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RESUMO 
 

 
A tese procura desenvolver um modelo compreensivo para análise dos processos de 

rotulação que envolvem as práticas culturais da música popular massiva. Partindo da 

autonomeação de críticos e fãs de rock, que assumem suas práticas como pertencentes 

ao gênero indie rock, o trabalho aborda os processos de rotulação do mundo da música 

como um complexo processo de comunicação que serve de base para a partilha de 

experiências musicais, valores ideológicos, lógicas comerciais e partilhas sociais 

presentes na produção, no consumo e na circulação dos produtos midiáticos. Assim, 

procura-se observar como o rótulo indie rock configura tensões, disputas e negociações 

que envolvem as inter-relações entre autonomia criativa e estratégias de mercado dentro 

da indústria da música. Na busca de um entendimento do processo de comunicação da 

música, a pesquisa lança mão de estudos sobre música de autores como Simon Frith 

(1996, 2001), Franco Fabbri (1981, 1996, 2001, 2004), David Hesmondhalgh (1999), 

Matthew Bannister (2006), Jeder Janotti Júnior (2003, 2004, 2006, 2008, 2009, 2010), 

Felipe Trotta (2005, 2008, 2010), Simone Pereira de Sá (2004, 2006, 2009), Michael 

Herschmann (2005, 2007, 2010), João Freire Filho (2006, 2007), no sentido de construir 

uma trajetória histórica, ideológica e social das classificações das expressões musicais, 

para que possamos compreender por que uma determinada comunidade de 

conhecimento identifica a experiência do indie rock com a ideia de gênero. Questões 

como circular em selos independentes, estar fora de programas de televisão, usar a 

internet como forma de circulação, não fazer parte do mainstream, gravações com a 

poética de home studio, uso de muitas guitarras, de vocais suaves, de letras mais 

existencialistas, do hibridismo musical, do minimalismo, das distorções, da autonomia 

criativa, da originalidade são algumas marcas que fazem com que esta comunidade 

perceba e identifique determinadas sonoridades como indie rock e o associe à ideia de 

gênero. Entretanto, não nos importa nesta pesquisa a perspectiva classificatória do 

gênero, e, sim, como se dão as classificações para a funcionalidade do processo de 

comunicação da música. Meu objetivo é a compreensão desta experiência da ideia do 

que é indie rock para uma comunidade de conhecimento formada por músicos, 

produtores, críticos e consumidores. 

 

Palavras-chave: música popular massiva; gêneros; consumo cultural; valoração; indie 
rock 



  
 

ABSTRACT 

 

The thesis seeks to develop a comprehensive model for analysis of processes that 

involve labeling the cultural practices of mass popular music. Starting from the self-

appointed critics and rock fans, who take their practices as belonging to the indie rock 

 genre, the paper addresses the processes of labeling the music world as a  complex 

 communication process that underpins the sharing of musical experiences,  ideological 

values, social divisions, and business rationale present in the production, consumption 

and  circulation of media products. Thus, we attempt to observe how the label indie rock 

set tensions, disputes and negotiations involvingt he interrelations between   autonomy   

and creative marketing strategies within the music industry. In order to gain an 

understanding of the process of communication in music, this research makes use of 

studies of music by authors such as Simon Frith (1996, 2001), Franco Fabbri (1981, 

1996, 2001, 2004), David Hesmondhalgh (1999), Matthew Bannister (2006), Jeder 

Janotti Júnior (2003, 2004, 2006, 2008, 2009, 2010), Felipe Trotta (2005, 2008, 2010), 

Simone Pereira de Sá (2004, 2006, 2009), Michael Herschmann (2005, 2007, 2010), 

and João Freire Filho (2006, 2007) to trace the ideological and social history of 

classifications of musical expressions so as to understand why a particular community 

of knowledge identifies indie rock with the idea of a genre. Issues such as that of 

circulating independent labels, existing outside of mainstream television, using the 

internet as a form of circulation, not being part of the mainstream, home recording, use 

of many guitars, soft voices, more existential lyrics, musical hybridism, minimalism, 

distortions, creative autonomy, and originality are some of the traits that enable this 

community to perceive and identify certain sounds as indie rock and associate it with 

the idea of the genre. However, we are not concerned here with the classificatory aspect 

of genre, but rather how classifications contribute to the process of communication in 

music. My objective is to understand the experience of the idea of what is indie rock for 

an informed community comprised of musicians, producers, critics and consumers. 

 

Keywords: mass popular music; genres; cultural consumption; valuation; indie rock 
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INTRODUÇÃO 
 

 

A opção por estudar música dentro do ponto de vista da comunicação nasceu 

durante o projeto de mestrado, quando comecei a fazer parte do grupo de pesquisa em 

Mídia e Música Popular Massiva, coordenado pelo professor Jeder Janotti Júnior. 

Durante a pesquisa de mestrado, fui aconselhada por minha orientadora, Itania Maria 

Mota Gomes, a uma aproximação com este grupo, pois suas pesquisas e estudos eram 

direcionados para a música, juventude e meios de comunicação. A aproximação tinha 

como objetivo um aprofundamento em questões relacionadas com a música visando a 

um maior entendimento da representação da juventude no suplemento Folhateen do 

jornal Folha de S. Paulo, foco de minha pesquisa do mestrado. 

A leitura inicial de Simon Frith (1996) foi fundamental para a familiarização da 

música como objeto de estudo para o doutorado. As reuniões semanais me aproximaram 

de outros autores, como Franco Fabbri (1981), Felipe Trotta (2008), Simone Pereira de 

Sá (2009), João Freire Filho (2006), e fui aprofundando os estudos no trabalho de 

autores que já tinha utilizado no mestrado, como Stuart Hall (2002), Micael 

Herschmann (2007) e Jesus Martín-Barbero (2001). Este processo de imersão nos 

estudos da música popular massiva foi essencial para a escolha do tema da elaboração 

da tese no qual refletisse sobre o processo de comunicação da música popular massiva. 

Também não posso obliterar o meu cotidiano profissional dentro de uma redação 

de jornal, trabalhando em uma revista de jornalismo cultural, o que possibilita o contato 

direto com experiências culturais compartilhadas entre artistas, produtores, críticos e 

fãs. Esta prática auxiliou na opção por um mergulho acadêmico no estudo de produtos 

culturais massivos, que se mostrou importante para o entendimento de como os 

discursos sobre a valoração dos produtos culturais estão presentes nos meios de 

comunicação, representando determinados tipos de gostos, identidades e ideologias. 

Nesta pesquisa, percebemos que uma comunidade de conhecimento (FRITH, 

1996) formada por músicos, produtores, críticos e fãs classifica determinadas 

sonoridades como o “gênero” indie rock. Partimos da perspectiva da utilização por estes 

atores sociais que transitam neste universo do termo gênero para indie rock para 

entender as implicações sociais e ideológicas deste uso no processo de comunicação da 

música.  
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 Desta forma, esta tese pretende desenvolver um modelo compreensivo de análise 

dos processos de rotulação a partir das práticas culturais da música  popular massiva, 

especificamente do indie rock. Percebemos, ao longo da pesquisa, que os discursos de 

críticos, fãs e músicos revelam um complexo processo de partilha de experiências, 

valores e lógicas e, portanto, permitem observar as disputas específicas sobre autonomia 

criativa e estratégias de mercado do que essa comunidade de conhecimento entende por 

indie rock. Nosso objetivo é apresentar os elementos que compõem o indie rock como 

gênero, discutir a constituição discursiva de um gênero como indie rock e não fazer uma 

análise de objeto. 

Para chegar a determinadas conclusões, percorri, a partir do indie rock, um 

roteiro de conceitos sobre gêneros, consumo cultural, gostos, valor, identidades; e o 

estudo de autores como Simon Frith e Franco Fabbri que refletem sobre o gênero no 

ambiente da música popular massiva foram essenciais na demanda por respostas para 

minha hipótese de pesquisa. Noções teóricas pautadas na cultura do consumo e no 

gênero foram usadas por ser mais apropriadas para entendimento das sociedades 

contemporâneas. Também foram feitos um mapeamento histórico do rock desde seu 

surgimento nos anos 1950 até os dias atuais e a análise de críticas em jornais, revistas, 

sites e blogs na busca do sentido do significado de indie rock para essa comunidade de 

conhecimento. 

Os Estudos Culturais foram aplicados como ferramenta teórica para a 

compreensão do processo comunicativo da música, e este trabalho se debruça na 

tentativa de entender os significados que a ideia de indie rock como gênero tem para 

uma determinada comunidade formada por músicos, produtores, fãs e críticos para 

assim compreender o funcionamento do processo de comunicação da música dentro da 

cultura popular massiva, a partir do uso de rotulações. Assim, os capítulos discutem a 

noção e problemas com o conceito gênero; rock; consumo; tecnologia; critica e circuitos 

indies. 

O percurso para compreender este problema tem início no primeiro capítulo, no 

qual é feita uma reflexão sobre noções teóricas de gêneros culturais. Neste capítulo, a 

partir da leitura de autores como Calabrese (1987), Martín-Barbero, Hall, Verón (1996), 

Neale (1990), realizo uma reflexão sobre o gênero como organizador da cultura popular 

massiva e a relação que ele estabelece entre produção e consumo. Busco compreender 

como questões sociológicas e ideológicas são fundamentais para a compreensão de um 

gênero. Também neste capítulo, aprofundo as perspectivas de Fabbri e Frith sobre o uso 
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dos gêneros na música popular massiva, sobre as regras e convenções propostas para as 

classificações das expressões musicais. Os autores colocam a importância das 

comunidades musicais e de conhecimento na decisão das rotulações e da adoção da 

ideia de um gênero dentro do ambiente da música popular massiva que envolvem 

aspectos sociais e ideológicos e a forma complexa como esta comunidade se apropria da 

música. 

O segundo capítulo se debruça sobre a história do rock desde o seu surgimento 

na década de 1950, apontando as contradições que sempre acompanharam o gênero. 

Ainda neste capítulo, busco entender o surgimento da música independente atrelada à 

ideia do rock independente e da formatação do indie rock como uma expressão musical. 

O objetivo é tentar compreender o que caracteriza o rótulo indie rock para, assim, 

desvendar o que é indie e o que é rock dentro da música popular massiva. Nesta 

perspectiva, percebo que o rock sempre convive com a contradição de ser uma música 

autêntica e comercial. A partir deste aspecto, são feitas reflexões do que passa a ser 

rotulado como indie rock na década de 1980. Neste capítulo, autores como Shuker 

(1999), Bannister (2006) e Hesmondhalgh (1999) ajudam a compreender o surgimento 

de uma comunidade de conhecimento em torno do indie rock e como esta comunidade 

identifica esta rotulação, quais modos de produção e circulação são fundamentais para a 

origem de uma sonoridade que é identificada por músicos, produtores e fãs como um 

gênero. 

Entender o consumo da música na perspectiva da cultura popular massiva é o 

que me proponho no terceiro capítulo. O surgimento da indústria fonográfica é um 

elemento-chave para compreender a origem dos gêneros para classificar as canções. 

Faço, aqui, uma divisão entre a indústria da música e a indústria fonográfica, 

percebendo que a segunda é parte da primeira, mas que se tornou fundamental nas 

classificações das expressões musicais. Também não oblitero neste capítulo a crise da 

indústria fonográfica no século XXI e como isto provocou novas práticas de consumo 

musical. Esta discussão torna-se importante, e o diálogo com autores como Negus 

(2001), Herschmann (2007) é essencial para perceber como as configurações de 

consumo afetam a produção musical. Ao consumirmos música, compartilhamos 

experiências sociais, ideológicas, geográficas, por esse motivo percebemos que o gênero 

torna-se um instrumento para atender à diversidade mercadológica da indústria musical, 

que envolve questões complexas, divisões ideológicas e conflitos.  
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A música ao ser consumida articula relações sociais e gera determinados 

sentidos. Por isso, também, pontuo neste capítulo as novas formas de escuta de música e 

como isto implica outros tipos de sociabilidade em torno do consumo musical. Estas 

questões são importantes para entender como o mercado da música articula uma rede 

social, econômica e ideológica que é, também, individual e coletiva. Esta abordagem 

interessa porque ajuda a voltar o olhar para os gêneros na forma mais direta pela qual a 

musica é disponibilizada para compra e consumo. 

O quarto capítulo aborda a relação intrínseca entre música e tecnologia. Neste 

momento da tese, procuro compreender que suportes, como o fonógrafo e o gramofone, 

e formatos, como o vinil e o MP3, foram fundamentais para o surgimento de gêneros na 

música popular massiva. A partir de autores como Théberge (1997,2001), Sterne 

(2010), Simone de Sá (2009), Tosta Dias (2000), tento compreender a influência da 

tecnologia na criação musical. Percebo que as mudanças ocasionadas por conta dos 

avanços tecnológicos têm mantido intactos alguns formatos culturais. Isso ajuda a 

refletir que a ruptura nos processos de distribuição e circulação parece não impactar, 

ainda, no formato canção e álbum. Mas compreendo que suportes, instrumentos, 

softwares são peças fundamentais nas transformações da música popular massiva. O 

que nos interessa neste capítulo é pensar como estas tecnologias permitem pensar e 

experimentar música e como elas influenciam em gêneros, artistas e público. 

Entender o julgamento de valor da música é o propõe o quinto capítulo desta 

tese. Percebo que parte do prazer em ouvir música está na forma como ela é julgada. 

Quando se opta por ouvir indie rock, está-se compartilhando gostos e conhecimentos e 

posicionando-se socialmente. Para esta pesquisa, o julgamento de valores dos produtos 

culturais é um elo fundamental para o entendimento da ideia do indie rock como gênero 

por uma comunidade de conhecimento. Percebo que são necessárias variadas 

competências para se ter a experiência em determinado gênero e atribuir-lhe o valor de 

bom ou ruim. Observei como as classificações são ferramentas fundamentais para 

valorar a música e criar vínculos de identificação.  

Neste capítulo, abordei a questão da autenticidade e como cada gênero tem a 

própria autenticidade. Ao tensionar com o rock hegemônico, o indie rock se posiciona 

como uma música original, autêntica, não-cooptada, uma posição que faz com que se 

tenha certa valoração e uma posição em um mercado de nicho. Percebo que as 

apropriações sonoras implicam a capacidade de compreender sobre o que é criativo para 

aquele gênero e o que não é. Ao se fazer a escolha por um gênero, estamos investindo 



 

 

5 

 
 

afetos através de valores e autenticidades vinculadas àquelas expressões musicais. Ao 

destacar a “sua” autenticidade, o indie rock usa uma estratégia para atender a interesses 

de uma audiência que compartilha os mesmos valores. Todo gênero afirma sua 

autenticidade através da articulação de valores diferentes reconhecidos pelo julgamento 

social dos seus ouvintes.  

Neste capítulo, abordei a compreensão de identidades conectadas a um produto 

midiático e como elas se materializam em um fenômeno musical. Quando um sujeito se 

identifica com determinada música, também está respondendo a uma necessidade 

identitária em relação àquele ritmo, àquelas letras, à performance da banda, àquele 

discurso. Cada gênero tem suas regras de classificação, que são compartilhadas por 

determinadas comunidades; assim, transitar em meio ao indie, identificar-se com o indie 

rock é fazer vibrar uma série de experiências sensíveis, que envolvem o espaço de 

consumo musical, as trajetórias construídas nas redes sociais e nos tecidos urbanos, o 

tempo de escuta e de dedicação à música. 

No sexto e último capítulo, busquei entender as trajetórias musicais do indie 

rock levando em conta que as fronteiras que separam as categorias musicais são 

imprecisas e que o gênero não dá conta de compreender sozinho o amplo e complexo 

processo de comunicação da música. Entretanto, a partir de reportagens em jornais, 

revistas, blogs e sites e da análise de produtos culturais lançados por quatro bandas 

reconhecidas pela rotulação de indie rock, tentei mapear marcas que fazem com que 

uma comunidade de conhecimento compartilhe a ideia de gênero para o indie rock. São 

os produtos e as análises feitas por músicos, produtores, críticos e consumidores que 

fazem com que esta expressão musical seja percebida e entendida como um gênero. 

Na tentativa de entender como o indie rock foi forjado por uma comunidade de 

conhecimento, volto à década de 1960 e ao primeiro disco da banda Velvet 

Underground (Velvet Underground & Nico) para compreender o que passa a ser 

conhecido como indie rock nos anos 1980. Reportagens e críticas apontavam a música 

do Velvet Underground como nova, experimental, “artística”, considerada a vanguarda 

do rock. Ao apontar seu olhar para uma música que cria uma tensão com o rock 

hegemônico, o Velvet posiciona-se no mercado como uma banda alternativa ao 

estabelecido, que faz uma música criativa, que se coloca em uma posição de distinção 

ao que é comercial, trazendo para si a ideia de autonomia criativa no rock que vai 

influenciar a cena de indie rock de todo o mundo a partir dos anos 1980, solidificando 

assim um mercado de nicho. 
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Na terceira parte deste capítulo, analiso quatro obras de quatro bandas, a Sonic 

Youth, a Pelvs, The Strokes e a brincando de deus, que são percebidas por uma 

comunidade de conhecimento (FRITH, 1986) como peças fundamentais do indie rock. 

A Sonic Youth por ser uma das primeiras a incorporar valores, sonoridades, ideologias 

que passaram a ser compartilhadas como indie rock. A Pelvs por ser uma das primeiras 

bandas brasileiras a se estabelecer como indie rock em contraponto ao rock estabelecido 

brasileiro, o chamado BRrock. The Strokes porque atualiza a ideia de indie rock do 

século XXI ao voltar a fazer um rock básico e estabelecer sua independência a partir de 

um fortalecimento de autonomia artística. E a banda baiana brincando de deus, que 

enfatizando o uso de guitarras altas e distorcidas, canções cantadas em inglês e a atitude 

de manter toda a produção sob seu controle, tornou-se um ícone do rock independente 

brasileiro.  
Durante a pesquisa lançamos mão de rotulações usadas por jornais como Folha 

de S. Paulo,  A Tarde, The New York Times, The Guardian, revistas como Rolling 

Stones, The Spin, The Melody Makers e sites que analisam estes produtos como indie 

rock. Nesta perspectiva, este estudo procura revelar detalhes de autenticidade e 

estratégias de consumo do indie rock e tenta dar conta dos diferentes pontos da cultura 

propostos pelos estudos culturais: produção, consumo, regulação, representação, 

identidade. 
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I GÊNEROS 
Sem música a vida seria um erro. 

(NIETZSCHE, 1883) 
 

1 Os significados dos gêneros para a compreensão dos processos 

comunicacionais da cultura popular massiva 
 

Qual a lógica de etiquetar produtos? Para que servem estas etiquetas? Estas 

questões são importantes dentro do ambiente da cultura popular massiva1, que necessita 

do uso de categorias para o consumo massivo de produtos culturais para um público 

amplo, alimentado por indústrias que seguem os gostos desta audiência muito mais do 

que os formata. Nesta pesquisa, estudamos a questão das classificações para 

compreender melhor os processos comunicacionais da música popular massiva2. 

Rotular, classificar, generalizar são caminhos que ajudam a configurar as 

práticas de comunicação. É parte de uma vocação da cultura popular massiva rotular os 

produtos para que os mesmos sejam compreendidos pela audiência e, assim, definir o 

processo de produção de sentido. Do mesmo modo que embalar um produto pressupõe 

um direcionamento para o público-alvo, ordenar os produtos permite aos consumidores 

afirmarem-se culturalmente diante de uma infinidade de possibilidades de consumo. 

Identificar o rótulo de uma canção, por exemplo, significa responder às questões sobre 

consumo, produção e gosto. “É através dos gêneros que nós experimentamos a música” 

(FRITH, 1996, p. 95)3. 

O gênero possibilita pensar no que se ouve, como se vê determinado produto, 

como ele é embalado, quais valores são incorporados e quais identidades são 

formatadas. Entretanto, apesar de amplamente utilizado por fãs, críticos, músicos, 

diversos exemplos no mundo da música popular massiva mostram as dificuldades em 

definir o que é um gênero musical. Quando o cantor e compositor Caetano Veloso faz 

                                                
1 Os estudos brasileiros e franceses, como lembra Janotti Júnior (2006), observam uma distinção entre 
cultura popular (de feições folclóricas ou nativistas), produzida independentemente dos grandes 
conglomerados multimidiáticos, e a cultura pop (popular mediática), que englobaria a cultura mediática 
surgida no século XX. 
2 Música Popular Massiva é compreendida aqui como um ambiente midiático que envolve formatos 
culturais e de armazenamento da música, relacionados ao desenvolvimento de aparelhos de produção, 
reprodução, circulação e gravação musical, que envolvem lógicas mercadológicas da indústria da música 
e diferentes modos de execução e audição relacionados a esta ambientação (JANOTTI JÚNIOR, 2006). 
3 Todas traduções são da autora. 
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um disco de rock, o álbum Cê (2006), ele não deixa de ser visto como um cantor de 

Música Popular Brasileira (MPB), mesmo apresentando-se com um power trio formado 

por guitarra, baixo e bateria. O comentário do jornalista Luiz Fernando Vianna (2006), 

da Folha de S.Paulo, aponta que práticas musicais e culturais nem sempre estão restritas 

às convenções do gênero: 
 
"Cê" é mais um "disco de Caetano" do que um "disco de rock", como está 
sendo chamado − até pelo próprio, embora com ressalvas. Nem todas as 
faixas têm uma sonoridade claramente de rock, e não há uma apologia ao 
gênero. Há, sim, a adoção de uma postura rock, a começar pelo trio guitarra-
baixo-bateria que é à base do CD.  
É "disco de Caetano" porque mantém, para usar palavras que ele adota no 
release, a "atitude desabusada" nascida no Tropicalismo e um "interesse pela 
cultura de massas dominante" sem submeter-se a ela (VIANNA, Luiz 
Fernando, Ilustrada, Folha de S.Paulo, 07/09/2006). 
 

O que observamos neste comentário é que a atitude adotada por Caetano e o uso 

de instrumentos típicos do rock não lhe conferem o rótulo de roqueiro ou de disco de 

rock. Ele, mesmo quando canta rock e posiciona-se como roqueiro, é um cantor de MPB 

e assim é visto por seus fãs e críticos culturais. Lobão fez um disco de samba, Cuidado! 

(1988), com a participação da bateria da escola de samba Estação Primeira de 

Mangueira, mas o uso de cuícas e tambores não transformou Lobão em um cantor de 

sambas, ele não deixou de ser um roqueiro porque sua atitude está muito mais ligada ao 

rock do que ao samba. Estes exemplos apontam que há muito mais questões envolvidas 

no processo classificatório dos produtos culturais, como ideologia, marcas de produção, 

atitude, filiações a determinadas tradições, que não restringem uma canção, um disco ou 

um artista estritamente ao gênero musical. Entendemos que a ideia de gênero − quando 

alargada para além das especificidades textuais do gênero musical − comporta 

manifestações como indie rock, Música Popular Brasileira (MPB), forró, entre outras. 

Nesta perspectiva, não importa ao tipo de estudo apresentado nesta tese se tal 

obra pertence de fato a um determinado gênero, e sim procurar entender a importância 

dos processos classificatórios para a criação de ambientes da comunicação e o 

significado do termo gênero para os atores sociais envolvidos neste processo. Enquadrar 

é uma tentativa, dentro deste mundo de possibilidades da cultura popular massiva, de se 

buscar uma acessibilidade para determinado produto, de torná-lo disponível. Desta 

forma, este estudo em nenhum momento tem a pretensão de apontar o indie rock como 

um gênero, mas sim pensar os processos de comunicação da música popular massiva a 

partir dos processos de rotulação, especificamente em relação à funcionalidade das 
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classificações para a comunicação da música, que faz com que músicos, críticos 

culturais, fãs e ouvintes classifiquem determinadas canções como indie rock.  

Percebemos que uma comunidade de conhecimento (FRITH, 1996) formada por 

músicos, críticos e consumidores que transitam neste universo musical classifica 

determinadas sonoridades como o “gênero indie rock”. Nesta pesquisa, procuramos 

perceber que, de onde se olha e como se olha, o indie rock pode ser visto, em certas 

posições culturais, como um gênero. Em uma reportagem sobre apresentação da Two 

Door, a jornalista da Folha de S.Paulo Carol Nogueira usa o termo gênero para falar de 

indie rock: 
 
Em outros Carnavais, o indie rock já foi pesado e triste. Mas, de alguns anos 
para cá, o gênero ganhou ares de "verão com amigos na praia". 
Enquanto algumas bandas apostam em guitarras estridentes e frenéticas, 
como Foals, outras abraçam o afropop, como Vampire Weekend e Yeasayer. 
Nesse cenário, não foi difícil associar o gênero a músicas mais leves e 
alegres. Pronto, estava cunhado o termo "micareta indie". 
E se este fosse, de fato, um gênero, seu maior expoente seria a banda Two 
Door Cinema Club, que vem ao Brasil para duas apresentações 
(NOGUEIRA, Carol, Folha de S.Paulo, Ilustrada, 26/11/2011/ http:// 
www1.folha.uol.com.br/fsp/ilustrad/fq2601201116.htm). 
 

O exemplo acima tem o intuito de nos ajudar a entender o que os significados 

construídos dentro da lógica classificatória para produtos culturais usada por fãs, 

blogueiros, ouvintes, críticos, jornalistas, produtores e músicos é também uma forma de 

se lidar com a música, uma forma de dar conta de experiências compartilhadas. No caso 

acima, a jornalista Carol Nogueira (2011) cita outras bandas, fala de como o “gênero” 

modificou a sua sonoridade ao longo dos anos, o que nos permite entender que a rede 

envolvida neste processo compartilha de uma ideia de indie rock como gênero. 

O crítico cultural Fábio Massari (2009), em um comentário na revista Rolling 

Stone, na sua coluna Mondo Massari, fala sobre o lançamento do álbum Microcastle, do 

Deerhunter, e, mais uma vez, nos dá a dimensão deste uso do indie rock no circuito da 

música. 
Balanço de fim de ano bastante positivo para a lendária etiqueta britânica 
4AD. A safra 08 do selo concebido por Ivo Watts-Russell, então funcionário 
da Beggars Banquet, no final dos 70, garante alguns dos melhores 
lançamentos discográficos da temporada. A casa que lançou, dentre outros, 
Bauhaus, Birthday Party, Cocteau Twins e Pixies, continua acertando no 
cardápio e mantém firme seu apego ao aspecto gráfico dos lançamentos. 
Continua fácil identificar um 4AD. Destaque para Dear Science (TV on the 
Radio), Fordlândia (Jóhann Jóhannsson), In Ear Park (Department of Eagles) 
e, principalmente, Microcastle, a estreia do Deerhunter no selo. Nesse 
terceiro longa, a cultuada banda de Atlanta reapresenta seu "ambient punk" 
(ideia deles) de forma vigorosa e emocionante. A matriz é a do indie rock 
mais classudo, as tramas são bem elaboradas e revelam aqui e ali pequenos 
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achados guitarrísticos, e o carismático vocalista Bradford Cox chega junto 
em pequenas gemas como "Never Stops" e "Nothing Ever Happens" 
(MASSARI, Fábio, Rolling Stone, Edição 28, novembro de 2009, http:// 
www.rollingstone. com.br/edicoes/28/textos/3614/). 
 

Neste comentário, percebemos que o termo indie rock é usado pelo crítico 

Massari como uma sonoridade e nos dá pistas para entender como, no cotidiano, ele se 

materializa e se realiza como gênero e como o termo é usado por pessoas que circundam 

este ambiente musical. A classificação é, além de uma prática mercadológica, também 

uma prática social que configura os processos comunicacionais. O que queremos 

entender nesta pesquisa é a utilização da ideia de gênero − não como gênero musical em 

sentido estrito − por estes atores sociais que circulam ao redor do rótulo indie rock e o 

que eles entendem por gênero, como é que conseguem classificar determinadas 

sonoridades, bandas, atitudes e ideologias como sendo indie rock e descartar outras. 

Não é possível entender e compreender as rotulações sem estabelecer conexões 

entre gostos e valores dos consumidores. A música é um produto cultural massivo que 

produz determinados efeitos em audiências diferentes. As classificações são necessárias 

para o processo de circulação da música popular massiva e têm interferência na criação 

da obra musical, entretanto não é possível oferecer exemplos puros. Estudos de 

pesquisadores de música como Simon Frith e Franco Fabbri já demonstraram a 

dificuldade de definir o que é gênero no universo da música popular massiva. Como 

coloca Frith, o gênero só pode ser claramente definido quando ele deixa de existir 

(FRITH, 1996). Entretanto, como a experiência musical necessita de mediações4, saber 

como é rotulado o tipo de som que está se ouvindo ou produzindo é uma questão 

fundamental para a música ser transformada em mercadoria. Ela se associa a um rótulo 

que vai ser o definidor do mercado e levará em conta várias convenções. Os gêneros 

classificam o processo de venda, ajudam no processo criativo e sempre foram 

fundamentais para as indústrias culturais e, mesmo com a distribuição de música na 

internet e rádios online, ainda são os principais organizadores do consumo musical.  

Dentro do ambiente das indústrias culturais e do consumo da cultura popular 

massiva prevalece a lógica de reconhecimento para gerar determinadas expectativas, o 

processo classificatório é um modo de mediação entre as estratégias produtivas e a 

recepção uma orientação fundamental para nos guiar na leitura dos produtos culturais. 

                                                
4 “O ato de canalizar conhecimento social para o público por meio de uma instituição. A mediação é 
considerada como um dos atributos fundamentais dos meios de comunicação de massa, mediadores 
empresariais entre diversos grupos, classes e hierarquias fragmentadas das sociedades modernas”.  
(SHUKER, 1999, pág. 188) 
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Reconhecemos os produtos por suas rotulações, e isso gera uma reação do espectador ao 

produto, cria expectativas e um prazer sugerido pelo reconhecimento. Martín-Barbero 

(2001, p. 311), em seu livro Dos meios às mediações, argumenta a importância do 

gênero para os pesquisadores porque ele dá sentido aos tex5tos de mass media.  
 
Os gêneros (…) constituem uma mediação fundamental entre as lógicas do 
sistema produtivo e as do sistema de consumo, entre a do formato e a dos 
modos de ler, dos usos.  
 

Dentro desta perspectiva, as condições de produção e reconhecimento dependem 

das codificações dos gêneros e de suas matrizes culturais. Entretanto, é preciso salientar 

que os gêneros não são uma categorização simples e facilmente identificáveis porque 

são modelos dinâmicos e estão em constante mutação, deslocamento e negociação. 

Stuart Hall (2003) coloca que a cultura popular massiva, da qual a música é 

parte, é um espaço de luta e resistência, de conter e resistir, mas também de apropriação 

e expropriação. A cultura é, portanto, um campo de disputa permanente, de contenção, 

resistência, distorção, incorporação, negociação e recuperação, ela é parte de várias 

forças determinantes. Os meios de comunicação de massa são os espaços de práticas 

culturais das sociedades contemporâneas para a construção, negociação e afirmação de 

identidades. Nesta perspectiva, os produtos culturais veiculados de forma massiva são 

agentes da reprodução social fundamentais na construção da hegemonia. Partindo deste 

pressuposto, podemos pensar que os rótulos funcionam como microcosmos da cultura, 

lugares de disputas e tensões. Ele é um classificador do consumo da cultura popular 

massiva e evidencia esta tensão hierarquizando as posições dos produtos culturais.  

Nas sociedades contemporâneas, lidamos com obras híbridas, que permitem 

várias interpretações e que sempre testam os próprios limites. Em seu livro A Idade 

Neobarroca, Omar Calabrese (1987) discute filmes, canções, desenhos animados, 

programas de televisão como fenômenos de comunicação dotados de uma estrutura 

subjacente e nos fornece pistas interessantes para pensar as classificações na 

contemporaneidade. Dentro da perspectiva de Calabrese, é possível encontrar formas 

profundas comuns a cada objeto que provocam julgamentos ao receptor porque a 

“proposta de valores” implícita nos textos vai provocar uma maneira de lê-los e de 

julgá-los. A estética da repetição é o termo usado por Calabrese (1987) para mostrar 

que os produtos culturais já nascem dentro de um mecanismo de repetição que sugere 
                                                
5 “ [....] nos Estudos Culturais refere-se a qualquer forma de mídia contida em si mesmo: programas de 
televisão, gravações, filmes e livros. Os textos da musica popular são muito diversos, abrangendo 
gravações, capas de discos, videoclipes”. (SHUKER, 1999, pág. 278) 
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um modo de produção e padronização dos objetos. Calabrese aponta como texto, 

produção e consumo adotam esta estética da repetição com a vigência de um modelo 

que é repetido, mesmo com opções variadas. É o que ele chama de “variação do 

idêntico”. Calabrese (1987) propõe pensar os gêneros como modos de rotulação que, 

apesar de manter uma determinada identidade, também têm muitas diferenças que 

estabelecem um sistema de variantes dentro do próprio gênero. Dentro desta 

perspectiva, podemos pensar que uma obra traduz determinados gostos que se 

materializam de acordo com a gramática do receptor. Este valor é um gosto. Isso pode 

nos levar a refletir que uma obra tem o seu valor julgado pelo gosto e vai depender da 

forma específica como ela é lida, e isto passa de como é produzida, por onde circula e 

como é recebida. Os rótulos são organizadores da cultura popular massiva, trazem 

marcas mercadológicas, ideológicas e sociais e são fundamentais para os processos de 

circulação e consumo dos produtos culturais.  

