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RESUMO 

 
O artigo apresenta reflexões acerca da constituição do que denomina-se universo 

musical brega no Meio-Norte brasileiro (Maranhão e Piauí) e no Pará. Trata-se do contexto 
desse universo musical, que, em verdade, agrega as práticas constituídas no entorno do 
comércio e consumo de músicas adjuntas desse universo, tais como os eletrônicos forró, 
arrocha, reggae e tecnobrega3, que são o principal suporte de entretenimento de massa nos 
centros urbanos e semi-urbanos. Divide-se a discussão em dois pontos centrais: a primeira 
seção é uma tentativa de discussão teórica acerca de pensamentos em torno do brega e seu 
enquadramento enquanto objeto de análise das indústrias da música. Depois, discorre-se 
essencialmente sobre um desenho do brega, através da identificação dos estilos (práticas) 
musicais integrantes desse universo; uma acomodação de termos e referências. Evoca-se 
nesta segunda seção, também, a constituição de um mercado em que o informal e o 
marginal são significativos para a produção, circulação e consumo da música brega 
contemporânea. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Música popular; universo musical brega; mercado da música; 

gosto popular. 

 

1 DEMARCAÇÕES PRELIMINARES 

 

As linhas que se seguem tratam de breve discussão acerca daquilo que de 

maneira geral é chamada de vertente brega na música brasileira, tomando como campo o 

brega do Meio-Norte brasileiro (Maranhão e Piauí) e no Pará, enquanto produto/mercadoria 

atrelada a uma determinada prática cultural. Pode-se dizer que essa vertente é a síntese, em 

forma musical, que permite a textura necessária para as relações sociais que se constituem 

com a convergência dos indivíduos integrantes de um determinado coletivo; grupo social. 

Embora o alcançar de muito sucesso em parte da história musical brasileira, a 

vertente musical brega tem sido transfigurada tanto na dinâmica mercadológica quanto nas 

                                                 
1 Trabalho apresentado no GP Comunicação, Música e Entretenimento do XII Encontro dos Grupos de Pesquisa em 
Comunicação, evento componente do XXXV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
 
2 Mestre em Comunicação pela UFPE. Especialista em Jornalismo Cultural na Contemporaneidade e Bacharel em 
Comunicação Social/Rádio e TV, ambos pela UFMA. Integrante da Rede de Pesquisadores em Comunicação e Música 
Popular – Musicom. Professor Colaborador II da Faculdade de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas/Faculdade São 
Luis. E-mail: radialistama@yahoo.com.br. 
 
3 Exclui-se dessa relação a música sertaneja universitária, visto que, na área em estudo, esta é uma música 
acíclica, não integrando  constantemente a cena musical da região. 
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investigações acadêmicas. Esta última porque, que de forma sistemática, quando se analisa 

música popular brasileira, há constantes tendências a uma ocultação e, quando não, a um 

encolhimento sobre a presença e relevância da vertente brega no cenário musical popular 

nacional. 

Apesar de ser uma vertente de consumo significativo por parte das camadas 

populares, o brega, ao longo de sua história acaba existindo na marginalidade industrial e 

mercadológica, tanto de artistas como de obras. Ainda assim, sua presença nas vias de 

acesso à música popular nunca foi por si, ausente. Do contrário, embora pouco explorado 

para efeitos de academia, a vertente brega tem sido, talvez, a única com permanência 

atemporal na produção e circulação de música popular urbana. Não há um momento de 

picos de audiência nas ondas do rádio ou um momento de baixa audição.  

Considera-se isso tanto pelo fato de não haver uma norma que determine o grau 

de enredos e qualidades estéticas das músicas e mesmo as estratégias que venham 

proporcionar a difusão do brega na sociedade. Em outras palavras, essa vertente dialoga 

com a própria dinâmica social, premendo uma fuga de classes, barreiras semânticas e 

estilísticas. Não há um modelo exato para a produção e consumo do brega, não há uma 

uniformidade, o que pode vir a acarretar numa não-classificação enquanto gênero. 

Busca-se compreender o contorno do que se tem por vertente brega na música 

popular brasileira. Neste trabalho, vertente muda sua conotação e sua definição, visto que 

está sendo traduzida aqui como universo musical brega, pois, diante de todo o processo de 

produção e no caso da área geográfica em evidência, não se trata unicamente de dinâmicas 

identitárias, mas de um leque de características que a própria sociedade incorpora. 

