entre o que a Música (especialmente a música 

de cunho popular) significava em épocas passadas e o que ela significa hoje. 

Entretanto, ao concluirmos que as respostas indicam “grande diferença 
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de significado”, não constatamos que os grupos de entrevistados indicam 

necessariamente para uma “perda de importância”. 

O significado social da Música na realidade brasileira nas décadas de 

1960 e 1970 de fato apresenta-se como ligado às transformações de cunho social e, 

sobretudo, político. O caráter de importância da manifestação artística música-

popular-cantada revela-se nas respostas dos entrevistados que vivenciaram aquele 

momento histórico e repete-se nos grupos cujas faixas etárias são distintas de 

aquela, o que indicaria uma maior importância da Música no âmbito social, nos 

convívios interpessoais, em relação aos dias atuais. 

Porém, para além da música-como-forma-de-manifestação-político-

social, as respostas dos entrevistados indicou um âmbito fundamental para a 

análise: a Música como elemento do cotidiano intrapessoal. 

Ainda que a Música tivesse diminuída sua influência no pensamento 

político coletivo após a distensão do regime militar, a partir da segunda metade da 

década de 1980, possivelmente não tenha sofrido qualquer espécie de diminuição 

no que tange ao âmbito individual. Os entrevistados indicaram extrema 

importância da Música em seus papeis de hábito consuetudinário, companhia em 

momentos de solidão, inspiração emocional, memorização de momentos íntimos 

específicos ou especiais, caracterização de situações, e até mesmo de puro 

entretenimento. 

Poderíamos concluir, primeiramente, que a Música eventualmente tenha 

perdido sua importância como artifício de manifestação de caráter político, no 

âmbito social; em seguida, que a Música provavelmente não tenha perdido 

importância como elemento constituinte dos hábitos cotidianos individuais. 

Assim, a transformação da Música enquanto manifestação artística 

possivelmente não tenha ocorrido na esfera da “perda de importância”, mas sim na 

esfera do “empobrecimento discursivo”. 

Ainda que a totalidade dos entrevistados requeresse a voz de um 

especialista para uma avaliação precisa do que seria a “qualidade discursiva 

musical”, as respostas apontaram para uma espécie de empobrecimento discursivo 

da canção massiva brasileira, provavelmente nos mais recentes 30 anos. 

Tal empobrecimento discursivo teria ocorrido, segundo a análise das 

respostas, justamente por conta dos dois fatores que utilizamos para balizar a 
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perda de importância da Música na sociedade brasileira: a desmusicalização da 

mídia (principalmente televisiva, principal veículo de comunicação da segunda 

metade do século XX, período no qual se insere esta pesquisa) e a 

hipermidiatização da música. 

Grande parte dos entrevistados indica extrema dificuldade em encontrar 

aquilo a que se denomina aqui “música de qualidade” nas grades de programação 

das mídias tradicionais brasileiras (Rádio e Televisão); os programas de conteúdo 

musical veiculam apenas espécies definidas de repertórios, quase sempre 

provenientes de artistas ligados ao mercado fonográfico brasileiro, que impõe 

gêneros musicais, intérpretes e compositores não comprometidos com o acuro 

discursivo na estruturação das canções-de-sucesso; quase inexiste a produção de 

programas de cunho estritamente musical destinado à veiculação de um repertório 

que intente alcançar um padrão estético de excelência. 

Haveria em curso uma “desmusicalização da mídia”, no sentido proposto 

por este trabalho. 

Note-se que tal fenômeno estaria “em curso”, portanto não seria por ora 

um fato concreto e seria ainda, em certa medida, reversível. 

Concomitantemente ao processo de “desmusicalização da mídia”, a 

sociedade brasileira deste início de segunda década do século XXI estaria a assistir 

a outro processo: o de “hipermidiatização da música”. 

Segundo a análise das respostas dos entrevistados, pode-se notar que os 

avanços da tecnologia são fator determinante para a mudança do cenário musical 

brasileiro para todas as faixas etárias das amostras. Os avanços tecnológicos teriam 

modificado a relação entre a Música e a Mídia. Enquanto nas décadas de 1960 e 

1970 o principal veículo de intermediação entre o público e a Música era a 

Televisão, nos dias atuais a tecnologia possibilita ao ouvinte que os repertórios 

musicais estejam em qualquer lugar, cada dia mais acessíveis, compartilháveis e 

móveis. 

Esse contexto hipermidiatizado provocaria na mídia televisiva uma 

mudança de característica, posto torná-la mais imediatista, especialmente quando 

se trata de Música, um dos pilares de sustentação de grande parte da programação. 

A mídia televisiva teria de se tornar mais rápida e eficiente em seu processo de 

veiculação musical, caso contrário, o ouvinte a abandonaria quando do momento 
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de definição de seu repertório e do modo como acessar, compilar e ouvir tal 

repertório. 