Considerando a importância do sistema de rotulação dos produtos culturais para 

a produção, circulação e consumo massivo, outros trabalhos em cinema e televisão 

estudam os gêneros como identificadores dos “modos nos quais se fazem reconhecíveis 

e se organizam as competências comunicativas de emissores e receptores” (GOMES, 

2002, p. 48). Itania Gomes, em artigo sobre efeito e recepção, coloca que os gêneros 

permitem o entendimento do processo comunicativo e que são as formas reconhecidas 

para classificar socialmente produtos dos meios de comunicação massivos. 
 
Colocar a atenção nos gêneros implica reconhecer que o receptor orienta sua 
orientação com o programa e com o meio de comunicação de acordo com as 
expectativas geradas pelo próprio conhecimento do gênero. Os gêneros 
funcionam como uma espécie de manual de uso (GOMES, 2002, p. 48). 
 

O que Itania Gomes sugere é que o gênero é uma estratégia de comunicação que 

vai provocar um determinado tipo de leitura. Ele gera uma negociação entre produção, 

circulação e recepção. Cada obra traz seus modos específicos e diversificados de leitura 

que se caracterizam primeiramente através do gênero. Um determinado produto cultural 

gera determinadas gramáticas do fazer, o leitor avaliará as obras a partir destes modos 

de leituras que são sugeridos: telenovela, western, romance, rock. 

As rotulações têm papel fundamental na produção dos textos de uma obra de 

comunicação. Eliseo Verón (1996) parte da ideia de que uma obra é criada a partir de 

um programa textual que permite ao leitor avaliá-la dentro das gramáticas do fazer. 

Verón propõe, ainda, observarmos as condições de produção e as condições de 
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reconhecimento inscritas em toda obra de comunicação. Partindo destas colocações, 

temos a perspectiva que um produto tem marcas que possibilitam determinados tipos de 

leitura, estas marcas são encaminhadas à obra para especificar as formas de ler, mesmo 

com os limites do texto, que são processadas durante a produção, a circulação e o 

consumo. O produto materializa as gramáticas de produção, o que pressupõe que ele só 

produz sentido quando é consumido, e este consumo vai depender das competências 

culturais dos receptores para perceber (ou não) determinadas marcas impressas na obra. 

Os rótulos, dentro das indústrias culturais, são classificadores para o consumo, mas não 

é simplesmente uma classificação mercadológica, também atuam no processo criativo e 

na recepção dos produtos culturais.  
 
Consumo não é apenas reprodução de forças, mas também de produção de 
sentidos: lugar de uma luta que não se restringe à posse de objetos, pois 
passa ainda mais decisivamente pelos usos que lhes dão forma social nos 
quais se inscrevem demandas e dispositivos de ação provenientes de 
diversas competências culturais (MARTÍN-BARBERO, 1987, p. 302). 
 

As configurações das relações de consumo estabelecem distinções sociais, isto 

significa que não se consome apenas um produto cultural, mas relações sociais e 

ideológicas presentes em cada mercadoria. Este consumo gera tensões permanentes 

entre processo criativo e as lógicas mercadológicas utilizam a valoração como um 

critério de diferenciação que vai acentuar uma autenticidade dependendo do nicho para 

qual cada produto se dirige, expressando sensibilidades, conhecimentos e percepções de 

mundo dos diversos atores sociais envolvidos no processo. Martín-Barbero (1987) nos 

leva a pensar o gênero como um intermediador de valorações e critérios que se 

estabelecem no momento dos seus usos e do reconhecimento por determinados grupos.  
 
Entre a lógica do sistema produtivo e as lógicas dos usos, medeiam os 
gêneros. São suas regras que configuram basicamente os formatos, e nestes 
se ancora o reconhecimento cultural dos grupos (MARTÍN-BARBERO, 
1987, p. 313). 
 

O ambiente pelo qual circulam os produtos culturais dá para eles uma produção 

de sentido, modos de apropriação e de rotulação, e esta fruição tem uma ligação com o 

gosto, com a sintonia que o consumidor tem com determinados valores que lhes são 

importantes ou não. O gênero traz implícito o processo criativo e mercadológico do 

produto que se materializa no momento do consumo. Cada obra é um produto textual 

com ferramentas disponíveis de acordo com a gramática do leitor. Calabrese (1987), ao 

trabalhar com a noção de valor e gosto para pensar as rotulações, aponta que cada obra 
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traduz determinados gostos que se materializam na sua poética. 

Produtos culturais são objetos de comunicação que têm seu fazer ligado à 

produção, às formas e aos conteúdos, à circulação e aos destinatários. Isto significa que 

não existe obra que não sugira uma maneira de ser lida ou ser julgada. Os modos de ler 

e os de julgamento destas obras passam por programas textuais, que são a sua poética. 

Para Martín-Barbero (1987, p. 314), “(os gêneros) exigem a construção de uma 

pragmática, que pode dar conta de como opera seu reconhecimento por uma 

comunidade cultural”.  

É a partir desta pragmática que se estabelecem as condições de produção e 

reconhecimento. Criar um produto cultural e consumi-lo implica conhecimento de 

marcas de ambos os lados para compreender de que forma aquela obra pode ser lida 

(produção) e o que é preciso para ter uma determinada leitura (reconhecimento). É 

preciso conhecer as marcas de um western para produzir um filme de western e para 

consumi-lo também. Não podemos deixar de levar em consideração que os discursos 

têm limites e toda obra tem as suas contrições, mas a concepção (ou percepção) dos 

rótulos é um dos principais marcadores de produtos da cultura popular massiva.  

 

 

1.1 O gênero, o texto e a audiência 
 

Os gêneros são usados tanto pela audiência como pelos produtores no 

funcionamento das práticas culturais. Quando Mittell (2001) discorre sobre gênero, 

especificamente sobre televisão, reflete sobre as complexas formas para observá-lo e 

estudá-lo. Como os gêneros não são definidos apenas por uma forma única, singular, 

mas por diversas formas, como configurações, ações e efeitos, Mittell (2001) observa 

que esta diversidade sugere que o texto está aberto para inúmeras categorias de gênero, 

portanto um western pode ser lido como uma comédia também. Como não há critérios 

uniformes para estas definições, o autor argumenta que alguns textos, a partir do 

contexto social, fazem com que os gêneros sejam reconfigurados, transformados em 

outro gênero. O raciocínio de Mittell aponta para a dificuldade de classificar o gênero 

apenas dentro dos limites do texto. “Textos não podem interagir por conta própria, eles 

se reúnem apenas por meio de práticas culturais, tais como produção e recepção” 

(MITTELL, 2001, p. 6). Neste caso, ações de produção, circulação e consumo são 
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fundamentais para a formação e reformatação de um gênero. 

O gênero trabalha para identificar os produtos culturais e ajuda nas escolhas da 

audiência porque “permite que faça sentido para nós um vasto número de escolhas” 

(CREEBER, 2008, p. 1). Estão inscritas nas obras as condições de produção e 

reconhecimento que encaminham determinados tipos de leitura, mas, como os textos 

são híbridos e móveis, os gêneros dependem de questões ideológicas e sociológicas para 

serem reconhecidos como tal.  
 
A teoria do gênero não é um conjunto de leis fixas e intratáveis, mas um 
sistema de organização do mundo que está sempre aberto ao debate, a 
discussão e a interpretação crítica. (CREEBER, 2008, p. 1).  
 

Esta dinâmica aponta que os gêneros respondem às possibilidades de produção 

de sentido e de interação entre os modos de produção/circulação/consumo dos produtos 

midiáticos. Desta forma, as rotulações não se caracterizam apenas como modelos de 

produção de textos, mas por estratégias de leitura indicadas no texto. 

Gêneros descrevem consumidores, possibilidades de significação, modo de 

partilhar experiências no ambiente da cultura popular massiva e no consumo de 

produtos midiáticos, eles “(…) são sistemas cercados de expectativas, categorias, 

rótulos e nomes, discursos, textos e agrupamento de textos (...)” (NEALE, 2000, p. 2). 

Na perspectiva apresentada por Neale,  ele observa que os gêneros são influenciados por 

fatores diversos e cada meio de comunicação e produto cultural instituem controles 

fundamentais para gerar determinadas expectativas e fornecer nomes para estas 

classificações. Agrupados em filmes, programas de televisão, entre outros, os gêneros 

veem suas diferenças surgirem a partir do campo que atuam: cinema, televisão, 

literatura. É dentro destes campos, como coloca Neale, que vão surgir diferenças, 

conflitos, tensões e inter-relações. Neale observa que: 
 
Os textos que formam gêneros são sujeitos a pressões, influências e formatos 
do mercado. O gênero é mais do que uma simples forma de classificação, é 
um fenômeno multidimensional (NEALE, 2000, p. 4). 
 

Steve Neale ainda aponta para as normas e as condições que regem os gêneros 

que são reorganizadas e divididas por teóricos, artistas, indústria e audiência, portanto 

um gênero não é (nem deve ser) entendido apenas a partir de uma categorização, mas 

pela forma na qual está sujeito a pressões e influências do mercado e dos fãs. 

As funções no ato de comunicação de um gênero são parte de um processo para 

que se entenda como se compõe um produto cultural. Os gêneros são escolhas e 
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convenções definidas pela sociedade. Klaus Bruhn Jensen (1986, p. 50) entende que: 
 
(...) um gênero é uma forma cultural que apresenta a realidade social em uma 
perspectiva própria e, ao fazer isso, implica formas específicas de percepção 
e usos sociais do conteúdo. Assim, o gênero estabelece um modo de 
comunicação ou, mais especificamente, uma situação comunicativa, entre o 
emissor e o destinatário (apud GOMES, 2006). 
 

Esta forma de organização proposta por Jensen (1986) nos interessa na medida 

em que ajuda a compreender, na contemporaneidade, como as rotulações funcionam no 

processo de comunicação da música. Para Jensen (1986), o gênero carrega consigo uma 

forma cultural que vai ocasionar determinadas leituras, gerando, assim, um modo de 

comunicação provocado a partir da forma como a audiência percebe aquele formato e 

da forma que é afetada por ele. Como coloca Todorov (1981), regras e leis, quando se 

trata de gêneros, são transgredidas e /ou substituídas. “O fato de a obra desobedecer ao 

gênero não o torna inexistente” (TODOROV, 1981, p. 47). O que corrobora com 

pensamento que não permite limitar o gênero ao texto, mas a importância de aspectos de 

dimensões sociais, históricas e ideológicas e de que o processo classificatório, 

exatamente por ser dinâmico, é maleável e sempre passível a ressignificações 

constantes. Muitas vezes o suporte ou o cenário nos quais aparecem determinados textos 

e discursos vão configurar e reconfigurar um gênero. Estas transformações acontecem a 

partir das significações que o gênero passa a ter no seu processo de comunicação e 

como este mesmo gênero funciona para dar sentido a um ato comunicativo, como parte 

de um processo complexo nos quais formatos desaparecem, fundem-se e ressignificam-

se. 

Ao rotular-se um produto, garante-se um “horizonte de expectativa” que vai 

possibilitar à audiência dar um sentido à leitura. A tem um propósito comunicativo que 

proporciona uma troca comunicativa, mas é também uma construção simbólica a partir 

de performances e de aspectos ideológicos que atingem músicos, produtores e público. 

Para Martín-Barbero (2001), ele não é somente uma qualidade da narrativa, “mas um 

mecanismo de onde se obtém o reconhecimento e, a partir dele, uma chave de 

decifração do sentido” (MARTÍN-BARBERO, 2001, p. 211).  

Os gêneros se caracterizam não apenas como modelos de produção de textos, 

mas por estratégias de leitura indicadas no texto que remetem às matrizes culturais e aos 

discursos que circulam historicamente e socialmente. Ao reconhecer os produtos a partir 

da sua rotulação, o espectador tem determinadas expectativas que demarcam a produção 

de sentido de um produto cultural e dos seus significados ideológicos e sociológicos. As 
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categorizações projetam consumidores, possibilidades de significação e modos de 

partilhar experiências. Quando um artista ou uma banda é consumido como um 

determinado rótulo, isto implica valorações, posicionamentos, demarcações, referências, 

negação de outras classificações. O gênero é definido por elementos textuais, 

sociológicos e ideológicos, é uma espiral que vai dos aspectos ligados ao campo da 

produção às estratégias de leitura inscritas nos produtos culturais.  

O espectador tem determinadas reações aos produtos culturais que circulam no 

campo da comunicação orientadas a partir das expectativas geradas pelo gênero, que são 

sempre modelos dinâmicos, sem características isoladas, precisas, e envolvem estilos, 

temas, convenções. Quando um rótulo se posiciona, ele gera determinadas produções de 

sentido e aspectos ideológicos que vão apontar para a sua audiência. Uma rotulação é 

sempre analisada a partir da negação e comparação com outra. A configuração de 

produtos culturais pressupõe regras e rituais compartilhados por produtores, músicos e 

audiência, definindo assim uma produção de sentido, um processo de comunicação.  

 

 

1.2 Gênero: uma tradição inventada 
 

Para ler as estratégias dos produtos culturais que circulam nos meios de 

comunicação massivos, os receptores precisam ter a compreensão das suas condições de 

produção e consumo que se dão a partir de mediações que têm a configuração do gênero 

como um dos principais codificadores. Mas o que faz com que uma determinada 

categorização esteja estrategicamente articulada para ser socialmente entendida por um 

grupo? Como os rótulos são culturalmente definidos, interpretados e avaliados, 

poderemos tomar emprestado aqui o pensamento do historiador Eric Hobsbawn (1997) 

e o seu termo tradição inventada.  
 
(...) é um conjunto de práticas, normalmente reguladas por regras tácitas ou 
abertamente aceitas; tais práticas, de natureza ritual ou simbólica, visam 
inculcar certos valores e normas de comportamento através da repetição, o 
que implica, automaticamente, uma continuidade em relação ao passado 
(HOBSBAWM, 1997, p. 9). 
 

Um gênero lança mão de elementos de outros gêneros e reinventa novas 

sonoridades, ampliando o vocabulário da música popular massiva. É uma ruptura, mas 

também uma continuidade que é legitimada por um grupo ou uma comunidade (que tem 

um forte sentido de identificação com aquela música) e que adota determinados 
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sistemas de valores e juízos que caracterizam aquela produção musical. Assunto que 

veremos com mais profundidade no quinto capítulo desta tese. 

Em A história social do jazz (1989), Hobsbawn faz uma incursão pela origem do 

jazz e mostra como a música popular massiva é híbrida, mutante e parte de um contexto 

social e histórico. Uma expressão musical como o jazz nasce como uma música local de 

Nova Orleans, que a migração de negros faz subir o rio Mississipi e se desenvolver em 

cidades do norte dos Estados Unidos da América (EUA), como Chicago e Nova York, 

nas primeiras décadas do século XX. Mas antes de esta sonoridade ser classificada 

como jazz, existiam os pianistas de ragtime, os cantores de blues, que viajavam pelo 

país e faziam reuniões de músicos em cada localidade que chegavam. Ao mesmo tempo, 

os guetos negros cresciam nas metrópoles americanas e com eles um público 

consumidor que se identificava enormemente com o jazz. Inicialmente uma sonoridade 

que trazia síncope, ritmo e novos efeitos instrumentais à base de sons caseiros 

(HOBSBAWN, 1997). Existia ali a busca de uma nova música que substituísse as 

danças do final do século XIX. “O jazz (ou jass, jaz) passa a ser o termo usado, como 

um rótulo genérico para a nova música de dança” (HOBSBAWN, 1997, p. 85). O 

investimento do mercado dos discos em um público negro ampliou o alcance do jazz, 

que se espalhou pelo mundo por conta da popularização do gramofone, sendo apreciado 

por brancos norte-americanos e britânicos. Esta breve história da evolução do jazz nos 

serve aqui, como exemplo, para entendermos como as classificações são flexíveis e 

dinâmicas, pois somente isso explica como uma música folclórica urbana (folk) torna-se 

uma música pop comercial (pop) até chegar a ser uma música especial para músicos 

(arte). O jazz é na contemporaneidade as suas três formas (folk, pop e arte) dialogando 

com outras hibridizações em um labirinto de estilos musicais. 

Os rótulos configuram os processos comunicacionais que envolvem a 

apropriação de determinadas expressões musicais. O jazz é uma música híbrida que 

revolucionou a concepção e a prática da música e influenciou os mais diversos gêneros 

como rock, rap. A história do jazz não difere das histórias de outras categorias musicais, 

mas é preciso estar atento porque cada uma possui suas especificidades, as próprias 

estratégias de leitura e articulações sociológicas e ideológicas. As classificações 

sugerem formas de compartilhar experiências, valores e descrevem quem são os 

consumidores e o que aquela música significa para determinado público. O jazz nos 

anos 1920 era a principal música ouvida por negros dos EUA, que viram nesta 

expressão musical uma forma de compartilhar experiências. Para a audiência dividir 
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valores e consumir determinados produtos culturais, é necessário ter habilidades para 

reconhecer suas condições de produção e consumo, então podemos dizer que, ao situar a 

audiência, o gênero também significa uma estratégia de comunicação.  

Os gêneros possuem suas delimitações, o que faz com que se consuma um filme 

policial ou uma comédia, ouça-se rock ou jazz, assista-se novela ou telejornal. Mas 

também possui uma mobilidade que permite que uma comédia possa ter aspectos de 

uma trama policial, ou o rock possa ter influências do samba. A compreensão do que 

significa um gênero depende de uma gramática para entender que se está ouvindo um 

samba, lendo um romance ou assistindo a um filme de suspense. É preciso ter um 

encontro entre produção, circulação e consumo para o reconhecimento de uma 

determinada lógica de classificação, que está relacionada com aspectos históricos, 

sociológicos e ideológicos, não apenas com regras técnicas e formais.  

Os produtos culturais são programas textuais que projetam um espectador ideal 

que precisa ter ferramentas para entrar em sintonia com determinados valores propostos 

pela obra. A música popular massiva, tais como outros discursos midiáticos, é um 

discurso6 com determinado programa textual que encaminha determinados tipos de 

leitura para que o leitor avalie a obra a partir de um modo específico de lê-la. Os rótulos 

tornam-se fundamentais para as práticas de audição, porque é a partir deles que se 

compreende como ouvir uma música e aponta uma cultura de escuta7. Eliseo Verón 

(1996) parte da ideia de que uma obra é criada a partir de um programa textual que 

possibilita ao leitor avaliá-la a partir de determinadas gramáticas do fazer, assim: 
 
Toda produção de sentido, com efeito, tem uma manifestação material. Esta 
materialidade do sentido define a condição essencial, o ponto de partida 
necessário de todo estudo empírico da produção de sentido. Sempre partimos 
de ‘pacotes’ de materiais sensíveis investidos de sentidos que são produtos; em 
outras palavras, partimos sempre de configurações de sentido identificadas 
sobre um material (texto linguístico, imagem, sistema de ação cujo suporte é o 
corpo, etc.) que são fragmentos da semiosis. Qualquer que seja o suporte 
material, o que chamamos de um discurso ou um conjunto discursivo não é 
outra coisa que uma configuração espaço temporal de sentido (VERÓN, 1996, 
p. 126). 
 

                                                
6 De acordo com Verón (1996), discurso é uma configuração espaço-temporal dos sentidos. 
7 “Nesse sentido, escutar/ouvir, o par que nos interessa examinar, está relacionado aos aspectos mais 
concretos da relação com o som. Um deles requisita uma postura subjetiva, o escutar. Depende da ação do 
ouvinte. O outro se refere justamente àquela dimensão primitiva da percepção da qual deriva a escuta. 
Muita coisa é ouvida, mesmo quando o ouvinte não está interessado em escutar” (CARDOSO FILHO, 
2010, p. 26). 
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Um produto possui marcas que possibilitam determinados tipos de leitura, estas 

marcas são encaminhadas na obra para especificar formas de ler, mesmo com os limites 

do texto, que são processadas durante a produção, a circulação e o consumo.  

 

 

1.3 O gênero textual 
 

A noção de gênero remete, na tradição literária, à ideia de um modelo textual; 

entretanto, o gênero forma variadas linguagens específicas a partir do papel que 

desempenha nos mais diversos meios e da ênfase comunicacional que cada meio e cada 

linguagem abordará. O consumo de objetos culturais pressupõe uma partilha de valores 

entre produção e audiência para dar conta das variações estilísticas que cada objeto 

cultural possui a partir de manifestações específicas. Bakhtin (1988) introduz a ideia de 

polissemia e mostra que a situação contextual da recepção é que dará sentido à 

mensagem. Se o contexto varia, há uma variedade de interpretações para os signos. 

Mikhail Bakhtin, em sua obra Estética da criação verbal (1988), coloca que “a riqueza 

e a diversidade dos gêneros são infinitas porque são inesgotáveis as possibilidades da 

multiforme atividade humana (...)” (BAKHTIN, 1988, p. 262). Nesta perspectiva, 

podemos pensar o gênero como um diálogo entre a obra e a audiência. Músicos e 

ouvintes sabem que existem estratégias que se comunicam como marcas do gênero a 

partir dos pressupostos esperados pelo leitor-modelo. 

As narrativas obrigam o leitor a optar pelas trilhas propostas pelo texto. Como 

optar com o excesso de possibilidades? Para isso, podemos tentar entender qual tipo de 

leitor aquele texto está sugerindo e qual está negando, quais regras e limites de 

interpretação ele propõe. Certas gramáticas em determinadas obras vão propor tipos de 

leitura criando um “horizonte de expectativa” e projetando um estilo, uma ideia, um 

protótipo. Para um produto cultural se materializar, produzir sentido, é preciso que a 

audiência compactue com as estratégias discursivas. Os gêneros atravessam as 

condições de produção e consumo e funcionam como modos de endereçamento 

(GOMES, 2002) dentro da lógica do sistema produtivo da cultura popular massiva. As 

competências textuais e narrativas se posicionam como uma marca de comunicabilidade 

estabelecida a partir do processo classificatório. Um telespectador precisa ter 

determinadas competências para conhecer as formas possíveis de interpretar um produto 

(diferenciar telenovela de minissérie, por exemplo), ele precisa falar o “idioma” do 
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gênero. 

Diferentemente das primeiras abordagens da Teoria da Literatura, os gêneros 

não podem (nem devem) ser caracterizados apenas como modelos de produção de 

textos, mas também pelas estratégias de leitura indicadas no texto e no seu contexto 

histórico e social. Para os Estudos Culturais, os produtos que circulam no campo da 

comunicação são reconhecidos a partir da sua rotulação envolvendo aspectos 

ideológicos e sociológicos, um reconhecimento a partir da forma particular pela qual ele 

se reconfigura e que orientará a reação da audiência em relação ao produto. É comum se 

falar “estou ouvindo um samba”, “estou vendo um filme de aventura”, “estou assistindo 

a uma telenovela”. A dinâmica do gênero vai responder a determinadas condições de 

produção e reconhecimento que indicam quais as possibilidades de sentido que cada 

produto terá ao interagir com a audiência. Esta rotulação é ideológica, social e política e 

fundamental dentro do processo de comunicação dos objetos culturais. Entretanto, por 

mais que haja aspectos em comum, não se pode utilizar uma mesma classificação para 

os diferentes produtos das indústrias culturais. Na música, o funcionamento dos rótulos 

difere de outros produtos culturais por conta da ação de músicos, críticos e fãs na sua 

materialização. Esta abordagem mais particular em torno dos processos classificatórios 

da música e sua comunicabilidade é o que veremos a partir das perspectivas de dois 

autores essenciais nos estudos de gêneros na música popular, Franco Fabbri e Simon 

Frith.  

 

 

2 A perspectiva Fabbri e Frith para além dos gêneros musicais 
 

Dois autores são fundamentais para a discussão sobre rotulações de produtos 

musicais nesta tese, o musicologista Franco Fabbri e o crítico musical e sociólogo 

Simon Frith. Cada um destes pesquisadores tem se dedicado a compreender o consumo 

e a produção da música popular massiva a partir de perspectivas econômicas, 

tecnológicas, sociológicas e musicais. Para esta tese, a leitura destes autores é 

fundamental para entender como se dá o processo de comunicação da música no 

ambiente das indústrias culturais. As diversas formas como analisam a música foi um 

dos motivos que fizeram com que esta pesquisa optasse pelas argumentações propostas 

por eles para tentar entender os significados dos gêneros no processo comunicacional da 
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música. O ítalo-brasileiro Franco Fabbri em seus estudos sobre música, quando 

escreveu o artigo A Theory of Musical Genres: two applications, apresentado em 1980, 

na First International Conference on Popular Music Studies, em Amsterdã, trouxe uma 

definição para gênero musical apontando que eles são definidos a partir de regras e 

formas aceitas por diversas comunidades (FABBRI, 1980). Para Fabbri, um gênero 

musical é “(...) um conjunto de eventos musicais (reais ou possíveis), cujo curso é 

regido por um conjunto definido por regras socialmente aceitas” (FABBRI, 1980, p. 1). 

Nesta perspectiva, Fabbri não ignora que o gênero é também definido pelo 

posicionamento de uma (ou mais) comunidade(s). Se uma determinada comunidade 

estabelece regras para entender um gênero, podemos perceber que este gênero se 

comunica levando em consideração aspectos musicais, mas também o contexto e a 

situação na qual está incluído. Para Fabbri (1980), o gênero tem múltiplas variantes: 

musicais, sociológicas, ideológicas e econômicas. Não é uma categoria arbitrária, 

portanto não pode ser definido apenas por melodias, harmonias e arranjos. O gênero 

envolve as relações entre compositores, intérpretes, críticos, fãs, produtores e ouvintes 

que determinam quais regras (e elas não são apenas musicais) vão definir determinada 

rotulação. Quando o samba torna-se “a música brasileira” por excelência, a partir dos 

anos 1930, ele passa se fixar como gênero (VIANNA, 1995), não apenas por aspectos 

musicais, mas também a partir de regras estabelecidas por essas comunidades. Como 

cada gênero tem uma ideologia, isso faz com que determinadas convenções e formas 

sejam mais importantes do que outras. Antes de se firmar como um gênero, o samba 

estava presente em várias expressões musicais, como maxixe, marcha, moda, e quando 

passa a ser o ritmo nacional por excelência (VIANNA, 1995), passa a ser samba. 

Os estudos da pesquisadora Marta de Ulhoa sobre música brasileira popular8, 

embora com foco na musicologia, podem nos ajudar a entender como o gênero é 

funcional para entender a lógica própria do processo de comunicação da música. Em um 

dos seus estudos, ela recorre à metodologia do professor e pesquisador Philip Tagg e 

coloca como ele pensa em hipóteses sociomusicais, a partir das evidências sonoro-

musicais e da interpretação histórica. Ulhoa (1999) observa que, em seu método de 

                                                
8 É importante observar a ordem das palavras neste conceito: música brasileira popular e não música 
popular brasileira, que na sua forma de sigla (MPB) se confunde com um rótulo guarda-chuva para um 
segmento do mercado discográfico. O termo "música brasileira popular" é ao mesmo tempo mais 
abrangente e mais preciso. Abrangente por incluir como música brasileira popular não somente o tipo de 
música popular definida qualitativamente por pertencer a um campo cultural étnico restrito às tradições 
{p.66} reconhecidamente ligadas a uma raiz "popular", como também o tipo de música popular cuja 
definição a coloca, quantitativamente, no campo da produção e consumo de massa (ULHOA, 1999, p. 4). 
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pesquisa, Tagg pede às pessoas para registrarem suas sensações (visuais, cinéticas, 

táteis) referentes às outras músicas ou gêneros musicais e, como resultado, consegue 

que a música seja associada aos afetos, aos cenários e com outras músicas. Interessa ao 

pesquisador, mesmo no campo da musicologia, os eventos sonoros que não são 

estritamente ligados a estruturas musicais, mas aos ambientes, às ações, aos territórios, 

porque a música é uma prática cultural que produz determinados sentidos que serão 

compreendidos em vários níveis a partir da gramática da recepção. Ela segue normas 

socioculturais, e sabemos que os gêneros desenvolvem determinados saberes e 

competências que vão funcionar a partir da sua produção de sentido. 

 Ao tentar compreender o que uma comunidade de conhecimento entende como 

gênero, levamos em consideração que o universo da música tem suas especificidades e 

que consumidores, músicos e críticos criam determinados rótulos e têm uma 

participação ativa no processo classificatório. Este tipo de prática permite que esta 

comunidade possa fazer parte deste processo de produção mesmo sem estar inserida na 

grande indústria musical. A participação ativa de fãs, músicos e críticos nas rotulações 

são características do campo da música que muitas vezes não se repete em outros 

universos culturais, por isso que é esta comunidade se apropria da ideia de gênero para 

nomear determinadas sonoridades, como o indie rock. 

 

2.1 As regras de Fabbri  
 

As regras enumeradas por Fabbri (1980) para definir os gêneros estabelecem que 

para uma sonoridade se configurar como gênero é preciso seguir determinadas 

convenções (técnicas e formais; semiótica; de conduta; ideológicas e sociais; 

econômicas e jurídicas), que se complementam entre elas, mas não obedecem a uma 

hierarquia e nem todas precisam ser seguidas. Esta classificação vai distinguir 

elementos musicais nos instrumentos utilizados (quais têm mais destaque), timbres dos 

instrumentos, arranjos; quem é o produtor, quais são os músicos, os arranjadores; como 

o artista se comporta no palco, características de se vestir, de cantar; material de 

divulgação para a imprensa, meios de comunicação que veiculam informações sobre o 

grupo, programas que se apresentam, videoclipe; como se dá a circulação do álbum: 

internet, celular, lançamento de singles; quais críticos escrevem sobre o artista, onde 
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circula esta informação. Para Janotti Júnior (2006), isto explica por que as valorações 

nem sempre estão conectadas com aspectos apenas musicais. 
 
As noções de rock e MPB, por exemplo, apontam também para aspectos 
sociológicos e ideológicos do campo da produção e consumo da música 
popular massiva. Quando uma gravadora, um músico, um crítico ou um fã 
assumem ou negam determinado gênero, eles o fazem de acordo com 
referências que estão situadas à margem ou nos confins das estratégias 
textuais, que são interdependentes dos aspectos sociológicos e ideológicos da 
produção e do reconhecimento da música popular massiva, ou seja, a 
produção de sentido diante da música envolve modos de gostar/não gostar, 
modos de audição específicos ligados às apropriações da musicalidade 
(JANOTTI JÚNIOR, 2006, p. 6). 
 

As colocações expostas por Janotti Júnior são importantes porque mostram que 

as regras pensadas por Fabbri (1980) priorizam não apenas aspectos musicais, mas as 

experiências sociais para compartilhar um gênero. A forma como uma música toca e é 

compartilhada por fãs, músicos, produtores, críticos, e que consolida uma rotulação, 

envolve afetividades e reconhecimento de determinadas estratégias discursivas das 

canções. 

Para Fabbri (1980), o gênero pode ser identificado a partir de um levantamento 

das seguintes regras: 

1) A primeira é a técnica e formal. Ela traça características que classificam uma 

canção como punk, country ou jazz, porque inclui convenções e habilidades que os 

músicos devem ter para tocar determinado gênero, os instrumentos que são usados, a 

forma como são tocados, as regras rítmicas e melódicas, a qualidade da gravação no 

estúdio, se é acústico ou amplificado, a relação voz e instrumento, a relação de letra e 

música, são marcas que caracterizam o gênero. Esta regra possibilita perceber como os 

sons se organizam em todas essas etapas, e quais são as regras técnicas e formais 

impostas por cada gênero. Fabbri coloca que, apesar da existência de um texto 

caracterizar um gênero, não se pode ignorar como essas regras formais e técnicas 

variam. O rock terá muita influência do folk que é influenciado pelo country e pelo jazz. 