Visando alcançar pistas para esta análise, apresenta-se inicialmente uma 

discussão acerca do que se tem por música desse universo plural na contemporaneidade, 

enfatizando teorias que proporcionaram ao longo da história, o brega como cafona e de mau 

gosto, deslegitimando-o como cultura. O debate centraliza-se no estudo da história da 

música brega no Brasil e sua definição enquanto prática consolidada no meio social. 

Num segundo momento, tratar-se-á de um desenho do que se tem por brega, 

características, formatos e nomeclaturas, de maneira que não será proposta uma definição 

mais ampla, visto que, conforme se afirmou anteriormente, o brega não é exatamente um 

gênero musical, mas sim uma vertente ou, como está sendo tratado neste trabalho, um 

universo que engloba diferentes práticas e contextos nos mais diferentes meios. 
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2 DEMARCAÇÕES DE UM UNIVERSO PLURAL 

 

Mencionar o termo brega ou referenciar aspectos das músicas assim 

denominadas, de maneira geral soa com um grau de desconfiança ou inquietação. 

Desconfiança pelo fato de se tratar de uma música que sempre teve como endereço os 

arredores dos centros tanto sociais como culturais na sociedade brasileira; a música das 

margens ou aquela nunca explícita.  

Ao mesmo tempo, surge inegável inquietação, que pode ser sobre o que há de 

novo e interessante para ser posto em debate acerca do tema brega, considerando um 

acentuado receio dentro de postulados acadêmicos. 

Antes de um debruçar sobre as demarcações mais diretas acerca do que se tem 

por vertente brega na música contemporânea, considera-se plausível explicitar postulações 

acerca da música popular e das mediações desta. Isto é feito, considerando que no debate 

acerca do artístico – qualidade estética, conteúdo de mensagens, praticamente inerentes ao 

debate sobre música durante o século XX e início deste século XXI, o brega, pode estar 

sendo endereçado diretamente ao oposto disso: a um estágio do não-artístico ou obras com 

um grau execrável predominante – obra de mau gosto.  

A este respeito, convém ressaltar que os debates no entorno do gosto popular, 

da qualidade estética e poética das obras foram largamente desenvolvidos durante o século 

XX. Tais debates centralizaram questões em cima da cultura produzida com a ação dos 

meios de comunicação de massa – mass media. 

De acordo com o pensamento frankfurtiano, a cultura proporcionada pela 

tecnicização e processo de industrialização execrada da mídia de massa teria com efeitos a 

transformação do homem em coisa, desprovido de autonomia e sem maiores condições de 

proporcionar uma cultura de resistência (Cf. Adorno e Horkheimer, 1982). 

A vida e, consequentemente, os atos dos homens, estariam assentados na 

aquisição dos produtos que lhes seriam ofertados através de uma lógica cada vez mais 

explícita, em que, a produção em larga escala de quaisquer produtos deveria, de qualquer 

maneira, ser disponibilizada para o consumo. As produções, em lugar de criações surgidas 

das inspirações e do íntimo do artista passariam a ser frutos de uma articulação empresarial, 

em que os padrões e a estruturação da vida dos indivíduos poderiam ser condicionados ao 

consumo dos produtos ora elaborados para a sociedade. Esquecidos estariam os modelos 

tradicionais de professar e vivenciar a arte e a cultura. A lógica seria à base de 



 
Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 

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

 
 

 4 

planejamentos da mídia e investidores. 

 

A indústria cultural acaba por colocar a imitação como algo absoluto. Reduzida ao 
estilo, ela atrai seu segredo, a obediência à hierarquia social. A barbárie estética 
consuma hoje a ameaça que sempre pairou sobre as criações do espírito desde que 
foram reunidas e neutralizadas a título de cultura [...]. Ao subordinar da mesma 
maneira todos os setores da produção espiritual a este fim único: ocupar os sentidos dos 
homens da saída da fábrica, à noitinha, até a chegada ao relógio do ponto, na manhã 
seguinte, com o selo da tarefa de que devem se ocupar durante o dia, essa subsunção 
realiza ironicamente o conceito da cultura unitária que os filósofos da personalidade 
opunham à massificação (Adorno e Horkheimer, 1985, p. 123). 

