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RESUMO 
 

Música é comunicação. Assim, propõe-se, brevemente, discorrer sobre as experiências e 
configurações da música popular na atualidade. Num primeiro momento trata-se da música 
enquanto um fazer artístico centrado numa experiência ocasionada por um engajamento 
social e respectivas vontades de mudanças, sendo que aqui referimo-nos à música desde o 
ambiente rural e do ritualístico sagrado até a música que impulsionou diferentes 
movimentos sociais ao longo da história. Depois, evidenciam-se também as experiências 
que envolvem a música, porém com formas de mediação que extrapolam o cantar do artista 
e ocorrem diretamente através da tecnologia. O acontecer da música se dá cada vez mais de 
maneira íntima com o ouvinte/apreciador, já que as possibilidades de acesso à música são 
concretizadas com celulares, MP4, relógios, dentre outros dispositivos, bem como 
interações dos programas da mídia. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Mídia; Musica popular; Experiências; Tecnologias Midiáticas. 
 
1. Introdução 

 

Propõe-se nestes escritos uma abordagem acerca dos processos de constituição e 

dinamismo que permeiam a música e suas interfaces sociais. Isto longe de uma postulação 

fundada num misoneísmo apocalíptico, calcado nos embasamentos teóricos que alimentam 

discussões acerca do binômio tradição versus modernidade. Significa exatamente a opção 

por analisar a música de maneira que se possa externar um apego às questões do social, das 

questões de identidade e mesmo das concepções do fazer arte; do fazer musical por parte de 

artistas e respectivos críticos, produtores e apreciadores. 

Por isso, consideramos a ideia de música somente a partir de sua relativização 

com um dado contexto, pondo o texto, a mensagem e a historicidade sonora como 

instrumento de integração e identificação, que possibilita a formação de comunidades em 

torno das práticas musicais atraentes. Isto porque se concebe a ideia de que não pode haver 

                                                 
1 Trabalho apresentado no V Colóquio Brasil-Chile de Ciências da Comunicação, evento componente do XXXV 
Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
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Luis. E-mail: radialistama@yahoo.com.br. 
 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 

XXXV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Fortaleza, CE – 3 a 7/9/2012 

II Colóquio Brasil-Chile de Ciências da Comunicação 

 
 

 2 

música se esta não for conhecida ou apreciada por determinados grupos afins. 

Além de um processo de identificação, vê-se a música como o instrumento de 

mediação entre sensações mais íntimas e um aparato tecnológico que incita as divergências 

entre o fazer artístico e os experimentos contidos no próprio universo tecnológico. A mídia, 

por sua vez, utilizando-se de tais experimentos, permite maior interação entre públicos e 

programas, resultando numa relação de reciprocidade cada vez mais instigante. É com a 

vivência nesse contexto que as experiências coletivas vêm sendo constituídas e, por sua 

vez, influindo diretamente nas configurações atuais da música popular, que acontece no 

ritmo das transformações sociais. 

 

2. Sobre experiências sociais e música 

 

A música popular nos dias atuais tem adquirido bastante visibilidade no que diz 

respeito às suas condições de produção e ao momento; ao contexto de sua concepção. Não 

obstante, a relação entre música e os agentes envolvidos na sua concretização; na sua forma 

material, mais do que significar os procedimentos de criação e recepção de diferentes obras 

musicais, é em verdade, o que pode ser compreendido como o acontecer da música, tendo 

em vista que a materialização, independente de dispositivos de armazenamento, meios 

tecnológicos de difusão ou mesmo o cumprimento de diversos padrões rítmicos e 

harmônicos, acontece na troca de experiências, na convergência de ações e sensações de 

diferentes indivíduos que circundam esse universo musical. Essas experiências convergidas 

estão assentadas em características que abrangem tanto o imaterial; o psíquico, quanto o 

local/geográfico. 

Para efeito dessa breve análise, toma-se como ponto de partida fragmentos da 

relação música e comunicação, visto que ambas constituem-se intrinsecamente das 

experiências dos indivíduos viventes em agrupamentos sociais, convergindo fatores que 

norteiam o desenvolvimento da sociedade contemporânea. Diz-se como intrínseca a 

experiência na música e na comunicação porque, diferente de infinitos argumentos 

cristalizados e obsoletos, no senso comum, de valorização da música apenas enquanto uma 

obra feita para ser apreciada nos teatros medievais ou nos saraus de finais do século XIX, 

com a exibição direta por parte do músico em contato com o público, exacerbando frieza e 

passividade ritualística da época, a música, assim como a comunicação, somente existe com 

a realização de feedback, ou seja, a reciprocidade da mensagem e as respectivas influências 
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que podem se estender aos agentes implicados.  

