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Resumo 

Este artigo é resultado da pesquisa de análise e interpretação de um recorte dos 
novos paradigmas no contexto da hipermidiatização musical, que buscou averiguar 
se haveria, na plataforma Spotify, uma transposição ou diluição dos gêneros 
musicais, na medida em que eles seriam definidos menos pelas características de 
estruturação musical e mais pela apropriação e uso do repertório escolhido. Com 
um percurso metodológico de abordagem qualitativa; constituído pelo método de 
pesquisa dialético; com execução que engloba pesquisa bibliográfica, investigação 
documental e pesquisa de campo; utilizando a técnica de coleta de dados 
proveniente da entrevista semi-estruturada; e tendo a análise do discurso como 
técnica de tratamento de dados coletados. Contrariando a hipótese de pesquisa, 
averiguou-se que tal transposição não se configura verdadeira ou em curso. 
 
Palavras-chave: Hipermidiatização da música; consumo musical; streaming; 
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Introdução 

A sociedade chamada pós-moderna caracteriza-se por um momento de 

fragmentações. Os processos que permeiam a vida do indivíduo em sociedade 

tendem a permanecer em fluxo constante, são voláteis, flexíveis. Tais 

características parecem se refletir pronunciadamente no universo musical. A nova 

conjuntura mercadológica de distribuição, escuta e consumo da música — o serviço 

streaming — poderia estar alterando a forma como entendemos essa manifestação 

artística no contexto em que se dissolveria a consagrada categorização a partir de 

gêneros musicais e se definiria uma nova espécie de classificação denominada 
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“moods”. Tal tendência de consumo musical também apontaria sinais de um fluxo 

de musicalização em nível global, provocando uma evolução no repertório musical 

dos indivíduos, ao menos no que tange ao maior número de possibilidades de 

escuta e compartilhamento. Além disso, visto que a música detém forte 

dominância e relevância no âmbito social, buscou-se averiguar qual a sua influência 

atual no que tange à construção identitária da sociedade, pois partimos do 

pressuposto de que a tendência observada seria fruto de um amplo e complexo 

contexto sócio-histórico-cultural. 

A pesquisa realizada se propôs a investigar, interpretar e analisar a 

natureza e os efeitos dos novos paradigmas acerca de um contexto de 

hipermidiatização musical e a consequente mudança nos hábitos de escuta e 

consumo de música. Buscou-se averiguar se haveria, na plataforma streaming, 

tomando como recorte específico para a pesquisa o serviço denominado Spotify, 

avaliado como o que detém a maior fatia do mercado, uma transposição ou uma 

diluição dos gêneros musicais — na medida em que eles são definidos menos pelas 

características de estruturação musical e mais pela apropriação e uso do repertório 

escolhido — a fim de fornecer pistas para a compreensão do fenômeno, por vezes 

denominado “post-genre”, que vem sendo categorizado como a evaporação dos 

limites dos gêneros musicais. 

 

A definição dos conceitos 

É sabido que a era digital transformou o universo do consumo da música. 

A chamada “hipermidiatização da música”, conceito que abarca a proliferação de 

músicas acessíveis em diversas plataformas, aparatos e suportes tecnológicos 

midiáticos, é uma realidade aparentemente consolidada. Assim, a definição de tal 

conceito revela-se fundamental: 

 
O fenômeno que apresenta uma característica dupla: de um lado, a 
proliferação de meios de armazenamento, reprodução e compartilhamento 
de grande gama de músicas; de outro, permitem ao ouvinte a possibilidade 
de mobilidade e consequente multiplicidade de atividades e execução de 
tarefas no momento da audição musical. A tal fenômeno chamaremos aqui 
de “hipermidiatização da música” (SOUZA, 2015, p. 23). 
 