Quando se ouve um country com solos de guitarra e gaita, os mesmos instrumentos 

serão usados no folk. Quem vai definir onde termina o country e começa o folk? O 

exemplo serve especialmente por conta de uma colocação de Shuker (1999), que o 

country como gênero “resiste a uma definição exata, e nenhum termo conseguiu captar 

sua essência com êxito” (SHUKER, 1999, p. 81). Percebe-se que, mesmo aplicando a 

primeira regra de Fabbri, as classificações musicais são definidas por uma espiral que 

abrange aspectos ligados ao campo da produção, às estratégias de leitura inscritas nos 
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produtos midiáticos. 

2) Semiótica é o que Fabbri chama de regra de comunicação e pretende mostrar 

como a música trabalha a sua retórica. Nela, procura-se compreender os sentidos 

referenciais, emocionais, poéticos e as funções comunicativas da música. Tenta-se 

entender o que ela indica como verdade, como sincero. Aqui vai se perceber a 

convenção das letras. Letras de pagode, de rock, de blues trazem experiências e 

expressividades distintas. Estas questões envolvem a relação da canção com a 

audiência, o grau de intimidade e de distância. Fabbri usa no seu artigo normas de 

funções comunicativas de Roman Jakobson como referencial, emocional, imperativa, 

fática, metalinguística, poética. Estas normas aplicadas primeiramente aos estudos 

linguísticos servem para mostrar como a música se comunica na dança, nos movimentos 

dos cantores, dos instrumentistas, dos ouvintes e dos críticos. São códigos 

compartilhados que dão identidade a cada evento musical.  

3) As regras comportamentais, Fabbri coloca que elas estão na performance, nas 

entrevistas, nos videoclipes, nas fotografias, nas relações entre artistas e jornalistas, 

artistas e fãs. São gestuais que correspondem às determinadas expressões musicais. Elas 

permitem perceber habilidades e técnicas de uma personalidade musical. Estas regras 

também são aplicadas para a audiência, que precisa ter repertório para compreender as 

habilidades necessárias a cada rótulo. Fabbri propõe entender as reações psicológicas de 

músicos e da audiência e a sinceridade da performance que vai ser avaliada de acordo 

com o gênero que é compartilhado. O confronto entre músicos e audiência vai depender 

das reações de cada um a partir da familiaridade com os rituais reconhecidos que 

ajudam a formar o conhecimento de um gênero e mostrar que o ouvinte faz parte do 

grupo, não é um intruso, um outsider. 
4) A regra social e ideológica envolve a imagem social do músico, seu olhar da 

realidade, sua relação com o mundo. A imagem de um músico de country, heavy metal, 

jazz está ligada à referência musical de uma determinada comunidade musical. Esta 

regra está ligada a etnia, gêneros (masculino/feminino) e reflete qual o ideal de mundo 

que aquele tipo de som propõe. Para Fabbri, cada gênero é definido por uma 

comunidade que aceita determinadas regras que fazem parte de um evento musical que 

vai se distinguir a partir das suas funções sociais. Por exemplo, o rap e o funk se 

configuram como gêneros inicialmente em determinados grupos sociais. Entretanto é 

preciso perceber aqui uma fragilidade desta regra quando o rap, no início dos anos 

1990, torna-se uma música essencialmente consumida por brancos. A ideologia que 
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propõe Fabbri não pode se posicionar a partir da importância de certas regras em 

relação aos outros. Por exemplo, ser negro e socialmente excluído, por isso ter seu 

discurso representando pelo rap; é preciso entender que estas fronteiras são móveis e 

facilmente transpostas na contemporaneidade. 

5) Por último, Fabbri aponta a regra comercial e jurídica, que envolve a 

produção de um determinado gênero, copyright, eventos musicais, a relação entre 

músicos e gravadoras, o processo de gravação, gravações ao vivo em estúdio, o 

processo de promoção do álbum. Para Fabbri, esta é uma regra que não cabe ao músico 

ou a um ouvinte codificar porque ela vai ter força no âmbito de outras questões que 

envolvem leis e uma estrutura econômica. Em um momento, neste início do século 

XXI, com mudanças drásticas no negócio da música e a distribuição de arquivos de 

música pela internet e o fim do modelo forjado pelas indústrias fonográficas, nunca 

antes as regras comerciais e jurídicas estiveram tanto nas mãos de artistas e audiência, 

assunto que abordaremos no quarto capítulo desta tese. 

As regras acima sugeridas por Fabbri (semiótica, comportamentais, sociais, 

ideológicas, econômicas e jurídicas) são aplicáveis para o entendimento de como a 

rotulação de um produto musical ajuda a configurar o processo comunicacional da 

música. A música para ser entendida precisa estar em um ambiente social e organizar 

uma determinada ideologia. Os estudos dos gêneros mostram como eles são flexíveis e 

como um produto cultural pode pertencer a dois ou mais gêneros. Para Fabbri (1980), 

ao tentarmos determinar um gênero, é preciso levar em consideração um conjunto de 

eventos musicais que estão sendo considerados em relação a outros conjuntos em 

oposição.  

Por sua natureza flexível, podemos então pensar na sua construção social e seu 

alcance para a concepção popular que vem da construção de comunidades, como quer 

Fabbri. Para ele, “são as comunidades musicais que decidem (inclusive de maneira 

contraditória) as normas de um gênero, que as mudam, que as denominam” (FABBRI, 

1980, p.7). As classificações, no âmbito da cultura popular massiva, estabelecem-se no 

seu processo comunicativo da forma como é percebido e mudam em decorrência de 

influências tecnológicas, culturais, ideológicas e econômicas. O texto está sempre 

sujeito a diversas interseções e tensões que emergem das mais diversas forças. As 

fronteiras são fluidas, portanto regras, convenções e normas são sempre critérios 

genéricos reorganizados por músicos e pela audiência. Segundo Tatiana Lima: 
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(...) a dificuldade em delimitar um gênero na música popular massiva ocorre 
porque cada produto musical, ao tempo em que afirma características do 
gênero ao qual se inscreve, também expande as fronteiras desse gênero, por 
mobilizar elementos numa expressão singular (LIMA, 2008, p. 3).  

 
 

Para um tipo de rótulo, algumas regras vão sobressair mais do que outras por 

conta das competências da audiência, mas também por questões ideológicas de uma 

comunidade musical. Quando um gênero surge, ele deriva de outro e, para ser definido 

como um novo gênero, tem que estabelecer acordos e ser percebido e identificado como 

samba, jazz, por exemplo. As regras propostas por Fabbri são ambíguas, contraditórias, 

vagas, porque a categorização é parte de um complexo sistema e depende de uma série 

de interações que envolvem questões mercadológicas, sociais, ideológicas, históricas e 

da gramática de músicos, produtores, críticos e fãs. Para se aderir a uma classificação, é 

preciso cumprir certas condições que podem ser modificadas no decorrer do tempo. 

A primeira pergunta que vem à nossa cabeça quando ouvimos uma música é que 

som é este? Os rótulos funcionam na cultura popular massiva como um ordenador, mas, 

entretanto, ele pode causar uma série desordens porque os seus limites e os seus usos 

nem sempre suprem todas as necessidades para o entendimento do processo de 

comunicação da música. Categorizamos a música para entender o que ouvimos, o que 

tocamos, o que sentimos. Para ela ser reconhecida, uma comunidade precisa entender 

suas regras e suas convenções e aceitá-las; isso faz com que rotulações funcionem como 

um caminho, ou mesmo um atalho, que possibilita o processo de comunicação da 

música. Mas essas regras vão sendo ressignificadas por inúmeros fatores construindo 

outros gêneros que vão ocupando seu espaço entre audiência e produção. Quando uma 

canção é categorizada como jazz, significa que não estamos ouvindo valsa ou tango. 

Esta categorização dirige não só audiências, mas também músicos, críticos e produtores 

e possibilita uma comunicação mais fácil da música.  

O amplo trabalho de Franco Fabbri, feito a partir da perspectiva musicológica, 

traz uma boa discussão sobre as categorias musicais, e suas colocações são bastante 

utilizadas por pesquisadores de música das mais diversas áreas, que buscam 

compreender as expressões musicais a partir de aspectos diversos ligados ao texto 

musical, mas principalmente pela experiência cotidiana de músicos, produtores, críticos 

e ouvintes. Não tem como desassociar o gênero do contexto social, econômico, histórico 

e ideológico que circunda sua produção e sua circulação. O uso de instrumentos, de 

determinadas tecnologias, o ritmo, os clichês, o vocabulário, as fotos, as entrevistas, a 
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distribuição das músicas são características que fazem parte da comunicação dos 

significados dos gêneros, que somente serão entendidos se atores sociais tiverem uma 

forte identificação social com o que cada produto cultural está propondo. Os gêneros 

são parte de uma dinâmica dos processos culturais, como muito bem discute Simon 

Frith em seu livro Performing Rites (1996). 

 

 

2.2 Frith e a música que você ouve 
 

Para Frith (1996), o esquema de regras pensados por Fabbri (1980) traz 

problemas porque traça uma pintura estática e define fronteiras para os gêneros, o que é 

uma posição complicada, já que eles mudam constantemente e as regras variam sua 

importância a partir de cada gênero. Para Frith, o gênero é uma configuração ideológica 

e social, portanto ao defini-lo devemos levar em consideração o conteúdo, as 

implicações ideológicas e o gosto musical. Por isso ele propõe reorganizar o 

pensamento de Fabbri transformando as regras em: a) convenções sonoras (o que você 

escuta); b) convenções de performance (o que você vê); c) convenções de embalagens 

(qual tipo de música é vendida); e d) os valores incorporados (a ideologia da música). 

Desta forma, uma canção não é definida apenas por uma forma ou estilo de um texto, 

mas pela percepção da audiência, do significado que ela produz no momento da 

performance, porque as classificações descrevem o sentido que a música tem para os 

ouvintes, como ela se comunica com a sua audiência.  

Quando Frith coloca que a posição do gênero está ligada a questões musicais (o 

que você está ouvindo) e questões de mercado (quem compraria isso?), para o autor, 

dividir a música em gêneros tem como objetivo organizá-la em três momentos: o ato de 

consumo, o ato de executar e o ato de ouvir. “Os gêneros da música popular são 

construídos − e devem ser compreendidos − dentro de um processo comercial/cultural” 

(FRITH, 1996, p. 89). Os gêneros testam as “regras” diariamente e as flexionam, por 

isso é fundamental discutir os fatores sociais, econômicos e culturais que influenciam na 

sua distinção para entender como percebemos cada som. A percepção de Frith ajuda a 

compreender valores e gostos envolvidos neste universo. Cada gênero tem uma 

dinâmica, uma hierarquia. Ao analisar um determinado gênero, Frith propõe que ele 
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possui estratégias discursivas diferentes e possibilita experiências musicais distintas que 

devem ser consideradas na análise de produção de sentido. 
 
Gêneros musicais diferentes oferecem soluções narrativas diferentes reduzindo 
a tensões pop entre autenticidade e artifício, sentimentalidade e realismo, o 
espiritual e o sensual, o sério e o engraçado. Gêneros musicais articulam de 
forma diferente os valores centrais da estética pop (FRITH, 1996, p. 276). 
 

Para Frith (1996), cada gênero traz identidades diferentes para os mais diversos 

grupos sociais. São experiências de modos sociais de interação. A música constrói um 

senso de identidade através de experiências oferecidas pelo corpo, pelo tempo e pela 

sociabilidade. Nesta perspectiva, questões como para quem essa música é dirigida e 

quem são os seus consumidores vão sempre ser respondidas a partir dos rótulos 

musicais. Nos estudos dos produtos da cultura popular massiva, o gênero tem sido uma 

das mais fortes possibilidades de significação, um modo de partilhar experiências e 

conhecimentos. Percebemos que música pode ser consumida como rock, samba ou jazz, 

porque ela tem um significado para os músicos, para os produtores e para a audiência; 

mas para quem não faz parte desta rede de expectativas, o gênero pode não ter o mesmo 

significado. 

Cada expressão musical requer uma cultura de escuta dentro da cultura popular 

massiva. Esta rotulação também interfere no processo criativo e define regras de 

circulação e produção. Se partirmos da perspectiva de que uma obra traz na sua poética 

marcas que vão determinar qual som é este e quem vai consumi-lo, a compreensão do 

receptor sobre cada gênero é fundamental, porque é a partir desta comunicação que vai 

se determinar modos de consumo e de marcação identitária. Como argumenta e defende 

Frith, não basta ouvir música, mas é preciso saber como ouvir. E isso só é possível com 

um esquema de interpretação para permitir a audiência saber como ouvir determinada 

canção, ter conhecimento das competências que envolvem determinadas classificações. 

“Gêneros musicais descrevem habilidades musicais e atitudes ideológicas 

simultaneamente” (FRITH, 1996, p. 87). As rotulações são determinadas pela percepção 

da audiência do seu estilo e sentido, o que acontece no momento da performance, e 

pode assim formatar, reforçar ou mudar uma classificação, e esta formatação envolve 

questões como gostar/não gostar, conhecimento de uma gramática musical, que vão 

permitir o compartilhamento de experiências e o conhecimento musical para reconhecer 

e produzir determinado gênero.  
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O processo classificatório é parte fundamental da prática da cultura popular 

massiva porque estabelece relações cruciais de julgamento estético, formação de grupo 

social e consumo cultural. Cada gênero tem seu capital simbólico e suas condições de 

produção e de reconhecimento próprios presentes em suas estratégias de divulgação e 

de vendas. Segundo Frith (1996), ao etiquetar um gênero, a gravadora traça várias 

decisões mercadológicas: fotos, capa, entrevistas, videoclipes, produtor, aspectos que 

ajudam a construir determinado gênero para o público que gosta deste tipo de música. 

Neste processo existe toda uma idealização sobre quem são esses prováveis 

consumidores, através da idade, gênero, etnia, disponibilidade de renda, hábitos de 

lazer. É o que Frith (1996) chama de “fantasy consumer”, um consumidor idealizado. 

Os gêneros descrevem não apenas quem são os ouvintes, mas também qual o sentido 

que esta música tem para eles. 

Simon Frith (2001) diz que cada gênero possui estratégias discursivas distintas 

que possibilitam referências musicais diferenciadas e estes aspectos devem ser 

considerados na análise de produção de sentido, afinal o gênero é um campo estratégico 

de articulação da música popular massiva. Diferentes gêneros oferecem diferentes tipos 

de relacionamentos entre performer e audiências. A partir do que coloca Frith (1996), 

entendemos que podemos encontrar as seguintes características em classificações 

musicais: 

 

1) Elementos musicais nos instrumentos utilizados (quais têm mais destaque), 

timbres dos instrumentos, arranjos. 

3) Quem é o produtor, quais são os músicos, os arranjadores.  

2) Como o artista se comporta no palco, características de se vestir, de cantar. 

4) Material de divulgação para a imprensa, meios de comunicação que veiculam 

informações sobre o grupo, apresentação de programas, videoclipes.  

5) Como se dá a circulação do álbum: internet, celular, lançamento de singles.  

6) Quais críticos escrevem sobre o artista, onde circula esta informação. 

 

A articulação e a hierarquia destes elementos variam de acordo com a 

flexibilidade de cada gênero, como já argumentou Fabbri. Para o rock, determinados 

elementos acima vão ser mais importantes do que para o samba, porque para ter um 

interesse musical é preciso se engajar em um conjunto de relações que dão um sentido 

pelo gosto.  
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As regras propostas por Fabbri (1980) e as convenções de Frith (1996) nos 

fazem entender melhor a produção de sentido da prática musical. As regras de Fabbri 

são úteis no sentido de que é possível, sim, reconhecer marcas que ele coloca ali ao 

ouvir uma canção, ver a capa de um álbum, ler entrevistas de uma banda ou assistir à 

sua performance no palco. Vários aspectos em torno da música implicam valores, 

codificações que vão impulsionar a produção de sentido da música, como o surgimento 

de novos formatos e novas tecnologias; a linguagem musical que cada categoria 

privilegia constrói um horizonte de expectativas. Por isso é importante o artigo que 

Fabbri escreve 26 anos após A Theory of Musical Genres: Two Applications (1980), 

Tipos, categorias, géneros musicales. Hace falta una teoria? (2006), no qual ele coloca 

que o fundamental é perceber como as comunidades musicais usam de forma distintas 

as categorizações musicais e que estes usos estão dentro de uma rede de códigos 

históricos, sociais e ideológicos que variam ininterruptamente. 

 
(...) O gênero é definido através de uma rede de códigos, que, em muitos 
casos históricos, foram amplamente reconhecidos, mesmo antes da invenção 
do nome genérico consolidado. É a presença dessa rede, a variabilidade no 
tempo e na qualidade dos códigos de especial que dá ao gênero de sua noção 
particular de volatilidade (FABBRI, 2006, p. 9). 
 

O gênero é parte de um fenômeno complexo, por isso não cabe ao analista 

querer que funcione exclusivamente a partir de determinadas regras e convenções, é um 

processo de negociação contínua entre diversas comunidades que o adaptam e o 

transformam de acordo com suas competências, e é fundamental nos estudos da música, 

porque a produção de sentido acontece a partir da possibilidade de reconhecimento dos 

processos classificatórios. Gostos, valores e identidades musicais precisam reconhecer o 

gênero para que aquela canção faça sentido, afinal “(...) o uso da música pode definir 

uma identidade social” (FRITH, 1996, p. 90). Um interesse musical, gostar de um 

determinado gênero traz um conjunto de relações que vão dar sentido pelo gosto. Como 

Frith (1996) argumenta, a música informa diversas situações sociais e envolve diversos 

rituais da vida cotidiana, e o gênero é a forma de entendermos como a música se 

comunica com as mais diversas comunidades e o principal vetor para a circulação e as 

negociações dos seus valores.  

Apesar da importância das classificações das expressões musicais como gêneros 

musicais em sentido estrito, textual, os autores aqui usados como guia adotam a ideia de 

que um gênero no mundo da música popular massiva é mais amplo do que os aspectos 

musicais, pois envolvem aspectos sociais, ideológicos que muitas vezes se materializam 
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nos modos de apropriação da música ou nos modos de circulação, daí a ideia de que o 

termo gênero, sem o designativo musical, abrange de modo mais amplo as 

complexidades e tensões que envolvem o mundo da música. 

Entretanto, salientamos que tanto a noção de comunidade musical, de Fabbri 

(1980), quanto a noção de comunidade de conhecimento, de Frith (1996), trazem uma 

noção de gênero que só serve para práticas específicas da experiência musical exercidas 

por fãs e críticos, que é o caso do indie rock, pela forma que ele reivindica uma escuta 

especializada, dedicada, de um “connaisseur”. Não é para um ouvinte comum e não 

serve para qualquer expressão musical, como a música de Carnaval, por exemplo, que 

pede uma audição mais distraída, menos comprometida.  
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II AS CONTRADIÇÕES DO ROCK 

 
You can intellectualize about a lot of rock and roll music but it's 

primarily not an intellectual thing. It's music that's all. 
(WENNER, 1982). 

 

1 Um gênero que nunca morre 
 

Para tentarmos entender as características do rótulo indie rock, é preciso 

desvendar esses dois substantivos “indie” e “rock”, compreendendo suas qualificações e 

como eles funcionam para uma melhor compreensão das fronteiras da rotulação indie 

rock. O rock convive desde o seu surgimento com implicações contraditórias de ser uma 

música autêntica, mas comercial, que é parte de uma cultura popular massiva, este é o 

seu DNA. Entretanto, estas contradições fizeram surgir dentro do gênero um processo 

de exclusão, uma exigência para as suas distinções como autêntico dentro de uma 

cultura de massa, distinções estas que são muitas vezes diferenças imperceptíveis, mas 

que se tornam fundamentais na rede formada por fãs, artistas e críticos do rock no 

sentido de ser uma música que se posiciona como não-cooptada. Desta forma, o rock 

sempre opera em dois lados contraditórios: seu discurso é de uma música autêntica, que 

goza de uma determinada liberdade artística, mas também é comercial porque circula 

para o consumo massivo e funciona dentro do sistema capitalista. Este antagonismo faz 

com que o rock se reinvente cada vez que se sente absorvido pelo mercado. Janotti 

Júnior explica que: 
O rock é um mapa reconstruído constantemente, sujeito às forças do mercado, 
dos vazios entre gerações, das diferentes vivências juvenis e das negociações 
entre cultura mundializada e suas manifestações locais (JANOTTI JÚNIOR, 
2003, p. 22). 
 

Quando o rock amadurece, ele se estabiliza, perde contato com seus valores 

iniciais, então precisa ser ressignificado. Desta forma, vai em busca do “novo” rock 

autêntico para garantir os seus argumentos, os seus valores de música autêntica. Desde a 

sua criação, nos anos 1950, o rock se reinventa constantemente: morre em uma forma e 

nasce de novo em outra forma considerada não-cooptada, por parte da sua audiência. 

Mas o que o rock faz para se distinguir das outras formas massivas e por que ele 

necessita fazer isso? Uma das respostas é a necessidade de autonomia criativa e artística 

que está incorporada ao gênero desde o seu surgimento. O rock sempre teve (e tem) 
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como valor máximo a figura do “autor”, representando pelo compositor, o cantor, o 

instrumentista, muitas vezes todas estas funções em uma só pessoa, o chamado band 

leader. Para citar um sucesso clássico do gênero, uma banda como Beatles, quando 

surge em 1964, fortalece este ideal, afinal eram eles que escreviam as próprias canções, 

e, portanto, tinham autonomia artística, tão cara ao rock. Poucos anos antes, os 

americanos do Beach Boys (1961) também eram autores das músicas que cantavam. 

Historicamente no rock, o autor sempre foi peça fundamental, e, dentro do processo de 

elaboração desta cultura do rock, nomes como Bill Haley, Chuck Berry, Little Richard 

fortalecem este ideal. A autoria9 é importante porque traz consigo a ideia de autonomia 

artística e se agrega ao sentido de pertencimento de um grupo, uma comunidade, ideais 

fortemente incorporados pelo rock. Ao pensarmos na aproximação do rock com a folk 

music no início dos anos 1960, pouco depois do seu surgimento, percebemos ali 

também uma forma de despistar o seu comercialismo, mas também porque o folk trazia 

para o rock uma representação de comunidade, um sentido de pertencimento a um 

grupo. Nos mesmos 1960, já no final, o gênero absorve o conceito de arte, com grupos 

como The Byrds e Velvet Underground, como mais uma forma de distinção da cultura 

de massa valorizando a sensibilidade individual versus o gosto massivo (FRITH, 1981). 

Com o ideal de ser arte, o rock incorpora, por exemplo, o jazz e a música 

clássica nas estruturas das suas canções, dá ênfase às performances dos cantores no 

palco com o objetivo de dar mais trabalho para a audiência, tornar menos rápida e fácil 

a compreensão daquela música, como pressupõe que é a música pop, com grupos como 

Pink Floyd, Yes. Janotti Júnior (2003) argumenta que estas estratégias são importantes 

para o imaginário roqueiro porque expõem o “conflito constante entre o rock, com sua 

liberdade criativa e autenticidade, e a música pop, com suas fórmulas prontas e 

adequadas aos ditames do mercado cultural” (JANOTTI JÚNIOR, 2003, p. 43). A 

tensão se dá porque o rock procura afirmar o seu status de música não-cooptada, séria, 

rechaçando a trivialidade que vê como uma característica da chamada música pop. 

Aliás, a autenticidade é uma das suas principais diferenciações para as construções que 

o gênero faz em relação a afetividades e identidades no seu entorno. Para Keightley, “os 

estilos, gêneros e intérpretes que merecem se colar a etiqueta ‘rock’ são percebidos 

como sérios, relevantes e, em certa medida, legítimos” (KEIGHTLEY, 2001, p. 155). A 

                                                
9 “O conceito de autoria está relacionado historicamente aos estudos literários, que o aplicou às obras 
“significativas”, obras canônicas consideradas parte da cultura erudita.  Trata-se de uma elaboração 
ideológica, sustentada pela ideia de criatividade e de avlor estético.”. (SHUKER, Roy, 1999, p.29) 
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questão que  importa  é o efeito que o rock produz como um produto cultural massivo e  

que, para ser autêntico, precisa ter um antagonista, no caso, a música pop. 

 

 

1.1 A música pop não é rock? 

 

Um dos termos que mais usamos para a música popular é música pop. Na sua 

origem "pop" vem da abreviação da palavra inglesa "popular" e quer dizer uma música 

para ser ouvida por muitas pessoas, produzida em larga escala e de acesso fácil. O termo 

se aproxima de uma música vista como mercadoria, produzida pelas majors10 para 

atender à demanda da indústria da música de um público em larga escala dentro de uma 

cultura de massas. As grandes companhias de discos controlavam a distribuição dos 

artistas, decidiam o que iam produzir e como difundir, o que consolidou o pop em uma 

ambiguidade de uma música feita por músicos de qualidade, mas manipulada por 

representantes da indústria da música por conta de uma logística de mercado massivo. 

Mas qual a diferença entre música pop e rock? Para Frith (2001), a diferença está na 

forma como a autenticidade é relevante ou não para cada uma destas etiquetas. Segundo 

Frith, a autenticidade não é uma questão relevante para o pop, aí é onde reside a 

principal diferença. Entretanto, Frith coloca que a música pop abarca também o rock, já 

que é: 
 
(...) uma música produzida para o consumo, para ser rentável, como uma forma 
de empreendimento comercial e não de arte. Definida por estes termos “música 
pop” abarca todas as formas populares contemporâneas: o rock, a música 
country, o reggae, o rap, etc. (FRITH, 2001, p. 137). 
 

Mas ao incluir tantos gêneros que se posicionam de forma diversa 

individualmente, a nomenclatura traz um problema para si, e o rock posiciona-se em um 

antagonismo com o pop, demarcando sua música como fora do pop. No raciocínio de 

Frith (2001), podemos pensar que o pop comporta o rock, mas que o rock tensiona o 

pop para marcar uma determinada posição identitária, criando alianças de afetos e 

gostos.  

                                                
10 “São chamadas de majors as companhias mais poderosas da indústria fonográfica. Ramos de atividade 
de grandes conglomerados multimídia transnacionais, elas controlam grande porção do mercado de 
música mundial, determinando seus caminhos. Após diversas aquisições de companhias menores e fusões 
ao longo de todo o século XX (DIAS, 2000), são consideradas majors as companhias SONY, BMG, 
Universal, WEA e EMI” (FERNANDES, 2007, p. 12). 
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O pop tornou-se uma etiqueta abrangente que não define um gosto singular, mas 

vários gostos e relações identitárias. Sua trajetória está ligada à história da música 

popular massiva e, como parte da cultura massiva, obedece a uma produção 

padronizada, de vendas substanciais e forte circulação nos meios de comunicação 

massivos. Esta construção faz com que o pop seja visto pelos fãs do rock não como arte, 

mas como um negócio.  
 
A afirmação do gosto superior que proclama o fã do rock resulta na emissão 
de juízos de valor sérios e formados sobre a música popular massiva, que se 
pressupõe uma consciência dos contextos sociais próprios desta música 
(KNEIGHTLEY, 2001, p. 157). 
 

Os textos musicais são produtos sociais, portanto ao trabalhar com clichês 

melódicos, absorver sonoridades musicais de todas as partes do mundo e usar temas 

recorrentes como amor, traição, solidão, os sons do pop vão nos criando sempre uma 

familiaridade, algo que não nos causa estranhezas. As canções do grupo sueco ABBA 

soam familiares aos ouvintes que percebem uma música para se distrair, dançar, se 

entreter. Janotti Júnior explica que: 
 
A longa história da demarcação do que é considerado música pop e aquilo que 
é assumido pelos fãs como rock passa também pela divisão entre “liberdade 
criativa”, mercado independente e grandes conglomerados multimídiaticos 
(JANOTTI JÚNIOR, 2003, p. 37). 
 

Ao contrário do pop, o rock exige da audiência a postura de uma música que é 

para ser levada a sério, não apenas diversão, uma música que carrega certa postura 

ideológica e estética, que tem autonomia criativa e autenticidade.  

A história da música pop começa a ser marcada, segundo Frith (2001), a partir 

da comercialização do microfone nos anos 1930, trazendo uma mudança substancial 

para a forma de cantar, que passa a ser mais suave. Esta mudança tecnológica faz surgir 

um dos primeiros cantores de música pop, Frank Sinatra, The Voice, que arregimenta 

fãs adolescentes durante suas apresentações e inaugura um novo estilo vocal, associado 

com naturalidade, mais do que com virtuose, com senso sobre a canção, acentuando 

certas palavras e dando para a música uma pulsação emocional. “Frank Sinatra tornou-

se uma estrela, o cantor pop das massas” (FRITH, 2001, p. 141). O uso do microfone 

possibilitou aos cantores o toque mais intimista na interpretação das canções, trazendo 

para a música pop uma das suas principais marcas, o sentimentalismo. Frank Sinatra e o 

microfone estabelecem um padrão para os anos 1930 com uma música voltada para 

discos vocais, e com os cantores dominando o cenário. 
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Este novo tipo de estrela pop vocal precisava de canções emotivas, diretas e 
simples que eram nutridas pelo repertório do jazz (...). Os cantores também 
recorriam aos repertórios da música folk, da música country e do rhythm and 
blues (FRITH, 2001, p. 142). 
 

O pop, em geral, construía o som ao redor de uma voz líder sedutora, sustentada 

por coros e acompanhamentos. Este padrão passou a dominar a lista de vendas, acabou 

sendo adotado “pelo selo Motown, que o aperfeiçoou nos anos 1960 com outros 

artistas” (FRITH, 2001, p. 144). Segundo Frith, estas sonoridades usadas pela música 

pop chegaram ao rock, mas foram consideradas muito comerciais, e fortaleceram a 

posição do rock como uma música demarcadamente de oposição ao pop. 

Ao longo da sua história, o pop foi se firmando com canções que tinham como 

principal impacto o amor, o sentimentalismo. Podemos ter como exemplo duas canções 

bastante populares: “Fernando”, do ABBA11, e “Good Bye Yellow Brick Road”, de 

Elton John. As carreiras do grupo sueco e de Elton John se dão em grande parte a partir 

da divulgação das suas canções na televisão, quando as músicas entraram na nossa vida, 

e mesmo quem não falasse inglês e não compreendesse o sentido das palavras tinha 

familiaridade com a sonoridade. Isto acontece porque o pop tem uma capacidade de 

expressar nosso lado mais sentimental, uma espécie de magnetismo que transforma 

estas canções em clássicos do pop. Para Frith, podemos definir o pop como a “música 

que escutamos sem querer, aquelas canções que conhecemos sem realmente saber 

como” (FRITH, 2001, p. 149). A música pop nos absorve nos rádios, nas televisões, 

instalam-se na nossa vida porque ela é acessível, musicalmente é melódica, harmoniosa, 

tranquila e nos toca diretamente, de forma rápida, familiar.  

O objetivo nesta tese ao falar brevemente sobre a música pop é entender como o 

rock, sendo também música popular massiva, acentua suas diferenças com o pop, a 

partir de posições ideológicas e sociais que amplificam valores como autenticidade e 

articidade, que, para o rock, são posições que o colocam em outros interesses que não 

são apenas comerciais. Para Frith:  
 
Rock é um produto musical massivo que carrega uma crítica do seu próprio 
sentido de produção; ele é um produto de consumo massivo que constrói sua 
própria audiência autêntica (FRITH, 1981, p. 11). 
 

Cada som tem um efeito e um sentido, portanto, por mais contraditório que esta 

posição do rock pareça (autonomia × mercado, massivo × individual), ele é um gênero 
                                                
11 Grupo sueco formado em 1972. Nos anos de 1975 a 1978, colocou 18 músicas na lista das dez mais 
vendidas. 
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que tem uma ideologia que nem sempre se articula apenas de forma musical, porque 

evoca uma inconformidade, uma agressividade que se aplica tanto a sua sonoridade 

quanto aos seus ideais. Para Janotti Júnior, isso acontece porque as práticas discursivas 

do rock mostram que esta “é uma forma de negociação (do rock) com as possibilidades 

oferecidas pelas sociedades contemporâneas” (JANOTTI JÚNIOR, 2003, p. 20). Ao 

adotar esta posição de diferença em relação ao pop, o rock se coloca de forma diferente 

no mercado e oferece outro tipo de produto para suas audiências, trazendo outros afetos 

e alianças. 