Acredita-se ser relevante compreender a música numa esfera socializada e 

principalmente sua aproximação ou mesmo cumplicidade com as experiências sonoras, uma 

vez que, utilizando-se o pensamento de Fouce (2006, p. 199) é possível afirmar que “tanto 

o social como lo sonoro están fuertemente presentes en la música popular”. E esses dois 

aspectos são carregados de simbologias e memórias de uma história de passado e presente 

que possibilitam as repetições, invenções melódicas e harmônicas, bem como as 

possibilidades de performances rituais e testemunhais. 

Isto faz com que remetamo-nos mais ao passado, quando da existência de alguns 

rituais religiosos praticados, há muitos anos, nos mais diferentes lugares, em que o 

professar de espiritualidade que culmina com cerimonial sustentado por batuques e bailados 

possibilita a homens e mulheres, o cumprimento de atribuições herdadas de antepassados 

ou mesmo a busca de soluções através de invocações divinas contidas no universo 

mitológico de cada povo. Quanto a essa ideia de invocação divina é muito difícil não criar 

uma imagem mental sem que surja um som propício para o momento, seja de tambores, 

instrumentos de sopro ou mesmo com os sons produzidos pelo organismo do indivíduo. 

Assim, certifica-se que “os sons são emissões pulsantes, que são por sua vez, interpretadas 

segundo os pulsos corporais, somáticos e psíquicos. As músicas se fazem nesse ligamento 

em que diferentes freqüências se combinam e se interpretam porque se interpenetram” 

(Wisnik, 1989, p. 20). Música aqui é uma forma de acesso entre o ritual do mundo do 

visível e sensação do mundo imaginado, prática totalmente construída na subjetividade 

tornada objetiva a partir do conjunto de subjetividades dos indivíduos semelhantes. 

Por outro lado, a música funciona como o elo de tradições igualmente herdadas, 

porém, com aspectos lúdicos e voltados às festividades de épocas por parte de algumas 

comunidades3 (rurais, classistas, geração, religião, outras causas), possibilitando as 

constantes reedições de rituais transmitidos através de testemunhos dos mais velhos perante 

os mais jovens. Trata-se necessariamente da música no âmbito tradicional4/folk, a matriz da 

música popular, onde os dispositivos de circulação somente se concretizam pela oralidade, 

círculos performáticos e o cultivo de uma memória afetiva, que aqui se refere tanto à 

                                                 
3 Aqui, comunidade é entendida como grupo de pessoas unidas sob um mesmo propósito ou mesmas 
características e realidades coletivas. 
4 Compreende-se o termo tradicional apenas como referência à reprodução sagrada de práticas culturais em 
comunidades como as quilombolas e mesmo no ambiente urbano. As festas de épocas como São João e 
carnaval, as ladainhas, festas de pagamento de promessas, dentre muitas outras práticas culturais que 
alimentam o corpo cultural contemporâneo, especialmente no Brasil. 
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música quanto às crenças religiosas e devoções simbólicas. Quanto a isso, cumpre-nos 

acrescentar que a música popular “trabaja con experiências emocionales particularmente 

intensas, mucho más potentes que las procesadas por otras vertientes culturales” (Vila, 

1996, p. 5), exemplifica-se tal afirmação com o Tambor de Mina maranhense, o Samba de 

Roda do Recôncavo baiano, bem como os ritmos que se originaram de outras matrizes 

rurais. 

Com o passar do tempo, as tradições ritualísticas e as oralidades cultivadas por 

vias de gerações são apropriadas ou redimensionadas no espaço urbano, ambiente em que 

as dicotomias e interferências contínuas permitem à música emergir enredada com mais 

ênfase ao contexto das dinâmicas sociais das cidades.  Nesta nova realidade há um novo 

desenho de comunidades que proporcionam aglomerações de diferentes fazeres culturais, 

que igualmente resultam no enraizamento de uma paisagem sonora – que aqui é 

considerada como o conjunto de sons que formam o ambiente – muito mais abrangente e 

rica quanto a peculiaridades das diferentes músicas que nascem nesses contextos. As 

imagens sacralizadas de tambores e demais instrumentos sonoros rústicos, acabam por ser 

substituídas por uma variante de sonoridades5 muito intensa e em permanente (ré) 

construção. 

 

Muchas veces una determinada matriz musical “permite” la articulación de una 

particular configuración de sentido cuando los seguidores de tal matriz cultural 

sienten que la misma se “ajusta” (por supuesto luego de un muy complejo processo de 

ida y vuelta entre interpelación y trama argumental) a la trama argumental que 

organiza sus identidades narrativas (Vila, op. cit., p. 14). 
 