Entre os diversos modos de consumo musical que existem atualmente, o 

serviço de streaming é o que mais tem se expandido em todo o mundo. Esse meio 
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de consumo configura-se como um formato de execução de repertórios musicais 

com difusão em tempo real, online e offline; além de apresentar traços de 

interação, como o sistema de recomendação e modos de compartilhamento entre 

os ouvintes. O streaming, como explica o jornalista do jornal Zero Hora, Gustavo 

Brigatti (ONLINE, 2013): 

 

É um formato de distribuição de conteúdo multimídia que dispensa o 
download de arquivos. Em vez de baixar uma música e guardá-la no 
aparelho, o usuário ouve a música em tempo real como se fosse uma 
transmissão de rádio - porém, por meio de uma conexão com internet. No 
caso das empresas que oferecem serviços de streaming, como o Deezer e 
Spotify, o catálogo musical é amplo e disponível para audição de acordo 
com o tipo de assinatura do usuário (BRIGATTI, 2013). 

 

Como ponto fundamental da pesquisa, tratamos de elucidar o sentido do 

binômio conceitual “transposição ou diluição dos gêneros musicais”. 

Até o surgimento da plataforma streaming, boa parte da categorização 

dos artistas/músicas advinha dos gêneros musicais. Ademais, antes da era digital, 

para ter acesso a um álbum de determinado artista, a pessoa tinha 

necessariamente que buscar uma loja física. Em uma loja, LP’s e CD’s de artistas 

ainda atualmente são organizados e disponibilizados para o consumidor de acordo 

com os gêneros musicais. Porém, o número de lojas físicas vem diminuindo, e 

vivenciamos um momento em que grande parte do universo do consumo musical 

migrou para as plataformas digitais. Devido ao fenômeno que nomeamos aqui como 

hipermidiatização da música, afigura-se um novo cenário no qual a plataforma 

streaming encontra-se como um dos meios mais utilizados para o consumo musical, 

sendo, portanto, o pivô da possível transformação que aqui investigamos. 

Na plataforma streaming, a principal forma de disponibilização dos 

artistas/músicas não é através da tradicional categorização por gêneros musicais, 

mas sim por meio de “moods” — playlists, montadas pelo próprio serviço, de 

acordo com os “humores” dos ouvintes, que escolhem seleções de músicas 

baseadas em estados emocionais como “foco”, “relaxamento” ou, ainda, atividades 

do cotidiano, como, por exemplo, “chega de brincadeira” (para o fim da 

procrastinação no trabalho) ou “vamos acordar”. 

Ao acessar o serviço de streaming Spotify, percebe-se a relevância da 

disponibilização de playlists montadas pelos “moods”, sendo este o principal modo 

com o qual o serviço opera. 
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O consumidor, então, ao acessar a plataforma, não necessariamente 

busca um gênero musical para encontrar determinado artista, e parecia até mesmo 

não mais buscar os artistas dessa forma, como apontava a hipótese desta pesquisa. 

Dessa forma, buscou-se entender qual a natureza e os efeitos dessa 

tendência no universo do consumo musical, assim como a incidência e o reflexo 

dessa mudança através do prisma social e cultural, pois haveria diversas conexões 

entre a tendência observada e o momento histórico-sócio-cultural atual.  

 

O referencial teórico 

Qual o papel da música hipermidiatizada no contexto da pós-modernidade? 

A pergunta é tão ampla quanto instigante, visto que, primeiramente, a música 

detém uma forte dominância e relevância no âmbito social; além disso, estudos 

recentes buscam encontrar respostas para uma nova conjuntura mercadológica, na 

qual nota-se uma alteração nos modos de produção, escuta, distribuição e, 

principalmente, da possibilidade de alteração do entendimento da própria música, 

no que tange ao momento contemporâneo, por vezes denominado “post-genre” — o 

fenômeno que vem sendo categorizado como a evaporação dos limites dos gêneros 

musicais. 

A música provoca no indivíduo social diferentes emoções e sensações; mais do 

que detentora de uma função simplesmente sensorial, ela representa uma 

manifestação artística que tem a capacidade de possibilitar a comunicação entre 

povos de línguas e culturas variadas. No encadeamento de ideias que se segue, 

tomaremos a música como elemento de comunicação calcada na definição de 

Nocko: 

 

Música é linguagem. A linguagem seja qual for, influencia no pensamento, 
no raciocínio. O panorama lingüístico-pragmático atual atesta essas 
informações. (…) Sob esse prisma, podemos reafirmar a importância da 
música (uma linguagem) na formação social e mesmo pessoal (NOCKO, 
2005, p. 149). 

