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Estudo da ESPM com mil entrevistados mostra que ela agora funciona como trilha sonora na 
vida de cada um  
 
MP3 players, YouTube, MTV, MySpace, SoulSeek... É fácil perceber, pela simples observação 
ao redor, que a tecnologia mudou profundamente os hábitos de consumo de música, 
sobretudo da juventude. Mais difícil é responder como exatamente se dá essa mudança. 
 
Com essa questão em mente, as pesquisadoras Letícia Veloso, Lívia Barbosa e Veranise 
Dubeuxque se lançaram no estudo "Jovens e música: a trilha sonora da vida". Depois de 
fazerem cerca de mil entrevistas 40 delas aprofundadas, para traçar um perfil qualitativo do 
grupo investigado e analisarem os dados, elas apresentam os primeiros resultados. 
 
Confirmamos uma percepção comum, de que a música é constitutiva da vida dos jovens hoje, 
não é mais uma atividade descolada do cotidiano afirma Lívia, diretora do Centro de Altos 
Estudos de Propaganda e Marketing da Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM), 
responsável pelo estudo. Antes, existia aquele momento em que se dizia: "Vamos parar para 
ouvir música". Hoje não é assim, ela funciona como uma trilha sonora da vida mesmo. 
 
Cerca de 90% dos jovens contaram ter começado a ouvir música sob influência dos pais. E, 
segundo o estudo, é comum pais e filhos gostarem dos mesmos artistas. 
 
Verificamos que a socialização da música se dá em casa explica Lívia. O grande corte 
geracional se deu da geração dos meus pais, que ouvia música clássica, para a minha, 
quando surgiram Elvis e Beatles. Hoje, shows de artistas como Caetano Veloso ou Lulu Santos 
unem pais e filhos. 
 
Lívia destaca a importância da tecnologia, sobretudo da portabilidade, para a formação do 
cenário observado. Afinal, é ela que permite que o jovem escute música em qualquer lugar, 
em qualquer situação. 
 
Menos de 2% não gostam de música 
 
A pesquisa aponta que o uso do MP3 player (ou de telefone celular com a função) é 
igualmente generalizado nas classes A, B e C, mudando apenas os modelos, de preços 
diferentes. 
 
Apoiada no estudo, a pesquisadora não acredita que o cenário identificado nas entrevistas de 
música "dessacralizada", ouvida a todo momento como mero fundo sonoro  provoque uma 
banalização dessa forma de arte. 
 
É uma percepção purista, conservadora, elitista. Em vez de banalização, o que temos é a 
valorização. Menos de 2% dos entrevistados declararam não gostar de música.  
                  
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 18 maio 2009, Segundo Caderno, p. 3. 

 