 

 
1.2 Mas de qual rock você está falando? 
 

Os Estados Unidos da América dos anos 1950 eram dominados pelo blues12 e 

pela música pop. É neste ambiente do pós-guerra que surge o rock, resultado da fusão 

de artistas como Bill Haley13 e Elvis Presley14, que fundiram o blues com o rhythm and 

blues15 (R&B) e a música country16, que resultou inicialmente no ritmo nervoso e 

delicado do rockabilly17. Shuker (1998) explica que o rock’n’roll surge quando o R&B 

começa a ser vinculado em rádios e gravado por artistas brancos. Para Janotti Júnior: 
 
Desde o início, a musicalidade rock é fruto da fusão entre o grito rouco dos 
cantores do blues afro-americano, do rhythm and blues; como também das 
baladas açucaradas e dos vocais limpos da música branca norte-americana 
(JANOTTI JÚNIOR, 2003, p. 36). 
 

A popularização do rock’n’roll aconteceu quando, em abril de 1954, Bill Haley 

and the Comets compuseram e gravaram “Rock Around the Clock”, vendendo 15 

milhões de cópias nos Estados Unidos. Esse foi o início do rock como cultura de massa 
                                                
12 Parte da música negra tradicional surgiu no início do século XX a partir das spirituals, exerceu grande 
influência na música ocidental como jazz, rock, country. Na sua essência, é uma forma musical 
vocal/instrumental ligada à fé religiosa. 
13 “Haley foi um dos pioneiros do rock (...) e o primeiro astro branco do gênero” (FRIEDLANDER, 1996, 
p.s. 51 e 53). 
14 “Elvis era branco e bonito, tinha carisma, uma voz de barítono rica e expressiva e um sarcasmo que 
simbolizava adolescentes inquietos em fase de crescimento. Ele possuía uma habilidade inata para fundir 
elementos da música negra e branca, criando uma síntese viável comercialmente” (FRIEDLANDER, 
1996, p. 75). 
15 “Em suas formas mais antigas, rhythm’n’blues foi um dos mais importantes precursores do rock’n’roll 
e um elo fundamental entre o blues e o soul. (…) Os elementos do rhythm’n’blues estão fundidos nos 
vários estilos do rock, incluindo o rhythm’n’blues britânico dos anos de 1960 (The Rolling Stones, The 
Pretty Things, Them), e, subsequentemente, no disco, no funk e no rap” (SHUKER, 1998, p.s. 237 e 238). 
 16 Como gênero, remonta ao mundo rural do sul dos Estados Unidos dos anos de 1920. (…). Evoluiu, 
fundamentalmente, como gênero típico norte-americano, em duas linhas gerais: o country tradicional e o 
country pop, mais comercial (SHUKER, 1998, p. 81 e 82). 
17 “Inspirado no blues, o rockabilly foi definido pelo expoente Carl Perkins como “blues com pulsação 
country” (SHUKER, 1998, p. 246). 
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juvenil, tendo como primeiras estrelas Elvis Presley, um branco que cantava como 

negro, e Chuck Berry18, que impôs o som da sua guitarra nervosa ao som de canções 

como “Roll over Beethoven”, “Johnny B. Good” e Little Richard19, autor de canções 

como “Tutti Frutti”. Mistura da música negra e branca, o rock trazia letras sobre o 

cotidiano adolescente, falando de sexo, amor e rock and roll. O rock tornou-se a 

tradução exata para a insatisfação dos jovens norte-americanos, Janotti Júnior (2003) 

explica: 
 
A rápida assimilação desse descontentamento por parte de vários segmentos da 
juventude em todo o mundo demonstrava que o rock poderia ser visto como 
uma resposta juvenil às pressões do modelo hegemônico. O rock criou modos 
de expressão que estavam longe do alcance da autoridade do mundo adulto. 
[...] Em todos os pontos do planeta, o rock acabou provocando uma 
reformulação não só da geografia cultural como dos valores que balizavam a 
musicalidade de um modo geral (JANOTTI JÚNIOR, 2003, pp. 30 e 31).  
 

O ritmo, a sensualidade e a agressividade provocados pelo rock o transformaram 

na trilha sonora da juventude dos anos 1950, era uma música que se colocava de modo 

tenso em relação à cultura dominante e seus dogmas e que amplificava as inquietudes e 

insatisfações de uma geração de adolescentes que via no rock uma das principais fontes 

da sua rebeldia. 

Musicalmente o rock começa com um mix de blues e R&B, mas ainda nos anos 

1950 os artistas mesclam rockabilly, rock e R&B. As letras falam de rebeldia, sexo, 

amor e rejeição, elementos que proporcionaram para o público jovem uma projeção dos 

seus anseios e desejos, criando uma identificação com este formato musical. Shuker 

(1998) explica que essas bases do rock permaneceram na essência do gênero ao longo 

das últimas décadas. 
 
A predominância da guitarra, uma batida substancial, a orientação para o 
público jovem e a espalhafatosa sexualidade das canções e dos artistas foram, 
e ainda são, alguns dos pilares básicos do rock’n’roll (SHUKER apud Music 
Central 96, 1998, p. 247). 
 

O nome rock tem na sua história, além das raízes negras do blues e do R&B e da 

música country, outras derivações, como o rockabilly, o rock and roll nos anos 1950. 

                                                
18 “Músico autodidata, tocava guitarra, piano. Como o pai da guitarra do rock and roll, ele fundiu 
elementos do blues (repetição das frases, vocalização emocionada e blue notes) com a velocidade e os 
slides provenientes do country” (FRIEDLANDER, 1996, p. 55). 
19 “A principal característica de Little Richard era seu estilo vocal único. Seu jeito de cantar altamente 
emotivo, o elevado falsete e os gritos de louvor da sua formação evangélica” (FRIEDLANDER, 1996, p. 
60). 
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Nos anos 1960, o gênero cruza com os violões e banjos da música folk20, que tinha entre 

um dos principais nomes Bob Dylan21, autor do folk-rock22, fusão do violão acústico 

com guitarras do rock e letras com temas folk (FRIEDLANDER, 1996). Nesta mesma 

década, o estilo musical denominado surf music23, inspirado nas guitarras do rock dos 

anos 1950, traz para o cenário nomes como o da banda Beach Boys, liderada por Brian 

Wilson. Rapazes talentosos lançaram o álbum emblemático “Pet Sounds” (1966), 

considerado um dos mais originais da época com harmonias24 complexas, vocais 

poderosos e um mundo de carros, garotas e surfe. 

Os Beatles foram fundamentais para o fortalecimento da autenticidade do rock 

nos anos 1960, porque compunham, cantavam, tocavam as próprias canções e também 

tomavam decisões sobre a produção executiva e musical. O rock que faziam era tratado 

como arte. Estas são marcas que se tornaram indissolúveis para a construção do 

imaginário roqueiro ao longo das décadas. Foram inteligentes e criativos o suficiente 

para o domínio de apresentações ao vivo, mas também para usar todas as possibilidades 

tecnológicas de instrumentos e de estúdio, como no clássico e ambicioso “Sgt. Pepper’s 

Lonely Heart Club Band” (1967). O álbum inovou em muitos aspectos: música 

organizada em torno de uma ideia, de uma obra; as letras impressas; o uso de distorções, 

compressões, ecos em todas as canções, explorando todas as possibilidades de gravação 

em um estúdio; as diferentes tonalidades e tempos; arranjos orientais, todos estes 

elementos fizeram de Sgt. Pepper’s um marco na história do rock. Os ingleses dos 

Rolling Stones também são outra pedra fundamental na estruturação do rock, com seu 

som mais sujo e muito fincado no R&B, um vocal agressivo e uma presença sensual e 

vigorosa no palco. O grupo fez canções como “I Can’t Get (Satisfaction)”, um hino do 

rock and roll, por sua letra provocante sobre a frustração (inspirada nas canções de 
                                                
20 “A música folk sempre foi uma parte importante da tradição musical americana, e as canções de 
protesto – histórias pessoais ligadas aos eventos políticos e sociais correntes – são partes essenciais da sua 
herança” (FRIEDLANDER, 1996, p. 193). 
21 O cantor e compositor Bob Dylan foi um dos principais expoentes do folk-rock. Ele misturou a 
sonoridade acústica do folk com a eletrificação sonora do rock. Considerado um trovador por sua 
capacidade de detalhar e aprofundar o seu pensamento e pelas posições políticas, sua música teve forte 
impacto na música folk e no rock dos anos 1960. 
22 A música folk serviu de base para o folk rock surgido por volta de 1960: um gênero construído em torno 
das estruturas da canção folk e dos temas atuais, adaptando instrumentos e técnicas associadas aos estilos 
folk, embora empregasse instrumentos com amplificação elétrica e algumas práticas do rock (SHUKER, 
1998, p. 85). 
23 Entre os estilos do rock’n’roll dos primeiros tempos, a surf music foi o mais orientado pelo som da 
guitarra e teve uma enorme influência sobre os estilos posteriores que usaram guitarra elétrica. (…) A 
maioria das gravações de surf music foram lançadas entre 1961 e 1965, e seu sucesso ficou restrito 
basicamente ao sul da Califórnia (SHUKER, 1998, p. 269). 
24 Combinação de notas soando simultaneamente, para produzir acordes, e sua utilização sucessiva para 
produzir progressões de acordes (SADIE, 1988, p. 407). 
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protesto de Dylan), com seus riffs25 acelerados, mostrando a proveitosa fusão do R&B, 

blues e rock do Rolling Stones.  

O rock evidenciava um novo nicho de consumo, e o tema também passa a ser 

tratado por publicações específicas. Uma das primeiras publicações é a revista norte-

americana “Rolling Stone”. Criada em 9 de novembro de 1967, na cidade de São 

Francisco, Califórnia (EUA), a publicação fazia parte do movimento de rock americano. 

Na primeira edição, ainda em formato de jornal-tabloide, publicou o manifesto abaixo, 

assinado pelo editor Jann S. Wenner: 
 
Você provavelmente está tentando imaginar o que nós estamos tentando 
fazer. É difícil dizer: é meio revista, meio jornal. O nome disso é ROLLING 
STONE, o qual vem de um velho ditado que diz: `Uma pedra que rola não 
pega musgo’. Muddy Waters usou esse nome para uma canção que compôs; 
os Rolling Stones tiraram o seu nome da música do Muddy; e “Like a Rolling 
Stone” foi o título do primeiro disco de rock & roll do Bob Dylan. Nós 
começamos uma nova publicação refletindo o que nós vemos como as 
mudanças no rock & roll e as mudanças conectadas com o rock & roll. 
Porque os jornais comerciais tornaram-se tão inacurados e irrelevantes, e 
porque as revistas de fãs são um anacronismo, nós esperamos ter algo aqui 
para o artista e a indústria, e para cada pessoa que “acredita que o mágico 
pode deixá-lo livre (FORTINO, Leandro. Jornal Folha de S.Paulo em 
07/06/1998).  
 

Tendo a música como sua pauta principal, a Rolling Stone foi a primeira 

publicação significativa que retratava uma cultura essencialmente juvenil, o rock’n’roll. 

Ídolos da juventude como Jim Morrison, Jimmi Hendrix, Janis Joplin, John Lennon 

figuravam em suas reportagens. O rock começa a se afirmar como uma música séria e 

surge também a crítica musical sobre o gênero. A imprensa musical mundial 

consolidou-se com publicações como Billboard, The Face, Melody Makers, New 

Musical Express, Mojo, Uncut. Shuker (1999) observa que elas, além de trazerem 

matérias sobre lançamentos de álbuns, resenhas musicais, são consideradas bíblias, 

retratando a cena musical do rock. 
 
Essas publicações não tratam simplesmente da obra musical; tanto seus 
artigos como suas propagandas divulgam estilos e conquistam mais 
consumidores. A maioria delas se interessa pelos artistas, suas músicas e seu 
relacionamento com os fãs. Identificam-se facilmente com o público para o 
qual suas estéticas musicais e funções socioculturais estão voltadas 
(SHUKER, 1999, p. 170).  
 

A informação musical é consumida como mais um produto do rock, que passa a 

ter também publicações sobre instrumentos musicais, sistemas sonoros gerando toda 

                                                
25 Sequência de notas que se caracteriza pela emissão de sons repetidos em momentos – chave da 
execução musical (JANOTTI JÚNIOR, 2004, p. 19). 
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uma experiência mais ampla ao ato de consumir rock. 

Nesta história seminal do rock, a guitarra tornou-se um instrumento 

emblemático por conta de dois nomes: Eric Clapton e Jimi Hendrix. Cada um com suas 

influências − Clapton, mais ligado ao blues; Hendrix, ao soul e R&B −, trouxeram os 

solos improvisados redefinindo as fronteiras da guitarra no rock com o uso de efeitos, a 

distorção de sons, a intensidade rítmica, abrindo espaço para o hard rock26 do final dos 

anos 1960 e início dos anos 1970, que teve como principal representante a banda inglesa 

Led Zeppelin. O grupo trouxe os principais fundamentos e as bases do heavy metal27 e 

tinha como destaque o tom de voz de Robert Plant, cheio de gritos e uivos e os sons 

extraídos da guitarra de Jimmy Page, um perfeccionista dentro do estúdio. Também nos 

anos 1970, temos bandas importantes, como Black Sabbath, Depp Purple, que deram 

mais peso ao som do Zeppelin. Por outro lado, bandas como Pink Floyd e Yes faziam o 

rock progressivo, um rock orquestrado, que associava música clássica, jazz e rock. 

Nos final dos anos 1960, a banda nova-iorquina Velvet Underground, 

comandada por Lou Reed ao lado do artista de pop art Andy Warhol, trouxe um 

espetáculo multimídia para o palco, executando uma música minimalista com notas 

suspensas, solos de viola, um vocal limitado, monótono, letras em formato de crônicas, 

uma dispersão das guitarras, um som com muitas experimentações sonoras. O grupo é 

um dos ancestrais do punk rock28, gênero que surge em meados dos anos 1970 na 

Inglaterra29 e nos EUA como uma oposição ao rock progressivo de bandas como Pink 

Floyd e Yes, que faziam um rock de estúdio, elaborado, com uso de teclados e 

sintetizadores e superprodução de shows. Dando um "basta" ao slogan "paz e amor", em 

1976, o Movimento Punk30 vociferava slogans como “No Future” ou “Faça Você 

Mesmo” e fomentou uma nova onda rebelde do rock e um novo mercado de consumo: o 

independente. Para muitos fãs do rock, o gênero tinha se tornando só mercado e perdido 

                                                
26 Para Shuker, é um gênero vago que se caracteriza “por ritmos enérgicos, pela batida marcada, pelo uso 
do backbeat (sobre as cordas) e pelas melodias curtas. (...) Também pelo volume alto, afirmação de 
masculinidade (SHUKER, 1998, p. 155). 
27 A guitarra é o traço marcante dos sons do heavy metal, geralmente os músicos de metal se utilizam de 
bordões, power chords, acordes de guitarra que, mediante amplificação, permitem marcações graves e/ou 
distorcidas (JANOTTI JÚNIOR, 2004, p. 19). 
28 A banda The Stooges, de Iggy Pop, também teve reflexo no punk por seu som minimalista, agressivo e 
a postura de Iggy, que se apresentava drogado, vomitava na plateia e se jogava do palco 
(FRIEDLANDER, 1996). 
29 Nos anos 1970, a economia da Grã-Bretanha estava em declínio, época de alto desemprego. O país 
vivia em recessão e sem espaço para a juventude, principalmente a dos subúrbios operários ingleses, 
excluída do sistema.  
30 Muitos estudiosos e críticos musicais apontam que o punk surgiu na Inglaterra. Mas há defensores de 
que a raiz do punk surgiu em Nova York, em 1972, no clube CBGB. 
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seus valores de autenticidade, de música não-cooptada, segundo Friedlander, no final 

dos anos 1960 e início dos anos 1970, “o rock fazia parte da cultura oficial” 

(FRIEDLANDER, 1996, p. 329). Usando a base do rock: guitarra, bateria e baixo, com 

acordes simples, muita distorção e reverberação, vocais não melódicos, o punk rock 

ataca o padrão do rock vigente, o rock estabelecido, colocando em movimento a lógica 

de o rock se reinventar como não-cooptado. O punk tinha como base a ideia do "faça 

você mesmo", um som barulhento rápido e agressivo, com poucos instrumentos 

eletrônicos, que rejeita os vocais limpos e claros da música pop. Johnny Rotten, 

vocalista do Sex Pistols (uma das bandas mais importantes do movimento punk, ao lado 

de The Clash, Dead Kennedys, Ramones, New York Dolls), afirmava: “Nós estamos 

interessados no caos não na música” (We’re into chaos not music). Sua principal forma 

de apresentação para o público eram os shows, o que dava à sonoridade um aspecto 

mais cru, que era levado para os discos − que simulavam sempre gravações ao vivo, 

mesmo que tudo fosse gravado em estúdio. O ambiente para os ouvintes era para que os 

discos trouxessem esta sensação de que não eram feitos em estúdio e que tinha ali uma 

ligação direta dos músicos com o público, com ênfase na voz e nos instrumentos, 

negligenciando o virtuosismo.  

O punk cria em seu entorno uma forma de circulação própria com fanzines, 

flyers, uma micromídia, segundo Thorton (1995), parte de uma rede que inclui bares e 

pequenos teatros para apresentações das bandas e selos independentes, cria uma 

sistemática de independência para a sua música. Segundo Friedlander, “as instituições 

da indústria alternativa surgiram junto com o crescimento do gênero musical” 

(FRIEDLANDER, 1996, p. 357). O punk foi uma reação ao domínio do mercado da 

música pelas majors, esta quebra possibilitou uma nova estrutura dentro da indústria da 

música que possibilitou o surgimento de diversas novas bandas que não faziam parte do 

conglomerado das grandes gravadoras, uma espécie de retorno aos anos 1950. Como 

Shuker (1999) mostra, o punk rock tinha a arte como função, rejeitava a perfeição 

sonora, os excessos melódicos e se posicionava como não-cooptado pela indústria 

fonográfica e criavam um ambiente fundamental para o indie rock, chamado 

inicialmente de pós-punk. 

Ao falarmos do gênero rock, não estamos falando de um estilo único musical, 

mas de uma música de peso que tem como uma das suas principais características a 

autenticidade, a busca por uma legitimidade artística mesmo circulando dentro de uma 

cultura massiva. Podemos pensar aqui em um núcleo básico com guitarras, baixo e 
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bateria; a presença forte da ideia de autor (compositor, cantor, instrumentista), a música 

legítima, rebelde, contrária ao estabelecido. Este núcleo básico expande suas fronteiras 

em todos os seus momentos da história com experimentações, como a que fez The 

Beatles em Sgt. Pepper’s, usando quarteto de cordas. A tecnologia que transformou o 

estúdio em um instrumento e também a possibilidade de usar ecos e feedbacks com a 

guitarra. As mudanças de vocais com os gemidos de Robert Plant ou a voz crua de 

Rotten, os solos de guitarra de Hendrix e Clapton, o backbeat que acelerou a batida do 

rock, as letras incorporando temas em cada década: amor, solidão, guerra, misticismo, 

drogas, direitos humanos, drogas, política, niilismos. A teatralização do rock nos anos 

1960 com David Bowie e Velvet Underground, o terno e gravata de Bill Haley, o 

rebolado de Elvis, as luzes, fumaças e megashows do Pink Floyd. Temos o rock nas 

mais diversas facetas: Elvis, Haley, Beatles, Stones, Hendrix, Zeppelin, Sex Pistols, 

Nirvana. Esta variedade faz com que Shuker conclua que “o rock é o rótulo para a 

imensa variedade de estilos desenvolvidos a partir do rock’n’roll” (SHUKER, 1998, p. 

249). 

Nesta tese, pensamos o rock a partir dos seus usos como uma “cultura do rock” 

(FRITH, 1981; KEIGHTLEY, 2001) que está vinculada a um sentido de liberdade e 

ruptura juvenil com o estabelecido, uma música que se tornou a referência de um 

símbolo social do seu grupo para se distinguir dentro da cultura massiva da qual ele é 

parte importante, inclusive quando expressa esta necessidade de se manifestar fora dela. 

Para Janotti Júnior: 
A história do rock é uma dinâmica constante entre o que era considerado rock 
e o que é rock. A ideia de rock é um espiral textual que envolve a formação 
dos sentidos e os investimentos afetivos, moldando assim o que vem a ser 
rock para certos fãs, mas é inaceitável para outros (JANOTTI JÚNIOR, 
2003, p. 24). 
 

A autenticidade persegue a história do rock. Para o gênero, o que faz sentido é a 

verdade, a sinceridade que a sua musicalidade indica, porque as fronteiras entre seus 

subgêneros são imprecisas, o que faz com que a distinção do que é rock autêntico seja 

uma oposição direta ao que é estabelecido, comercial, pop. 
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2 Todo mundo agora é independente 
 

A cena musical independente, para Hobsbawn (1989), surge nos anos 1920, com 

o aparecimento de um novo mercado formado por negros que consumiam jazz seminal e 

eram supridos por gravadoras independentes com catálogos voltados especificamente 

para esse segmento, que já estava livre para escolher o próprio entretenimento. Janotti 

Júnior observa que a base do cenário das gravadoras independentes “foram as pequenas 

rádios voltadas para a execução de música negra e a criação dos pequenos selos31 de 

blues e rhythm and blues surgidos na década de 1940” (JANOTTI JÚNIOR, 2003, p. 

35). A relação do rock com a música afro-americana tem as reconhecidas ligações de 

sonoridade, mas também de organização com pequenas rádios, selos independentes, o 

empresário que atuava nas mais diversas funções (produtor, promotor, divulgador), uma 

forma de atuação passa a ser o modus operandi do gênero. O surgimento do rock and 

roll nos anos 1950 abarca estas estratégias e fortalece o mercado independente. Nesse 

período, aparecem diversos selos que vão lançar artistas como Chuck Berry, Little 

Richard, Elvis Presley (PETERSON; BERGER, 2005) e se cria um mercado 

potencialmente mais poderoso do que o do blues e jazz composto essencialmente por 

brancos (HOBSBAWN, 1989). Vicente explica o que significa o surgimento deste 

cenário na indústria fonográfica, impulsionado pela comercialidade do rock and roll: 
 
(...) as gravadoras acabam se incorporando ao que poderia ser chamado de 
novo ecossistema produtivo, onde o seu papel era o de prospectar novos 
artistas e nichos de consumo locais, enquanto as grandes gravadoras 
assumiam os artistas e segmentos que suscitassem um consumo massificado 
(VICENTE, 2008, p. 3). 
 

O que se observa aqui é uma lógica que persiste na história da indústria 

fonográfica, na qual as grandes gravadoras nunca tiveram que encontrar os talentos, este 

papel sempre coube aos selos independentes, que renovavam os casts das majors e 

davam ao mercado a variedade, a novidade. 

Os anos 1960 e 1970 foram fundamentais para elaborar o que passou a ser 

consumido como cultura rock. O surgimento de nomes como Beatles, Rolling Stones, 

Beach Boys, The Grateful Dead32, The Doors, Led Zeppelin, Jimi Hendrix, Janis Joplin, 

Pink Floyd estabeleceu elementos musicais, sociais e ideológicos do significado de 
                                                
31 Nessa época, os Estados Unidos tinham seis mil gravadoras independentes catalogadas. 
32 Banda norte-americana de rock psicodélico que fazia parte da cena de São Francisco e tinha inúmeros 
seguidores, chamados de daedheads. A banda mesclava elementos de blues, folk, country, jazz e se 
caracterizava por performances que eram sessões de improvisação. 



 

 

46 

 
 

rock, uma música popular massiva voltada para a juventude que via nestes artistas um 

sentido forte de autenticidade. À medida que ampliava o consumo, o rock se 

consolidava como uma música massiva, mas autêntica, crescia uma indústria alternativa 

aberta aos novos talentos ligados ao gênero. 
 
As grandes gravadoras escolheram contratar Elvis e Haley e aguardar que o 
rock desaparecesse. Elas estavam erradas e pagaram por isso, perdendo uma 
parcela significativa do mercado de música popular para os grandes selos 
independentes como Chess, Sun e Imperial (FRIEDLANDER, 1996, p. 407). 
 

As majors só abriam espaço para artistas que acreditavam ter possibilidade de 

lucro; nesta lógica, mantinham longos contratos com estrelas já estabelecidas, deixando 

a experimentação dos novos talentos com as gravadoras independentes, que como 

colocamos anteriormente abriam espaço para o surgimento de novos gêneros e novos 

artistas. Este modelo de negócio estabelecido ao longo do século XX começa a ter 

mudanças pequenas, mas significativas no final dos anos 1970, com o barateamento das 

tecnologias de gravação permitindo aos artistas e pequenos produtores o acesso aos 

home studios (estúdios caseiros), o que possibilitava mais experimentações sonoras e o 

surgimento de gêneros como o punk rock, por exemplo. “Selos foram desenvolvidos 

para gravar e promover bandas punk” (FRIEDLANDER, 1996, p. 357). As inovações 

tecnológicas permitem o acesso do público e dos artistas às sonoridades que não 

passavam pelo controle das grandes corporações. 

Interessante observar que os selos independentes que surgem nos anos 1980 vêm 

com o objetivo de criar um espaço alternativo fora do mainstream, para fazer uma 

música que está atenta a uma audiência menor, que rejeita o rock comercial, o 

estabelecido. No período conhecido como pós-punk, abre-se o vácuo para uma produção 

com mais autonomia criativa, sem tanto controle comercial, possibilitado por um 

ambiente político, ideológico e econômico. Bandas como Sonic Youth, Pixies, The 

Dinosaurs, Mudhoney, The Smiths, R.E.M são bandas-símbolo do pós-punk nos anos 

1980 e antecederam o que viria nos anos 1990 com a explosão do Nirvana33 e do 

surgimento da cena grunge34 nos Estados Unidos da América, posteriormente seguido 

                                                
33 Banda que surge na cidade de Seattle (EUA) no final dos anos 1980. Apontada inicialmente como 
heavy metal, passa a ser a mais importante da chamada cena grunge, estilo musical independente que se 
tornou um sucesso comercial nos anos 1990. Em 1991, eles lançaram Nevermind, o álbum é considerado 
um dos 200 álbuns definitivos do rock. 
34 O grunge “colocou de lado a ênfase na aparência e técnica refinada em favor das canções em estado 
bruto, iradas e apaixonadas, tematizando o pessimismo e a ansiedade dos jovens (Music Central 96), 
alimentando-se de uma atitude contra as convenções” (SHUKER, 1998, p. 153). 
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pelo britpop35, capitaneado pelo Oasis e Blur, na Inglaterra. Para Hesmondhalgh (1999), 

o indie emerge nesse momento como uma herança do punk, o que faz com que surja 

“uma aquecida rede de companhias que fizeram mudanças significativas para as 

organizações comerciais de produção cultural” (HESMONDHALGH, 1999, p. 35). 

Algumas bandas fazem lançamentos para os seus amigos, como Belle & Sebastian com 

o lançamento de Tigermilk (1996), usam um circuito de fanzines, college radios36, e-

mail, uma distribuição mais barata, entretanto eficiente para esta nova rede de 

audiência. Os college radios nos Estados Unidos da América foram extremamente 

importantes para a divulgação destes artistas que tinham entre os estudantes 

universitários um público restrito, mas relevante. Esta rede alternativa de produção é 

considerável e cria espaços em pequenas mídias (HESMONDHALGH, 1999; FREIRE 

FILHO, 2006; STRAW, 1991), que amplificam o que foi feito pelo punk: uma 

autonomia criativa e comercial com o fortalecimento de pequenos selos, mitificação do 

artista criativo e autônomo, o barateamento da tecnologia de gravação, instrumentos 

acessíveis, a rede alternativa de divulgação e distribuição para pequenas, mas precisas 

audiências.  

O surgimento dos home studios nos anos 1980 mostrava a viabilidade de 

gravações caseiras com qualidade e possibilitava um acesso mais democrático à 

tecnologia musical. Primeiramente, os estúdios são utilizados pelos próprios músicos, 

que, na privacidade doméstica, tinham ali um espaço ideal para se inspirar e se 

expressar musicalmente, longe do esquema dos estúdios profissionais controlados pelas 

grandes gravadoras. Os home studios eram, inicialmente, destinados para hobby dos 

músicos e uma produção sem fins comerciais. A estrutura do home studio só se torna 

possível por conta de equipamentos como gravadores, microfones e sintetizadores mais 

baratos, as mídias de armazenamento digitais e uso de sampler37, que deixavam todo o 

processo a um custo muito menor. Estas possibilidades tecnológicas trazem novas 

                                                
35 “O britpop dominou a parada de sucessos inglesa ao longo dos anos de 1990, com o álbum (What’s the 
Story) Morning Glory? (Epic, 1995), do Oasis, atingindo uma das maiores vendagens da indústria 
fonográfica inglesa” (SHUKER, 1998, p. 43). 
36 College radios são as rádios universitárias dos Estados Unidos da América com uma programação feita 
por alunos que inclui bandas das faculdades e outras sem sucesso comercial, que têm como público-alvo 
os campi universitários. Estão associadas a novas tendências musicais como punk, new wave, indie rock, 
hip hop. 
37 Sampler é um equipamento que consegue armazenar sons (samples) de arquivos wav (os mesmos de 
um CD) numa memória digital e reproduzi-los posteriormente um a um ou de forma conjunta se forem 
grupos, montando uma reprodução solo ou mesmo uma equivalente a uma banda completa 
(wikipedia.com). 
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habilidades e outros conhecimentos musicais e dão um novo impulso a outra faceta do 

mercado musical: as gravadoras e os selos independentes.  

A redução de custos e o desenvolvimento tecnológico dos anos 1980 também 

permitiram aos artistas e gravadoras condições básicas de produção e controle sobre as 

gravações. A democratização da tecnologia do sintetizador, a ampliação da cultura do 

computador são transformações fundamentais para a organização da chamada cena 

musical independente. Nesse momento, gravadoras/selos independentes passam a 

promover e produzir artistas tendo como parâmetro a autonomia criativa. A facilidade 

para montar um home studio possibilitou aos artistas e produtores experimentar e criar 

sem os custos altos de um estúdio profissional e fez surgir uma determinada poética de 

fazer música com a chamada low-fidelity (low-fi)38. A mudança de configuração permite 

a entrada de novos personagens em cenas como o selo indie norte-americano Sub Pop39 

e uma ampliação das possibilidades de inovação sonora com o aumento de bandas e 

artistas independentes no mercado. A indústria fonográfica vê a diversidade proposta 

pelos selos indies nos anos 1920 ser amplificada nos anos 1980, jogando no mercado 

novas sonoridades e novos artistas focados em um público restrito, mas fiel. 

Hesmondhalgh explica que o termo indie tornou-se amplamente usado no 

ambiente da música popular massiva quando passa a descrever esta nova fase da política 

cultural alternativa do pop rock britânico, na qual se busca um caminho entre mercado e 

autonomia criativa, capitaneada em parte por uma crise econômica nos anos 1980. 

“Indie descreve um cenário mais estreito de sons e olhares” (HESMONDHALGH, 

1999, p. 38). Assim como Bannister (2006), Hesmondhalgh (1999) chama a atenção 

para o que nomeia de rock de brancos, que, ao surgir no início dos anos 1980, “foi 

construído como um cânone de brancos, com referências do underground do rock” 

(HESMONDHALGH, 1999, p. 38). As bandas que se comunicam como indie rock 

britânicas e também americanas são substancialmente formadas por jovens garotos 

brancos, com pouco foco no ritmo40, ênfase nas guitarras distorcidas e em letras 

                                                
38 Low-fi ou baixa fidelidade é um termo utilizado para descrever uma gravação de som que contém 
falhas técnicas, como distorções, ruído de fundo, ressonância, ênfase em determinadas frequências. O 
termo é usado em contraste com high-fidelity (alta fidelidade), que se refere aos equipamentos de som que 
reproduz músicas com muita precisão. Low-fi é usada como estratégia discursiva de determinados 
gêneros e cenas musicais. Em algumas gravações de indie rock, por exemplo, o que era uma baixa 
qualidade transforma-se em poética e mesmo em gravações feitas em alta fidelidade simula-se a baixa 
fidelidade por razões estéticas. A qualidade baixa da gravação passa a ser uma posição de autenticidade 
dentro da música popular massiva.  
39 A gravadora/selo Sub Pop foi fundada por Bruce Pavitt e Jonathan Poneman em Seattle, Washington, 
em 1986. Sub Pop lançou Nirvana, Soundgarden, Mudhoney. 
40 Grupamento de sons musicais, principalmente por meio de duração e ênfase (SADIE, 1988, p. 788). 
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sensíveis e inteligentes. Vivendo na contradição de ter domínio da produção criativa, 

mas buscando sucesso profissional, o indie sempre se mostrou contraditório, criava 

barreiras ao seu redor para não ser conhecido, nem consumido por todos, adotando um 

tom exclusivista para sua música, artistas e audiência e construía um mercado de nicho. 