A assertiva de Nocko nos leva a entender a música como uma linguagem que 

tem importância na formação social e pessoal dos indivíduos, portanto adquire 

também influência na construção cultural da sociedade. De acordo com Norval 

Baitello Jr: 



5 

Anais do 6º Seminário de Iniciação Científica da ESPM | ISSN: 2358-2138 
São Paulo | outubro de 2017 

Cultura é um sistema vivo que sobrevive do trânsito do fluxo de sentido. 
Sua unidade mínima é o signo. É um complexo maior, um emaranhado de 
elementos que tem sentido. Este nunca é um significado absoluto, sempre 
é consequência de um percurso histórico. O texto da cultura não é apenas 
verbal, mas em qualquer linguagem (BAITELLO JR, 2014, p.76).  

 

No contexto desta segunda década do século XXI, estão sendo observadas 

diversas tendências que possivelmente teriam relação com os comportamentos de 

consumo da música, e que seriam frutos de um mais amplo e complexo contexto 

social e cultural. Sociólogos, psicólogos, profissionais de etnologia e diversos 

autores vêm constatando a configuração de um momento histórico-sócio-cultural 

dominado pelas fragmentações, uma entre outras, a quebra de molduras 

identitárias. Segundo HALL: 

 

                        A questão da identidade está sendo extensamente discutida na teoria 
social. Em essência, o argumento é o seguinte: as velhas identidades, que 
por tanto tempo estabilizaram o mundo social, estão em declínio, fazendo 
surgir novas identidades e fragmentando o indivíduo moderno, até aqui 
visto como um sujeito unificado. A assim chamada "crise de identidade" é 
vista como parte de um processo mais amplo de mudança, que está 
deslocando as estruturas e processos centrais das sociedades modernas e 
abalando os quadros de referência que davam aos indivíduos uma 
ancoragem estável no mundo social (HALL, 1992, p1). 

 

Vale-se também da citação de Douglas Kellner, em seu livro “A Cultura da 

Mídia”, em que o autor afirma que “a característica fundamental da cultura pós-

moderna é um modo de experiência fragmentado, desconexo e descontínuo, tanto 

em seus aspectos subjetivos quanto em seus textos. (Jameson 1991 apud Kellner 

2001, p.298). 

Tais fatores mantêm intrínseca relação com o exposto no pensamento do 

sociólogo Zygmunt Bauman sobre a “nossa líquida sociedade”, que vive num mundo 

inclinado a mudar de forma acelerada e imprevisível, onde não há sinal de 

permanência das coisas. (BAUMAN, 2004). 

 A partir da concepção que determina a noção da “quebra” de identidade 

num contexto sociocultural em que o estilo de vida não tem tempo de solidificar, 

estabeleceu-se uma pergunta de fundo: enquanto vivermos esses "tempos fluidos" 

poderemos ver o fim do entendimento da música a partir de seus gêneros musicais 

e, dessa forma, de sua influência significativa na construção identitária da 

sociedade? E de modo ainda mais amplo: estaríamos a assistir à quebra nas 
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barreiras que a indústria cultural construiu? Ou seja, há algum modo de 

sobrevivência ou insurgência de gêneros musicais que possuem linguagem e 

discurso próprios, que pressupõem uma estética própria? Derivando desta pergunta: 

sobreviveria um modo de ser-em-sociedade específico, na medida em que esse 

novo contexto transforma e cria subculturas, transcendendo e modificando a 

cultura dominante na sociedade? 

 É possível que no final do século XX a música fosse a principal referência de 

manifestação artístico-cultural das sociedades urbanas. Os consumidores de música 

identificavam-se socialmente também por suas afinidades musicais, de forma a 

extrapolar o âmbito estritamente musical, definindo grupos de pessoas pelo uso de 

roupas específicas e características, estilos de pentear os cabelos etc. 

Nas primeiras décadas do século XXI, um tanto por conta da massificação das 

mídias digitais, os modos de consumo ampliaram-se, o consumo de música 

transformou-se e, em boa medida, reflete tal ampliação. Cenas musicais 

apareceram, desapareceram e reapareceram com outra roupagem, em ciclos 

temporais irregulares. No entanto, coube a indagação: pela velocidade de tais 

transformações, a música estaria perdendo sua representação sociocultural?  