Se há uma nova formação social, centrada na vida urbana e com um nicho de 

diferenças, conseqüentemente a música nasce embalada a essa realidade. É assim que 

começam a surgir os movimentos culturais e as interações destes com os processos sociais 

vigentes, sendo que a música tanto pode servir como a arte a serviço da sociedade quanto 

pode ser o motivo das negações constantes. Isto acontece porque a música funciona como 

um veículo muito forte e eficiente de transmissão de ideias e ideologias, que na maioria das 

vezes – conforme a própria história da sociedade contemporânea ocidental demonstra – 

ameaça a supremacia de diferentes grupos que exercem poder. Se por um lado os veículos 

                                                 
5 Utiliza-se sonoridade enquanto “o resultado acústico de timbres de uma performance, seja ela congelada em 
gravações (sonoras ou audiovisuais) ou executada “ao vivo”. Trata-se, portanto, de uma combinação de 
instrumentos (e vozes) que, por sua recorrência em uma determinada prática musical, se transforma em 
elemento identificador” (Cf. Trotta, 2007, p. 01). 
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de comunicação de massa têm essa mesma possibilidade, estes são mais facilmente 

manobrados por parte de detentores dos aparatos, já que há uma relação de patronato e de 

clientelismo acentuado, o que não é tão simples com a música, tendo em vista que 

quaisquer iniciativas bruscas de governantes ante as produções artísticas e culturais soam 

como censuras e atitude antidemocrática. 

Mas é importante expor que a prática musical não é unicamente veículo 

propagador de mensagens com finalidades coletivas. Ela é um fazer artístico que surge do 

íntimo do artista e acontece ao fixar-se nas audições e observações de apreciadores e 

indivíduos que circundam compositores e intérpretes, que convivem num mesmo ambiente, 

embora sob diferentes realidades. É desse dinâmico jogo de ações e interações que surge o 

meio de classificação de cada tipo de prática musical, sob a articulação de padrões, 

memórias e engajamentos sociais. Tem-se dessa forma a constituição dos gêneros musicais 

alicerçados nas realidades dos indivíduos ou grupos. Ora, é plausível considerar que 

“somente depois de ser ouvida, é que uma prática musical se transforma em experiência, 

que por sua vez, possibilita qualquer tipo de classificação de gêneros, de semelhanças e de 

valorações” (Trotta, 2007, p. 02). 

Os gêneros eram compreendidos como o produto das atitudes fundamentais ou 

naturais com as quais o artista enfrentava a realidade. Com a perspectiva histórica, os 

gêneros não passavam de modalidades diversas de expressões ligadas inevitavelmente a 

circunstâncias culturais. Mas, por outro lado, a ideia de gênero envolve diversos aspectos: 

padrões técnicos, ideológicos, sociais, mercadológicos, enfim, infinitas possibilidades de 

ajustes e classificações. Ressalte-se que, assim como tantos outros teóricos que se ocupam 

dos estudos da música e da comunicação, não está implícito aqui necessariamente encontrar 

um conceito para gênero musical, mas apenas discorrer sobre o acontecimento musical na 

sua mais abrangente e sólida forma. 

O acontecimento musical ao qual referimo-nos está situado não somente à 

constituição do gênero musical com base nas suas regras formais, mas a um outro 

pressuposto de valoração deste que é o sentido que a música adquire. Isto porque, vale 

considerar, a música não chega sem significados, não é vazia, ela está intrincada num 

legado que envolve diversas experiências adquiridas com o tempo. O que se chama por 

sentido está associado à ideia de articulação vividas num determinado espaço de tempo pelo 

indivíduo. É a partir dessas articulações ou como se pode melhor afirmar, experiências 

divididas diante de um processo social integrado a um contexto, que podem ser encontradas 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 

XXXV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Fortaleza, CE – 3 a 7/9/2012 

II Colóquio Brasil-Chile de Ciências da Comunicação 

 
 

 6 

as pistas que norteiam o universo da produção musical na contemporaneidade, marcado por 

constantes classificações, envolvendo pastiches e novas roupagens, diante de uma busca por 

aura ou mesmo pureza artística na música. 

 

El género musical, por lo tanto, enmarca la situación comunicativa, construye un 

destinatario ideal y se constituye como modelo de producción. Ahora bien, los mundos 

de sentido construídos por la música no ocupan la totalidad del espacio social, sino 

que se relacionan con otros marcos cuya naturaleza no tiene por que ser 

necesariamente textual (Fouce, op. cit., p. 205). 
 

