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RESUMO 

 

O presente trabalho pretende mostrar o desenvolvimento da indústria cultural e fonográfica 

no Brasil, no período que se estende de 1930 até 1980, a partir da produção musical no país. 

A análise é feita mais precisamente sob a importância de alguns de gêneros musicais e sua 

representatividade para a sociedade brasileira, vistos como produtos da indústria cultural 

essenciais para a formação cultural geral do país. Nesta abordagem tem-se a música como 

um meio de comunicação, como uma manifestação cultural social, vinculada aos processos 

de produção material que se desenvolvem em um determinado período, tendo como seu 

princípio comunicacional a expressão de valores, interesses, ideais e ideologias, acabando 

por definir e expressar as características de uma sociedade dentro de um determinado 

espaço-tempo. 
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INTRODUÇÃO 

 

 O conceito de cultura, considerado por muitos teóricos como um termo elusivo, 

pode ser analisado através de duas concepções: a humanista e a antropológica. Neste 
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estudo, o conceito de cultura será analisado dentro de sua concepção antropológica que o 

aplica “à trama total da vida humana numa dada sociedade, à herança social inteira e a 

qualquer coisa que possa ser adicionada a ela”. (SANTAELLA, 2010, p. 33). 

 Nestas condições tem-se a cultura como algo que está relacionado com o 

comportamento e os costumes dos indivíduos de uma sociedade, dentro de um determinado 

espaço-tempo e sob domínio de determinadas formas de produção material. Esses costumes, 

que podem ser chamados também de tradição, surgem a partir dos contratos sociais como as 

leis, os códigos de conduta, a criação e conservação da mitologia, religião, política e formas 

de comunicação responsáveis pela manutenção da identidade e transmissão de uma cultura 

para as futuras gerações. O conceito antropológico de cultura pode ser visto, também, em 

anotações do curso “Comunicação, Cultura e Sociedade”, ministrado pela professora 

Rosaly Brito (2007) 5 como: “a expressão simbólica da vida de um determinado grupo 

social sob determinadas condições de produção material, portanto, num determinado 

momento histórico, sujeito às mudanças e dinâmicas forjadas no curso da história”. 

 Essa concepção desenvolvida no início do século XX, embora esteja na base de 

qualquer compreensão de cultura, não é mais tão abrangente para que se possa entender a 

rede hipercomplexa que se desenvolve em torno desse conceito no mundo de hoje. O 

conceito antropológico tornou-se restrito devido às transformações pelas quais a cultura do 

século XX passou, primeiro com a criação de uma “cultura de massa” – a partir da 

revolução técnico-industrial - e, em seguida, com o surgimento dos meios eletrônicos de 

difusão como o rádio e a televisão. Como consequência dessas transformações Jameson cita 

(1988, p. 18) “a abolição de algumas fronteiras ou separações essenciais, notadamente a 

erosão da distinção anterior entre a alta cultura e a chamada cultura de massa ou popular” 

característica do movimento pós-moderno. 

 O movimento pós-moderno e a globalização são os responsáveis pelas mudanças e 

pelo surgimento de novos valores socioculturais observados durante esse período de 

mudanças. A globalização vem complementar a pós-modernidade utilizando os aparatos 

tecnológicos ligados à comunicação e informação – como a televisão, a internet, o 

computador, telefones celulares - para transpor fronteiras nacionais e culturais e 

transformar, assim, o mundo, em uma “aldeia global”, termo criado pelo teórico e educador 

canadense Marshall McLuhan e utilizado por vários autores como Dominique Wolton 

                                                 
5 Curso de “Comunicação, Cultura e Sociedade” ministrado no 1º semestre de 2007, na Faculdade de 

Comunicação Social da Universidade Federal do Pará. 
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(1997), para caracterizar essa redução de tempo e espaço entre as diversas culturas, 

permitindo a livre circulação de informações entre elas. 

 Tal circulação de informações concomitante ao intercâmbio cultural intensificado 

pela globalização e seus aparatos tecnológicos gera uma reorganização na formação 

sociocultural, passando a observar a formação de identidades múltiplas e uma hibridização, 

ou seja, uma aculturação: “quando dois grupos culturais são postos em contato, eles 

absorvem elementos culturais um do outro, ou melhor, os elementos são difundidos entre os 

grupos” (SANTAELLA, 2010, p. 45). 