Em consonância com Nocko (2005), atentemo-nos para o fato de que música 

é linguagem e, por ser linguagem, nos coloca em um novo terreno, sobre o qual 

devemos avançar antes mesmo de abordarmos o estudo da cultura da mídia.  

 Considerando que sem linguagem não há percepção, conhecimento e, 

portanto, cultura, e, em vista de que o estudo da cultura faz-se importante no 

encadeamento de ideias que se seguirá, pela estrutura lógica desse pensamento 

chegamos ao ponto do estudo da produção de linguagem, especificamente no 

campo da semiótica.  

 A semiótica é aqui tomada como a teoria de todas as formas, modalidades 

ou tipos de linguagem, como a teoria dos signos. Desse modo, o referencial de 

Lúcia Santaella empresta, primeiramente, a definição de signo: “o signo como 

entidade elementar de toda e qualquer linguagem é alguma coisa que representa 

outra coisa para alguém” (SANTAELLA, 1996, p. 59). Ao tomar o signo como 

“alguma coisa”, devemos ter em mente, em concordância com a autora, que o 

signo é, em si mesmo, uma realidade concreta, material, física. Essa materialidade 

pode tomar corpo de diversas formas como, por exemplo, cores, luzes, 
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movimentos, volumes, massas físicas. A palavra inscrita em papel, pedra ou tela 

eletrônica é um corpo material e sensível, bem como todas as outras formas de 

linguagem. Entretanto, o signo só é signo porque ele substitui, representa, está 

para alguma coisa que não é ele mesmo.  

 

   Nessa medida, o signo é tão material quanto tudo aquilo que chamamos de 
realidade, ao mesmo tempo que carrega o poder de representar para 
alguém isso mesmo que é chamado de realidade. Seu caráter, portanto, é 
o caráter de um duplo. Sem deixar de ser ele mesmo, ele simultaneamente 
representa, substitui, aponta para, ocupa o lugar de um outro que está 
fora dele (SANTAELLA, 1996, p. 60).  

 

 Isto posto, vale lembrar a importância dessa fratura da diferença entre o 

signo e a realidade em relação à produção cultural, pois é a partir do ocultamento 

do que a autora aponta como uma “fenda” que se constroem as ideologias 

deformantes, é através da fenda da diferença que ocorrem as possíveis formas de 

manipulação da mídia por meio de produções culturais que disfarçam, escondem ou 

mistificam o caráter do signo e fazem-se passar por realidade. Atentemo-nos a isso, 

pois aqui encontramos um dos possíveis meios de transpassar, de ultrapassar, as 

barreiras que indústria cultural construiu. A percepção e o conhecimento de que 

toda produção cultural tem, em si, o caráter de duplo, abre uma fresta em que seu 

caráter real ficaria exposto, de modo que o seu outro lado poderia ser 

ressignificado, reinventado, a partir da constituição e absorção de novas 

características, moldando ou até mesmo criando um objeto diferente. 

 Neste estudo, atentamo-nos à cultura veiculada pela mídia no que diz 

respeito principalmente ao âmbito musical. Para isso, porém, devemos entender os 

conceitos e derivações do que se denomina “cultura da mídia”, além de considerar 

também o cenário midiático atual.  

 A evolução das mídias, especialmente quando impulsionada pelas 

plataformas digitais, tem provocado alterações de comportamento e até de hábitos 

em toda a sociedade e, sobretudo por seu caráter mutável e mutante, insere a 

própria sociedade num contexto diferente, fazendo-se necessário traçar o perfil 

desse cenário.  

 Esquematicamente, até o final do século XX, o contexto em que a cultura da 

mídia se desenvolvia era bem definido, constituído pelo sistema: rádio, televisão, 

filmes e seus modos de distribuição (cinema e TV), imprensa (jornais e revistas e 
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sistemas de rádio e reprodução de som (vinyl, CDs e seus instrumentos de 

disseminação, como gravadores e aparelhos de rádio etc). Atualmente, somam-se 

inúmeros meios de comunicação aos citados: a TV paga, a internet, a mídia OOH 

“out of home” (que se situa em diversos ambientes, como elevadores, metrô, 

aeroportos etc), entre muitos outros.  