 

Asseverando esse pensamento, de um caráter determinista, mandonista que 

alcança uma barbárie cultural, entendida por degradação ou mesmo atrofiamento crítico e 

estético, apropriamo-nos dos postulados de Eco (1996), ao fazer referência aos produtos 

que surgem dessa articulação da indústria da cultura e roteirização da realidade. É o 

postulado do autor que contribui para uma categorização do que tem sido entendido por 

música de endereço brega.  

De acordo com Eco, a estética originada dos manejos e resultados das práticas 

de industrialização cultural como sendo do mau gosto (kitsch). De maneira geral, esse tem 

sido, essencialmente, o enquadramento da música brega: música de mau gosto, pois traz 

consigo a ideia de “pré-fabricação e imposição do efeito” (Eco, 1996, p. 70), soma-se a isso 

o fato de que o kitsch é  

 

Toda operação que tenda, com meios artísticos, a fins heterônimos, cai debaixo da 
rubrica mais genérica de uma artisticidade que se realiza de várias formas, mas não se 
confunde com a arte. Poderá estar empapada de habilidade artística a maneira pela qual 
torno apetecível uma iguaria, mas a iguaria, efeito de artisticidade, não será arte no 
sentido nobre do termo, enquanto não fruível pelo puro gosto do formar que nela se 
manifesta, mas sim desejável pela sua comestibilidade (Eco, 1996, pp. 74-75). 
 

Neste sentido, arraigado num senso crítico eurocêntrico, Eco, reafirma a ideia 

de produção feita para um mero consumo. De maneira geral, a música brega recebe 

exatamente tal identificação, o mau gosto e sua utilidade nula para orientação do senso 

crítico por parte de quem a consome. 

No entanto, há versão que proporciona o oposto a esse debate apocalíptico. 

Considera-se isto porque, diante das afirmações expostas, presume-se que os estudos de 

música, até então, valorizavam a estética, a ideia da arte apurada e de nível artístico 

inquestionável, deixando as práticas musicais de periferias, de imigrantes da diáspora na 



 
Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 

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

 
 

 5 

metrópole, por exemplo, ou mesmo de comunidades tradicionais à margem das 

centralidades culturais urbanas. O aspecto textual 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 calipso, a salsa, bem como gêneros centrados no estilo jazz band norte-

americano, não mais poderiam ficar às margens. Estas práticas populares puseram-se a 

serviço do contexto, das questões que eclodiam na sociedade. 

A ruptura de análises, centradas na dicotomia entre texto (letra, poesia, base 

ritmica) e contexto, possibilitou uma nova forma de compreensão da música 

contemporânea, influenciando na busca por legitimação de práticas e nas recorrentes 

classificações, todas inerentes às realidades constituídas no cotidiano e mesmo na bagagem 

histórica e afetiva dos indivíduos enredados em tais questões. Instaura-se a concorrência 

entre a arte de motivo eurocêntrico – “música séria”, por exemplo (Cf. Adorno e Horkheimer, 

1985) e a arte emergida das camadas populares, sendo que a compreensão desse processo 

possibilita explicitar marcas para a caracterização de gêneros e respectivas comunidades 

musicais. 

Isto significa dizer que: 

 

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). 
 

Essa ausência de critérios para classificação e categorização proporciona este 

debate sobre o que necessariamente seria a música brega na contemporaneidade: gêneor ou 

vertente? 

 

2.1 Celebrando a história “ocultada” 

 

Inicialmente, para efeito de situar uma concepção de música brega, utiliza-se o 
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pensamento de Velozo (2011), quando a autora explica que:  

 

Especificamente o vocábulo “Brega” incorporou e atualizou outras expressões como 
“cafona” e kitsch, de mau gosto, definiu novos significados num pais que ainda 
postula afirmar-se com valores da sociedade de consumo. Neste sentido o termo se 
transformou em sinônimo de mal feito em termos de produção, estética e 
comportamento (Velozo, 2011, p. 05). 
 

Neste sentido, para pontuar o percurso analítico, convém considerar que a ideia 

de música brega é recente, dos anos 80. Anteriormente, a isso, a afirmação era de música 

cafona; de mau gosto, advinda de cabarés e ambientes das margens das cidades. Nos termos 

de Araújo,  

 

ao longo da década de 70, a expressão utilizada é ainda “cafona”, palavra de 
origem italiana, cafóne, que significa individuo humilde, vilão, tolo. Divulgada 
no Brasil pelo jornalista e compositor Carlos Imperial, a expressão “cafona” 
subsiste hoje como sinônimo de “brega”, que segundo a Enciclopédia da 
Música Brasileira, é um termo utilizado para designar “coisa barata, 
descuidada e mal-feita” e a “música mais banal, óbvia, direta, sentimental e 
rotineira possível, que não foge ao uso sem criatividade de clichês musicais ou 
literários” (Araújo, 2007, p.20). 
 