Essas articulações fazem com que se mencione o fato de que o surgimento dos 

gêneros se dá exatamente por causa de uma certa necessidade de seleção, de 

enquadramentos e ajustes quanto ao que há de significado no contexto social. Essa seleção 

se constitui a partir de toda uma classificação, ocasionada por variantes da ação social e um 

leque de características eminentemente decisivas quanto ao processo de reconhecimento de 

sonoridades e codificações contidas nas obras musicais. Esse reconhecimento, nas suas 

respectivas fases, envolve parâmetros do tecido social ao qual está relacionado, de maneira 

que haja uma seleção e difusão das práticas musicais num determinado meio, o que só 

acontece após relevante identificação (ou não-identificação) dos indivíduos para com a 

música.  

Em verdade, a ideia de seleção é contida na própria constituição social. A música, 

a comunicação de massa, a profissão, tudo passa por um processo de seleção, que 

representa uma forma de compreensão e interpretação de sensações, bem como uma 

oportunidade de vivenciar o que está guardado na memória e marcado na história. Como 

resultante desse processo, há a possibilidade de prosseguir com classificações ou eleição 

daquilo que se tem como algo semelhante e aquilo possa vir a ser estranho e não 

contemplativo tanto para as experiências quanto para o imaginário do indivíduo. Dessa 

forma, acredita-se que: 

 

O processo de classificação é central na vida social. Ele pode ser entendido como um 
ato de classificação pelo qual dividimos e ordenamos o mundo social em grupos, em 
classes. A identidade e a diferença estão estreitamente relacionadas às formas pelas 
quais a sociedade produz e utiliza classificações. As classificações são sempre feitas a 
partir do ponto de vista da identidade. Isto é, as classes nas quais o mundo social é 
dividido não são simples agrupamentos simétricos. Dividir e classificar significa, neste 
caso, também hierarquizar. Deter o privilégio de classificar significa também deter o 
privilégio de atribuir diferentes valores aos grupos (Silva, 2000, p. 82). 
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Citar identidade, seleção e classificação, não significa necessariamente reduzir o 

processo de identificação, reconhecimento e mesmo de atribuição de sentido no que diz 

respeito à música, mas sim pontuar alguns tópicos do percurso de legitimação e apropriação 

de práticas musicais. Igualmente ao processo básico da comunicação, exibido de maneira 

simplificada como sendo a relação entre emissor – mensagem – receptor, a música também 

apresentaria uma substituição de termos e então teríamos a relação artista – 

música/mensagem – público. Porém, é importante lembrar que os dois processos não são 

simples assim. 

Na Comunicação há uma adequação e uma interação intrínseca para que o 

processo seja realizado com eficácia, visto que o nascer das mensagens comunicativas é 

realizado graças à existência de propósitos, que podem ser ocasionados por ações 

espontâneas ou mesmo sob uma demanda de ações sociais do íntimo ao coletivo. Assim 

somente há uma comunicação se houver uma resposta emitida por parte do agente 

decodificador da mensagem, sendo que este ocupa agora o lugar de emissor e o clico se 

completa, se repete, se formula sob tais atividades comunicativas. 

Por outro lado, o processo de acontecimento musical também está assentado na 

existência de agentes que interagem durante as diferentes fases de consecução da obra. O 

compositor não toma a iniciativa de criar uma composição do nada e espontaneamente. 

Certamente que suas inspirações são resultadas de uma vivência testemunhal, que gera 

importantes elementos que dão suporte e conteúdo para a poética musical. Tem-se, 

portanto, na obra, a ideia de mensagem, já que a música é a exibição de aspirações e causas 

emotivas que ora permeavam o íntimo do compositor e, no intérprete, o canal, na sua 

transmissão performática e cênica nas apresentações, enquanto que o apreciador, o público, 

funcionaria como o receptor da mensagem musicada. 

Porém, ressalta-se mais uma vez que, essa ilustração das semelhanças dos 

processos de comunicação e do acontecimento musical não se resume a essa programação 

estática. Ora, o acontecer da música se dá exatamente nas fases seqüenciais e distintas e os 

agentes de cada fase são alternados, devido a uma constante reciprocidade do processo, no 

momento de identificação da obra por parte dos demais agentes participantes. No processo 

comunicacional, na sua completude, muitos outros aspectos, como as análises de canal, de 

efeito e das circunstâncias de difusão das mensagens, de maneira que seja identificada a 

estrutura de funcionamento deste e dos indivíduos que os praticam. Mas igualmente à 

comunicação, a música contemporânea acontece interligada a muitos aspectos sociais, 
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sendo que o diferencial está na articulação de grupos ou comunidades musicais e na 

mediação por meio dos aparelhos cada vez mais importantes no meio social. Os aspectos 

tecnológicos tanto influenciam na concepção dos gêneros, quanto nos dinamismos da 

produção da música de cunho popular contemporâneo, possibilitando desafios à 

criatividade e mesmo re-visitações constantes às práticas herdadas ao longo da história. 