A mídia televisiva, então, teria reverberado um anseio do mercado 

fonográfico, que constrói artistas-de-um-sucesso-apenas, intérpretes de gêneros 

musicais e canções de fácil assimilação estética, desprovidas de acuro poético. 

Tal comportamento da mídia televisiva teria seu reflexo na sociedade; 

afinal, a veiculação de um repertório musical empobrecido geraria um consequente 

empobrecimento da capacidade estética do ouvinte de música. 

O fator de empobrecimento ligado à hipermidiatização da música é 

apontado como definidor na mudança dos hábitos de escuta de modo 

representativo tanto para o grupo de entrevistados aculturados por uma audição 

“ritualizada” (denominado nesta pesquisa “Grupo Amarelo”, que tinha o acesso à 

Música como algo raro e que, portanto, necessitava de nítida valorização) quanto 

para o aqui denominado “Grupo “Vermelho” (entrevistados que estariam a meio-

caminho entre uma espécie de audição-ritualizada e uma audição-em-

deslocamento), que compactua desse pensamento apesar de sinalizar um caráter 

mais próximo ao novo contexto. Já o aqui denominado “Grupo Verde” 

(entrevistados de gerações que convivem com o amplo universo midiático desde há 

muito) tem a música como produto hipermidiatizado quase que como realidade 

única.  

Faz-se notar, desse modo, a possibilidade de o repertório de canções 

estruturadas com acuro poético não estar em processo de desaparecimento, mas 

sim num processo de distanciamento da mídia televisiva (processo ambivalente, 

pois o repertório de “música de qualidade” não alcança a Televisão e a Televisão 

não tem disponibilidade de abrigar a “música de qualidade”) e aproximação das 

mídias digitais, notadamente das mídias digitais móveis. 

Desse modo, a produção musical “de qualidade” pode ainda existir no 

cenário midiático brasileiro, ainda que “escondido” ou “raro”, como afirmam 

alguns entrevistados. A “desmusicalização” da mídia pode ser verdadeira no que 

diz respeito à mudança de seu aparato midiático (Ipods e aplicativos em 

detrimento de Festivais de Música Popular exibidos na grade de programação da 

mídia televisiva), mas não no desaparecimento completo de “música de qualidade” 

no que diz respeito à mídia de maneira geral. 
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Os fenômenos de hipermidiatização da música e de desmusicalização da 

mídia, portanto, configuram-se como ocorrências concomitantes, porém não se 

configuram como fenômenos necessariamente congruentes. O primeiro é quase 

consolidado e a segunda ainda anda em curso quando se tratam das mídias 

tradicionais (Rádio e Televisão) e tem caráter reversível, posto haver a 

possibilidade de as mídias tradicionais voltarem a abrigar a “música de qualidade” 

brasileira. 

 

Conclusões da pesquisa 

Concluímos que a premissa que embasou a pesquisa não se concretizou. 

Em lugar de constatarmos a perda de importância da Música, 

constatamos de modo específico uma perda de importância da Música enquanto 

manifestação artístico-cultural ligada à função de mobilização social, de 

conscientização político-social, enquanto objeto estético cuja função estendia-se a 

inspirar e motivar a sociedade a determinadas tomadas de posição. 

A Música, em sua função de obra de arte apreendida no polo da estética 

de modo a estabelecer elos intrapessoais emocionais, mantém-se tão importante 

quanto sempre o foi. 

Também em lugar de constatarmos a perda de importância da Música, 

constatamos a consciência do polo da estética quanto a uma nítida espécie de 

empobrecimento discursivo na Música encontrada nas mídias radiofônica e 

televisiva. 

Tal empobrecimento pode provir do fenômeno de hipermidiatização da 

música, posto as mídias tradicionais veicularem extensamente em suas grades fixas 

de programação um repertório de apreensão tanto imediata quanto pouco 

duradoura. Ao contrário, as mídias digitais móveis permitem ao ouvinte de música 

o acesso, a personalização, o compartilhamento, o deslocamento no momento da 

audição, de um repertório eventualmente composto de canções cujos discursos são 

estruturados de modo a buscar um padrão estético de excelência. 

Esse fato pode, até mesmo, abrir caminho para que o polo da poética 

dedique seus esforços à produção e veiculação de suas obras, comprometidas com 

o acuro estrutural discursivo, em aparatos midiáticos situados distantes do Rádio e 

da Televisão, próximos das mídias digitais. 
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A não-concretização de nossa premissa-primeira não significou um 

trabalho de todo improfícuo; ao contrário, tanto mais produtiva tornou-se esta 

pesquisa quando pudemos encontrar novas e distintas constatações; distantes 

daquelas esperadas, próximas daquilo que a amostra restrita ao polo da estética 

assim nos mostrou. 
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