O discurso da música indie passa a agregar qualidade musical, inovação, crítica 

ao estabelecido (TOSTA DIAS, 2000) e posiciona-se como o “criativo × o comercial”, 

estabelecendo dentro da lógica mercadológica da indústria da música que vende os 

produtos culturais a partir da tensão permanente entre o processo criativo e o 

mercadológico. Este ambiente proporcionado pelos baixos custos de tecnologia coloca 

em pauta novas práticas sociais e novas sonoridades. Shuker observa que “os selos 

independentes também foram associados ao surgimento de novos gêneros” (SHUKER, 

1998, p. 171). O que era imperfeição do estúdio caseiro, como distorções e uma baixa 

qualidade de gravação, torna-se uma forma de fazer música que é vista por uma 

comunidade de conhecimento como indie rock. Dentro deste contexto, discos de rock 

produzidos nos anos 1980 com baixo custo, buscando uma performance mais 

espontânea, tornam-se parte de uma característica de música mais artsy (com a 

pretensão de ser arte) e menos comercial. O home studio torna-se uma ideologia, uma 

poética, uma posição de uma sonoridade low-fi. O que podemos perceber é como 

suportes e artefatos tecnológicos são mediadores fundamentais das práticas culturais. 

Sem o home studio, dificilmente existiria a música independente.  

 

 

2.1 Independentes S/A 
 

Como colocamos acima, os selos independentes estão diretamente ligados a uma 

ascensão do mercado negro nos Estados Unidos da América, que foi fortalecido com a 

emergência de um mercado branco impulsionado pelo surgimento do rock and roll. O 

rock traz para os chamados selos indies a sua ideologia de autenticidade, de música não-

cooptada, que resiste às regras do estabelecido. Segundo Vicente, “o discurso 

independente poderia oferecer um elemento adicional de diferenciação e legitimidade 

ao grupo” (VICENTE, 2008, p. 5). Os selos indies posicionam-se no mercado como 

uma oposição ao mainstream e como uma nova posição dentro da indústria da música. 

É exatamente esta diferenciação, esta legitimidade dos selos indies que é incorporada 
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pelo rock como uma simbologia que ele reivindica para se diferenciar da música pop. 

Isto foi incorporado de tal forma ao rock que, segundo explica Lee, foram 
 
(…) definidas através de um conjunto de crenças acerca da importância da 
‘diferença’ musical, da declaração de uma sensibilidade cultural ‘alternativa’, 
do mito romântico do artista e, posteriormente, pela necessidade de manter 
um distanciamento cultural e econômico de empresas fonográficas 
dominadas como majors (LEE apud  VICENTE, 2008, p. 4).  
 

Os selos independentes articulam esta diferenciação que o rock propõe e assim 

se posicionam dentro do sistema da indústria da música, fazendo uma “oposição” às 

majors. Estes selos que surgem nos anos 1980 possibilitam um espaço fora do 

mainstream para uma música independente, que busca audiências menores e rejeita o 

rock estabelecido, virtuoso e comercial.  

Para Negus (1992), majors e gravadoras independentes são posições de mercado 

que carregam consigo questões importantes, como autenticidade e juízo de valor. Ele 

descreve a indústria da música como uma teia de empresas maiores e menores, mas com 

perspectivas semelhantes, e coloca os selos independentes como laboratórios para 

pesquisas criativas das grandes gravadoras. Estes selos funcionam como descobridores 

de novos talentos que vão peneirar o que pode ou não ser sucesso e ser atraído para as 

grandes gravadoras. Entretanto, eles também têm a função de estabelecer outro tipo de 

relação entre artista e mercado que não buscam um retorno financeiro imediato e criar, 

assim, estratégias de consumo dentro da indústria da música. Assim, como os gêneros, 

também há uma distinção de consumo para discos produzidos por selos independentes, 

que fazem parte de um circuito chamado de underground41, e para os que são 

produzidos pelas majors, dentro do mainstream42. Estas oposições majors × indies, 

mainstream × underground, arte × mercado é parte de uma tensão inerente à música 

popular massiva para posicionamentos dos gêneros dentro da indústria musical e para o 

consumo das audiências, entretanto estas fronteiras estão cada vez mais borradas com a 

forte movimentação provocada pela circulação da música pela internet e novos modelos 

de negócios que surgiram a partir desta perspectiva.  

No século XXI, os processos de produção de indies e majors estão mais 

próximos, mas salientamos que continua em evidência o mesmo simbologismo 

                                                
41 “O underground segue um conjunto de princípios de confecção de produtos que requer um repertório 
mais delimitado de consumo” (JANOTTI JÚNIOR; CARDOSO, 2006, p. 18). 
42 O denominado mainstream (que pode ser traduzido como fluxo principal) abriga escolhas de confecção 
do produto reconhecidamente eficientes, dialogando com elementos de obras consagradas e com sucesso 
relativamente garantido (JANOTTI JÚNIOR; CARDOSO, 2006, p. 18). 
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apropriado por expressões musicais do rock, este buscando para si questões ligadas à 

autenticidade, à criatividade, em oposição a uma música comercial de fórmulas prontas, 

que funciona como uma estratégia de circulação, assim consumo amplo e consumo 

segmentado (JANOTTI JÚNIOR; CARDOSO, 2006) posicionam-se de formas distintas 

no mercado focado nas preferências da audiência por produtos autênticos ou comerciais. 

Ao estabelecer o conflito criativo × comercial, cada grupo pode se apropriar dos 

produtos disponíveis na indústria da música. Então aqui concordamos com Negus que 

major e indie são posições de mercado e que músicos independentes não são 

necessariamente criativos, artísticos e democráticos, e as majors não precisam sempre 

ser comerciais, oligárquicas e conservadoras. Mas o que nos interessa ao trazer esta 

discussão de major e indie, mainstream e undeground é a maneira como a produção 

musical requer que os artistas trabalhem no mundo dos gêneros, salientando que, 

mesmo sabendo que eles sempre extrapolam as sonoridades e disputam sua posição a 

partir da forma como são escutados e interpretados por uma audiência ampla, isto 

implica aspectos ideológicos e sociológicos, não somente musicais. 

O termo indie está diretamente relacionando aos selos que tinham uma produção 

independente dentro da indústria da música, fora do circuito das grandes gravadoras. 

Desde seu surgimento nos anos 1920, eles apontam para uma diferenciação musical, 

uma cultura alternativa, uma distância do mainstream. O indie vai se firmando 

historicamente como aquele que não está incluído no fluxo principal da cultura popular 

massiva. Hesmondhalgh (1999) coloca que quatro categorias sintetizam o que é música 

indie nos anos 1980: 1) rede alternativa de distribuição; 2) uma romântica noção de 

criatividade musical; 3) uma rede independente de distribuição e produção na Europa e 

Estados Unidos da América, criando uma expansão da audiência; 4) desenvolvimento 

de uma estética baseada em mobilização e acesso. Quando audiências, músicos e meios 

de comunicação começam a usar o termo indie rock como um gênero, temos que levar 

em consideração que não apenas as qualidades sonoras vão importar para a 

funcionalidade comunicacional da música. Mesmo que a musicologia refute esta ideia, 

do ponto de vista da comunicação temos que admitir que uma atitude de independência 

proveniente de um posicionamento dentro do mercado da música – selos independentes 

– foi incorporada por ouvintes e críticos que julgam o indie rock como um gênero pelos 

sentidos sociais e ideológicos da sua produção, criando um sentido e uma afetividade 

com aquela música e incorporando-a como um gênero.  
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3 O indie vira indie rock 
 

A produção do que passou a ser conhecida como indie rock nasce no circuito dos 

selos indies e começa a ser difundida no início dos anos 1980 com o denominado 

college rock. O termo era usado para descrever o que posteriormente foi rotulado de 

rock alternativo e como o indie rock é chamado por alguns autores, como Will Straw 

(1991). O nome college rock tem como origem a circulação de bandas em rádios 

universitárias que colocavam no ar canções que traziam experimentações musicais pós-

punk43 e new wave44. O estilo era um pop melódico com letras mais sensíveis e 

emocionais. O chamado rock alternativo45 englobava a maioria dos gêneros que 

surgiram na década de 1980 e se tornaram conhecidos nos anos 1990, como o indie 

rock, pós-punk, gothic rock46. Shuker (1999) define o termo como um estilo musical 

amplo que pode ser definido como o som pós-Sex Pistols47, com muitas guitarras, 

canções emotivas e paixões inconformistas. Neste tipo de música, as letras falam das 

complexas relações humanas, do cotidiano urbano da juventude contemporânea e 

urbana e da dificuldade de adaptação com o mundo estabelecido.  

Em sua dissertação Em busca da autenticidade: música, estilo de vida e 

produção midiática na cena de rock alternativo independente carioca (UFRJ, 2007), 

Fernanda Marques Fernandes define indie rock como: 
 
(...) um tipo de rock mais “sujo”, com elementos que variavam de guitarras 
distorcidas, num volume mais alto que o usual, a ruídos que decerto seriam 
removidos se o objetivo fosse figurar nas listas de mais vendidos ou mais 
executados nas rádios (FERNANDES, 2007, p. 14). 
 

O indie rock posiciona-se como diferente do rock do Led Zeppellin, do Pink 

Floyd, do Yes. Herdeiro da atitude do punk rock, é o rock que se posiciona como 

autêntico, vinculado às sonoridades dos anos 1960, como folk-rock, mas com guitarras 

                                                
43 Música que surge após o auge do punk no início dos anos 1980, que mantém a ideologia do "faça você 
mesmo" e busca mais experimentações na música inspirada no som de grupos como Velvet Underground 
e músicos como David Bowie. 
44 A música new wave era mais melódica e algumas canções valorizavam a letra. (...) Os músicos eram 
inovadores e progressistas, mas não ameaçaram as convenções (SHUKER, 1998, p. 203). 
45 Apesar de Straw e Schuker trabalharem com a ideia de rock alternativo, colocamos que é preciso ver 
uma certa diferença entre os termos indie rock e rock alternativo. O termo alternativo é mais amplo do 
que o indie rock, que tem as suas singularidades. 
46 A música era geralmente sombria, introspectiva e dominada pela angústia, uma alternativa em relação 
ao som alegre da música disco, que domina o cenário musical da época (SHUKER, 1998, p. 149). 
47 Grupo britânico que surgiu na Inglaterra nos anos 1970 e tornou-se ícone do movimento punk mundial. 



 

 

53 

 
 

distorcidas e altas, baixo e bateria sem oscilações rítmicas, canções que falam de 

melancolia, uso de sintetizadores e teclados (FERNANDES, 2007) e circulação pelas 

redes sociais como MySpace. Para Straw (2007), o indie rock busca uma constante volta 

ao passado, ao mesmo tempo em que se associa a novas práticas do presente. O indie 

rock é nostálgico nas suas referências sonoras, mas sempre está vinculado às 

tecnologias atuais, como home studio nos anos 1980, circulação da música em redes 

sociais na primeira década do século XXI. 

Para Bannister (2006), no livro White Boys, White Noise: Masculinities and 

1980s Indie Guitar Rock, indie rock tem uma sonoridade básica em torno das guitarras, 

mas também tem características sociais fortes, como ser branco, masculino e 

contracultural.  
Indie guitar rock é um subgênero do pós-punk de rock independente ou 
alternativo feito por brancos, com grupos predominantemente masculinos 
tocando guitarras elétricas, baixo e bateria com um som parecido com The 
Byrds, The Velvet Underground para audiências masculinas e brancas, 
principalmente gravado em selos independentes, sendo disseminado, pelo 
menos inicialmente, através de uma rede alternativa de meios de 
comunicação como college radios e fanzines, exibindo um ethos 
contracultural de resistência ao mercado (BANNISTER, 2006, p. 57). 
 

O indie surge nos anos 1980 com influências fortes do punk rock, do rock dos 

anos 1960, uma estética de vanguarda do art rock do Velvet Undeground, e as bandas 

iniciais são basicamente guitar bands. “A prevalência da guitarra é uma indicação 

preliminar da natureza canônica do indie – ela imediatamente sugere sua afiliação a 

tradição do rock” (BANNISTER, 2006, p. 57). Valores como autenticidade e 

autonomia, a produção em home studios, a negação ao mainstream, fazer parte de uma 

cena local, posicionar-se como livre das pressões do mercado, ser uma expressão 

artística e fazer parte de uma cultura mais elitista são elementos que corroboram para o 

surgimento do indie rock, uma sonoridade que antes de se afirmar como gênero está 

atrelada a uma parte da história do rock que se afirma como alternativa, 

ideologicamente marcada e autônoma em relação à música pop e à própria cooptação do 

rock pelas grandes gravadoras. 

Concordamos com Bannister (2006) quando coloca que os gêneros funcionam 

como uma representação, e representação é um lugar de poder e luta assim “como uma 

fonte de identidade” (BANNISTER, 2006, p. 58). Ao tentar entender como o indie rock 

se posiciona como gênero para determinados atores sociais, estabelecemos que esta 

expressão musical representa uma função em um sistema de poder. O indie investe na 

diferença, nas coisas que não estão presentes no rock estabelecido, e passa a ser 
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construído a partir destas diferenças que vão sendo construídas. E como todo gênero 

possui os seus conflitos, suas hibridações, principalmente por estar dentro do rock, mas 

também do pop, e tem dificuldades quando se comunica sendo apenas um gênero, 

porque está atrelado a uma parte da história do rock que se afirma como alternativa, 

ideologicamente marcada e autônoma em relação à música pop e à própria cooptação 

pelas grandes gravadoras. Mas observamos que, para audiências, artistas e meios de 

comunicação que se articulam a partir do indie rock, ele traz características atreladas ao 

rótulo como: a) minimalismo; b) amadorismo; c) a negação de um refinamento; d) um 

discurso de legitimidade; e) distinção; f) autenticidade; g) localismo. O indie rock traz a 

bandeira da inovação do rock, do rock feito para uma minoria, não para todos. O rock 

historicamente tem o movimento de se estabilizar para depois ser provocado e retomar 

seu discurso de liberdade, autonomia, rebeldia, já que precisa recuperar sua 

autenticidade do mercado, reivindicar o rock tradicional, não-cooptado. O indie rock 

assume esta postura nos anos 1980 rivalizado com o rock das grandes estrelas, dos 

megashows, do virtuosismo e dos discos elaborados feitos em estúdio, do excesso, 

revitaliza e incorpora o discurso do punk rock, entretanto com influências de um rock 

que busca a tradição do folk-rock e o discurso de arte incorporado por grupos no final 

dos anos 1960. O indie rock também vai ser marcado pelo mesmo diálogo com outras 

musicalidades, além do rock, desde que surf music, folk-rock, punk rock sejam 

reconhecidas pela marcas de autonomia e distinção. Estas são algumas diferenças que 

vão marcar a posição do indie rock dentro da música popular massiva.  

O indie rock se coloca em uma posição em que dialoga com o presente e o 

passado, esta é uma marca identitária do gênero que valoriza a tradição musical, como o 

folk, mas também o uso de novas tecnologias, como as redes sociais. O cruzamento 

destas experiências está atrelado à forma como o indie rock se afirma, se comunica e se 

identifica como um rótulo cultural. O indie rock circula pelos selos independentes 

buscando uma desvinculação com as gravadoras majors, e neste ambiente cria certa 

autonomia que daria espaço para uma posição artística no lugar da lógica comercial. 

Esta distinção embutida neste discurso traz para o indie rock uma determinada 

valoração que o posiciona estrategicamente no mundo da música. O indie rock (ou rock 

independente) se coloca ideologicamente como uma provocação à indústria fonográfica 

e todo o seu aparato mercadológico e tecnológico de ocupação do mercado. Como 

coloca Bannister, “indie é o primeiro gênero que foi nomeado pelo seu modo de 

produção” (BANNISTER, 2006, p. 66). Quando Bannister (2006) afirma que o indie 
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rock é um gênero, ele coloca que a posição está ligada muito mais a ser independente do 

que a um texto musical específico. É bom reforçar que indie é mais do que ser apenas 

independente das grandes gravadoras, mas pressupõe autonomia na sua produção, o que 

pode significar que algumas bandas são aceitas como indie rock mesmo assinando com 

grandes gravadoras. São bandas que procuram gravitar fora dos circuitos tradicionais 

ocupados pelo mercado fonográfico e, com o avanço das novas tecnologias, circulam 

suas músicas em comunidades como MySpace, gravam o próprio álbum, marcam os 

próprios shows e distribuem sua música de forma pouco tradicional.  

Produtores, músicos e audiência do indie rock adotam um “espírito 

independente”, mas que funciona como uma lógica mercadológica dentro da indústria 

musical, que vende os produtos culturais a partir da tensão permanente entre o processo 

criativo e a lógica de mercado. Esta valoração de artístico × mercado veiculado em 

torno do indie rock cria modos de audição para possíveis consumidores deste rótulo. 

Autores como Shuker chamam o indie rock de alternativo, uma classificação que se 

coloca em antagonismo aos gêneros estabelecidos e referendados pela indústria 

fonográfica. 
O âmago histórico da música alternativa foi sua rejeição à indústria 
fonográfica comercial e a ênfase no rock como uma arte ou expressão em vez 
de um produto vendável para obtenção de lucros. Ou seja, o objetivo clássico 
da “arte” é a “função” ou o sentido do rock alternativo (SHUKER, 1998, p. 
240). 
 

A circulação em selos independentes, que são mais flexíveis do que as grandes 

gravadoras, permite um domínio maior da obra, o que valoriza o indie rock como uma 

música sem fortes apelos comerciais. Entretanto, autores, como Keith Negus (1999), 

discordam de um conflito entre comércio e criatividade. Ele não alimenta a tensão 

artística × comercial, posição ideológica fundamental para uma expressão musical como 

o indie rock.  

O gênero é visto como um mediador da cultura popular massiva. Dentro desta 

perspectiva, valoração, autenticidade, busca de autonomia criativa – mesmo operando 

com majors (a poética do home studio – no qual é feita uma simulação de gravações 

sugerindo a produção de álbuns em low-fi) – e as formas de circulação e apropriação 

entre produtor e consumidor apresentam uma ambiência que sugere que o indie rock 

traz marcas fortes que o caracterizam como um gênero dentro das divisões internas da 

música popular massiva. Uma banda de indie rock, mesmo dentro de uma major, tem 

tensionamentos parecidos com os de uma banda do circuito independente. Quando ela 
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se posiciona ideologicamente como rock independente, vai discutir autonomia e 

autenticidade, questões que são importantes para entender o processo de comunicação 

da música e que o indie rock privilegia como fundamental. O indie rock reivindica o 

discurso de autonomia no processo de circulação e produção dentro do ambiente da 

cultura midiática, um ambiente no qual se sabe que a autonomia é sempre parcial e que 

negocia com as questões mercadológicas. Como coloca Hall, “(...) o significado de um 

símbolo cultural é atribuído em parte pelo campo social ao qual está incorporado, pelas 

práticas as quais se articula” (HALL, 2003, p. 258). Uma característica do indie rock é a 

forma como se apropria de diferentes expressões musicais. Esta apropriação, este 

hibridismo, coloca-o em certa tradição dentro do rock, o de herdeiro da contracultura48, 

do art rock e do movimento punk. Entender como as musicalidades são permitidas e 

representadas no mundo do indie rock é compreender como as condições de produção e 

reconhecimento são articulações fundamentais para a compreensão da trajetória dos 

gêneros e das rotulações culturais. 

Nesta pesquisa, tentamos entender por que o indie rock é considerado um gênero 

para audiências, artistas e meios de comunicação e como se dá o processo para que este 

rótulo seja ouvido e sentido como gênero. Afinal, como coloca Martín-Barbero, o 

gênero “constrói uma pragmática que pode dar conta de como opera seu 

reconhecimento numa comunidade cultural” (MARTÍN-BARBERO, 2001, p. 314). O 

indie rock se comunica como um gênero porque, como coloca Fabbri (1980), possui um 

conjunto de valores musicais definido por um a série de regras socialmente aceitas. No 

indie rock, os valores estão ligados principalmente a uma postura de rock artístico e não 

rock comercial, em um discurso de se fazer música pela música e contrária aos apelos 

do estabelecido representado pelas majors. Boa parte dos estudos da música prefere 

colocar o indie rock apenas como uma prática mercadológica e não como um gênero. 

Em geral, a tendência dos estudos é se concentrar no mercado independente, 

principalmente nos selos e gravadoras, para apresentar um comportamento de produção 

e circulação similar entre os mais variados gêneros dentro deste ambiente da cena 

musical independente. Esta tese não pretende dar conta da discussão se o indie rock é ou 

não um gênero, mas pretendemos apontar que está pressuposto e quais demarcações se 

configuram quando músicos, críticos e fãs rotulam determinadas sonoridades como “o 

                                                
48 Theodore Roszak (1972) conceitua o termo contracultura como o interesse de jovens pelo misticismo 
oriental, drogas psicodélicas e experiências comunitárias e uma constelação cultural que divergia dos valores 
que constituíam a sociedade ocidental desde a revolução científica do século XVII.  
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gênero indie rock”. O indie rock coloca sua autenticidade “é uma expressão artística, 

não é comercial” como uma estratégia, uma poética. Ele circula pelos chamados selos 

independentes buscando uma desvinculação com as gravadoras majors, e neste 

ambiente reivindica mais autonomia, que daria espaço para um produto artístico no 

lugar do comercial. O indie rock, na sua gênese, coloca-se como uma provocação à 

indústria fonográfica e todo o seu aparato mercadológico e tecnológico de ocupação do 

mercado. Como "crias" do punk rock, suas estratégias discursivas são uma provocação 

ao mainstream e às certezas do que é vendável no mercado do rock.  

A produção cultural do indie rock é globalizada, mas há sempre um diálogo dos 

grandes centros com as práticas locais. O rótulo também se caracteriza por estar muito 

associado às chamadas cenas musicais locais. A cena de Londres, de Nova York, de Los 

Angeles, do Rio de Janeiro, de Salvador, de Goiânia. Will Straw analisa o indie rock 

(chamado por ele de rock alternativo) a partir do conceito das cenas musicais, já que 

propõe uma conectividade entre a música e os espaços urbanos. Straw49 define cena 

musical como: 
 
(...) aquele espaço cultural em que redes de práticas musicais coexistem, 
interagindo umas com as outras com uma variedade de processos de 
diferenciação, conforme uma diversidade de trajetórias de mudanças e inter-
relações (STRAW, 1991, p. 373). 
 

Alianças são estabelecidas para articular determinadas formas de comunicação 

que mobilizam as pessoas a se inserirem a partir de interesses e habilidades, que temos 

para interagir neste ambiente e estabelecer fronteiras musicais. Ao falarmos de cenas 

musicais nesta pesquisa, o que nos interessa é chamar atenção para a importância que o 

localismo tem para o indie rock. 

Até metade dos anos 1980, a cena de rock alternativo era restrita ao circuito de 

college radios dos Estados Unidos da América, a MTV (que surgiu em 1981) ampliou a 

audiência e muitas grandes cidades norte-americanas passaram a desenvolver a própria 

rede de música independente, com estações de rádio voltadas para esta audiência, 

promovendo shows, criando novos selos, novas redes de distribuição. As cenas 

emergem nas cidades quando se busca espaço para determinadas expressões criativas 

através de especialista interessados, comunidade e formas de empreendedorismo. Para 

acontecer, a cena precisa de um lugar, tecnologia e artefatos que permitem às pessoas se 

moverem em um cenário cultural complexo que vai construindo valores culturais que 
                                                
49 Straw, também, fala sobre cena cultural: “Cenas designam um conglomerado particular de atividades 
culturais e sociais” (STRAW, 2005, p. 413). 
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respeitam a lógica particular de cada gênero. Quando pensamos na cena musical indie 

rock, estabelecemos algumas particularidades, características e valores como inovação 

tecnológica, mas flertando com tecnologia retrô, combinação de diversos gêneros 

inclusive o folk-rock dos anos 1960, audiências restritas e exclusivistas, circulação por 

rádios universitários, selos independentes e festivais. 

Freire Filho e Fernanda Marques (2005), ao revistar noções com subcultura e 

cenas musicais, observam que o uso destas é uma forma mais apropriada de tratar 

teoricamente a cultura do indie rock.  
 
Por intermédio do conceito de cena, é possível compreender o grupo social 
designado como indie sob o ponto de vista de um tipo de consumo cultural 
diferenciado, praticado por indivíduos que partilham a preferência pelo 
gênero musical indie rock (ou rock alternativo). Esse consumo não é – 
necessária ou exclusivamente – rebelde em relação à cultura dominante. Ele 
pode, inclusive, se efetivar, primariamente, em termos de preferências 
puramente estéticas ou de vestuário. (...) A partir da análise dos principais 
mapeamentos teóricos sobre variadas cenas musicais indies espalhadas pelo 
globo (HESMONDHALGH 1999; OLSON 1998; STAHL 2004), somos 
levados à conclusão de que a cena musical independente parece ser marcada 
mais por uma insistência/persistência social do que pela resistência, 
apregoada no discurso teórico sobre as subculturas (FREIRE FILHO; 
MARQUES, 2005, p. 8). 
 

Valores, gostos, prazeres, estilos de vida são interesses articulados dentro da 

cena indie. É uma prática de alcance mundial, mas que mantém particularidades locais a 

partir das alianças que são construídas, como a troca de informações sobre bandas 

globais e locais, compartilhamento da mesma rede de mídia. Uma característica do indie 

rock é fazer parte de uma produção periférica, com forte localismo, com uma produção 

e consumo diferentes dos centros de mainstream da música, portanto o desenvolvimento 

de uma cena local é essencial ao indie rock, para se conectar ao global. Todo este 

circuito depende da existência de cenas. Ao usarmos a ideia de cenas musicais nesta 

pesquisa, tentamos compreender como ela é parte importante da construção de 

identidades para a música.  

Cena cultural é uma forma de cartografar determinados consumos culturais em 

territórios, locais ou globais, que nos ajuda a compreender o circuito cultural em torno 

do indie rock e perceber que certas práticas culturais significativas são organizadas 

territorialmente e reconhecidas como práticas significantes de um determinado discurso. 

Não podemos, nem pretendemos usar a cena como um sinônimo de gênero, mas ao 

consumirmos uma cena, consumimos também gêneros e vamos nos conectar (de forma 

local e global) através da música. Quando pensamos em uma cena indie rock, devemos 
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estabelecer qual reivindicação cultural esta cena faz de local, tecnologias, estilos de 

vida, como as pessoas se conectam, se movem e vivem dentro desta cena. No Brasil, 

podemos pegar como exemplo os festivais promovidos pela Associação Brasileira de 

Festivais Independentes (ABRAFIN)50 como um espaço por excelência para cena de 

indie rock no território brasileiro.  

Como fazer show custa caro, os festivais passaram a ser uma rede para ouvir as 

bandas de indie rock ao vivo. No Brasil, a primeira década do século XXI consolida 

estes espaços com eventos consagrados como Goiânia Noise e Bananada (Goiânia/GO), 

Abril Pro Rock, No Ar: Coquetel Molotov (Recife/PE), Dosol (Natal/RN), Calango 

(Cuiabá/MT), Humaitá pra Peixe (Rio/RJ), totalizando 32, segundo a Abrafin. 

Herschmann (2010) coloca que estes eventos têm se constituído “em importantes 

espaços de consagração e reconhecimento dos músicos dentro do nicho de mercado em 

que atuam” (HERSCHMANN, 2010, p. 3). A prática é fomentar uma rede de produção 

que se articula via internet e tem nos festivais a possibilidade de divulgar e 

comercializar seu produto para um público de nichos. Diferentemente dos festivais que 

tomaram conta do país nos anos 1960, estes circulam dentro de um circuito 

independente fora das redes de televisão, têm a internet como principal meio de 

divulgação e são espaços de articulação para as bandas serem conhecidas por produtores 

e fazerem shows em outras cidades e outros festivais, ampliando este mercado de nichos 

(HERSCHMANN, 2010). 

Os festivais se tornaram estratégicos para a cena de indie rock no Brasil, e a 

consolidação de um calendário nacional consegue produzir espaços privilegiados em 

diversas localidades geográficas para diversas cenas de música independente pelo Brasil 

afora. Foi através destes festivais que bandas como Móveis Coloniais de Acaju, 

Vanguart, Minibox Lunar, Nevilton tornaram-se referência neste mercado. Para 

Herschmann (2010), o bom resultado para a cena musical independente explica o 

surgimento de um número considerável de novos talentos nestes eventos por: 
 

                                                
50 A Associação Brasileira de Festivais Independentes (Abrafin) foi criada em 2005 com o intuito de 
reunir, organizar e potencializar o circuito de festivais de música independente, desde então, em franca 
ascensão no Brasil, promovendo a troca de know-how entre produtores associados, bem como entre 
grupos, produtoras e coletivos responsáveis pela realização dos festivais. A Abrafin reúne, hoje, 32 
eventos do gênero. São festivais das mais diversas regiões brasileiras, que atingem um público de pelo 
menos 300 mil pessoas ao ano, fazendo circular mais de 600 bandas entre nacionais e internacionais, 
movimentando, assim, uma quantia superior a cinco milhões de reais ao ano. Além de gerar pelo menos 
três mil empregos fixos e temporários, os festivais são os principais vetores de estímulos da cadeia 
produtiva da música independente brasileira, impulsionando também a abertura do diálogo com os 
mercados ligados ao setor em nível internacional (http://abrafin.org/sobre.php). 
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(....) estarem ocupando um “lugar” tão significativo no universo da música e 
junto às culturas urbanas, mas também porque se apresentariam hoje como 
uma alternativa de sustentabilidade para os profissionais da música em 
“tempos de crise” (HERSCHMANN, 2010, p. 12). 
 

Ao trazer as reflexões de Herschmann sobre os festivais como principal mercado 

para a visibilidade das bandas de indie rock no Brasil, apontamos uma forte 

característica da sua rede de comunicação que o posiciona como gênero, que é a partir 

de determinadas experiências musicais se tornarem uma categoria musical 

(MARQUES, 2007). Podemos pensar em eventos do imaginário do rock, como 

Woodstock51, e como os festivais sempre foram importantes para conquistar novos 

públicos para compartilhar um senso de identidade comum.  

Os festivais fazem parte do que Freire Filho e Fernanda Marques (2006) 

chamam de “redes de prazer, gosto, criatividade e identidade que fundamentam a 

relação entre culturas juvenis e a música popular massiva” (FREIRE FILHO; 

MARQUES, 2006, p. 28). Desta forma, os festivais criam um ambiente para a prática 

cultural e o fortalecimento de uma cena musical. Acreditamos que a noção de cena é 

uma forma de entender as alianças e construções do indie rock.  

Com base no trabalho de Straw (1991) que aponta como a cena possibilita 

pensar o rock independente, percebemos que o gênero estabelece determinadas ligações 

com o espaço geográfico, com a música que se produz neste local e com uma rede 

formada por selos independentes, college radios, fanzines e clubes. O indie rock usa 

uma rede local para se posicionar e acentua suas diferenças na forma como se conecta 

“com os espaços culturais da cidade, suas indústrias, suas instituições e mídia” 

(FREIRE FILHO; MARQUES, 2006, p. 30). 

                                                
51 Festival de Música que aconteceu em agosto de 1969 no Estado de Nova York, nos Estados Unidos. 
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3.1 Mas, afinal, o que é mesmo um som indie rock? 
 