 

3. As configurações atuais da música popular 

 
 

A música contemporânea é aquela que se defronta com a admissão de todos os 
materiais sonoros possíveis: som/ruído e silêncio, pulso e não-pulso (a necessidade 
histórica dessa admissão generalizada inscreveu nela, como problema permanente e 
Assumido, um grau muito maior de improbabilidade na mediação ou na configuração 
do limiar diferencial entre a ordem e a não-ordem) (Wisnik, op. cit, p. 31). 

 

Os termos de Visnik evidenciam as transformações da música ao longo da 

história, numa mudança que parte dos classicismos musicais à cena musical alimentada pela 

tecnologia eletrônica, tanto dos dispositivos de armazenamento e veiculação quanto os 

atualíssimos recursos informatizados, que proporcionam maior circulação e condições de 

produção sob uma ação instantânea. Em verdade, o autor trata das codificações inerentes à 

relação som e ruído, em que o som acaba por ser o elemento de combinações e de 

supressões, associando-se a um certo ruído e desligando-se de outro. Essa relação é 

extremamente necessária para que seja desenvolvida análise sobre as configurações da 

música popular nos dias atuais. 

A música passou a ser concebida como popular, durante o século XX, a partir da 

possibilidade de comercialização das obras através dos discos, até então o mais aprimorado, 

dos suportes para armazenamento de músicas, principalmente porque podia ser utilizado 

mais de uma vez, diferentemente dos demais formatos nascidos no final do século XIX. 

Pois bem. Se anteriormente enfatizou-se a experiência contextualizada e engajada para que 

a música pudesse ser aceita ou abraçada por determinado grupo social ou mesmo para 

ocasionar na formação dos gêneros e respectivamente, das comunidades musicais, isto 

acontece sob a articulação de muitos fatores de cunho social, político, econômico e cultural. 

No início do século XX, os principais fatores que ocasionaram uma revolução na 

música estão ligados às revoluções sociais de outros campos, à tecnicização da produção 

num número cada vez maior de áreas, o crescimento das cidades, reformas econômicas 

avançadas, maiores opções de lazer como o cinema e o teatro juvenil, tudo isto sendo parte 
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da consolidação do capitalismo. Com isso, surgem concepções de qualidade estética e, 

compreensões sobre esta, cada vez mais diferenciadas, já que a circulação de música 

permitia uma intimidade ou mesmo a opção por escolhas de estilos. O disco, integrante 

desse processo, tem importância central nessa nova forma de reciprocidade do acontecer da 

música, pois: 

 

A fixação desse suporte foi aos poucos determinando uma forma de criação musical 
adequada a este tipo de comercialização: uma melodia cantada, de preferência com um 
refrão, tonal, acompanhada por instrumentos “ao fundo” e de duração média de dois a 
três minutos. A noção de “música popular” é, portanto, concomitante e resultante da 
industrialização do fazer musical e de sua circulação massiva pela sociedade. 
A partir desse momento, tornou-se difícil dissociar a comunicação musical dos veículos 
que promovem a circulação de músicas pelo mundo, a música e o complexo industrial 
e empresarial que a cerca são atualmente pertencentes a um conjunto único, influindo 
na criação, produção, divulgação, distribuição e no consumo de produtos musicais 
(Trotta, 2005, p. 183). 

 

Até meados do século XX, além dos já obsoletos gramofones e das vitrolas, os 

veículos de comunicação de massa exerciam importante função no que diz respeito ao 

conhecimento e possibilidade de reconhecimento, identificação e legitimação das práticas 

musicais existentes. Além das noticias sobre trabalhos de artistas, eventos governamentais e 

outros temas das agendas jornalísticas que tratavam de música, os programas de rádio, que 

serviam tanto para veiculação das obras dos artistas quanto para a aproximação destes com 

os ouvintes, expectadores, considerando que na época tais programas eram realizados em 

auditório – um dos mais concorridos programas de lazer popular – funcionavam como a 

grande vitrine, visto que o show-business ainda não era tão difundido. Com o surgimento da 

televisão, tanto o show-business como o mercado da música, fixaram-se com solidez nos 

anos seguintes. 

Mas nesse estágio de firmação do formato disco e da possibilidade e execução de 

gravações das obras por artistas conhecidos apenas no reino do mitológico6, a questão das 

experiências adquire uma outra trajetória, visto que é nessa morfose temporal que há o 

estreitamento das investigações acerca da música e da comunicação. Para Fouce, no que diz 

respeito a essa aproximação música e comunicação, pode-se demarcar que: 

 

El encuentro de los estúdios sobre música com los de comunicación se produce com el 
surgimiento a finales de los 1970 de los estúdios culturales, interesados en vincular las 

                                                 
6 Mitológico aqui é uma ilustração. Refere-se ao anonimato, à presença oculta ou mesmo ao underground. 
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praticas de la cultura popular con las relaciones de poder en el seno de sociedades 
democráticas y con economías de mercado (Op. cit, p. 199). 