 A evolução do meio digital, mais precisamente das mídias online, 

possibilitou diversos nichos. No entanto, como afirma Douglas Kellner, a cultura da 

mídia é, majoritariamente, baseada no modelo de produção de massa e é 

produzida para a massa, o que a delimita como uma forma de cultura comercial, 

industrial. Desse modo, evidenciam-se formas de poder, pois empresas gigantescas, 

com seus produtos culturais, informacionais e de entretenimento, estão 

interessadas na acumulação de capital. Tal cultura, que almeja grande audiência, 

tem suas fórmulas, seus códigos e, com sua produção, ajuda a moldar a 

subjetividade do indivíduo social, contribuindo para definir o que pensar ou sentir, 

como se comportar, em que acreditar, o que desejar, o que ouvir.  

 Se, em grande medida, uma espécie de produção cultural (que é 

disseminada pelos meios de comunicação que permeiam o cotidiano social), 

dominada por um procedimento mercadológico que visa ao lucro e que está 

delimitado a um conjunto de pessoas e suas corporações que se encontram em uma 

posição de controle do que se produz e se veicula, como poderíamos vir a assistir à 

quebra da barreira na indústria cultural?  

 Kellner argumenta que o meio pelo qual as pessoas podem se fortalecer é 

através do estudo, da análise, da interpretação e da crítica dos textos da cultura 

da mídia:  

 

   Aprendendo como ler e criticar a mídia, resistindo à sua manipulação, os 
indivíduos poderão fortalecer-se em relação à mídia e a cultura 
dominantes. Poderão aumentar sua autonomia diante da cultura da mídia e 
adquirir mais poder sobre o meio cultural, bem como os necessários 
conhecimentos para produzir novas formas de cultura (KELLNER, 2001, P. 
56). 

 

 Desse modo, trazendo para o objeto específico desta pesquisa, podemos 

utilizar o conceito de Kellner assim como aplicar o estudo da semiótica com o 

intuito de perscrutar o modo como a produção da linguagem musical e da cultura 
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da mídia é produzida, absorvida e interpretada pelo ouvinte de música deste 

princípio de século XXI. 

 

Os dados prévios 

A música, no decorrer das mais recentes décadas, integrou-se naturalmente 

ao universo da Internet por intermédio das redes digitais. Porém, até o surgimento 

do streaming, os gêneros musicais tinham suas barreiras de caracterização 

estilística bastante bem definidas e sólidas.  

Por se tratar de um tema recente e pouco estudado, esta pesquisadora 

encontrou somente textos jornalísticos que tratam do tema. Tais textos foram 

extraídos de fontes que indicavam a forte presença de uma nova tendência de 

consumo de música identificada e denominada “moods”.  

De acordo com um artigo assinado por Farhad Manjoo, publicado no The 

New York Times em Junho de 2015, o Spotify — maior serviço de música por 

streaming do mundo — intenciona que os consumidores "quebrem as barreiras da 

música" e aposta que os gêneros musicais fixos vão desaparecer. “O Spotify está 

apostando que os gêneros musicais fixos irão desaparecer. Em uma nova versão 

destinada aos usuários de iPhone, a companhia expandiu seus esforços para 

disponibilizar as programações de “moods" e atividades, ao invés de somente 

determinados tipos de gostos musicais” (tradução da autora). 

A novidade em voga, lançada pela empresa, são as playlists montadas a 

partir de “moods", estados emocionais, como "necessidade de foco” ou 

"abatimento", e atividades cotidianescas, como “malhação” ou “festa”, que 

contém músicas diversas, que perpassam diversos gêneros, dificultando até mesmo 

a categorização de um gênero predominante. 

 A Box1824 — agência de tendências em consumo, comportamento e inovação 

— juntamente com o Canal BIS, realizou uma pesquisa que tinha o objetivo de 

mapear tendências de música e comportamento a fim de redefinir a classificação 

da música pela forma como os consumidores escutam e consomem-na atualmente. 