A sonoridade do indie rock é complexa e diversa. Temos dentro desta rotulação 

guitar bands, como Sonic Youth e brincando de deus; outras que flertam com o ska, 

como a Vampire Weekend; outras com influências do surf music, como Little Joy; 

aquelas que dialogam com a música popular brasileira, como Ronei Jorge e os Ladrões 

de Bicicleta; com o punk rock, como Pixies. Mas nos interessa também perceber 

nuances musicais estabelecidas entre elas que compartilham determinados valores, estas 

sonoridades são sempre agregadas como alternativas a sonoridades estabelecidas no 

mercado da música popular massiva, seja pela distorção, pelos valores étnicos e 

alternativos de determinadas sonoridades, seja pelos aspectos básicos da produção 

sonora em detrimentos das grandes produções fonográficas e também pela capacidade 

de abertura que o indie rock tem em dialogar com outras sonoridades que estilos mais 

estabelecidos não têm, como, por exemplo, o heavy metal. Tal como afirma Bannister 

(2006), o indie rock é feito por jovens brancos, normalmente homens; por outro lado, 

ele permite aberturas e diálogos com formas culturais que são periféricas ao mundo do 

rock, mas que mantêm um tom de autenticidade. 

O indie rock tem fortes características ideológicas e sociais, como autenticidade, 

uma oposição ao mainstream, um discurso preocupado em não ser reconhecido como 

comercial, mas como criativo, autônomo. Mas nos interessa também perceber nuances 

musicais estabelecidas e reconhecidas que fazem com que se compartilhem valores, mas 

também regras aceitas socialmente (FABBRI, 1980). É possível perceber padrões 

sonoros dentro do indie rock que absorvem diversos estilos musicais, como punk rock, 

folk-rock, surf music. Um dos instrumentos importantes e de destaque para o gênero é a 

guitarra, mas também percebermos que o uso das gravações em baixa fidelidade, a 

preferência por tecnologia antiga e o uso de distorções são elementos que ajudam a 

esboçar uma musicalidade indie rock, uma estética musical que tem como “pano de 

fundo” um contexto econômico, no qual as bandas não tinham dinheiro e só podiam 

alugar o estúdio por poucas horas de estúdio, portanto faziam valer logo a primeira 

gravação, normalmente feita com instrumentos e equipamentos baratos. Estas condições 

limitavam a sonoridade, que foi transformando-se em valores de autenticidade do 

gênero. Para Bannister: 
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O minimalismo musical tornou-se uma faceta do indie rock, o seu estilo que 
repercute nos volumes da guitarras, sempre com uma mixagem alta, 
obscurecendo os vocais e dando um efeito de música ao vivo, herança do 
punk rock (BANNISTER, 2006, p. 70). 
 

O que percebemos é que a forma indie rock incorporou e se transformou na sua 

estética tendo como base uma limitação econômica e uma posição alternativa ao 

estabelecido que foram percebidas como o som do indie rock. 

Dentro desta perspectiva, observamos o exemplo da banda brasileiro-americana 

Little Joy. A revista Trip de janeiro de 2009 trouxe uma entrevista com o cantor e 

compositor Rodrigo Amarante, um dos líderes da banda Los Hermanos, sobre Little 

Joy, novo “projeto” de Amarante com Fabrizio Moretti, baterista da Strokes. A 

entrevista chama atenção para as estratégias de comunicação da Little Joy e do próprio 

Amarante corroboradas pela narrativa do jornalista Bruno Tortuga Nogueira. A 

reportagem foi realizada em um meio-fio, em “um bairro de poucos recursos em 

Oklahoma City”, constata Tortuga (2009). O glamour, que poderia estar ao lado de um 

dos líderes de uma das bandas mais bem-sucedidas do rock brasileiro na primeira 

década do século XXI e de um dos componentes da celebrada Strokes, não existe. 

Amarante declara na capa da revista: “Nunca ganhei dinheiro com Los Hermanos”. E 

apresenta sua rotina com outros componentes da banda de rodar os Estados Unidos da 

América em uma van alugada tocando em clubes sem nenhuma projeção. 
 
A agenda de shows parece rota de fugitivo. Em 38 dias, 30 shows, 29 cidades, 
cada dia em um hotel. Na enorme van, alugada de uma amiga, vão Rodrigo e 
sua mulher, Karina, a luminosa Binki Shapiro, tecladista e cantora, e Fabrizio 
Moretti. Se o nome do último não lhe é familiar, sua outra banda deve ser. 
Moretti, brasileiro, é baterista dos Strokes. No Little Joy, ele toca um raro 
violão tenor e capricha no backing vocal. Apresentações diárias, sempre no 
mesmo esquema: eles mesmos guiam, descarregam a van, montam o palco, 
passam o som, comem um grude, vendem merchandising, carregam o porta-
malas − e de volta à estrada, a caminho de outro palco de pequeno porte 
(TORTUGA NOGUEIRA, janeiro/2009, Revista Trip). 
 

Little Joy adota estratégias de circulação condizentes com um trabalho autoral, 

artístico, sem a interferência de toda a infraestrutura montada pela indústria fonográfica, 

que eles tinham acesso em suas bandas “principais”. O que o “projeto” de Moretti e 

Amarante faz é retornar às estratégias de circulação comuns a bandas que estão fora do 

mainstream.  

Muito mais do que uma excentricidade de estrelas, o que está em jogo aqui é um 

posicionamento ideológico da banda. Eles se reapropriam de um estilo de vida (público 

pequeno, clubes sem notoriedade, on the road) comum ao mundo da música no circuito 
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independente, “o faça você mesmo”, para valorar a música com uma aura descritiva e 

artística. Amarante explica que: 
Muita gente me pergunta por que fazemos isso. Mas a nossa condição é a de 
uma banda nova, e a gente não tem ilusão. A forma como essa turnê é 
possível − e a gente queria fazer uma turnê, tocar, mostrar nosso som − é 
essa. Então, vamos fazer assim. (...) Adoraria estar ganhando muito dinheiro, 
poder alugar apartamento em Los Angeles. Nem isso eu posso. Fico na casa 
de um e de outro, e por aí vai (TORTUGA NOGUEIRA, janeiro/2009, 
Revista Trip). 
 

Os significados da fala de Amarante são parte de uma estratégia de legitimação 

para o espaço que a sua nova banda quer ocupar dentro do cenário da música 

independente. A turnê, a van, a montagem do palco pelos próprios músicos, a falta de 

grana são referências compartilhadas em torno da comunicabilidade do indie rock. 

Podemos buscar referências nas regras de Fabbri (1980) para pensar as 

estratégias do Little Joy, especificamente as comportamentais encontradas em 

entrevistas, videoclipes, fotografias, relação entre artistas e jornalistas, artistas e fãs. As 

fotos de divulgação veiculadas pela imprensa da banda Little Joy trazem os artistas em 

um carro, em uma praia de Los Angeles (LA), Califórnia, os três componentes – 

Fabrizio Moretti, sentando com a porta de um carro de modelo antigo, olhando para o 

mar, em pé Rodrigo Amarante olhando para Moretti e abraçado a Binki Shapiro 

(namorada de Moretti), olhando para o vazio. Ela está descalça. Ao fundo se vê um píer 

provavelmente da praia de Santa Mônica em LA (EUA). Todas as entrevistas, fotos, 

vídeos mostram uma despretensão e o acaso como tudo aconteceu entre eles. Na revista 

Rolling Stone (2009), o texto sobre o lançamento oficial do disco diz que Amarante 

encontrou Moretti na gravação do álbum de Devendra Banhart. Como tanto Strokes 

como Los Hermanos estavam parados, resolveram tocar um projeto juntos. Outra foto 

traz os três sentados em uma calcada em clima de camaradagem, sorrindo (Figura 1). 

Shapiro de short de bolinha e camiseta, Moretti de camiseta branca e Amarante de 

camisa listrada. O clima sugere que a foto foi feita de surpresa, por acaso. Quando 

olhamos a foto de uma banda, lemos uma entrevista de um músico, podemos identificar 

qual tipo de música é feita ali, porque muitas vezes o gênero está ligado a determinados 

comportamentos e posições sociais.  
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Figura 1 – Componentes da banda Little Joy 
Fonte: http://www.rocknbeats.com.br/2009/07/09/confirmado-little-joy-de-volta-ao-brasil/ 

 

Uma banda como Little Joy, que se posiciona como pertencente ao circuito de 

indie rock, dá entrevista no meio-fio, toca em “clube de rock honesto, mas fuleiro”, tem 

um público pequeno. O grupo está confortável neste ambiente diferenciado do 

mainstream. Para Shuker (1998), a música independente tem como principal 

característica uma oposição a tudo que está em vigor e está associada a um “conjunto de 

valores musicais, destacando a autenticidade52” (SHUKER, 1998, p. 172). Ao colocar 

em prática uma ideologia comum ao circuito do rock independente, a Little Joy utiliza 

de estratégias de valoração da sua música para determinadas audiências. Fazer parte da 

cena independente é buscar um espaço de legitimação de artista não enquadrado na 

lógica da indústria fonográfica. 

Os gêneros são classificados pela sonoridade, por temáticas, por elementos 

imaginários, por clichês harmônicos e melódicos e por elementos intrínsecos, como 

faixa etária, estilo de vida, mas também por ideologia, por contextos sociais e históricos. 

Ao ouvir canções do disco da Little Joy, percebe-se uma música “praieira” com guitarra 

a la Beach Boys, banda dos anos 1960. Não por acaso, as fotos são em uma praia da 

Califórnia. O vocal de Binki Shapiro na canção Unattainable, com um violão e um coro 

de voz ao fundo, traz uma sonoridade próxima à das canções de praia de Elvis Presley. 

A voz um pouco desafinada segue a cartilha do indie rock. As canções são agradáveis, 

as harmonias simples e relaxadas, como também sugerem as fotos de divulgação do 

                                                
52 Shuker coloca que um elemento para situar autenticidade no cenário da música popular é a divisão da 
indústria fonográfica em selos independentes (mais autênticos e menos comerciais) e em grandes 
gravadoras (mais comerciais e menos autênticas). A autenticidade (ou não-autenticidade) também pode 
ser analisada na assimilação e legitimação de artistas e discos por subculturas ou comunidades específicas 
(SHUKER, 1998, p. 28). 
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álbum e as entrevistas de Amarante. Ao utilizar estratégias que funcionam como filtros 

para se posicionar dentro de um rótulo como o indie rock, a Little Joy mantém a 

circulação para uma determinada audiência que se identifica com uma sonoridade mais 

nostálgica dos anos 1960, por exemplo. Fabbri (1980) coloca que: 
 
Quanto mais um gênero baseia-se num conjunto de regras complexas, mais 
"rico" será e irá conter os códigos e as suas regras irão durar. O oposto 
também é válido para os gêneros ou sistemas "pobres" dos códigos: “a 
mudança de regras é muito mais perceptível” (FABBRI, 1980). 
 

Podemos levar em consideração uma unidade cultural em torno dos gêneros e as 

competências que cada gênero possui, tanto nas suas audiências, como em músicos, 

produtores e críticos.  

As guitarras e os estúdios baratos, uma masterização que afetava os elementos 

rítmicos, o uso de pedais com guitarras dissonantes que apagavam os vocais são 

situações iniciais do indie rock que vão sendo absorvidas como uma forma de se fazer 

este tipo de rock e acabam sendo incorporadas como marcas estilísticas do indie rock 

posteriormente. O uso de notas repetidas, cordas com vibração, muito efeito de 

reverberação, guitarristas que não são virtuosos, canções harmonicamente simples e 

repetitivas e os vocais monótonos. Um som pouco produzido, com um vocal fraco, 

guitarras muito distorcidas, poucos elementos rítmicos são elementos que vão sendo 

incorporados como marcas do gênero e concretizando-se como o ideal indie rock para 

uma comunidade de conhecimento. A música é simples, direta, sem fírulas, com ênfase 

para reverberações, poucos instrumentos, uso acentuado de guitarras. As canções não 

são românticas, mas pessimistas, intelectuais, individualistas, corporificado uma música 

para ser ouvida como expressão artística, e não descartável e feita para vender. Sua 

principal marca é a rejeição ao mainstream e um olhar para a profissionalização como 

se fosse sinônimo de cooptação pelo mercado. As limitações técnicas e econômicas, o 

improviso, o underground são elementos que vão construído o idealismo do indie rock. 

“A idealização de incompetência servindo como uma importante função ideológica” 

(BANNISTER, 2006, p. 80). As limitações técnicas, as posições ideológicas 

(resistência, autonomia, autenticidade) fazem parte das representações do indie rock e se 

transformam em suas características, em uma codificação estética.  
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III O NEGÓCIO DA MÚSICA 
 

Quando eu componho, interpreto e produzo a música, é minha 
obrigação saber comunicá-la. 

(JAGGER, 1986). 
 

 

1 O consumo de música e os gêneros 
 

Andar em Tóquio, na segunda metade da primeira década do século XXI, é estar 

no futuro. Trens em alta velocidade cortam as ruas da cidade passando por prédios 

repletos de telões high-tech. Os japoneses estão conectados todo o tempo e sempre com 

um fone no ouvido. Parece improvável que ao chegar a um bairro como Shibuya (um 

dos principais centros de moda e de diversão noturna no Japão) e passear pela 

gigantesca torre da Tower Record, loja norte-americana especializada em música, que 

todos os discos estejam divididos em gêneros e, o mais incrível, que exista loja de 

discos. O que percebemos é que continuamos a procurar música pelo rótulo: rock, blues, 

jazz. A internet, o MP3, as redes sociais transformaram de forma contundente o 

consumo de música, mas o gênero parece funcionar como uma marca de competências, 

que cria determinados programas textuais e gera condições de produção e 

reconhecimento, sendo fundamental para o processo de comunicação da música e para o 

seu negócio. Como coloca Simone de Sá (2009) em sites com sistema de 

recomendação53, os rótulos continuam a desempenhar um papel importante para 

definição de gostos, formação de grupos identitários e marcadores importantes do 

processo comunicativo da música popular massiva.  

Os gêneros parecem estar diretamente ligados aos gostos. A audiência gosta de 

rap, de samba, de frevo, de folk. Ao escolher um gênero, estamos fazendo uma opção 

que tem a ver com o que gostamos de ouvir. Mas o que é gosto? Para Keith Negus 

(1999), em seu livro Music Genres and Corporate Cultures, gosto é uma questão de 

mercado, entretanto não é só isso. Gosto é, sim, mercado, mas, principalmente, uma 

sintonia de valores, que permitem uma organização mercadológica dos produtos, redes 

sociais e posicionamentos identitários a partir dos produtos midiáticos. Dentro da 
                                                
53 Sistemas de recomendação são, pois, exatamente aquilo que a expressão sugere. Definidos de maneira 
simples, trata-se de softwares, também chamados de agentes inteligentes, que tentam antecipar os 
interesses do consumidor no ambiente digital e prever seus gostos, a fim de recomendar novos produtos 
(SÁ, 2009, p. 1). 
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perspectiva que a música popular massiva se organiza em gêneros, e esta é uma das 

formas para atender a um consumo variado e segmentado, o gênero é uma classificação 

que tem se mostrando fundamental para as estratégias da indústria da música. Quando 

Frith (1996) pergunta “que som é este?”, a resposta envolve tensões sociais e uma 

prática econômica na qual produzir uma diversidade mercadológica é parte de um 

sistema complexo denominado que é parte das indústrias culturais. Assim, o gênero 

funciona como importante ferramenta de produção, circulação, consumo e 

posicionamento do produto no mercado, ele se reflete nas opções da audiência, no 

trabalho de artistas, produtores, críticos, empresários, nas relações de poder e nas 

pressões comerciais inerentes ao jogo econômico do qual o negócio da música é parte 

fundamental. Para Negus: 
 
As respostas e as expectativas do público influenciam nossas atuações, as 
presunções sobre os códigos de gênero também afetam as canções que 
comporiam e o estilo de interpretação (NEGUS, 1999, p. 21).  
 

Nesta perspectiva, o gênero funciona como uma estratégia eficaz de 

diversificação de produtos bastante funcional dentro da engrenagem da cultura popular 

massiva e permite que a indústria musical trabalhe com uma ampla faixa de interesses 

(étnico, etário, gênero, geográfico), o que significa um consumo de massa.  

Entretanto, para a engrenagem do negócio da música funcionar, é preciso ter a 

noção do porquê de se estar pagando por aquela música e do porquê de se estar 

ganhando dinheiro com ela, questões que não envolvem apenas a indústria musical, mas 

um esquema amplo que é a “cultura da música popular” (FRITH, 2006). Esta definição 

nos ajuda a pensar o consumo da música como parte de uma cultura inserida em uma 

imensa e poderosa rede de comunicação, que se assemelha a uma rede social com 

experiências mediadas por gravadoras, blogs, emissoras de rádio, festivais de música, 

concertos, todos estes elementos que possibilitam uma sociabilidade entre produção, 

circulação e audiência.  
 
A rede é social por natureza, seja porque experimentamos a sociabilidade 
material ou fisicamente, dançando com pessoas em um baile ou em um 
concerto, ou virtualmente, quando escutamos a uma pessoa que canta para 
nós, nos elevando e nos integrando a uma comunidade imaginada (FRITH, 
2001, pp. 55 e 56). 
 

A música é parte de um padrão de comunicação que compartilha valores, 

sentimentos, experiências e a forma como ela circula indica como se comunica e traz 

significações para determinadas práticas musicais, que são resultantes dos sentidos 
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construídos quando a ouvimos. A experiência da música é uma prática humana, uma 

prática cultural, por isso Frith (2006) tem razão quando diz que “a indústria joga um 

importante papel nesta cultura, mas não a controla” (FRITH, 2006, p. 54), porque seu 

funcionamento depende da compreensão de que a experiência de consumo é parte da 

sociabilidade humana.  

Quando um gênero começa a fazer sucesso de público, os empresários lançam 

diversos produtos similares na tentativa de ampliar o público. Como nos anos 1990, 

com a ascensão do axé music, surgiram dezenas de cantoras e bandas do rótulo, mas 

muito poucas permaneceram no mercado, como Daniela Mercury e Ivete Sangalo. Nos 

anos 2000, podemos observar o mesmo exemplo, com o forró eletrônico com dezenas 

de bandas, mas poucas conseguem a visibilidade e o faturamento de Aviões do Forró. A 

indústria musical tem seus esquemas para guiar hábitos tanto para a audiência quanto 

para os artistas, entretanto algumas estratégias não funcionam porque o resultado 

depende de fatores não apenas econômicos, mas também sociais e ideológicos, o que 

mostra as dificuldades desta indústria em entender as audiências e diminuir sua margem 

de erros. 

A experiência musical dá conta da forma como nos apropriamos da música 

através dos variadas tipos de consumo − no carro, em shows, em programas de 

televisão, nos filmes, nos videogames. Entretanto, o consumo precisa de ordenação, 

que, como vimos no capítulo anterior, é feita a partir de categorizações, da utilização 

dos gêneros. O uso da música torna-se mais eficiente se ela tem uma ampla oferta de 

produtos: rock, jazz, blues, MPB, forró, reggae, assim a audiência consegue identificar-

se de uma forma mais rápida e precisa. Este sistema classificatório vai trazer 

determinadas informações fundamentais para a comunicação daquele produto e para a 

orientação do seu consumo. Para Trotta: 
 
O processo de identificação com as simbologias características dos gêneros 
musicais passa pelo reconhecimento dos elementos musicais específicos de 
cada uma dessas práticas e também com os usos que cada uma dessas músicas 
demandam (TROTTA, 2005, p. 5). 
 

As preferências musicais seguem o reconhecimento do gênero, e cada um tem 

suas formas de uso, o que vai possibilitar determinadas e diferentes experiências 

musicais. A indústria musical articula estratégias para entender este consumo com 

pesquisas de quem compra discos ou música digital, quem vai a shows e concertos, 

quem ouve rádio, vê a MTV. Estas medições são instrumentos para construir modelos 
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de negócio que têm o objetivo de impulsionar o consumo da música; entretanto a lógica 

industrial de trabalhar cada indivíduo de forma padronizada (FRITH, 2006) torna-se um 

problema à medida que a própria indústria, ao modelar a produção do consumo musical, 

terá que atender audiências que respondem ao produto de forma heterogênea e não 

unificada. 

No século XXI, convivemos com mudanças substanciais em torno da cultura da 

música que modificam de forma profunda a cadeia produtiva54, com uma transformação 

no controle da distribuição envolvendo novos processos na forma de criar, produzir, 

circular e escutar música que geram diferentes configurações para o negócio e 

possibilitam novas estratégias e ressignificações de modelos antes consolidados pela 

indústria da música. Para entender o processo de comunicação da música na 

contemporaneidade, é necessário ter uma noção clara do que é a indústria musical e 

diferenciar um dos seus "braços", a indústria fonográfica. Na primeira parte deste 

capítulo, vamos tentar entender qual a posição da indústria da música dentro da cultura 

massiva na tentativa de suscitar a discussão do papel dos gêneros nesta engrenagem, 

tendo como perspectiva que o consumo de um produto cultural é o consumo de uma 

experiência cultural.  

 

 

1.1 A indústria da música e a indústria fonográfica 
 

A indústria da música é parte importante das indústrias culturais. O termo 

cunhado por Adorno e Horkheimer (2000) em 1947 é usado para caracterizar o 

surgimento de produtos culturais massivos (filmes, novelas, programas de rádio, peças 

publicitárias, histórias em quadrinhos) que circulam nos meios de comunicação 

massivos (cinema, rádio, televisão), nos quais a estandardização e a produção em série 

são a lógica da chamada cultura de massa. Para os autores, a indústria cultural é um 

ambiente dominado pela técnica e pela hegemonia do poder econômico dominante, que 

tem total controle sobre o consumo da sociedade atual. No pensamento crítico de 

                                                
54 (...) as “cadeias produtivas” teriam uma dinâmica institucionalizada (os atores sociais, portanto, nas 
cadeias produtivas, não estão mais no “terreno da informalidade”). As cadeias produtivas estariam 
fundadas, portanto, segundo boa parte da literatura de economia da cultura: em contratos de trabalho; o 
protagonismo dos atores sociais encontra-se em articulação e tensão com regras/normas impessoais e 
preestabelecidas; podem estar construídas em várias escalas (locais, nacionais, transnacionais) 
(HERSCHMANN, 2010, p. 274). 
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Adorno e Horkheimer (2000), esta mecanização transforma o fazer musical em um 

processo industrial, portanto, feito para muitos, obedecendo a determinados padrões e 

com uma grande circulação a partir dos meios de comunicação massivos. Para Trotta, “a 

noção de música popular é, portanto, concomitante e resultante da industrialização do 

fazer musical e de sua circulação massiva pela sociedade” (TROTTA, 2005, p. 3). A 

música popular massiva é, portanto, um produto proveniente da industrialização e 

mercantilização da cultura, que atua com uma produção em série, dentro de uma 

produção capitalista, que tem como meta a busca pelo lucro. 

A indústria da música é uma organização dentro das indústrias culturais que 

engloba empresas ligadas à música, como gravadoras; selos; estúdios; produtoras; 

escolas de música; fabricação, produção e comercialização de instrumentos musicais e 

equipamentos eletrônicos; também inclui entidades e associações de músicos, 

produtores e empresários; direitos autorais, mas também, personagens como músicos, 

engenheiros, compositores, empresários, consumidores e críticos. Se pensarmos na 

perspectiva de Frith (2006), todos estes elementos moldam o perfil da indústria da 

música que historicamente se constitui a partir de normas legais, de dar amplo acesso do 

público às obras, de estimular a criatividade dos músicos, da criação de um star system e 

da utilização coletiva, individual, pública e doméstica de equipamentos eletrônicos.  

Seu faturamento engloba venda de discos, de música digital, a negociação de 

direitos autorais, lucros com turnês, vendas de instrumentos musicais, entre outros. A 

indústria da música é uma estrutura ampla que abarca a produção de shows, o mercado 

de instrumentos, a distribuição da música, redes sociais, direitos autorais, tecnologias de 

gravação. Esta indústria foi dominada no último século pelas grandes gravadoras, parte 

principal da chamada indústria fonográfica, que, nesta tese, está mais ligada a produção, 

divulgação e venda de discos (e também aos lucros obtidos com os direitos autorais) e, 

consequentemente, de artistas e gêneros.  

A indústria da música possui suas especificidades, por isso a necessidade de um 

recorte para os termos indústria da música e indústria fonográfica nesta pesquisa. 

Entendemos que há uma linha divisória entre elas, mesmo com o domínio da indústria 

fonográfica no esquema que forma a indústria musical. Na busca deste recorte, podemos 

usar o esquema que Frith (2001) elabora para entender historicamente como a indústria 

da música é modelada: a) Indústria dos direitos; b) Indústria da edição impressa; c) 

Indústria dos talentos; d) Indústria da eletrônica. No seu primeiro ponto, Frith coloca 

que antes do surgimento da prensa gráfica, a música não tinha notação e ficava apenas 
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na mente e no físico dos músicos. A invenção de Gutenberg de Mainz, 

aproximadamente em 1450, possibilita a chegada da partitura, que cria uma codificação 

musical, permitindo que a música seja reproduzida por outras pessoas, dando um acesso 

mais amplo ao produto. A leitura das partituras poderia levar a uma padronização 

musical que foi quebrada a partir das mais variadas interpretações por outros artistas, 

criando novos papéis no mundo da música: compositor, instrumentista e intérprete.  

Neste primeiro momento, a indústria adota algumas posições e a partitura 

estabelece uma hierarquia no processo de criação musical, promove uma circulação por 

outros ambientes e cria a ideia de gênio55, um conceito do Romantismo do século XIX. 

Estas transformações impulsionam novos mercados e incrementam o negócio da 

música, com a compra de partituras, de instrumentos musicais, aulas de música, entre 

outros.  

Esta maior difusão vai gerar outro ponto citado no esquema de Frith (2001), o da 

edição. Com a música circulando para um número maior de pessoas, é preciso uma 

regulamentação que garanta o direito do autor. Uma legislação é criada para proteger os 

direitos de interpretação e de uso das partituras. Para Frith (2001), desta forma, a 

indústria consegue criar outro mecanismo para ganhar dinheiro: a cobrança de direitos 

autorais da composição e da sua interpretação. É interessante perceber como a questão 

do direito do autor é um dos pontos mais conflituosos da indústria da música no século 

XXI, por conta do impacto da tecnologia, cujo cenário proporciona uma facilidade de 

reprodução e distribuição da música e força um reposicionamento para a cobrança da 

propriedade autoral. Herschmann (2007) atenta para a fragilização da noção de autor 

com a aplicação cotidiana das novas tecnologias e o surgimento do que ele chama de 

“novo autor musical”, que faz uso criativo das músicas sem necessariamente ter sido 

seu criador.  
 
Seu conhecimento (do autor musical) se aproxima mais do conhecimento de 
técnicos de som e dos consumidores do que propriamente dos músicos. Estes 
novos criadores são conhecidos como DJs e hoje gozam quase do mesmo 
prestígio que os músicos, aliás, muitos deles são artistas fundamentais nos 
novos programas de música que usam bases de música eletrônica 
(HERSCHMANN, 2007, p. 124). 
 

                                                
55 Para Frith, o conceito de gênio surge em contraponto ao conceito de folk (folclórico) em uma 
contraposição de “popular”, que seria uma música feita para salões e arte, uma música feita para 
orquestras e câmaras (FRITH, 1996). 



 

 

72 

 
 

A noção de autoria tende mesmo a ser remodelada, e, na reconfiguração pela 

qual passa o mercado de música, as leis do copyright precisam de flexibilidade; este 

cenário permite o surgimento, por exemplo, de licenças como a do Creative Commons56. 

Por exemplo, o músico, compositor, instrumentista e produtor Lucas Santtana 

disponibiliza suas músicas no próprio site, o Diginois (www.diginois.com.br.), e, em 

entrevista ao site Cazzo, a reportagem “Fiat Lucas”, de James Martins, aponta como 

alguns artistas estão ressignificando o direito autoral a partir das redes digitais: 
 
Meus direitos autorais continuam iguais. Quando licencio músicas para games, 
filmes, novela, propaganda, enfim, quando toca no rádio, na TV, etc., eu ganho 
por isso. Na Internet, resolvi liberar e possibilitar às pessoas a participação: 
baixar, copiar, remixar, mashupiar. Sem fins lucrativos. Se for comercializar 
isso, tem que me pedir autorização. Simples, né? Direito autoral o nome já diz, 
é do autor. Ele que tem que decidir o que quer fazer com a obra (MARTINS, 
James, Cazzo Entrevista, 25/03/2009, em http://cazzoentrevista.blogspot.com 
/2009/03/cazzo-entrevista-lucas-santtana.html). 
 

Músicos, como Lucas Santtana, trabalham com alternativas para continuar 

recebendo dinheiro por suas criações, transformando o copyright em algo mais elástico, 

que permite seu uso para fins não comerciais. O artista sinaliza uma rearrumação para a 

indústria musical necessária desde que teve início a troca de arquivos em 2001 pelo site 

Napster, que permitia um compartilhamento massivo de arquivos via P2P57.  

Também aqui é preciso questionar o conceito de originalidade que fundamenta a 

ideia de autoria, visto por Frith (2001) como uma das formas de o mercado da música 

manter o seu faturamento através de leis de copyright. Herschmann (2007) também vai 

se colocar em posição contrária, já que, para ele, a originalidade torna-se um argumento 

frágil, quase um mito, afinal as criações são resultados de “processos de 

intertextualidade” (HERSCHMANN, 2007). Entretanto, parte da dinâmica complexa da 

indústria da música popular está fundamentada na ideia do autor, termo que se encontra 

em crise com as novas tecnologias, colocando-se em xeque questões como: obra 

original e singular e o importante papel do autor neste jogo, sempre visto como o 

criativo, a estrela. Shuker (1998, p. 29) observa que o conceito de autor na música 

popular: 
(…) procura distingui-la da cultura de massa ou da cultura popular − em 
especial seu público massificado e o entretenimento alienante −, conferindo-
lhe, portanto, noções de sensibilidade e enriquecimento individual, 
particulares das obras autorais. 

                                                
56 Licenças como a do Creative Commons possibilitam que outras pessoas copiem, distribuam e executem 
a obra, mas protege os direitos autorais, porque obriga a utilização do crédito, e o uso do material não 
pode ser com fins lucrativos. 
57 A questão é tema do capítulo quatro desta tese. 
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O conceito de autor traz para a música o status artístico, de uma obra original, de 

um artista responsável por aquele produto. Mesmo que a música seja resultado de um 

trabalho em equipe que envolve músicos, produtores, técnicos, engenheiros, 

empresários, a ideia do autor ainda não perdeu a força porque ela representa uma 

diferença na hierarquia da música popular, uma distinção, e é fundamental, por 

exemplo, para o processo de comunicação do indie rock. 

A indústria do talento, como aponta Frith (2001), é parte de um mecanismo que 

sempre foi fundamental para as companhias de discos, já que também vende a ideia de 

autor e de obra original. Parte da indústria fonográfica fomenta a criação de um star 

system no qual se prevê um grande investimento em estrelas que garantem um bom 

retorno de vendas, como uma forma de equilibrar os prejuízos em relação aos outros 

artistas que não conseguem alcançar o sucesso comercial e, assim, garantir o retorno dos 

altos investimentos em produção e circulação das suas mercadorias, que se posicionam 

no mercado para atender a um consumo massivo e altamente segmentado. Para Negus: 
 
Desde sua aparição no final do século XIX, o negócio da música gravada tem 
se organizado segundo as produções em pequena escala e as vendas a nichos 
de mercado cambiantes, junto à criação de grandes sucessos (NEGUS, 1999, 
p. 41). 
 

Nesta lógica, a criação do star system possibilitou manter a lucratividade da 

indústria fonográfica ao longo dos anos − uma instituição que começa no final do século 

XIX com o surgimento da música gravada e de suportes, como o gramofone, que fazem 

emergir um modelo de negócio capitaneado pelas companhias de discos que 

monopolizam a produção e distribuição da música por todo o século XX. São as 

gravadoras que criam a indústria de talentos como forma de aplacar os fracassos 

comerciais de quase 90% dos seus produtos (FRITH, 2001). As estrelas são invenções, 

mas se tornam essenciais para lidar com as incertezas do mercado fonográfico, são elas 

que mantêm em alta a venda de discos, principal fonte de renda das companhias 

fonográficas.  