 Dentro desse contexto há o desenvolvimento da “indústria-cultural”, voltada para a 

comercialização de bens simbólicos. Segundo Ortiz (1994, p. 55)  

a indústria cultural nas sociedades de massa seria o 

prolongamento das técnicas utilizadas na indústria fabril. O 

que quer dizer que ela seria regida pelas mesmas normas e 

objetivos: a venda de produtos. O espírito capitalista e 

racional penetra dessa forma a esfera cultural e organiza a 

produção nos mesmos moldes empresariais das indústrias. 

 

 

1. A INDÚSTRIA CULTURAL E O DESENVOLVIMENTO MUSICAL NO BRASIL. 

 

 O desenvolvimento da indústria cultural ocorreu simultaneamente às forças 

produtivas e a integração nacional, realizada pelos governos vigentes que detinham o poder, 

e, assim, realizavam as transformações na sociedade. Em um contexto mais restrito, 

analisado sob a produção musical no Brasil, a indústria de bens simbólicos surgiu mais 

precisamente sob a importância de alguns gêneros específicos, que também foram 

essenciais na formação cultural geral do país desde a década de 1930 até a década de 1980. 

Assim, a música, antes de ser um produto dessa indústria, pode ser considerada um 

determinante cultural, pois produz sentido de identidade coletiva, apropria-se de uma 

linguagem, utiliza símbolos, compartilha valores, expressa costumes e normas de 

reciprocidade, elementos considerados determinantes por Barnard (apud SANTAELLA, 

2010, p. 38). 

 A produção fonográfica no Brasil ocorreu lentamente até a metade da década de 

1950, quando o país passou por um processo de industrialização considerada tardia, logo, 

não possuía um mercado consumidor e nem uma produção de bens simbólicos significativa 

em relação aos Estados Unidos (EUA) e outros do continente europeu. Somente no período 

que foi de 1969 até meados de 1980 é que esse processo consolidou-se no Brasil, já que é 
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nesse momento que começa a surgir uma realidade socioeconômica que reestrutura, no final 

da década de 1970, os elementos de formação cultural.  

 Com a globalização e o desenvolvimento tecnológico dos meios de comunicação, 

mais precisamente da indústria fonográfica, a música consolidou-se como uma 

manifestação cultural diretamente ligada à indústria do entretenimento, inicialmente com a 

transmissão no rádio, os programas de auditórios, os shows na televisão, e depois com a 

realização de grandes festivais de música como o Rock in Rio e o Rock Brasil – produzido 

pela rádio 98FM de Belo Horizonte, em 1983 (ZEMANOVÁ, 2009). A música, assim como 

todas as outras manifestações culturais de uma sociedade, está vinculada aos processos de 

produção material que se desenvolvem em um determinado período, tendo como seu 

princípio comunicacional a expressão de valores, interesses, ideais e ideologias, acabando 

por definir e expressar as características de uma sociedade dentro de um determinado 

espaço-tempo. 

 O início do desenvolvimento da indústria cultural no Brasil, entre as décadas de 

1930 e 1940, deu-se em um cenário político marcado pelo populismo e pelo surgimento do 

rádio como meio de comunicação de massa, responsável pela mediação entre Estado e 

população, caracterizada por práticas políticas de cunho demagógico, que tinha Getúlio 

Vargas como representante (HAUSSEN, 2001). Segundo estudo realizado por Barbosa 

(2006, p. 4):  

 

    Multiplicando as estratégias da oralidade, o rádio apresenta-

se para o público como uma extensão dos ambientes de sua 

sociabilidade quotidiana, no qual os diálogos, as histórias 

ficcionais e a música passam agora a ser mediadas pela nova 

tecnologia informacional. Assim, a linguagem radiofônica 

ganha no cenário dos anos 1940 a tipologia de uma 

ambiência que já existia no universo cultural do público. 