A pesquisa resultou na definição de quatro grandes tendências, reunindo uma lista 

de mais de 100 artistas, que foram denominadas moods: “Time:Off”, “Nowdismo”, 

“Happy To Be”, “Twisted Future”. Esses quatro grandes moods ainda se desdobram 

em micromoods. O mood, vale dizer, não é como o gênero musical que agrupa 
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diversos artistas semelhantes, é um estado de espírito, um clima. Enfim, traduz-se 

no modo como escutamos música atualmente. O “Time:Off”, por exemplo, é pra 

quem quer dar um descanso do imediatismo e busca referência em clássicos do 

passado; esse mood se desdobra em cinco micromoods.  

 Um entre os outros quatro, é o “New Old Soul” classificado pelos aspectos 

de retrô implícito, base clássica, influência black, vozes poderosas, safra jovem, 

estilo atemporal. Um dos artistas integrante desse micromood é a Amy Winehouse.  

 Com o intuito de mostrar ao público essas novas tendências do universo 

musical foi produzido e veiculado, no Canal e no Site do Canal, um programa 

denominado ‘Music Trends’.  

 Em um artigo para o site “Encene-se”, Miguel Varca, diretor do programa, 

afirma que este novo movimento da música está cada vez mais comum: “O que foi 

feito na pesquisa e no programa foi apenas categorizar como as coisas já estão 

funcionando. O ‘Music Trends’ se constrói através da percepção de um 

comportamento que já está sendo observado” (VARCA, 2016).  

 Desse modo, retomamos o artigo do The New York Times, em que Farhad 

Manjoo diz: “se esta tendência se tornar algo definitivo, como muitos críticos 

acreditam, o modo como pensamos a música pode mudar”, e ainda afirma que, “na 

era da internet, as pessoas têm acesso a novos artistas com uma rapidez 

incomparável à era do rádio, [o que pode ser visto como um meio de evolução no 

que diz respeito ao repertório musical dos consumidores], por outro lado, não há 

tempo para criar uma identificação com os artistas, portanto, o serviço de 

streaming pode nos tornar nômades culturais” (FARHAD, 2016).  

Nesse sentido, foi possível conceber a hipótese de que a música 

hipermidiatizada, do ponto de vista de seu consumo, estaria se transformando de 

modo tão rápido quanto definitivo, na medida em que se fragmenta, em que os 

gêneros se misturam, transformam-se em “moods”;  

Foi possível, também, construir a hipótese de que a hipermidiatização da 

música poderia estar gerando uma musicalização da mídia em nível global, 

transcendendo os gêneros, engendrando um senso de liberdade de escolha.   

 

Os estágios e as hipóteses 
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Definimos três estágios de desenvolvimento da pesquisa, elencados a 

seguir: 

• Mapear as transformações ocorridas em parte do universo da música de consumo 

desde a chegada do serviço de streaming denominado Spotify;  

• Averiguar a consolidação de um contexto post-genre estimulado pela interação 

do ouvinte com a proliferação de novos aparatos tecnológicos;  

• Analisar a relação entre o momento histórico-sócio-cultural e a possível 

dissolução dos gêneros, substituídos pelos moods. 

Para tanto, concebemos para a presente pesquisa duas hipóteses. A 

primeira referiu-se ao resultado esperado pela pesquisa, a qual acreditava que 

haveria uma tendência de alteração no modo de entendimento da música no que 

tange ao seu modo de consumo. A segunda estava em oposição, ou seja, 

contrariava os resultados pressupostos pela presente pesquisa. 

 Confirmadas as hipóteses, a pesquisa intentou, em seguida e em 

conclusão, fornecer algumas pistas para a compreensão dos novos paradigmas 

acerca de um contexto de hipermidiatização musical engendrados pela 

transposição dos gêneros musicais a partir de uma nova forma de consumo de 

música. 

 
O percurso metodológico 
 

O percurso metodológico foi composto por uma abordagem qualitativa; 

constituído por um método de pesquisa dialético; executado por um tipo de 

pesquisa que engloba a pesquisa bibliográfica, investigação documental e pesquisa 

de campo; utilizando a técnica de coleta de dados proveniente da entrevista semi-

estruturada; tendo a análise do discurso como técnica de tratamento de 

tratamento de coleta de dados.  