 

Certamente que os estudos culturais britânicos ocuparam-se de análises acerca das 

práticas musicais do meio popular por ser corrente, na época, as visões mais fechadas 

acerca da música, baseadas numa vertente estruturalista. É que os estudos de música até 

então valorizavam a estética, a ideia da arte apurada e de nível inquestionável, deixando as 

práticas musicais de periferias, de imigrantes da diáspora na metrópole, por exemplo, ou 

mesmo de comunidades tradicionais à margem das centralidades culturais urbanas. O 

aspecto textual até então ocupava o centro das discussões e buscava aprimoramentos 

estéticos. 

Por sua vez, os membros dos estudos culturais – a maioria assentada num 

pensamento marxista – passaram a tomar como causa a valorização da música praticada no 

meio popular, principalmente dos centros urbanos, tendo em vista que esse período fora 

marcado por constantes revoluções culturais: a efervescência da black music ocidental, a 

propagação de gêneros como rock, o nascimento de músicas periféricas marcantes na 

história como o reggae jamaicano e outros gêneros centrados no estilo jazz band norte-

americano, não mais poderiam ficar às margens, como se fossem apenas fazeres 

corriqueiros infundados, numa reedição das divisões classistas romanas entre patrícios 

(freqüentadores de teatro, membros da elite, investidores e intelectuais conservadores, 

dentre outros) e plebeus (foliões das ruas, artistas circenses, boêmios, negros, imigrantes, 

intelectuais de esquerda e outros mais). Diferente da música de câmara ou das sinfonias 

observadas no meio científico, estas práticas populares puseram-se a serviço do contexto, 

das questões que eclodiam na sociedade. 

A ruptura de análises, centradas na dicotomia texto/contexto, possibilitou uma 

nova forma de compreensão da música contemporânea, influenciando mesmo na busca por 

legitimação de práticas, na compreensão dos processos identitários, bem como as 

recorrentes classificações, todas inerentes às realidades constituídas no cotidiano e mesmo 

na bagagem histórica e afetiva dos indivíduos enredados em tais questões. Dessa forma, 

instaura-se a disputa entre a arte de motivo eurocêntrico e arte emergida das colônias 

européias recém-libertas ou mesmo das camadas populares, em geral, menos providas de 

instruções que permitissem compreender a problemática da técnica versus o indivíduo, a 

codificação e significação, sendo estas marcas inerentes para caracterização de gêneros e 

respectivas comunidades musicais. 
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As classificações musicais não dizem respeito somente a sons, mas também a pessoas, 
também elas classificadas hierarquicamente em torno das categorias musicais. A 
formação das comunidades musicais implica em um acirramento das disputas pelos 
critérios de diferenciação das categorias e pela sedimentação de referência de 
legitimidade e qualidade (Trotta, 2005, p. 189). 

 

Esse recorte da história da música popular enquanto prática ligada às formas de 

sobrevivência nas camadas populares e como objeto de investigação acadêmica, permite-

nos afirmar que as configurações da música popular contemporânea estão diretamente 

ligadas às diversas revoluções que ocorrem com maior dinamismo e rapidez no seio da 

sociedade. Diz-se pequenas revoluções as mudanças na produção e nas possibilidades de 

recepção. 

A música popular somente passa a acontecer alinhada a uma demanda construída a 

partir das condições mercadológicas, visto que é preciso saber-se qual produto é viável e a 

quem pode vir a ser direcionado. De igual maneira, há do outro lado um nicho receptor, que 

absorve, consome e difunde as produções, de forma que possibilite a firmação de um tipo 

de trabalho artístico – como os diversos CDs “perfis” de artistas consagrados da MPB ou os 

baluartes do samba (Paulinho da Viola, Jorge Aragão, Zeca Pagodinho) –, de uma 

marca/selo – A Som Livre suportada pela Rede Globo, ou a WR Produções da Bahia–, ou 

mesmo de um gênero, como acontece com a música afro-pop baiana, onde o ritmo 

atualmente “fala” por si só, abarcando muitos artistas. Portanto, esse nicho receptor dialoga 

com a produção através das aquisições de discos e freqüência em massa nos shows, criação 

de fãs-clubes, além da inserção permanente nos programas interativos das emissoras de 

rádio em freqüência modulada – FM. Só há uma produção eficiente se houver uma eficácia 

na circulação e consumo das obras. 