Radionovelas, programas de auditório, construção de ídolos 

artísticos e mitos políticos invadem o imaginário de um 

público que já havia sido preparado pela extensão massiva 

dos meios impressos nas décadas anteriores. 

 

 

 Nesse contexto a política desenvolvida no país tentava criar um sentimento de 

nacionalidade no povo brasileiro, o que podia ser visto até mesmo nas letras das canções do 

gênero musical de destaque nesse período, como o samba, que inicialmente era alvo de 

críticas e preconceito por parte de intelectuais e alguns setores da classe média, porém, após 
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passar por um processo de intelectualização, passou a ser considerado um „símbolo étnico‟ 

e „símbolo nacional‟ segundo Vianna (apud ZAN, 2001, p. 110).  

 Ainda nesse período, os intérpretes se destacavam ao expressarem o surgimento de 

uma valorização da cultura brasileira, criando um sentimento de identidade no povo. É a 

transformação de um simples Brasil em um “Brasil do meu amor, terra de Nosso Senhor! 

Brasil! Brasil! Prá mim! Prá mim...” (Aquarela, Ary Barroso, 1939). Esse sentimento é 

expresso em algumas músicas através do significado de ideais de nação, povo e libertação, 

depois sofreu mudanças passando a ter conotações romântico-revolucionárias. Mudanças 

que, dentro do cenário cultural musical, deveu-se a crise do modelo populista de formação 

da cultura de massa que entrou em crise no período que vai da década de 1950 até 1960. 

Nesse momento houve a transição de uma política populista, mantida por Vargas, para uma 

política desenvolvimentista sustentada pelo Governo de Juscelino Kubitscheck, que tinha 

como slogan “Cinquenta anos em cinco”, a significar a intenção de modernização do Brasil 

(COUTO, 2006). 

 Sob o governo de Juscelino Kubitscheck, iniciaram-se transformações dentro do 

mercado fonográfico, como a segmentação, além, da difusão do rádio, considerado o 

principal meio de comunicação de massa eletrônico da época. O desenvolvimento de novas 

técnicas acarretaram mudanças na música, ocasionando o surgimento de novos gêneros 

mais populares, como o bolero, o tango, o sertanejo e as marchinhas de carnaval. Nesse 

segmento, nomes como Emilinha Borba, Marlene, Anísio Silva, Ângela Maria, Cauby 

Peixoto, Luiz Gonzaga e Nelson Gonçalves destacaram-se com suas canções mais 

românticas e menos críticas em relação ao samba, como mostra a canção de Nelson 

Gonçalves (1956). 

 Paralela ao surgimento desses novos gêneros musicais surgiu a Bossa Nova, 

produção cultural considerada elitista, consumida pela classe média alta brasileira. 

Caracterizada por uma mistura de jazz, música erudita e música popular brasileira, a Bossa 

Nova traduzia as expectativas de um Brasil moderno. Considerada como uma reformulação 

estética dentro do samba, a Bossa Nova era associada a cantores e compositores como João 

Gilberto, Vinícius de Moraes e Antonio Carlos Jobim, que compunham letras leves e 

descompromissadas, como pode ser visto na canção “Chega de Saudade” composta em 

1958, por Tom Jobim e Vinícius de Moraes.  

 Ainda  na metade da década de 1950, chegou ao Brasil o estilo musical conhecido 

como rock and roll, criado nessa mesma década, no sul dos EUA no pós Segunda Guerra 
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Mundial (ROCHEDO, 2011). Esse ritmo inicialmente misturava elementos musicais do 

blues com o rhythm de origem urbana e o country de origem rural; oriundos dos subúrbios 

de grandes centros urbanos dos EUA, onde grande parte da população era negra e 

marginalizada pela sociedade. O rock era uma forma dos jovens negros expressarem suas 

dificuldades e preconceitos vividos no dia-a-dia, seus sentimentos, sua pobreza, e fazerem 

uma crítica à situação na qual se encontravam, o que significava, à época, a ruptura dos 

jovens com os padrões morais e comportamentais impostos pela sociedade daquele período. 

 No Brasil, já no final da década de 1950, segundo Dapieve (2000, p. 45), o rock era 

representado pelos irmãos intérpretes Celly e Tony Campello, que cantavam versões em 

português das canções americanas “Banho de Lua” (1968) e “Estúpido Cupido” (1959). 