O pop star é uma promessa, mas se torna real quando as audiências dão um 

sentido para estas invenções e tornam a estrela uma personagem fundamental dentro da 

engrenagem da música popular. A audiência precisa tanto das estrelas quanto a indústria 

musical. Para Shuker (1998), as estrelas exercem um enorme fascínio nas audiências, 

que se identificam com elas e fazem com que tenham uma função dentro do sistema da 

indústria fonográfica, porque provoca desejos e fantasias nas audiências. 
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A turnê da cantora inglesa Amy Winehouse ao Brasil, em janeiro de 2011, 

mostrou uma cobertura dos meios de comunicação bastante instigante, na qual se podia 

ler em jornais e sites noticiosos temas sobre os seios à mostra na sacada do hotel, se ela 

vai fazer o show ou não, a forma mal-educada como tratava os fãs e, claro, também, um 

pouco sobre sua música e sua performance nos palcos brasileiros. Este rápido exemplo 

nos ajuda a entender o quanto ainda funciona o papel da estrela, do gênio criativo para o 

funcionamento da engrenagem da indústria musical. Como coloca Shuker, “boa parte 

das histórias estão em torno dos perfis dos principais performers do que uma análise dos 

seus trabalhos” (SHUKER, 1998, p. 116). O que significa dar destaque para o artista, o 

indivíduo, o autor, o que vai ajudar a visualizar um determinado gênero. Mesmo 

concordando com autores como Herschmann (2007) sobre a fragilidade da noção de 

autoria, principalmente com o uso de novas tecnologias e a entrada em cena de 

personagens como DJs, que cria sons com softwares e samplers, para a comunicação de 

alguns rótulos como o indie rock, o autor e sua obra original e criativa ainda são 

posições fundamentais para que sua música se coloque como um produto autoral, o que 

é determinante para a produção de sentido do indie rock. 

 

 

1.2 Uma indústria em reestruturação 
 

A indústria fonográfica é composta por grandes companhias de discos, as 

chamadas majors, que sempre tiveram o domínio do mercado, e também por pequenas 

gravadoras independentes, as chamadas indies. No século XXI, uma mudança profunda 

na distribuição da música (setor sobre o qual as grandes companhias sempre tiveram 

hegemonia) culminou com uma crise com a queda das vendas de álbuns físicos (mas, 

também, digitais), obrigando a indústria fonográfica a uma mudança de paradigma, já 

que perde, em parte, o controle hegemônico que tinha deste mercado. Para muitos 

autores, este é o momento em que as gravadoras independentes têm a oportunidade de 

se posicionar mais fortemente nesta estrutura que sempre foi monopolizada pelas 

majors.  

As grandes companhias de disco são estruturas caras, compostas por com um 

enorme cast e, portanto, com a necessidade de um faturamento substancioso para 

manter a sua lucratividade. Entretanto, Herschmann (2007) tem razão quando coloca 
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que “mais do que uma crise desta indústria, estamos assistindo atualmente a uma 

reestruturação do grande business da música gravada” (HERSCHMANN, 2007, p. 101). 

A música continua sendo consumida das mais variadas formas e formatos e com mais 

facilidades em aparelhos de MP3, em videogames, em computadores pessoais, no rádio 

do carro, nos telefones móveis. O que muda é a maneira como se vai lucrar com a sua 

venda. Em queda desde o ano 2000, a indústria fonográfica teve uma baixa de 11%, em 

junho de 2010 em relação a junho de 2009, das vendas de álbuns físicos e digitais nos 

Estados Unidos. Na última semana de maio de 2010, foram vendidos 4,98 milhões de 

álbuns, a cifra mais baixa desde o início dos anos 1970, entretanto a música digital 

ainda tem 95% do seu uso na ilegalidade58.  

Este cenário exige mudanças profundas e um reposicionamento dos atores do 

campo da música, porque a internet abre espaço para uma maior autonomia do público, 

que pode estar mais presente nas produções, sem a intermediação das companhias de 

discos multinacionais. Na  música no século XXI o consumo se caracteriza como mais 

diluído e menos centralizado59. Na avaliação de Herschmann (2007, p. 112), “(...) o 

aumento do consumo da música através dos sites de peer to peer (P2P) produz 

problemas para a grande indústria, mas não necessariamente efeitos negativos para os 

artistas”. 

Felipe Llerena, sócio-diretor do portal Imúsica e da gravadora indie Nikita 

Records, em entrevista ao próprio Herschmann, corrobora com a posição do 

pesquisador ao salientar que “o que está em crise é o mercado do disco. O mercado da 

música nunca esteve tão bom” (apud HERSCHMANN, 2007, p. 101), apontando uma 

perspectiva na reestruturação do consumo musical. É consenso que o futuro da indústria 

da música passa necessariamente por um novo processo de distribuição e escuta 

musical, como o digital streaming, os downloads, as assinaturas online. A possibilidade 

de gravar e colocar a música disponível na rede mundial de computadores para ser 

ouvida e trocada em arquivos de MP3 por milhões de pessoas cria uma nova perspectiva 

e uma nova tensão no ambiente musical. 
 
A infinita reprodutibilidade dos conteúdos digitais e a facilidade da 
distribuição on line a um custo próximo de zero desafia as bases da indústria 
fonográfica, que depende da venda unitária dos fonogramas (até então 

                                                
58 Fonte: Mike Collett-White, da agência de notícias Reuters, em 22/06/2010. 
59 Segundo a agência de notícias France Presse, nos primeiros meses de 2010 o download pago de música 
foi de 35% da totalidade das vendas de música, contra 20% em 2007 e 30% em 2008. No primeiro 
semestre, iTunes, da Apple, reuniu 69% do mercado dos downloads pagos, deixando para trás a 
AmazonMP3 (8%). 
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somente em suportes físicos) para recuperar o investimento necessário não só 
para produzir o próprio disco, mas também para manter uma rede de 
distribuição e financiar o acesso aos canais de comunicação de massa para a 
divulgação de seu “produto” (LEÃO; NAKANO, 2009, p. 19). 
 

Essa possibilidade de distribuição reconfigura o consumo musical e muda, 

principalmente, o papel que as indústrias fonográficas vêm desempenhado desde a 

aparição da música gravada no final do século XIX. Há uma alternância nas relações de 

poder, dando mais espaço para artistas e gravadoras independentes, o que possibilita o 

surgimento de novas regras e novos atores no business da música. 

Para entender o realinhamento no negócio da música, o final dos anos 1990 dá 

um retrato esclarecedor da indústria fonográfica, no qual cinco grandes gravadoras60 

(conhecidas como as “cinco irmãs”) eram detentoras de 85,28% do mercado mundial de 

discos. Estas empresas gigantescas ditavam as regras do mercado de música mundial e 

tinham controle da produção e do que poderia ou não circular pelos meios de 

comunicação massivos posicionados de forma hegemônica dentro das indústrias 

culturais. A música é parte importante na engrenagem da economia da cultura mundial, 

e quando parte desta indústria começa a perder o poder considerável da sua compra, 

venda e circulação, novos modelos de negócio começam a ser criados. Herschmann 

(2007) sustenta, a partir de uma pesquisa extensa, que posições inovadoras, como o uso 

de um poderoso banco de dados online para entender as demandas dos consumidores, a 

utilização do capital social para sensibilizar o público e a aproximação com a cultural 

local, proporcionam novas experiências para continuar competindo em um mercado 

lucrativo, mas extremamente complexo. 

Negus (1999), que fez uma minuciosa pesquisa sobre as companhias de discos 

multinacionais, observa que estas empresas sempre tiveram que conviver com crises 

econômicas e com mudanças estéticas e tecnológicas. Para Negus, esta é uma indústria 

que sempre se caracterizou por uma: 
 
(...) falta de continuidades, pela instabilidade e frequentes crises de direção, 
que cria em seu entorno um trabalho particularmente volátil, que mistura 
cautela e especulação, que constituem uma das características da indústria 
musical (NEGUS, 1999, pp. 73 e 74). 
 

Mesmo convivendo com um histórico de volatilidade, a perda do controle do 

que será ouvido (ou não) através do barateamento das tecnologias digitais, da 

popularização da internet e do compartilhamento de arquivos MP3, gerou a maior crise 
                                                
60 Universal (23,1%, incluída a PolyGram), Warner (20,68%), Sony Music (15,14%), EMI (14,4%) e 
Bertelsmann (no Brasil, BMG − 11,96%) (HERSCHMANN, 2007). 
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no setor desde a sua existência porque ressignificou o consumo e a escuta musical. É 

preciso pontuar, diferente do fatalismo apontado por muitos autores, que esta 

reconfiguração vivida pelo mercado de música atual não conseguiu acabar com o poder 

das multinacionais de disco, que ainda mantêm sua força; mas inegavelmente novos 

modelos e estratégias de negócio estão surgindo com a facilidade da circulação música 

online; inclusive as próprias majors, mesmo com certo atraso, vêm testando novos 

formatos de inserção mercadológica. Neste processo, no qual a parte mais frágil é um 

encolhimento nas vendas da indústria fonográfica, o gênero e as rotulações não 

modificam o seu papel estratégico como indicadores de gostos do consumidor, como 

uma forma de compartilhar experiências musicais e como uma forma de um produto 

(um artista) ter sua inserção como categoria mercadológica. Podemos observar um 

exemplo simples, em uma rádio online, como a Last.fm. As músicas são todas 

disponibilizadas em streaming, entretanto uma das formas de o ouvinte selecionar o 

quer ouvir é através das classificações, mostrando a importância dos rótulos para a 

comunicação da música61. 

 

 
2 Consumo cultural é consumo musical 
 

A música popular compartilha determinadas práticas culturais que estão ligadas 

às experiências de classe, etnia, localização geográfica, e estas significações estão 

presentes na forma de se fazer, de se vender e de se comprar música. Para entender os 

gostos do público, as empresas ligadas ao consumo cultural62 se estruturam para criar 

produtos que se identifiquem com a audiência para a qual aquela mercadoria é 

direcionada. Para Negus (1999), isso faz com que os produtos tenham forte influência 

de critérios comerciais, o que significa que as práticas musicais são, necessariamente, 

atos de consumo. A música popular massiva como parte desta engrenagem do consumo 

cultural construída a partir de estratégias pensadas pela indústria da música dá amplos 

poderes para a cadeia produtiva. E, pensando a partir da perspectiva do consumo, os 

gêneros são ferramentas fundamentais para as estratégias pensadas neste ambiente. 

Pensar a questão dos gêneros a partir de uma reflexão de uma prática econômica nos 

ajuda a compreender a funcionalidade comunicativa das rotulações como um 

                                                
61 A música e as novas tecnologias estão desenvolvidas com profundidade no quarto capítulo. 
62 Mike Featherstone  (1995)  coloca o consumo cultutal como um consumo primordial de signos. Ao 
consumirmos determinados bens culturais estamos ali formatando estilos de vida. 
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instrumento que atende à diversidade mercadológica proposta pela indústria musical, 

uma indústria que utiliza normas e tem questões e problemas inerentes à administração 

de qualquer negócio. Para Negus (1999), grupos que se tornam “sucesso” são aqueles 

que conseguem saber exatamente quais as expectativas de cada gênero para sua 

audiência e conhecem bem seus limites musicais e sociais, portanto vão dar ao público 

exatamente aquilo que ele espera. A fórmula não é tão simples porque entender este 

horizonte de expectativas63 do gênero é um processo complexo que envolve questões 

ideológicas, sociológicas e econômicas, mas é inegável que a formatação dos gêneros 

reverbera no trabalho criativo dos artistas e nas opções de consumo da audiência, isto 

não significa que se o forró eletrônico é o gênero da moda, basta lançar uma banda para 

atingir o público. Entretanto, a indústria fonográfica sempre teve um papel-chave nas 

convenções inerentes ao gênero e através de estratégias específicas procuravam guiar a 

criação, a circulação e o consumo da música, como formas de manter seus lucros.  

A indústria musical, mais ampla do que a fonográfica, é um espaço para a 

articulação das relações sociais, nas quais a música é produzida, consumida e gera 

sentidos, mas toda a engrenagem é parte de um sistema capitalista que almeja lucros; 

portanto, vender música significa estar atento à relação de produção e consumo. Quando 

uma banda consegue captar as regras do gênero, a possibilidade de êxito amplia, mas 

não impede os inúmeros fracassos registrados na história da indústria fonográfica. Isto 

acontece porque o processo de expansão de mercadorias culturais é dinâmico, similar e 

unificado. A segmentação amplia de forma contundente o consumo, mas também fica 

mais fácil errar e, portanto, ter que administrar fracassos, já que se lida com uma 

audiência ampla e heterogênea. A música popular é produzida para ser consumida pelo 

maior número de pessoas, assim como todos os produtos das indústrias culturais, e, 

dentro desta lógica, a indústria fonográfica precisa de novidades constantemente para 

manter ativo o seu mercado. As novidades são tão importante quanto as estrelas, afinal é 

preciso descobri-las e colocá-las disponíveis ao consumo, são ícones como U2, Bob 

Marley, Beatles, Ivete Sangalo que sustentam as companhias de discos e permitem sua 

alta lucratividade e ainda dão margem para o investimento de um extenso catálogo de 

artistas dos mais variados gêneros. Entretanto, dentro desta engrenagem e nas 

circunstâncias atuais, a produção musical, mesmo em pequena escala, pode, em alguns 

casos, prescindir do mercado. Não é incomum nos dias atuais que determinado artista 

                                                
63 O conceito criado por Reinhart Koselleck (1985) são expectativas voltadas para experiências que não 
pdem ser observadas porque ainda não foram vividas. 
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disponibilize sua produção na internet sem almejar adentrar o mercado musical, seu 

desejo é apenas disponibilizar sua música. Também no atual quadro é preciso entender 

que ouve uma diminuição sensível no investimento de novos lançamentos, e, como 

mostram várias matérias, as gravadoras têm apostado e muito nos relançamentos de seus 

catálogos, o que barateia custos e riscos em torno desses lançamentos. 

O consumo nos Estudos Culturais é visto como um espaço legítimo de práticas 

culturais e faz parte de uma rede poderosa para a construção de significados, gostos e 

identidades. Ao consumir, manipulamos signos, e o produto passa a ter uma ênfase 

cultural, “assim a sociedade de consumo torna-se essencialmente cultural (...)” 

(FEATHERSTONE, 1990, p. 34). Essa cultura homogênea, entretanto, não tira a 

capacidade de a audiência consumir os bens culturais mantendo suas individualidades e 

dando a cada produto utilizações diferenciadas e criativas. A indústria da música 

necessita compreender esta diversidade do comportamento humano para ter 

consumidores para a sua música nas mais diversas formas (shows, redes sociais, vinil, 

compact disc – CD, MP3, festivais, games). É preciso criar estratégias em um mercado 

imprevisível, mas que tem o gênero como uma das formas de comunicação para se 

chegar até o consumidor. No negócio da música, para ter rentabilidade, é preciso criar 

inúmeras formas de consumo e estabelecer as diferenças entre os bens para consumo 

como um tocador de MP3, videogame, uma vitrola, um violão, ou um compact disc 

(CD) de rock, um vinil de drum and bass, faixas de música digital de indie rock, a trilha 

sonora de um filme. Cada um desses artefatos trará uma dose de satisfação para o 

consumidor a partir da forma particular como ele se apropria do produto.  

O formato vinil, por exemplo, transformou-se em símbolo de prestígio e 

exclusividade em uma época de tocadores de MP3 e escuta streaming. A pesquisadora 

Simone Pereira de Sá, no artigo O CD morreu? Viva o vinil (2009), faz uma reflexão 

sobre como o vinil, na primeira década do século XXI, tornou-se um mercado para 

iniciados e questiona a forma determinista de como muitos pesquisadores apontam o 

fim do interesse das audiências por suportes fechados como vinil ou CD. Sá (2009) 

provoca nosso olhar para não perder de vista que os processos sociais são instáveis e o 

consumidor pode se voltar para uma experiência musical oposta à tendência tecnológica 

contemporânea consumindo formatos, como o vinil, e suportes, como vitrolas. O que 

estaria por traz deste fenômeno? O argumento de Simone Sá (2009, p. 53) é que “(…) 

as características materiais do vinil e do toca-discos constituem elementos centrais do 
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discurso. E é somente a partir delas que os informantes legitimam culturalmente essa 

forma de escuta”. 

A mesma autora sustenta que a propagada desmaterialização da música no 

século XXI não é definitiva porque as práticas culturais nunca devem ser analisadas de 

uma forma simples e rápida, porque elas fazem parte de um sistema complexo de 

significados e reapropriações. Sá (2009) propõe a noção de remediatização, ideia que, 

para se estabelecer em um meio, necessita de uma apropriação do formato cultural 

estabelecido pelos novos meios. A escuta de música não dispensa, necessariamente, a 

materialidade dos suportes e algumas mercadorias depois de envelhecidas e 

ultrapassadas são recuperadas por um nicho de mercado e valorizadas para legitimar 

culturalmente a opção pelo consumo de um determinado bem cultural, exatamente para 

marcar diferenças de gostos no consumo. 

Nas sociedades contemporâneas, consumir é construir valores através das 

associações simbólicas que são feitas quando ressignificamos mercadorias enfatizando 

através delas, diferenças, estilos de vida e tensões sociais. Consumir é demarcar 

relações sociais, e a indústria musical busca compreender as complexidades do 

consumo para construir e manter mercados. Durante as últimas décadas, a indústria 

fonográfica esteve à frente do consumo musical através da compra de discos, 

agendamentos de turnês, venda de direitos autorais, entre outros. O panorama mudou 

com o download de música na internet, a divulgação de artistas em redes sociais e a 

queda vertiginosa na venda de CDs. O mercado atual não comporta grandes vendas, 

mas a música precisa circular e fazer dinheiro para artistas, produtores e empresários. 

Isto significa que a busca pelo êxito não muda, ela é permanente, e, apesar das 

incertezas de quais artistas farão sucesso, os custos com a veiculação pela internet são 

baixos, o que possibilita menos risco e uma probabilidade de lucro menos errática. 

Entretanto, não se sabe se o número de downloads de um determinado artista significa 

que o público vai querer pagar para ir aos seus shows. Será que o usuário da 

contemporaneidade estará disposto a pagar para ter esta música? Uma reportagem da 

revista Rolling Stone de dezembro de 2009, Pirataria vs Indústria: quem dá mais?, 

aponta que parte da indústria aposta no que chama de conscientização do usuário para 

que os artistas tenham lucro com sua música. 
 
Presidente do Conselho Nacional de Combate à Pirataria (CNCP), Luiz Paulo 
Barreto sabe que, atualmente, o "braço repreensivo é, sem dúvida, o mais 
forte". Para se ter noção: em 2004, o órgão apreendeu R$ 452 milhões em 
produtos pirateados. No ano passado, o número deu um salto de fazer inveja a 
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Daiane dos Santos: R$ 1 bilhão e 43 milhões. "No mesmo período, o número 
de prisões foi multiplicado 30 vezes", disse em DDI com a RS Brasil, de seu 
escritório em Brasília. 
Hora de jogar os confetes e soprar as línguas-de-sogra? Não é para tanto. 
Barreto, na verdade, só pretende abrir o champagne se conseguir triunfar na 
cruzada antipirataria por meios menos belicosos. Entenda por isso "a 
conscientização do usuário". 
O chefão do CNCP se diz lúcido. Sabe, por exemplo, que o mercado 
fonográfico brasileiro é tão criativo quanto um armário com vestidinhos 
vermelhos da Mônica. Para virar o jogo, ele propõe uma espécie de "canto de 
Iara" capaz de seduzir o consumidor de volta aos braços da indústria – que, até 
sentir o peso da crise, "maximizava os lucros" de tal forma que mais parecia 
"um suicida econômico", nas palavras de Barreto. Promoções do tipo "baixe 
uma música, ganhe um prêmio", máquinas em shopping para se baixar 
conteúdo e revisão realista dos preços ("onde já se viu pagar R$ 4 por uma 
faixa?") são, a seu ver, alguns dos primeiros-socorros que vão garantir 
sobrevida à cadeia fonográfica. 
Lições, por sinal, gabaritadas há tempos pelas bandas recordistas em venda no 
Brasil, a paraense Calypso e a cearense Aviões do Forró. Ambas independentes 
(Rolling Stone, dezembro de 2009, Anna Virginia Balloussier/ 
http://www.rollingstone.com.br/secoes/novas/noticias/7073/). 
 

Entender como se dá a experiência real de consumo é uma busca das indústrias 

culturais, a necessidade de uma oferta constante de novos produtos torna mais difícil 

uma resposta exata, e neste momento a imprevisibilidade é mais constante porque se 

opera um ajustamento das empresas, dos artistas e da audiência a este novo ambiente64.  

A indústria da música precisa compreender como a audiência está capacitada 

para consumir, entender seus gostos, seu repertório e a maneira como está habilitada 

para usar cada bem cultural e pagar por ele. O caminho que o artista Lucas Santtana 

propõe é uma das possibilidades, afinal os usuários não parecem mesmo dispostos a 

pagar para ouvir música em tocadores de MP3. Entender o consumo cultural nunca é 

uma equação simples, dentro ou fora deste ambiente forjado pelas novas tecnologias de 

comunicação, porque ele é medido não apenas por vendas, estatísticas de circulação, 

mas também deve ser entendido pela forma como a audiência usa cada mercadoria, 

como marca suas diferenças. Estas mediações econômicas, sociais e ideológicas geram 

problemas para a cultura massiva, já que nem sempre a forma como um produto foi 

vendido e teve sucesso significa que outros com as mesmas características e a mesma 
                                                
64 “As primeiras palavras que Kassin me disse quando começamos a falar (por e-mail) em direitos 
autorais foram: “A ideia de a sociedade arrecadadora ser vilã é errada”. Depois ele apresentou uma 
proposta: “Se os grandes provedores de internet fossem responsáveis pelo pagamento de direitos autorais, 
e todos os fonogramas fossem gratuitos para os usuários, não haveria necessidade de download ilegal. Por 
exemplo, quando vamos ao cinema ou assistimos à TV a cabo, existe uma parte do que pagamos pelo 
ingresso (no primeiro caso) ou por mês (no segundo) que é reservada ao direito autoral. Se na sua 
assinatura, digamos, do Terra, em vez de pagar R$ 35 por mês o usuário pagasse R$ 40 – e R$ 5 fossem 
para direito autoral –, qualquer música poderia ser disponibilizada livremente. Com o código de ISRC, 
que todas as gravações legais exigem, haveria como mapear o que foi baixado, por amostragem. Claro, 
algumas pessoas baixam mais músicas que outras. Algumas não baixam. Poderia haver uma arrecadação 
digital. Isso urge. A lei não prevê nada” (VELOSO, CAETANO, O GLOBO, 27, 2011). 
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forma de fazer negócios terão resultados semelhantes, porque o consumidor tem gostos 

diferentes e faz os mais variados usos de cada mercadoria. Transformar a música em 

commodities significa encontrar um público que queira pagar por ela, por uma 

mercadoria que tem um sentido de entretenimento, de diversão e está conectada aos 

gostos e aos estilos de vida. A resposta não é fácil, e, como coloca Will Straw, é 

impossível “predizer a popularidade de um gravação ou um estilo musical” (STRAW, 

2006, p. 87). Para sobreviver em um ambiente que sofre fortes impactos 

socioeconômicos e culturais, o mercado musical precisa captar a atenção do público 

para consumir música, neste sentido o uso dos meios de comunicação massivos é uma 

estratégia para que a música chegue aos consumidores. A utilização de rádio, televisão, 

cinema ainda é parte de uma engrenagem importante da indústria da música aliada às 

redes sociais, aos blogs e ao videogame. A indústria fonográfica necessita ter uma 

mediação, ela precisa que a sua música toque nas rádios, nos programas de televisão, 

nos filmes para se tornar conhecida do grande público e assim alcançar êxito de vendas.  

 

 

2.1 Novas práticas de consumo 
 

Se no século XX boa parte dos consumidores prefere fazer downloads de 

canções e álbuns, a música continua presente na trilha sonora de filmes, de seriados, e 

amplia o seu consumo em jogos de videogame, como Guitar Hero, expandindo as novas 

formas de escuta musical e criando novas dinâmicas para o consumo da música. No 

artigo Guitar Hero: novas práticas de consumo e cultura auditiva na música através 

dos videogames, Bruno Nogueira (2010) faz uma reflexão sobre as novas práticas 

auditivas na contemporaneidade tendo como objeto a experiência do consumo musical a 

partir destes jogos, o que mostra que novas práticas podem gerar desdobramentos 

econômicos para sustentar a lucratividade das gravadoras. Para Nogueira: 
 
No conjunto de etapas finais da cadeia produtiva, destinada ao consumo, o 
Guitar Hero traz sua maior contribuição para esse encontro entre indústrias. 
Sua primeira edição foi produzida sem o apoio das gravadoras, a circulação foi 
feita sem dar ênfase nas músicas, mas o diálogo parece inevitável quando 
chega ao público. A troca promovida pela experiência do jogo é multilateral, 
sendo endereçado para um perfil primariamente interessado em videogames, 
consegue fazer com eles escutem as novas músicas. Paralelo a isso, quem já 
conhecia as músicas, se sente atraído ao universo dos videogames 
(NOGUEIRA, 2010, p. 9). 
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Através do videogame e de lançamentos como a obra dos Beatles, a indústria 

cria uma nova cultura auditiva e novas formas de consumo musical que convivem com 

antigas formas, como o cinema, por exemplo.  

Aqui podemos voltar ao artigo de Simone de Sá (2009) para pensar no 

cruzamento entre novas e velhas formas de consumo. Ouvir música com videogame é 

uma nova prática de escuta e consumo musical. Mas não impede, por exemplo, que um 

filme como Juno, de 2007, dirigido por Jason Reitman, que conta a história da 

adolescente que engravida e resolve dar o filho para adoção sem traumas, ao ser 

embalada por uma trilha sonora com Sonic Youth e Belle & Sebastian, torne-se um 

filme-ícone para grupos de consumidores de indie rock. O filme disputa um espaço 

como consumo musical através da comunicabilidade de um gênero. A mesma coisa 

acontece com a revista inglesa The Spin, considerada a bíblia do indie rock, que tem 

como hábito lançar um álbum na revista, mas também disponibilizá-lo no seu site com 

os artistas/bandas para estar de olho durante o ano. A nova forma de se ouvir música em 

videogames está ligada a determinados gêneros, particularmente o rock visto aqui como 

um gênero "guarda-chuva". Neste caso, é o gênero que define esta nova prática musical, 

já que não existem no mercado, por exemplo, games de samba, jazz ou salsa. Como 

parte de uma cultura massiva, a indústria da música precisa adaptar-se aos gostos 

segmentados que é a síntese do seu caráter comercial, e os gêneros são fundamentais 

para esta forma de organização que almeja a segmentação. “Cada gênero forma um tipo 

de mundo da música pop em miniatura” (FRITH, 2006, p. 64).  

Uma questão que permeia este negócio é que música precisa ser ouvida para 

gerar sustentabilidade. Se as pessoas não compram mais discos físicos como no século 

XX, elas continuam consumido músicas através dos meios de comunicação massivos, 

da internet, dos festivais, dos shows, dos videogames, nos telefones móveis. São 

inúmeras opções oferecidas para a audiência e diversas as formas de consumo musical, 

coletivamente ou individualmente. Segundo Straw: 
 
Escutamos música em massa, em espetáculos de grande escala, como os 
concertos de rock, cuja grandeza só há comparação com determinados 
eventos esportivos. Por outro lado, escutamos música quando lemos livros, 
em contextos mais solitários e serenos (STRAW, 2005, p. 91). 
 

As experiências colocadas por Straw (2005) mostram como são amplas as 

possibilidades de escuta musical e como ela constrói e articula uma rede social, 

econômica e ideológica, coletiva e individual, pública e doméstica. A música ocupa um 
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dos papéis mais importantes na cultura popular massiva pelo seu poder social e pela sua 

presença em nossa vida cotidiana e nos mais variados produtos culturais. O surgimento 

da música gravada no final do século XIX é um marco fundamental para a consolidação 

da indústria musical que, após a Segunda Guerra Mundial, já nos anos 1950, passa a ter 

um controle incisivo e direto do mercado com emissões radiofônicas, a venda de discos 

e partituras, o uso do jukebox (STRAW, 2005) possibilitando novas estratégias e um 

aumento considerável do consumo de música por parte das audiências.  

Nesta perspectiva, podemos pegar como exemplo a repercussão que teve o 

lançamento do álbum In Rainbows, em 2007, do grupo britânico Radiohead e suas 

estratégias para este novo ambiente. Primeiramente, o grupo permitiu que os fãs 

pagassem o preço que gostariam pelas faixas do álbum. Milhares de pessoas fizeram o 

download do disco e a estratégia pensada por Thom Yorke, líder do grupo, teve 

resultado eficiente nas vendas durante o lançamento do álbum físico, que, em uma 

semana, chega ao topo65 das paradas britânicas.  

Uma reportagem do jornalista e crítico musical Artur Dapieve deste processo de 

transformação sobre o qual passa a indústria musical, Qual o Futuro da Música?, 

publicada na edição de março de 2009 na revista Bravo, tem o In Rainbows como 

exemplo das mudanças para compor, vender e comprar canções na contemporaneidade. 

Dapieve acredita que o Radiohead propôs com esta estratégia “um novo estilo de 

comercialização”. Ao dar ao internauta a possibilidade de decidir o preço do álbum, ele 

acredita que a banda desafiava o internauta e sua lógica de consumir música de graça na 

internet, por outro lado, o grupo britânico apostava em uma estratégia de aproximação 

com o público que consome música na web e não o tratava como criminoso, como 

fizeram os músicos americanos do Metallica contra o Napster, como veremos no 

capítulo seguinte. Para o crítico, a estratégia do Radiohead funciona em parte porque a 

banda tem um público fiel que percebe o grupo como um outsider no sistema 

mainstream, por isso apoiou a estratégia, vista como um ataque às grandes companhias 

de discos: 
 
(…) somente bandas com um público fiel (cada vez mais raras) podem se 
arriscar numa empreitada como In Rainbows. Nela, do mesmo modo que o 
artista tem de confiar no fã a fim de não receber uma banana em troca, o fã 
tem de confiar no artista para gastar o seu ganha-pão. Por ter cultivado a 
audiência em 20 anos de carreira, o Radiohead foi extremamente bem-
sucedido. Botou o disco na internet, captou dinheiro sem a custosa 

                                                
65 As listas são formas usadas pela indústria para aferir o consumo musical que continua em pleno 
funcionamento mesmo com a propagada má fase da indústria fonográfica. 
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intermediação de sua antiga gravadora (a EMI), despachou os kits especiais 
pagos pelos fãs mais abonados e ainda botou o CD nas lojas. Então, para 
surpresa quase geral, In Rainbows de cara atingiu o topo das paradas inglesa 
e americana em janeiro de 2008. Nos EUA, isso correspondeu a 122 mil 
cópias vendidas "normalmente", isto é, no balcão. Menos da metade que Hail 
to the Thief, de 2003, vendeu na sua primeira semana. Mais do que o 
Radiohead teria vendido se não tivesse posto In Rainbows para download, 
como declarou na ocasião um dos empresários da banda, Bryce Edge, ao New 
York Times. Naturalmente, outros tipos de comércio direto entre artistas e fãs 
já existem e são viáveis (vendas em sites próprios ou na porta de concertos, 
consórcio de ouvintes etc.), mas em todos eles a lacuna "preço" já vem 
preenchida. Quem mais se arrisca a dar a cara a tapa? (DAPIEVE, revista 
Bravo, marco de 2009). 
 

Para Dapieve (2009), a estratégia do Radiohead era reforçada pela história da 

própria banda, entretanto era oferecida ali uma alternativa para o imprevisível mercado 

musical. Não se pode assegurar que está é a perspectiva para o negócio da música, mas, 

em um mercado cada vez mais competitivo, experimentar, colocar-se em xeque e estar 

mais conectado com seu público são formas de articulação necessárias para que sua 

música seja ouvida e, na melhor das hipóteses, comprada. Entretanto, esta estratégia do 

Radiohead também está muito ligada ao gênero. Dificilmente seria bem-sucedida a 

mesma experiência, por exemplo, com um ícone da MPB, por conta dos supostos 

hábitos de consumo deste público, ainda muito ligado ao suporte físico.  

O Radiohead provoca o público ao propor um novo negócio, um novo tipo de 

experiência musical. Para Jorge Cardoso Filho (2008), em artigo no qual discute as 

experiências de escuta a partir da web, o Radiohead, ao disponibilizar o álbum para que 

cada ouvinte pagasse o quanto quisesse, torna-se o inimigo das majors e um aliado do 

consumidor internauta. 
 
Se num primeiro momento, a prática de baixar músicas através de softwares 
de partilha de arquivos tinha como “inimigo natural” os valores instituídos 
pela indústria fonográfica, a iniciativa do Radiohead já opera numa lógica 
diferenciada, a fim de fazer valer outro tipo de mediação na relação com seu 
ouvinte (CARDOSO, 2008, p. 7). 
 