Contudo, torna-se necessário proporcionar parâmetros para suprir as demandas, 

que não têm necessariamente tempos fixos (a lambada que não resistiu a dez anos e o forró 

nordestino que é atemporal), nem mesmo um espaço de atuação definido (o arrocha surgido 

na Recôncavo baiano e amplamente consolidado no Maranhão, o calipso paraense radicado 

no Recife). Com isso, músicas e/ou artistas de sucessos em décadas anteriores (Roupa 

Nova, Capital Inicial, Luiz Caldas) podem retornar no topo da cadeia produtiva, 

reconfigurando gêneros, fazendo surgir nova roupagem, ou de maneira diferente, artistas 

mais novos que chegam ao horizonte profissional ao ingressar no clube dos famosos e obter 

status de pop star, diante de públicos que têm identificação com a música, como é o caso de 
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artistas como Gustavo Lima para adolescentes e para jovens, além de tantos outros, embora 

tal momento possa ser consideravelmente curto. Assim como há uma mudança constante 

nas condições, aspirações e satisfações da sociedade, a música de maneira alguma poderia 

ficar de fora de tal processo.  

 

Tudo ocorre como se o mundo financeiro, em interação com o mundo artístico, 
captasse e ao mesmo tempo influenciasse um ritmo de alternância cultural que serve 
para manter vivas e atuantes todas as dicções (formas de compor e de cantar) que 
formam o universo musical da nossa sociedade. Em outras palavras: não se pode 
cultivar um só gênero ou uma só dicção por muito tempo, pois a sociedade é complexa 
e precisa dos gêneros e dicções abandonados para se reconhecer integralmente (Tatit, 
2004, p. 232). 

 

Essa relação de reciprocidade mercadológica, que possibilita uma circulação 

massiva de músicas em suas versões primárias ou nas constantes regravações, ocasiona na 

diversificação de práticas com um menor rigor técnico/estético e sim maior codificação, 

propícia ao receptor/apreciador/ouvinte. Se há uma circulação maior da música produto, há 

um maior número de opções que seguem a infinitos motivos para consumo de determinados 

produtos. 

Tem-se sutilmente a questão de identidade como sendo uma espécie de 

contradição das próprias concepções destas nos dias atuais, pois, embora a ideia de 

identidades esteja diretamente associada ao dinamismo social, essa mesma identidade se 

retrai ao entendimento anterior, de grupos demarcados, com fronteiras estabelecidas pela 

sintonia no gostar da música e na representação desta para com os indivíduos interligados 

no grupo. Afirma-se, pois, estas coisas ao verificar-se cada vez mais uma necessidade de 

endereçamento musical, já que, com a maior detenção de obras e facilitação de produção 

destas, quem aprecia e vivencia um tipo de música precisa interagir com indivíduos de igual 

propósito. No entanto, a mesma facilidade de aquisição de obras, por vias dos diferentes 

dispositivos, permite uma visitação ou mesmo circulação de outros gêneros, sendo que a 

própria criação musical contemporânea adquire características híbridas e incita um senso 

democrático solidificado. A este respeito, pode-se tomar como exemplo o pensamento de 

Carvalho, em fins de século XX, onde o autor afirma que: 

 

Todos os sistemas musicais são fundamentalmente abertos, mas se fecham 
artificialmente quando grupos sociais concretos deles se apropriam com fins de 
demarcação de territórios de identidade. Mundos sócio-culturais fechados abundam 
neste final de século, dos rappers, dos reggaers, punks, clubbers, até as sociedades de 
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amigos da ópera e os circuitos exclusivistas de compositores, intérpretes, pianistas, etc. 
E é por isso que insisto na importância de se compreender as vicissitudes da música 
popular atual, pois ela tornou-se um termômetro muito preciso das transformações dos 
valores e das experiências sociais em nosso mundo (2005, p. 22). 

 

É possível afirmar que as configurações da música popular na atualidade estão 

diretamente relacionadas à forma de mediação desta, tendo em vista que tornou-se 

inconcebível associar a ideia de música sem que haja, de alguma maneira, referências a 

qualquer tipo de dispositivo tecnológico, considerando a relação intrínseca da música 

popular com os respectivos formatos de circulação e armazenamento (CD, DVD, MP4, 

celulares, dentre outros. O processo atual de mediação e inserção da música em condições 

massificadas tem sido eminentemente alimentado pela pluralidade de formas, quando do 

surgimento de várias outras práticas musicais que extrapolam os padrões estéticos ora 

legitimados no universo musical popular. 