Mas esse gênero só ganhou visibilidade na década de 1980, quando a sociedade já vivia o 

contexto da globalização e as consequências do desenvolvimento científico, tecnológico e 

comunicacional advindas desse processo, o que causava a sua exposição através dos meios 

midiáticos, artísticos e dos espaços conquistados, e com isso, a visibilidade dos cantores de 

rock. 

 Porém, antes da explosão do pop rock na década de 1980, o Brasil passou por uma 

radicalização no seu processo político associado à crise do modelo populista, que teve como 

consequência o golpe político de 1964. Este foi um fato importante à cultura musical 

nacional, posto que, como expressão popular, a música se viu em censura a tudo que ia 

contra o Estado vigente, diante da instauração de uma ditadura militar no país organizada 

pelo então ex-presidente Getúlio Vargas (ORTIZ, 1994).  

O movimento cultural pós-64 se caracteriza por duas 

vertentes que não são excludentes: por um lado se define pela 

repressão ideológica e política; por outro, é um momento da 

historia brasileira onde mais são produzidos e difundidos os 

bens culturais. Isso se deve ao fato de ser o próprio Estado 

autoritário o promotor do desenvolvimento capitalista na sua 

forma mais avançada. (ORTIZ, 1994, p. 115) 

  

 Durante esse período de repressão cultural e artística nota-se – propositalmente ou 

não – uma participação mais ativa dos artistas em defesa da liberdade de expressão e da 

democracia. Nesse contexto, além de mudanças políticas houve também a transição entre os 

gêneros musicais conhecidos como Bossa Nova e o Tropicalismo, momento visto como 

renovação musical radical. Segundo Napolitano (2002), “Ao longo deste ciclo, surgiu e se 

consagrou a expressão Música Popular Brasileira (MPB), sigla que sintetizava a busca de 

uma nova canção que expressasse o Brasil como projeto de nação idealizado por uma 
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cultura política influenciada pela ideologia nacional-popular e pelo ciclo de 

desenvolvimento industrial, impulsionado a partir dos anos de 1950”.   Essa mudança é 

visível nas letras de canções como “Opinião”, da compositora Nara Leão, de 1964, 

composta assim que a cantora rompe com o movimento da Bossa Nova. 

 O engajamento e a articulação de músicos com a política que se desenrolava no país 

tinham como consequência uma politização de várias partes da população associada ao 

caráter ainda incipiente da indústria cultural. Porém, ainda na década de 1960, ganhava 

destaque outro gênero musical que havia chegado ao Brasil na década de 1950 (como já 

dito anteriormente), o rock; em uma nova roupagem, agora chamada o “iê-iê-iê” da Jovem 

Guarda, a denominação surgia a partir de um programa musical transmitido pela TV 

Record, em 1965 (ROCHEDO, 2011, p. 114). O programa era comandado pelos músicos 

Roberto Carlos, Wanderléia e Erasmo Carlos que se transformaram nos principais nomes 

deste movimento.  

 Os cantores da Jovem Guarda em sua maioria vinham do interior, os impunha certa 

distância da politização ocorrida nas faculdades e na capital, descentralizando o repertório 

do cunho político; mas, também voltado para o público jovem, repercutia canções de letras 

ingênuas e românticas, observada na canção de Roberto Carlos lançada em 1967: “Como é 

grande o meu amor por você”. 

 Esse movimento ganhou impulso e visibilidade, pois teve como suporte a rede 

televisiva, que neste período começara a se tornar mais acessível para as classes populares, 

além dos programas de auditório que faziam sucesso entre o público. Porém, apesar deste 

sucesso, outros segmentos da MPB criticavam a Jovem Guarda, pois alegavam que a esta 

era apenas a reprodução de um produto importado dos Estados Unidos.  

 Já por volta de 1967, surgiu outro movimento contrário ao grupo conhecido como 

“Canção de Protesto”, o Tropicalismo, que acrescentou à MPB elementos estéticos do pop 

rock. Ele tinha como seus representantes, na música, intérpretes como Caetano Veloso, 

Gilberto Gil, Torquato Neto, Os Mutantes e Tom Zé, que faziam uma autocrítica à MPB e 

aos elementos nacional-populares, porém não rompiam com o nacionalismo. 