Essa afirmação de música atrelada ao mau gosto destoa significativamente na 

atualidade, visto que era direcionada às músicas difundidas em ambientes de pouco ou 

nenhum reconhecimento enquanto ambiente cultural. Os bordéis eram o reduto da boemia 

supostamente desprovida dos atributos necessários a um reconhecido intelecto.  

Uma das músicas que funcionam como ícone destas afirmações é “Eu vou tirar 

você desse lugar”, de Odair José: 

 

Olha, da primeira vez que eu estive aqui 
foi só pra me distrair 
eu vim em busca de amor 
 
Olha, foi então que eu le conheci 
naquela noite fria 
nos seus braços meus problemas esqueci 
 
Olha, a segunda vez que eu estive aqui 
Já não foi pra distrair 
Eu senti saudade de você 
 
Olha, eu precisei do seu carinho 
eu me sentia tão sozinho já não podia mais lhe esquecer 
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Eu vou tirar você desse lugar 
eu vou levar você pra ficar comigo 
e não me interessa o que os outros vão pensar 
2x 
(José, 1970)4 

 

 
Embora a análise estética não seja exatamente  o centro deste trabalho, torna-se 

necessária breve análise, visto que, é perceptível na leitura da música, tanto a singeleza da 

letra quanto à ambientação; ao lugar de uma dada trama relatada pelo compositor. 

Sem maiores ousadias ou mesmo esforços, percebe-se a presença da fuga de  

uma realidade talvez legítima/oficial – o mundo real, das relações patronais, afetivas e 

culturais, para o ambiente de subrealidades – aquelas nas quais sua existência é meramente 

definida como lugar a ser negado, ocultado ou abominado. A música de Odair José, 

passados os anos, tornou-se base para remodelamentos de outras formas de execução 

musical, bem como herdou espaço significativo dentro da história da música brasileira, 

ainda que tenha havido  no país, uma “produção historiográfica autoritária e excludende” 

(Araújo, 2005, p. 347) quanto ao registro das obras e artistas que construiram o legado 

musical brasileiro. 

O autor faz referência ao que denomina de linha evolutiva da música popular 

brasileira, que passou a estabelecer uma organização quanto às categorias musicais. Nessa 

linha evolutiva, as músicas que esbanjavam o romantismo sem maiores aperfeiçoamentos 

estéticos ou sem maiores avanços de intelecto sequer foram mencionadas nos registros 

oficiais sobre as diferentes práticas e gêneros musicais emergidos na ebulição cultural 

ocorrida nos anos da década de 1960. 

No entanto, mais do que uma exclusão do brega das listas da oficialidade 

cultural, houve uma manifestação de exaltação ao nacionalismo e à moral vigente. O 

moralismo predominante (e imperativo) na sociedade da época certamente que pode ter 

proporcionado uma inoculação, inclusive de artistas efusivamente entusiasmados, quanto a 

legitimar, em termos culturais, a música dos cabarés sessentistas. 

A então música cafona sequer aparecia dentre preferências por parte da 

sociedade. Era a música do gosto obscuro. Ainda assim, presente e ocupante, nos dias 

atuais, de grande espaço num memorial repaginado da musicalidade brega contemporânea. 

                                                 
4 Trecho extraído do endereço: http://www.vagalume.com.br/odair-jose/eu-vou-tirar-voce-desse-
lugar.html#ixzz20Ec1qXuy 
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Porque ser brega é bom... 
É não ter etiqueta, 
É viver a vida sem sair do tom 
(Maranhão, 1995) 

 

2.2 Em busca de definições  

 

Se no percurso histórico o brega estava dirtamente relacionado à música cafona, 

um romantismo de melancolia e desespero afetivo/emocional, nessa mesma construção, na 

atualidade, a ideia de cafona tende a inverter-se, considerando que, tanto a melancolia 

quanto a reclusão da música de cabaré na sociedade contemporânea estão cada vez mais 

controversas. Artistas bregas emergem como pop stars e lotam shows em praças públicas 

dos diferentes municípios do interior.  