A pesquisa foi realizada com uma amostra de 15 pessoas, habitantes das 

cidades de São Paulo e Rio de Janeiro, com idade entre 18 a 34 anos de idade, 

pertencentes às classes A, B, C e D. Além disso, buscou-se obter dados provindos 

de donos ou funcionários de lojas de discos — com uma amostra de 9 entrevistados 

— em vista de que estes possuem uma visão e experiência acerca do consumo 

musical que os ouvintes não poderiam nos fornecer. 
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Coletados	 os	 dados	 obtidos	 nas	 entrevistas	 com	 os	 ouvintes,	 definimos	 um	

critério	 de	 análise	 das	 respostas,	 ao	 qual	 denominamos	 “cruzamento	 de	 dados”	 de	 duas	

espécies:	

1. O	“cruzamento	vertical”,	segundo	o	qual	serão	analisadas	as	respostas	dadas	

a	uma	mesma	pergunta.	A	denominação	“vertical”	provém	do	fato	de	encontrarmos	no	

sentido	vertical	 cada	uma	das	 respostas	das	perguntas	 feitas	a	 todos	os	entrevistados,	

como	segue	exemplificado	com	o	primeiro	grupo:	

2.	O	“cruzamento	horizontal”,	segundo	o	qual	serão	analisadas	as	respostas	de	

cada	um	dos	entrevistados.	A	denominação	“horizontal”	provém	do	 fato	de	encontrarmos	

no	 sentido	 horizontal	 cada	 uma	 das	 respostas	 das	 perguntas	 feitas	 aos	 entrevistados,	

traçando	dessa	forma	um	“perfil”	de	cada	entrevistado.	

	

Conclusões da pesquisa  

 As análises da presente pesquisa nos possibilitou averiguar como a 

hipermidiatização da música poderia estar alterando a forma como entendemos a 

música, ou seja, se haveria, no serviço streaming, uma transposição ou uma 

diluição dos gêneros musicais na medida em que eles são definidos menos pelas 

características de estruturação musical e mais pela apropriação e uso do repertório 

escolhido. Em consonância com a natureza da pesquisa, buscou-se entender a 

relação entre o streaming e a evolução do repertório musical — a possível 

musicalização da mídia em nível global. E, ainda, qual o poder que a música 

exerce, em vista do contexto atual, no que tange à construção identitária da 

sociedade. 

 Com base nas análises dos dados coletados o maior número de ouvintes se 

dedica à atividade de audição musical de um modo semelhante, definido por um 

perfil de consumo: buscam por artistas/bandas de seu próprio repertório ao mesmo 

tempo em que não consomem música através das playlists de “moods" oferecidas 

na plataforma. Os entrevistados têm um argumento quase unânime de que não 

escutam as playlists porque não gostam do que lhes é sugerido e/ou porque 

simplesmente preferem ouvir artistas de seu próprio repertório. No entanto, há um 

menor número de ouvintes que consomem por meio das playlists de moods, mas 

que também buscam igualmente pelos artistas/bandas de seu repertório. E, ainda, 
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pessoas que consomem por meio das playlists de moods, mas buscam 

esporadicamente pelos artistas/bandas de seu repertório.  

Concluiu-se,	portanto,	que	o	modo	como	os	ouvintes	se	dedicam	à	atividade	de	

audição	musical	inserida	na	plataforma	em	questão	é	variado.	No	entanto,	temos	um	grupo	

de	destaque	que	contém	a	maioria	de	pessoas	afirmando	um	mesmo	modo	de	consumo:	a	

busca	por	artistas/bandas	de	seu	próprio	repertório	ao	mesmo	tempo	que	não	consomem	

música	através	das	playlists	de	“moods"	oferecidas	na	plataforma. 

 Desse modo, não há comprovação de que os gêneros musicais estariam 

perdendo seu caráter de importância enquanto modo de classificação da música, 

mas que, por outro lado, as plataformas digitais proporcionam, por sua própria 

natureza, outros modos e possibilidades de escolhas em relação ao modo de 

escuta, como as playlists de “moods" oferecidas pelo serviço Spotify. 