É com a multiplicação dos aparelhos e factualmente por suas possibilidades de 

intentos e inventos que a música popular toma rumos indizíveis, haja vista a propagação das 

hibridações e da constante mescla de gêneros e novos gêneros que surgem, especialmente 

nas periferias, locais em que a música das camadas populares ocupava espaço reduzido, 

mesmo nas emissoras de rádio e TV. Essas mesclas são resultantes exatamente dos 

estímulos proporcionados pela praticidade de recursos que resumem num mesmo aparelho 

os recursos sonoros necessário para a produção de músicas de qualquer classificação. Nesse 

contexto surgem novos gêneros, criam-se muitos subgêneros, joga-se com as licenças 

poéticas em nome de novas rotulações e ressurge-se com os debates acerca de qualidade 

estética e objetividade. 

Enfim, não somente as questões de produção da música estão evidenciadas nas 

configurações da música popular atual, mas também as de circulação. Se foram explicitadas 

anteriormente questões acerca da mídia, é preciso salientar que a música está muito mais 

arraigada hoje ao canal de circulação, pois é através deste que os novos públicos e as 

comunidades musicais são articuladas. O telespectador que não deixa de assistir a um 

programa de auditório, o internauta que dedica boa parte da sua vida descobrindo as 

ferramentas e criações possíveis e mesmo o ouvinte do centenário rádio. Aliás, diferente do 

que muitos crêem, sobre uma suposta fragilidade do rádio, é possível compreender que a 

mídia radiofônica ainda é uma grande aliada da indústria da música, visto que as audiências 

vêm sendo mais disputadas e os investimentos para melhorar a difusão radiofônica têm 

funcionado como atrativo. Embora a existência de muitos outros canais de mediação que já 
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são difundidos no meio da sociedade, sabe-se que estes não estão disponíveis à maioria ou 

mesmo a uma coletividade abrangente. O rádio ocupa um papel importante tanto para maior 

comunicação musical quanto para possibilitar a um público mais diversificado a sua 

condição de consumir, ainda que apenas no âmbito do audível e da mnemônica sonora. 

 

Abordar os fenômenos musicais como manifestações midiáticas é perceber como a 
comunicação da expressão musical, a canção, é estruturada, mas não só em seus 
aspectos plásticos, como também em sua configuração midiática, uma vez que os 
limites que parecem separar aquilo que é considerado pop da música dita “autêntica” é, 
em muitos casos, uma questão de estratégias de produção e circulação (Janotti Jr., 
2006, p. 136). 

 

Por sua vez, ressalta-se que a tecnologia que aperfeiçoa os serviços dos meios de 

comunicação de massa é que pode vir a ser um conectivo do comum acordo para as aporias 

em que a música está envolvida. E os acordes de violões nem precisam ser executados, nem 

mesmo a música do tipo motete, tendo em vista que já existem tais sonoridades guardadas 

numa máquina que as reproduz largamente. 

 

4. Considerações finais 
 

Diante das considerações anteriores, pode-se dizer que as experiências que 

colaboram para a legitimação da música popular contemporânea, bem como suas 

respectivas configurações são resultantes da convergência do encantamento contido 

naturalmente nas diferentes práticas musicais, na necessidade do novo; das inovações por 

parte da sociedade em atividade constante, o que inclui artefatos técnicos e melhoramento 

de matéria-prima para produção de diversos produtos manufaturados. Neste caso, a música 

pode ser entendida como essa matéria-prima que resultará em produto apropriado para 

consumo. E por último, há o encantamento propiciado pela tecnologia, independente do 

tipo/formato e finalidade, que carrega o imaginário do indivíduo de possibilidades de 

criações. 

Além disso, nas configurações atuais da música popular, a letra/mensagem quase 

sequer tem importância em detrimento do próprio gênero, visto que as formatações estão 

possibilitando uma estética atraente, embora repetitiva. Músicas remasterizadas retornam 

com maior qualidade de audição e permeiam as mentes de apreciadores. Por outro lado, vê-

se que a performance cênica têm mais espaço que antes, pois com a maior circulação dos 

dispositivos de armazenamento,  torna-se maior o número de conhecedores de diferentes 
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obras, sendo que o disco ou qualquer outro dispositivo funciona também como veículo de 

mediação e estímulo. O diferencial é a possibilidade de ver de casa shows do artista 

preferido a baixo custo. 

Por fim, são as interfaces entre o social e o artístico que alimentam ou subsidiam a 

tecnologia que indica mudanças nas formas apreciativas e valorativas da questão musical. 

Ressalta-se também que é possível considerar a sociedade contemporânea como a sociedade 

musical, pois nesse contexto de reciprocidades, a música acontece mais aproximada do 

público, uma vez que a circulação desta é bem maior que antes. 
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