Entretanto, talvez a própria definição do que pode ser considerado brega seja 

significativamente vaga, visto que não há uma correspondência direta à determinação 

rítmica/sonora do que seria essa música, assim como não há uma definição mais enfática do 

que pode não ser. Utiliza-se, assim, universo em vez de gênero porque a ideia de gênero 

igualmente não está correlacionada com as práticas musicais em questão. Ou seja: não há 

uma regularidade rítmica e melódica característicos de um gênero definido (Cf. Tatit, 2004) 

ou mesmo a existência de estilema – “unidade mínima definidora de um estilo” (Eco, 1996, 

p. 38)5. 

Se o debate perpassa pela constituição de gênero musical, a ausência de estilo 

igualmente torna o brega vertente e não um gênero. Em termos mais específicos, opta-se 

por universo musical brega por ser um termo apropriado tanto para as indefinições como 

para acomodação de nomenclaturas de ritmos e rótulos diferentes.  

Considere-se que a ideia de canção gravada e, na atualidade, os sons 

armazenados em dispositivos da tecnologia digital têm proporcionado um amplo 

remodelamento de obras ora reconhecidas como um gênero e, após manipulação 

tecnológica, transforma-se noutra obra e imediatamente disponibilizada para consumo. 

Essa relação de reciprocidade mercadológica, que possibilita uma circulação 

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

                                                 
5 O autor cita o termo da obra Dicionário Crítico de Comunicação. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1971. 
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diversificação de práticas com um menor rigor técnico/estético e sim maior codificação, 

propícia ao receptor/apreciador/ouvinte. 

 
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). 
 

Isso nos leva a crer que o universo musical brega é o espaço das várias 

possibilidades de elaboração, criação e recriação de canções. Práticas de remodelamentos, 

rearranjos e hibridismos nos experimentos musicais são comuns nesse contexto. A presença 

dos aparatos midiáticos, aliados a uma conformação administrativa das estratégias de 

inserção também colaboram para a extensão multi-práticas e sonoridades que tanto 

permeiam o universo musical brega. 

 

3 DESENHOS DO UNIVERSO BREGA 

 

Após as reflexões anteriores, apresenta-se, nesta seção, a constituição do que 

aqui se identifica como universo musical brega, tendo como foco de análise o Meio-Norte 

(Maranhão e Oeste do Piauí) e o Pará, evocando-se, um circuito que se constrói a cada dia 

nas serestas e festividades populares, ruas e clubes de entretenimento. Neste texto estão 

presentes apenas duas formas: o arrocha e o brega propriamente dito. 

 

3.1 Nomenclaturas, estilos e categorias 

 

Inicia-se com a premissa de que, por universo musical brega, entenda-se todas 

as formas de música que, de maneira semelhante, possuem: 

- Características de público; 

- Dinâmica e estratégias de mercado e propagação/difusão; e 

- Planejamento estético e discursivo.  

Associa-se a esse universo musical um conjunto de quatro práticas ou variantes, 

visto que integram o mesmo campo, que funcionam como o principal suporte do 

entretenimento popular no Maranhão: 
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3.1.1 E tudo vira Arrocha! 

 

A afirmação do título é uma assertiva acerca de marcas do som intitulado de 

arrocha. Parte-se do princípio de que o arrocha é: 

a) uma seresta armazenada em dispositivo tecnológico sonoro e que circula nos 

meios populares; 

b) uma variação do bolero secular, que tem sua base performática nos 

conhecidos passos do dois pra lá, dois pra cá; e 

c) mais uma variação da música rotulada de brega, mesclando tanto o 

romantismo dos anos sessenta quanto o sarcasmo comum do Meio-Norte e Norte. 

Embora tenha sido originada na Bahia, o arrocha, ao que é possível observar, 

encontrou solo fértil no Maranhão, estado em que a música está significativamente 

incorporada às práticas musicais do meio popular urbano e rural.   

O arrocha é um tipo de música em que a base rítmica é suportada por um 

teclado, saxofone e guitarra. Porém, apenas o som armazenado em teclado proporciona o 

divertimento nos mais simplórios locais de realização de bailes populares e o som 

circulante anima viagens nos automóveis das cidades. Talvez seja esta uma das principais 

características do arrocha, o fato de que: 

 

Não é necessário ser tocado por uma banda completa. Normalmente são usados: um 
teclado arranjador, um saxofone e uma guitarra. O arrocha que tem arrastado 
multidões. Reinventou antigos ritmos, com uma roupagem mais, digamos, moderna. É 
uma reinvenção da música brega, da seresta, do estilo romântico 
(http://www.portaldoarrocha.com.br/pg/table/historia.asp).  
 