 Temos, portanto, a confirmação da segunda hipótese e a não confirmação da 

primeira, contrariando o resultado esperado tanto pela pesquisadora quanto por 

seu orientador, posto ambos acreditarem no princípio do trabalho que haveria uma 

tendência de alteração no modo de entendimento da música no que tange ao seu 

consumo.  

 Baseado na análise de dados dos lojistas e ouvintes concluiu-se que o 

consumidor que busca um gênero musical específico, principalmente o que está 

presente nas lojas de discos/CDS mas também o que opera na plataforma digital 

streaming, tem o perfil de uma pessoa que, de certo modo, tem maior 

identificação com essa manifestação artística, portando um maior esclarecimento e 

fidelidade à essa arte. 

 Vale lembrar que citamos no referencial teórico o contexto atual de 

mudanças constantes, voláteis, flexíveis que estão sendo observadas na sociedade 

contemporânea. Assim, podemos delinear uma relação entre esta conjuntura e a 

existência das mencionadas playlists de “moods", pois partindo da premissa de que 

a hipótese de que a música estaria se transformando desde seu ponto de vista de 

consumo foi negada, há aqui a possibilidade de tal modo de escuta possuir o 

caráter volátil e flexível observado na sociedade atual.  

 A análise dos dados coletados identificou que as pessoas estão expostas a 

novos artistas/bandas devido ao uso da plataforma digital streaming, o Spotify. 

Constatou-se que a maioria dos entrevistados não ouve através das playlists de 
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“moods" — resultado que indicou a confirmação da segunda hipótese — mas que, no 

entanto, isso não é uma barreira para que conheçam novos artistas, pois isso corre 

através dos sistemas de recomendação do serviço. 

 Dessa forma, o modo de escuta através da plataforma de streaming Spotify 

proporciona uma evolução no repertório musical dos ouvintes e, ainda, com uma 

característica de profundidade, pois a maioria dos ouvintes além de estarem 

expostos a novos artistas, também buscam saber mais e tomar maior conhecimento 

sobre o artista/banda. Temos, portanto, a musicalização da mídia em nível global, 

o que é bastante satisfatório. 

 Contudo, vale ressaltar que há uma condição que limita tal evolução no 

repertório, pois o funcionamento do serviço se vale de indicar artistas similares aos 

que a pessoa já conhece, ou seja, a pessoa está exposta a novos artistas, mas estes 

estão muito próximos dos que ela já conhece, diminuindo a possibilidade de 

encontrar artistas/bandas ou mesmo gêneros que estejam distantes de seu próprio 

repertório. 

 Extraímos também da análise de dados que a maioria dos jovens não possui 

um gênero musical específico com o qual se identifica, o que se relaciona com as 

possibilidades que a Internet oferece. Hoje, temos acesso a diversos 

artistas/bandas e gêneros musicais do mundo todo na palma da nossa mão via o 

aparato de um smartphone. Não há mais a dificuldade em buscar certo 

artista/banda como antes da existência de tal suporte tecnológico. As plataformas 

digitais de streaming, além de outras tecnologias, têm o papel de propiciar o 

acesso a diversos gêneros musicais e a milhões de artistas/bandas, proporcionando 

ao ouvinte uma ampla gama de possibilidades. Observa-se que os consumidores 

estão acatando e fazendo uso dessas possibilidades. 

 Relevante também é a conclusão de que o maior número de ouvintes 

afirmou que a música exerce influência em sua construção identitária, mesmo não 

havendo identificação com um único gênero musical. Portanto, a música interfere 

no modo de pensar e de agir, inspirando e transformando esses jovens de alguma 

maneira, o que é, provavelmente, bastante importante, pois mesmo vivendo em 

um momento contemporâneo em que se observa uma tendência de fragmentações 

de identidade, de fluidez constante, que é fruto de um amplo e complexo contexto 

sócio-histórico-cultural, podemos afirmar que tal tendência não se constitui numa 
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barreira para que a música exerça sua influência, dominância e relevância no 

âmbito social.  
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