 Para Zemanová (2009), a música “Alegria, Alegria” que tinha como objetivo de seu 

compositor, Caetano Veloso, ser uma música que expressasse a nova fase da música 

popular brasileira, foi considerada um marco inicial do movimento Tropicalista por ter 

causado uma reação eufórica na platéia ao ser apresentada por Caetano e Gilberto Gil no 

Festival de Música Brasileira criado pela TV Record, em 1967. O sucesso da canção pode 
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ser observado na citação: “Imediatamente após o festival, “Alegria Alegria” era tocada nas 

rádios de todo o país. Transformou-se em hit, ultrapassou a marca de 100 mil cópias 

vendidas.” (ZEMANOVÁ, 2009, p. 16). 

 Nos anos de 1970, há uma volta do rock com uma nova tendência, que traz como 

representantes grupos como Os Mutantes, Secos & Molhados, 14 Bis, e compositores como 

Raul Seixas, Rita Lee e Ney Matogrosso, porém somente nos anos de 1980 é que esse 

gênero adquiriu características mais definidas. A fase que se estendeu de 1969 até a metade 

da década de 1980 foi marcada pela consolidação da indústria cultural no país, pois nesse 

momento o Brasil passava por um período de redemocratização (ROCHEDO, 2011). A 

abertura política significou uma maior produção de bens simbólicos, especialmente da 

música, assim como seu consumo, já que não havia mais o Estado para censurar as 

produções artísticas e culturais. 

 Antes da instauração de uma democracia em 1985, a cultura e o povo brasileiro 

passaram por um golpe militar com o decreto do Ato Institucional nº5 (AI-5), que tinha 

como função censurar toda produção cultural artística informacional (jornais e revistas) e 

atitudes da sociedade que fossem contra a ditadura de Getúlio Vargas. Esse contexto de 

repressão não significou a estagnação ou a aceitação do povo, ao contrário, movimentos 

contra a ditadura surgiram em vários setores da sociedade e estes sofreram com a violência 

das tropas militares do Estado. 

 Nesse período, segundo Zemanová (2009, p. 25) “deflagraram-se as primeiras 

prisões de intelectuais e activistas, cassações políticas, actos da censura”. Dentre os 

exilados e presos estavam compositores como Caetano Veloso e Gilberto Gil, pois sua 

música foi um dos instrumentos utilizados pra exprimir o sentimento de descontentamento 

vivido pela sociedade brasileira desse período. Ainda dentre os compositores e cantores que 

se destacaram nesse movimento está Chico Buarque de Holanda, com suas canções de 

protesto como “Cálice”, que foi censurada nesse período e só foi lançada em 1978. 

 Na década de 1980, a sociedade brasileira já vivia o fim da Ditadura Militar e a 

criação da Nova República, o que proporcionou mudanças sociais como o surgimento de 

novas organizações da sociedade civil e política. A juventude desse período passara a 

infância e parte de sua adolescência sob o Regime Militar, assistindo aos acontecimentos 

desse momento político, vivência que atuou como base para as letras de contestação e 

crítica política expressas através do rock. É a partir desse momento que o rock adquire 
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características brasileiras, já não sendo mais apenas uma repetição do rock americano e 

europeu como no final da década de 1950.  

 Os roqueiros brasileiros cantavam as inquietações, as mudanças, a contradição e a 

insatisfação com a política do país, cantavam a crise econômica pela qual o Brasil passava 

em resultado de uma inflação, criticavam os padrões de comportamento impostos pela 

sociedade, além de expressar uma juventude mais humanizada, não só voltada para a 

política, mas também às relações afetivas. Ou seja, o rock veio para complementar e 

unificar os jovens que já viviam uma tendência nacionalista e que se afirmava, de modo 

mais visível, nas atitudes, vivências e práticas sociais; apesar desse período ser conhecido 

como “Geração Coca-cola” - caracterizado pela forte influência norte-americana na cultura 

brasileira que pode ser notada no próprio nome dado a essa geração, que faz referência a 

uma absorção de uma cultura massiva através dos “enlatados”, categoria que no Brasil, 

remete tanto às comidas não saudáveis quanto às séries de televisão” (ROCHEDO, 2011, p. 