Na produção contemporânea, é permitido considerar que tudo, quando 

referente a música, pode ser transformado em arrocha. Isto é afirmado porque não há muito 

registro de músicas que tenham sido compostas exatamente como arrocha. O arrocha tem 

sido uma música de lugar comum a todos os gêneros: Me chamando para dançar de 

Raimundo Soldado, Morango do Nordeste, com Lairton dos Teclados ou um sucesso do 

Legião Urbana. Essas mesclas e os ambientes devotam a arrocha resistências quanto a uma 

aceitação como música legitimamente popular. 

 

Por tratar-se de um estilo musical apreciado pela população da periferia, começou logo 
a ser recriminado pela parte elitizada da sociedade, que marginalizou o Arrocha 
rebaixando o ritmo/movimento restrito ao povo "ignorante das feiras populares". Esse 
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foi o começo do Arrocha. (http://www.portaldoarrocha.com.br/pg/table/historia.asp) 
 

3.1.2 Brega music: A Leidiane e a Dalziza6 

 

A música intitulada propriamente de brega carro-chefe desse universo. Talvez a 

que tem maior aproximação com a constituição de um gênero musical. De maneira geral 

pode-se considerar como música romântica de mau gosto apreciada nos estratos populares 

(Cf. Fontanella, 2005). No entanto, há significativa diferença para o que o país reconhece 

como tal. A música de Adelino Nascimento, Sandro Lúcio e Wanderley Andrade tem 

características diferentes do conhecido brega dos anos de 1970, intitulado de cafona. Tais 

músicas igualmente proporcionam o afetivo/emocional como centro de suas bases 

discursivas. No entanto, quando se trata da região geográfica em destaque, é evidente a 

presença do sarcasmo como mote das composições. 

É o caso de Wanderley Andrade, que nas suas obras e igualmente nas suas 

performances, apresenta volume marcante de músicas que evocam o sarcasmo, a ironia e 

mesmo transgressões a tabus sociais. Um dos exemplos é a música Traficante do Amor: 

 

Se você é careta fique logo ligado, 
Traficante chegou. 
Eu estou do seu lado e quero te ver 
Chapado com o pó do amor. (bis) 
Com o pó do amor, você viaja nas ondas 
No mar da paixão. 
Fica sintonizado, totalmente ligado 
em um só coração. 
(Andrade, 2005) 
 

Mas no brega do Norte e Meio-Norte também a melancolia está presente, ainda 

assim, com contornos diferentes do cafona do século XX. Isto é afirmado diante da audição 

de composições que evocam, de maneira geral a traição feminina e a vida cotidiana de 

lugares como garimpo e cabaré. A este respeito, em que pese considerações sobre 

vocabulários e estilísticas das mensagens, a música brega da região, diferentemente do que 

os postulados acadêmicos tradicionais podem sugerir, acabam por representar, de maneira 

transversal aos padrões estabelecidos, codificações de realidades vivenciadas. A idéia da 

traição, do desprezo e do amor por mulher de brega corroboram enfaticamente o contexto; o 

                                                 
6 Nomes de personagens das músicas do chamado brega rasgado. Geralmente utilizadas nas obras do cantor 
Júlio Nascimento. 
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lugar e as relações que são constituídas. 

Um desses artistas é Júlio Nascimento, que registra em suas autorias a chamada 

Dor de cotovelo; a música de fossa ou de paixão melancólica. As figuras como Leidiane e 

Dalziza representam personagens comuns de lugares comuns do grande universo brega 

 

Quando eu cheguei do garimpo eu procurei a minha mulher 
Ela tinha saído com outro e o cara eu não sei quem é 
Eu garimpei muito ouro, mas o meu tesouro já tinha dado no pé 
A vida de garimpeiro é pra ganhar dinheiro e sofrer por mulher. 
Leidaiana meu amor eu ainda tô chorando. quero que volte eu ainda tô te esperando 
(bis) (Nascimento, 2010) 

 

3.2 Decalque de um circuito a fixar-se 

 

O brega tem na sua formatação, diversas marcas do processo de industrialização 

cultural, sendo que está associado diretamente às indústrias do espetáculo/entretenimento, 

sob os moldes periféricos, em que o viés de investigação é de cunho sócio-cultural, que não 

somente explicite as estéticas vistosas e exóticas.  

O que se tem de universo musical brega é uma prova de que os processos de 

consolidação de mercados e indústrias têm vias de mão dupla, visto que cada vez mais há 

uma participação, ainda que promovida pelos detentores dos produtos, do indivíduo ou 

grupo destes que usufrui das produções em larga escala dos bens culturais. Assim, pode-se 

afirmar que “a indústria cultural não existe em si; é um conjunto compósito, constituído por 

elementos que se diferenciam fortemente uns dos outros, por setores que apresentam suas 

próprias leis de padronização” (Mattelart & Mattelart, p. 122). 

O comércio desenvolvido assenta-se na produção de músicas novas, com 

recursos da tecnologia digital, bem como na comercialização de marcas, acessórios e peças 

de vestuário atrativas à estética brega e ao simbolismo bregueiro centrado nas cores 

exuberantes que marcam tal cultura. Isto pode ser compreendido com base na afirmação de 

que, na indústria, “os empresários argumentam que os padrões instituídos e produzidos em 

massa teriam origem nas necessidades próprias dos consumidores, com a diferença de 

serem ora produzidos e difundidos por poucos agentes para milhões de pessoas” (Dias, 

2000, p. 29). 

Em termos mais específicos, o que é possível desenhar como mercado da música 

desse universo brega é um conjunto de articulações que envolve, dentre outros elementos: 
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Uma predisposição dos canais midiáticos, de maneira que é essencialmente 

através desse veículo que o estímulo ao consumo dos produtos chega em proporções de 

grande valor. A mídia sonora é, factualmente, o percurso de estímulo e legitimação da 

presença da música brega na atualidade. Se outrora havia uma predileção por ocultar ou 

mesmo dar pouca visibilidade, atualmente as músicas desse universo permeiam 

significativos pontos na audiência. O despertar do brega como trunfo midiático também 

contribui para instaurar um circuito em desenhamento. 

 

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). 
 

Neste sentido, o compartilhamento das músicas que ocorre de maneira livre, 

proporciona transferências entre fãs, seja através de bluetooth ou mesmo com a simples 

montagem de repertório em dispositivo tecnológico doméstico. Talvez em nenhum outro 

meio musical a circulação desenfreada, sem rigores ou “preocupações” com o debate acerca 

da pirataria e reprodução irregular tenha tanta legitimidade como no universo musical 

brega. Percebe-se o disco, ou mesmo os arquivos musicais, muito mais como souvenir; 

como objeto promocional. 

Por fim, a música se torna legitimada e adentra à ideia de circuito musical 

exatamente por ser a propulsora de acontecimentos permanentes, de serestas corriqueiras de 

fins de semana a espetáculos cênicos musicais ou não. O consumo dos produtos do brega 

está cada vez mais incorporado ao cotidiano. 

 

4 FINALIZANDO 

 

Diante das considerações expostas, são perceptíveis as circunstâncias de 

legitimação do universo brega na contemporaneidade. Do lado das críticas frankfurtianas, o 

brega corresponderia mesmo à produção desenfreada, sem qualificação e sem muito 

criticismo. Soma-se a isso, a proposição apocalíptica (Eco) de que a repetição, o 

transformar pensamento em sentimento rápido e a estimulação do emocional verticalizada 

também seriam produtos de degradação do indivíduo. 
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Por outro lado, tais pensamentos foram desenvolvidos durante um período de 

forte presença empresarial, com mando reconhecido, superior, tendo de um outro uma 

suposta massa receptora, amorfa, sem maiores possibilidades de decidir e pensar sobre os 

produtos que consomem. Mas, considerando as dinâmicas da sociedade contemporânea, é 

evidente que não há a permanência, na sua completude, dessa relação investidor-receptor. 

Há sim uma circulação premente em que os indivíduos podem permitir a si próprios pitadas 

de estrelato. 

A música do universo brega, com suas várias vertentes, é fruto muito mais de 

possibilidades de produção permitidas pela tecnologia disponível do que, simploriamente, 

de projetos de grupos que idealizam um domínio das massas. Com a tecnologia moderna, a 

mobilidade com que se pode adentrar e sair do mundo artístico brega é a mesma de quem 

entra e sai de um programa de auditório em nível nacional. A diferença são os percursos 

para adentrar ao palco. No caso do brega, sua presença independe dos palcos televisivos ou 

da grande mídia. Sua permanência está no fazer diário. 
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