98). Isso é possível ver com o surgimento de compositores com uma visão crítica contrária 

a essa situação, como o demonstrado na canção “Geração Coca-cola” de Renato Russo, 

cantor e compositor do grupo Legião Urbana, na década de 1985. 

 BRock, como ficou conhecido o rock brasileiro da década de 1980 (sigla criada pelo 

jornalista Arthur Dapieve 6), representava a rebeldia juvenil marcada pelo fim da Ditadura 

Militar e pela mobilização nacional em torno das eleições diretas; e mais que isso, refletia a 

consolidação da cultura de massa no Brasil, associada à intensa urbanização e  

à expansão da indústria cultural. Esse gênero musical estava intimamente relacionado aos 

jovens, já que estes eram quem o produziam e consumiam, tendo como consequência a 

criação de uma percepção mais politizada e crítica entre a classe, em relação ao processo 

político e social pelo qual o país passava - a transição da Ditadura Militar, conhecida 

também como “anos de chumbo” para a Democracia.  

 O rock cria um sentimento de coletividade que surge devido às afinidades dos 

jovens com as canções e com o estilo de vida pregado por esse gênero musical, e isso tem 

como resultado a transformação de cantores e bandas em ícones e ídolos de uma geração, 

mitos culturais. A autora do artigo “O filhos da Revolução: A juventude urbana e o rock 

brasileiro dos anos 1980”, Aline Rochedo (2011, p. 16), descreve essa identificação dos 

jovens com ritmo:  

                                                 
6 DAPIEVE, 2000. 
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Os artistas, ou grupo de artistas, que interpretam esse gênero 

contribuem de forma significativa para intensificar a 

identidade da juventude. Estes promovem um vínculo entre o 

estilo do rock, quem o representa e os que com ele se 

identificam. 

 

 A necessidade de um sentido coletivo entre os jovens pode ser observada como uma 

característica da pós-modernidade, a qual nega o individualismo e coloca a música como 

um elemento unificador ao envolvimento da sociedade com as questões políticas que 

ocorriam naquele tempo nas principais capitais brasileiras, centros da efervescência política 

e cultural como São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília. Capitais estas que originavam as 

principais bandas de rock brasileiras dos anos 1980, como a “Plebe Rude”, o “Capital 

Inicial” e a “Legião Urbana”, em Brasília; os “Paralamas do Sucesso”, a “Blitz” e o “Barão 

Vermelho”, no Rio de Janeiro, e os “Titãs”, “Revolução por Minuto” e o “Ultraje a Rigor”, 

em São Paulo. 

 O sucesso das bandas de rock e a consequente consolidação de uma indústria de 

bens simbólicos no Brasil - junto com o desenvolvimento de uma indústria do 

entretenimento - transformou a música em um dos principais produtos da indústria cultural, 

o que acabou atraindo a atenção de empresários, que, se aproveitando das características 

fundamentais do rock - como a coletividade, a juventude, a diferença do usual - criaram 

grandes festivais de música para o encontro de bandas e fãs, como os que ficaram mais 

conhecidos e que perduram até os dias de hoje, o Rock in Rio e o Pop Rock Brasil. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este estudo objetivou mostrar como as produções músicais brasileiras e seus vários gêneros, 

que se desenvolveram entre as décadas de 1930 e 1980, desenvolveram-se juntamente ao 

surgimento de uma indústria de bens simbólicos e fonográfica no Brasil. A música é 

observada como um elemento que representa um papel importante para a formação cultural 

da sociedade das épocas nas quais se desenvolveram. Tranformandos-se em um meio de 

comunicação eficaz entre os artistas e o público, um meio de difusão de idéias e  ideais 

políticos. A produção musical é responsável, também, por realizar a criação de uma 

identidade coletiva, contar a história de uma sociedade através de suas a canções já que 

estas expressam valores e costumes de uma determinada época.  
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