Esta mudança é eficaz para o Radiohead, que teve seu produto divulgado em 

jornais de revistas, rádios e os sites da internet. Eles provocaram uma ruptura no 

negócio da música posicionando-se de uma forma inusitada no universo do star system. 

Em entrevista à revista americana Wired (Dezembro, 2007), Yorke revelou que o álbum 

superou os lucros de todos os outros do grupo; para o cantor, a explicação estava 

exatamente no fato de sua antiga companhia de discos, EMI, não ter recebido dinheiro 

com a venda da música digital, o dinheiro foi inteiramente para a banda. Para Cardoso 

Filho (2008), a estratégia não oferece total liberdade para o ouvinte na proposta do 
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“pague quanto quiser”, porque afinal, muda-se o consumo e a forma de escuta, mas a 

música segue apresentada em formato de álbum. Para Cardoso Filho, as contribuições 

do Radiohead vêm “no sentido de enriquecer o espaço de experiências e apontar 

horizontes cada vez mais distintos” (CARDOSO, 2008, p. 11). A inovação do grupo 

está em propor esta experiência de consumo musical, em provocar uma ruptura em um 

fenômeno aparentemente sem controle, a ilegalidade da música digital. Radiohead faz o 

mesmo que Lucas Santtana, com a diferença dos lugares que ocupam na cadeia da 

música popular massiva. Para Lucas, este é o único caminho possível para sua música 

ser ouvida e consumida em outras situações, como shows. Para Radiohead, é uma forma 

de se manter onde sempre esteve: uma banda que faz experimentações musicais em seus 

álbuns e em seus clipes e adota um discurso contrário ao mainstream, uma banda que 

dialoga com o futuro da música. Percebemos que na época da música digital estão todos 

no mesmo lugar, nas mesmas plataformas (como a mesma possibilidade de frequentar a 

internet), mas há um mainstream na própria rede em sites como MySpace.com. Para 

garantir visibilidade e espaço nessa nova dinâmica, o Radiohead tem um site que utiliza 

plataformas diferenciadas. No caso do Myspace, hoje, os artistas de grandes gravadoras 

como U2, chegam a pagar com publicidade para construir essa diferenciação. 

 

 

3 Criatividade ou convenções dos gêneros? 
 

Talento, criatividade, genialidade são qualidades vendidas pelo mercado da 

música, objetivamente são abstrações que só podem ser reconhecidas a partir do sentido 

social da música, mas também podem ser caracterizados como uma capacidade de 

articular os aspectos plásticos e comerciais da produção musical. Para Frith (1996, p. 

60): 
 
(...) talento é algo misterioso e seus julgamentos de valores estão ligados a 
terminologias do romantismo: o músico como um gênio, a música como 
inefável, e a experiência musical como esmagadora. 
 

A posição histórica em que Frith (1996) coloca o talento não inviabiliza a forma 

como ele é vendido por produtores, artistas, audiência e críticos. Entretanto, é 

interessante refletir para compreender o que é preciso ser reconhecido como criativo na 

música. Para um artista de rock, escrever as próprias músicas, ser “original” na sua arte 

é ter criatividade dentro deste gênero. Todas essas habilidades (talento, criatividade, 
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genialidade) precisam ser desenvolvidas e validadas para o consumo porque elas vão 

colocar os artistas em níveis de commodities diferentes. Michael Jackson é considerado 

um gênio da música pop porque provocou uma transição em 1979 com Shake Your 

Body, canção composta e produzida por ele que altera a sonoridade do pop e influencia 

artista do rap, R&B e rock. Da mesma forma, Debussy foi um gênio para a música 

moderna do século XIX quando compõe Prelude a L’apres-midi d’un faune (1894), 

considerada uma peça que revoluciona a composição musical porque rompe com a 

harmonia clássica e adota uma nova construção, quebrando a tradição do romantismo 

alemão. Os gêneros também absorvem estas habilidades posicionando-se como 

originais, artísticos, novos, sem uma fórmula pronta. Para Frith (1996), há formas de 

avaliar talento, criatividade e genialidade na música. Uma delas é a avaliação dos 

próprios músicos, que vão considerar uma música boa se tem uma qualidade adequada, 

uma técnica, o que ele considera em um julgamento objetivo. Mas como a música tem 

ideologias e subjetividades, significa que, mesmo um grupo tendo músicos 

tecnicamente questionáveis, pode fazer uma música boa, como é o caso da banda Os 

Ramones, porque dentro do punk rock são reconhecidos como bons para aquilo que 

propõe o gênero. Para Frith, na música pop atual, inclusive “músicos ruins são bem-

vindos” (FRITH, 1996, p. 57). Criatividade na música vai depender das expectativas 

geradas pelo gênero musical e qual o sentido que este gênero tem para músicos, 

produtores e audiência.  

Negus (2001) vê a criatividade como uma forma de entender como se organiza a 

produção musical. Cada gênero tem uma estabilidade criativa que obedece a regras e 

convenções e vai influenciar a criatividade dos músicos e o comportamento do público. 

Negus não nega que a inspiração exista, mas está moldada aos gêneros que respondem a 

determinadas expectativas do público. A inovação no rock, por exemplo, está ligada à 

criatividade, a uma forma de não ser cooptado pelo sistema. O punk rock foi uma reação 

à ideia romântica dos hippies e das estrelas do rock progressivo. Diferentemente das 

orquestrações do Yes e Pink Floyd, o punk rock adota uma música crua, barulhenta, 

agressiva e rápida. O talento dos músicos punks estava ligado a suas apresentações ao 

vivo (inclusive a mesma simulação estava presente nos álbuns). Segundo Shuker 

explica: 
Enquanto a música pop valoriza a voz, os “vocais punk [...] parecem rejeitar a 
perfeição da voz ‘amplificada’”. Com vozes graves e berradas, o punk 
enfatiza mais o produto sonoro (voz e instrumentos) que a letra (SHUKER, 
199, p. 222). 
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O punk se mostra criativo porque chega como uma novidade em um cenário musical 

dominado pela música pop, o rock instrumental e a música disco.  

O punk vai rejeitar o que fazia seu antecessor: nada de muitos instrumentos, 

apenas guitarra, bateria e baixo. O gênero nega o virtuosismo do rock progressivo e 

confronta os pop stars endinheirados do rock mundial como Rolling Stones, Pink Floyd, 

e guitar heroes, como Eric Clapton, colocando em cena um rock sem sofisticação e sem 

afetação. Uma música que qualquer pessoa pode fazer. A estética do punk é bruta, feia. 

São bandas de garagem formadas por garotos suburbanos que faziam uma música tosca. 

Johnny Rotten, vocalista do Sex Pistols, afirmava em letras de suas canções: “Nós 

estamos interessados no caos não na música” (We’re into chaos not music); e o famoso 

refrão de uma das suas canções, “No Future” (sem futuro), tornou-se a definição dessa 

geração. Para Negus (2001, p. 57):  
 
O novo musicalmente se identifica quando se cruza um limite claro e a 
dissolução ou a síntese provocam as transformações de limites do gêneros em 
novos estilos (que não tardam a estabelecer suas próprias regras).  
 

Estas regras, por mais flexíveis e mutantes que sejam, vão reduzir a criatividade 

dentro dos limites impostos pelas convenções do gênero. Tratando-se de gêneros 

musicais em sentido estrito, pode-se dizer que o reggae se faz de uma maneira, blues de 

outra, tango de outra. Esta é um tipo de limitação que o gênero impõe para a 

criatividade, apesar de sabermos que ele é móvel e flexível e sempre rompe estas 

barreiras, mas depois as reorganiza de novo para serem, novamente, rompidas. Em 

alguns gêneros, ser reconhecido como um grande músico ou compositor, como no 

samba e no heavy metal, significa, por exemplo, estar dentro de determinados cânones; 

em outros, como no post-rock, quebrar os cânones parece ser  a marca distintiva. 

Ao mesmo tempo em que a expectativa de gêneros liga músicos, produtores e 

audiência, ela também limita a criatividade, e qualquer músico vai enfrentar as 

expectativas de gênero e seu funcionamento vai estar conectado com as definições 

daquela música para o mercado. Mas os gêneros têm uma dinâmica própria que os 

transforma, eles não ficam estáticos e se movimentam continuamente. Para Negus 

(1999), por conta da expectativa de gênero, a música e a criatividade musical sempre 

vão ter pela frente que encarar hábitos de consumo e expectativas de público. Por isso 

mesmo, o gênero deve ser visto como um conceito sociológico e, como coloca Neale 

(1990), ele é “como sistemas de orientações, expectativas e convenções que circulam 

entre a indústria, o texto e o sujeito” (NEALE, 1990, p. 19). Estas expectativas geradas 
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pelo gênero vão se solidificar nos meios de comunicação massivos que fomentam a 

“cultura do gênero” (FRITH, 1996) como uma forma de segmentar e orientar o 

consumo. Os gêneros são construídos a partir de uma rede que inclui músicos, audiência 

e meios de comunicação e, na contemporaneidade, a internet. Há por traz da 

criatividade dos gêneros uma gestão estratégica da indústria da música. Para Negus: 
 
(...) as culturas de gênero não são apenas debates estéticos dentro do mundo 
dos gêneros dos músicos, dos fãs, dos críticos. A ênfase é que os gêneros 
operam como categorias sociais: em que o rap não pode separar-se da 
política da raça negra, nem a salsa do latino, nem o country da raça branca e 
do estigma do Sul (NEGUS, 1999, p. 63). 
 

Todas essas relações colocadas por Negus vão, de certa forma, condicionar o 

negócio da música e os significados dos gêneros, afinal são eles o elo que nos ajuda a 

compreender as complexidades do consumo e como os mercados são construídos e 

mantidos.  

Negus (1999) argumenta que o gênero funciona como uma excelente estratégia 

de diversificação de produtos necessária dentro da engrenagem da cultura popular 

massiva, e, mais do que a diversificação, as rotulações permitem que a companhia tenha 

diversas faixas de interesse. Quando analisa os gêneros rap, salsa e country, Negus 

procura mostrar como a indústria fonográfica gerencia a criatividade incorporando os 

gêneros dentro de uma técnica econômica e administrativa de gestão de carteiras. A 

desconstrução da ideia de genialidade e criatividade dos artistas é um argumento sólido 

na medida em que pensamos que a criatividade varia de acordo com as promessas e 

convenções particulares de cada gênero e que vai inovar dentro de determinadas tensões 

necessárias na lógica reprodutiva das indústrias culturais que necessitam sempre de 

renovação. Nesta perspectiva, a indústria fonográfica gerencia a criatividade 

incorporando gêneros a partir da construção de um consumidor ideal que responde a 

cada classificação intelectualmente e esteticamente e, principalmente, emocionalmente, 

ou seja, gostam ou não gostam, há um julgamento de valor: é bom, não é bom. Na 

música, ao contrário de outros produtos culturais, os papéis de consumidor e produtor 

são mais dinâmicos, pois a audiência tem um importante papel de renovar seu próprio 

circuito produtivo.  

Evidenciar as lógicas econômicas na indústria musical, como faz Negus (1999; 

2001), é interessante para esta pesquisa porque a indústria tem o interesse exatamente 

de desvincular sua imagem de processos que constrangem economicamente sua 

produção na tentativa de dar certo grau de romantização aos produtos musicais, mas a 
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economia é parte de uma estratégia da própria indústria da música e, portanto, 

influencia diretamente na forma como os gêneros se posicionam no processo de 

comunicação da música. O gênero é uma peça de marketing importante no negócio da 

música, ele vai criando fenômenos em torno de si, como historicamente fizeram o jazz, 

o rock, o rap, entre outros, e é instrumento fundamental para o negócio da música, 

como Frith (1996) coloca, é ele que vai possibilitar a ligação da música (quem vai 

ouvir) com o mercado (quem vai comprar). A estratégia não funciona apenas para 

conglomerados internacionais, mas também para as chamadas gravadoras 

independentes.  

Um selo como o carioca Deckdiscs em seu site posiciona-se como “100% 

independente” e o texto de apresentação aponta como os gêneros são fundamentais para 

tornar o negócio da música mais competitivo.  
 
Na área artística, a Deckdisc caracteriza-se pelo lançamento de novos 
talentos, de todos os gêneros que vêm atuando nestes nove anos de 
existência. Muitos desses artistas já se tornaram grandes vendedores, 
enquanto outros têm suas carreiras em pleno desenvolvimento. No Samba, 
além do Grupo Revelação, estão Bokaloka, Sorriso Maroto e Swing & 
Simpatia. O Rock é outro grande destaque, com a baiana Pitty (cujas vendas 
já superam a marca de 400 mil cópias), Nação Zumbi, Cachorro Grande, 
Dead Fish, Matanza, Mukeka di Rato, Ratos de Porão e Ultraje a Rigor. 
Outros gêneros desenvolvidos incluem o Sertanejo (Zé Henrique & Gabriel, 
Edson & Hudson, Roby & Roger), Forró (Falamansa) e Música Eletrônica 
(Marcelinho da Lua) (http://www.deckdisc. com/ deckdisc/ quemsomos.php, 
em 06/07/2010, às 11h05). 
 

A Deckdisc, considerada uma das principais gravadoras independentes do 

Brasil, tem produtos variados e segmentados e, aliada a novas tecnologias, vem 

crescendo no mercado, assim como Trama, Biscoito Fino, MZA e Indie. O exemplo 

acima serve para nos mostrar como o negócio da música está dentro do sistema de 

rotulações que possibilita ampliar mercados na busca do “consumidor imaginado” 

(NEGUS, 1999) para cada produto.  

Não nos interessa aqui apenas um determinismo econômico e reduzir a indústria 

da música como algo produzido pela estrutura econômica do capitalismo, mesmo 

porque sabemos que o consumo musical (assim como o consumo de outros produtos das 

indústrias culturais) não envolve uma passividade das audiências, entretanto, não 

podemos ignorar a influência da economia na forma de se fazer e escutar música e de 

construir mercados e públicos (SHUCKER, 1999). Particularmente, nesta tese, a 

questão econômica nos interessa para que possamos voltar nosso olhar para o gênero, a 

forma mais direta com que a música é disponibilizada para a compra e o consumo. Com 
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o fim do cast das grandes estrelas, companhias de discos (mesmo as independentes) 

trabalham mais fortemente com a gestão de gêneros, como o discurso da Deckdisc nos 

faz entender, isto porque classificar expressões musicais possibilita determinados 

significados para que a música faça sentido para artistas, produtores e audiência. 

 Segundo Shuker (1996), para se comunicar, os músicos falam com os ouvintes a 

partir dos gêneros, e esta função comunicativa que as classificações operam na música é 

usada pela indústria no sentido de criar práticas empresariais que modelam a música, os 

artistas e a audiência. A indústria condiciona artistas dentro de determinados limites 

colocados pelos rótulos, entretanto é necessário compreender e refletir as 

complexidades da cultura do gênero, que não são nem simples, nem fáceis de resolver, e 

apontar a forte influência de fatores econômicos para a criatividade musical. É dentro 

das classificações que são criados os talentos, a criatividade e os negócios. 
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IV ADMIRÁVEL MUNDO NOVO 
 

[...] sin la tecnologia electrónica, la música popular del siglo 
XX es absolutamente incocebible 

(THÉBERGE, 2001). 
 

 

1 Música é tecnologia 
 

O ano de 1997 foi a pedra fundamental para as mudanças estruturais que 

observamos e experimentamos na música na contemporaneidade. É nesse ano que 

aparece o formato MP366, que permite uma importante redução de tamanho de arquivos 

de áudio e possibilita a transmissão da música por internet e uma escuta mais 

“distraída” dos sons. Para Sterne (2010), o MP3 vai trazer uma nova experiência de 

escuta musical, diferente dos CDs, fitas e LPs, porque  trabalha dentro das limitações 

acústicas do ouvido humano e é um formato de áudio, na maior parte das vezes, para ser 

ouvido com headfones e em ambientes barulhentos. Segundo o autor, “o MP3 é um 

formato projetado para escuta casual, troca e acumulação massiva” (STERNE, 2010, p. 

85). As colocações de Sterne (2010) fortalecem a ideia de como as pessoas dão seus 

usos às tecnologias repensando a música. No caso do MP3, consumindo uma forma de 

escuta em que muitos sons são suprimidos, sem que isso afete o prazer da escuta. Uma 

reportagem da revista Rolling Stone de abril de 2008, O fim da alta fidelidade, chamava 

atenção para as mudanças nas técnicas de gravação provocadas pelo uso massivo do 

MP3 pelas audiências.  
 
Para criar um MP3, o computador copia a música de um CD e a comprime 
em um arquivo menor, excluindo a informação musical que o ouvido humano 
tem menos probabilidade de perceber. Muita informação eliminada está nos 
extremos do espectro, por isso o MP3 parece não ter nuances. O produtor 
Rob Cavallo diz que os MP3s não reproduzem bem a reverberação, e a falta 
de detalhes torna o som "quebrado". Sem sons graves suficientes, ele diz, 
"não há força. O som do bumbo da bateria diminui, assim como a forma 
como o alto-falante é empurrado quando o guitarrista toca um acorde mais 
forte" (LEVINE, Robert, Rolling Stone, abril de 2008). 
 

O uso massivo do formato MP3 provoca uma mudança na tecnologia digital que 

faz com que a mixagem e a masterização não definam bem as diferenças entre sons alto 

e suave das músicas. Os detalhes são suprimidos, já que não são captados pelo MP3, 

                                                
66 O MP3 (MPEG-1/2 Audio Layer 3) é um tipo de compressão de áudio. As perdas são quase 
imperceptíveis para o ouvido humano. A taxa de compressão pode chegar a até 320 kbps. 
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nem pelo ouvido humano, obedecendo a uma nova lógica de escuta de uma audiência 

disposta a ter o maior número de músicas no seu tocador, sem atenção às nuances.  

Logo após o MP3, em 1999, um universitário norte-americano de 19 anos, 

Shawn Fanning, desenvolveu um software que permitia a troca de arquivos de música 

entre usuários batizado com o nome de Napster. O surgimento do site de 

compartilhamento mudou a história da indústria musical e fez de Shawn uma figura-

chave destes novos tempos. Capa de revistas como Wired, Times, Newsweek, Shawn 

começou a ter problemas seis meses após o surgimento do Napster, com a falta de 

pagamento por direitos autorais. No mesmo ano, a Recording Industry Association of 

America (RIAA) exigiu US$ 100 mil por quebra de direitos autorais. Em fevereiro de 

2000, a banda de rock norte-americana Metallica e as grandes gravadoras também 

resolveram processar o site pelos mesmos motivos. Em 2001, o Napster foi fechado, 

mas a indústria da música já tinha mudado para sempre e a possibilidade de 

disponibilizar canções na internet apontava para uma renovação nos hábitos de escuta e 

das relações de consumo entre artistas, audiência e indústria fonográfica mediadas por 

computadores, telefones móveis e MP3 players. A velha história do início do século 

XXI, que abre este capítulo, é para que possamos pensar como as transformações que 

acontecem na música popular massiva estão diretamente relacionadas às mudanças 

tecnológicas e às apropriações sociais dessas tecnologias e como isso afeta os aspectos 

ao redor do processo comunicacional da música. Neste capítulo, vamos dialogar sobre a 

indissociável relação entre tecnologia e música popular dos séculos XX e XXI e como 

ela é fundamental para experimentar, criar e consumir música. 

Após o fechamento do Napster, ocorreu um boom de trocas de arquivos na 

internet, com o surgimento de variadas plataformas de consumo online, como Kazaa, 

Limewire e redes sociais como MySpace67 e Last.fm68, colocando um ponto final no 

modelo centrado no lucro das grandes gravadoras (as majors) com os fonogramas e a 

venda de produtos editoriais. Em 2003, a banda de indie rock britânica Arctic Monkeys 

fez os seus primeiros concertos e gravou os seus primeiros CDs demos. Comunidades 

de fãs colocaram suas músicas na web e criaram um perfil da banda no MySpace. As 

canções do grupo ficaram conhecidas, e o Arctic Monkeys tornou-se o primeiro 
                                                
67 Criada em 2003, MySpace é uma rede social com perfis de usuários para o compartilhamento de fotos, 
publicação de blogs. O site tornou-se popular por sua possibilidade de hospedar e compartilhar músicas 
em formato MP3.  
68 Site criado em 2002 que tem a função de rádio online. Uma das principais plataformas sociais de 
música que agrega uma comunidade virtual que troca informações a partir do gosto musical de cada 
usuário (wikipédia.com). 
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fenômeno musical da internet. A banda afirma-se em um contexto cultural cuja 

tendência é a interferência direta dos fãs na distribuição da música e na possibilidade de 

popularidade que a internet oferece a partir do compartilhamento de arquivos em MP3. 

A banda é o primeiro bem-sucedido exemplo deste tipo de consumo cultural e torna-se 

símbolo desta nova engrenagem dentro da indústria da música. Em 2006, o grupo lança 

o álbum físico Whatever People Say I Am, What I’m Not, pela gravadora independente 

inglesa Domino Records. Embalados pelos fãs internautas e pela curiosidade gerada 

através da web, Whatever... tornou-se o álbum de estreia com as vendas mais rápidas da 

história da música britânica, o que mostra que, mesmo com as profundas 

transformações no consumo musical, nada parece afetar a permanência do formato 

álbum69. Novos modelos de produtos e de consumidores surgidos a partir das redes 

sociais disponibilizadas na internet permitem diferentes experiências de consumo. 

Podemos pensar que o surgimento do MP3 e a distribuição de música online P2P 

funcionaram não apenas como uma fragmentação para a indústria fonográfica, mas 

como uma forma de inovar o negócio da música. Redes sociais como Last.fm e 

MySpace.com – apenas para citar duas das mais utilizadas, após o bem-sucedido 

exemplo do Arctic Monkeys – apresentam novas  possibilidades de visibilidade para 

artistas, ao mesmo tempo em que transformam as formas de consumir música. Estas 

transformações, inegavelmente, tiveram um profundo impacto no negócio da música 

porque possibilitou que milhares de bandas de indie rock, um dos primeiros gêneros a 

usar a blogosfera para comunicar/divulgar sua música, abastecessem a rede com um 

denso volume de novos grupos.  

Para o jornal britânico The Observer, Arctic Monkeys é fundamental dentro 

deste contexto cultural que se desenha na indústria da música na primeira década do 

século XXI. O jornal explica o fenômeno: 
 
A lenda corre mais ou menos assim: quatro garotos de Sheffield ganham 
instrumentos de Natal e começam a ensaiar na garagem. Minutos depois eles 
viram um fenômeno, lançam dois singles que ficam em primeiro lugar na 
sequência, lançam um primeiro álbum absurdo, viram headliners do 
Glastonbury, ganham uma porrada de prêmios e chegam ao segundo e 
bombado álbum. Nesse meio tempo, ainda mexem com a indústria musical 
ao esnobarem grandes gravadoras, revelarem músicas novas nos shows e por 
se manifestarem incansavelmente via MySpace (The Observer, Julho, 2009, 
publicado no blog de Lúcio Ribeiro, PopLoad). 

                                                
69 A ideia de álbum remete ao conjunto das canções, da parte gráfica, das letras, da ficha técnica e dos 
agradecimentos lançados por um determinado intérprete com um título, uma espécie de obra fonográfica 
(JANOTTI JÚNIOR, 2009, p. 2). 
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Este trecho do artigo mostra que a Arctic Monkeys não apenas adapta-se ao 

novo modelo de consumo musical, mas se apropria desta prática para reconfigurar a 

relação com o público e com as grandes gravadoras. Há, aqui, uma percepção 

interessante de se entender que havia já uma mudança em curso da audiência em relação 

ao consumo de música. Fãs e músicos da banda inglesa foram a virada mais visível de 

uma transformação que teve início em 1997 com o MP3 e em 1999 com o Napster.  

O termo sociedade em rede, de Manuel Castells (1999), ajuda-nos a entender 

estas transformações da sociedade contemporânea – definida por Castells como 

centrada no conhecimento em um ambiente dominado pelas tecnologias da informação. 

É exatamente este novo paradigma tecnológico que faz com que uma informação possa 

circular de forma globalizada com rapidez e eficiência. Os jovens músicos britânicos 

têm a seu favor o fato de ser o primeiro grupo a construir uma base numerosa de fãs 

através do boca a boca virtual, isto sem ter nenhuma música executada em rádio ou 

contrato com gravadora, esta vantagem advinda das tecnologias da informação tem um 

papel decisivo na carreira da Arctic Monkeys. O primeiro álbum alcançou recordes de 

venda: 120 mil cópias no Reino Unido, só no primeiro dia, e a primeira semana foi 

fechada como 363.735 cópias (wikipedia.com).  

O novo cenário iniciado com o Napster não enfraquece os artistas, ao contrário, 

impulsiona e difunde o surgimento de novas bandas com mais poder sobre a produção, 

distribuição e comercialização dos seus produtos. A tecnologia e seus diferentes usos 

funcionam para novas experiências de consumo da música popular massiva. Ao 

disponibilizar as músicas na rede, começar a lotar shows, ter o álbum no topo da lista 

dos mais vendidos, o grupo sinaliza um impacto na indústria musical e aponta que a 

internet consegue quebrar décadas de domínio exclusivo das gravadoras em relação à 

produção musical. Podemos considerar uma mudança profunda que é o artista não 

depender de um distribuidor e que o MySpace é hoje peça fundamental na comunidade 

musical. Não ter sua banda nesta rede social significa não existir para músicos e fãs 

online. Com 50 milhões de usuários registrados, o site, que agora pertence ao 

megaempresário das comunicações Rodolph Murdock, é peça-chave para o negócio da 

música e o caminho para gravadoras e produtores descobrirem novos artistas. 
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O ambiente da música 2.070 alavancou a carreira do grupo britânico que se 

tornou popular e com reconhecimento pela crítica musical. Para a revista britânica 

especializada em indie rock, New Musical Express, o álbum Whatever... foi o quinto 

melhor da década. A banda recebeu o Prêmio Mercury de melhor disco britânico em 

setembro de 2006 e ganhou os prêmios Brit de melhor grupo e melhor álbum britânicos, 

em fevereiro de 2007. O vocalista da banda, Alex Turner, é considerado o verdadeiro 

poeta-cronista da geração pós-dance-music. O álbum, cheio de referências pop, 

consegue prosseguir a trajetória reiniciada pelos americanos da banda The Strokes de 

colocar o rock de volta às pistas de dança. O Arctic Monkeys apresenta uma nova 

perspectiva para produzir e circular música de forma mais fácil e mais barata, 

entretanto, também nos interessa pensar os efeitos que estas alterações tecnológicas vão 

ter na comunicação dos gêneros. Fenômeno similar ao do Arctic Monkeys, mas em 

proporções menores, aconteceu no Brasil, quando, em outubro de 2007, a cantora 

brasileira Mallu Magalhães começou a divulgar suas músicas pela internet utilizando a 

mesma rede social do Arctic Monkeys, o MySpace. Ela disponibilizou inicialmente 

quatro canções e atraiu 1,9 milhão de visitas. Sua estreia no palco foi no clube 

paulistano Clash, quando abriu um show da banda Vanguart, do Mato Grosso. O crítico 

musical Lúcio Ribeiro, especializado em indie rock, estava na plateia e comentou sobre 

a cantora no seu blog, o Pop Load. A partir daí, os acessos à sua página só amplificaram 

até chegar às mídias tradicionais, como jornais e revistas.  

Uma reportagem longa na revista Bravo, em outubro de 2008, apresenta Mallu 

Magalhães como “Revolucionaria aos 16 anos”, traz sua biografia e a forma como ela se 

organiza dentro da nova lógica da indústria da música.  
 
Apenas umas 20 pessoas assistiram à estreia de Mallu. O resto do público se 
aglomerava em torno do bar. Entre os espectadores, destacava-se Lúcio 
Ribeiro, um influente colunista de música. "Fui ver o Vanguart", diz. 
"Quando cheguei, Mallu já tocava. Só decidi prestar atenção porque notei 
que, em vez de covers, a menina cantava composições próprias e 
relativamente sofisticadas para alguém tão novo". Pegou os contatos dela. No 
dia 14, redigiu um rápido texto que a apontava como uma das promessas de 
2008. O Pop load, blog do jornalista com aproximadamente 60 mil visitas por 
mês, veiculou a nota. Pronto: o pavio estava aceso. Num impressionante 
efeito dominó, Mallu tomaria a mídia de assalto. Figurou, primeiro, em 
outros blogs: Don't Touch My Moleskine, de Daniela Arrais; Trabalho Sujo, 
de Alexandre Matias; e Vitrola, de Ronaldo Evangelista. Depois, migrou para 
uma reportagem do G1, o portal de notícias das Organizações Globo. Por 

                                                
70 O termo web 2.0 é usado para denominar um contexto comunicacional na internet no qual o conteúdo é 
também produzido pelos usuários. No caso da música, refere-se aos usos que os músicos e outros 
internautas fazem da própria música, das ferramentas da web e da possibilidade de trocas de conteúdo e 
informações. 
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fim, no dia 30, abocanhou a capa de dois cadernos culturais: o da Folha de 
S.Paulo e o do Jornal do Brasil. Àquela altura, o MySpace indicava que a 
página da garota superava os 70 mil acessos. Os celulares de Mallu e Mané 
dispararam. Executivos de cinco gravadoras (Warner, EMI, Sony BMG, 
Universal e Deckdisck) rondavam a cantora. Emissoras de televisão pediam 
entrevistas. Casas noturnas solicitavam espetáculos (Armador Antenore, 
revista Bravo, outubro de 2008). 
 

Como as regras do jogo mudaram, Mallu Magalhães não aceitou ofertas de 

nenhuma das grandes gravadoras. A cantora preferiu gravar seu primeiro disco, lançado 

em novembro de 2008, com o dinheiro conseguido da canção J1 para o comercial da 

operadora de telefonia móvel Vivo. O disco de Mallu é independente, saiu pelo selo 

Agência de Música. O suporte chegou primeiro à internet e só depois às lojas. As faixas 

do álbum foram colocadas para download no site www.vivo.com.br/mallumagalhaes, 

sendo vendidas cada uma por R$ 1,99. As músicas também foram disponibilizadas em 

aparelhos de telefones celulares, lançados com o álbum dentro do cartão de memória. 

Somente depois o suporte CD71 chegou às lojas. Com o dinheiro que ganhou com a 

música que vendeu para um comercial de TV, Mallu bancou, além da gravação do 

álbum, dois clipes e foi indicada em três categorias no VMB72 − inclusive "artista do 

ano".  

Entretanto, o argumento usado por Janotti Júnior (2009) mostra que a internet 

mudou a forma como consumimos música, mas musicalmente Mallu Magalhães segue 

padrões tradicionais. Para Janotti Júnior, o que se pode falar é de uma 
 
(…) ruptura em torno dos processos de distribuição e circulação da música, 
mas essa ruptura não se reflete, necessariamente, no formato cultural canção. 
Nesse sentido, sua produção musical é bem tradicional, com a adoção das 
conhecidas partes da canção, como estrofe e refrão (JANOTTI JÚNIOR, 
2009, p. 4). 
 

Os gêneros são classificados por sonoridade, temáticas, elementos imaginários, 

clichês harmônicos e melódicos e elementos intrínsecos, como faixa etária, estilo de 

vida, ideologias e valores. Para produzir o álbum de Mallu Magalhães foi chamado 

Mario Caldato Júnior, que trabalhou com Marcelo D2, Beastie Boys, John Lee Hooker, 

Beck e Björk . O produtor, Caldato Júnior, optou por gravar o álbum com uma mesa de 

som dos anos 1960/1970 em apenas 16 canais e usando rolos de fitas analógicas. O uso 

                                                
71 Para Trotta (...), há ainda certo status comercial em torno do suporte disco, tanto sob o ponto de vista do 
público, que aguarda o lançamento de novas canções a cada CD, quanto das próprias rádios, que utilizam 
o suporte gravado para veicular as canções da banda (TROTTA, 2008, p. 5). 
72 Vídeo Music Brasil (VMB) é uma premiação musical realizada pela MTV Brasil desde 1995 que 
premia os melhores videoclipes nacionais e internacionais através da votação de sua audiência e de um 
júri especializado para categorias técnicas (wikipedia.com). 
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de equipamento analógico dá ao álbum uma sonoridade similar à de produções 

fonográficas daquelas décadas, particularmente similar à dos Beatles e Pink Floyd. A 

escolha de Caldato como produtor aponta para uma estratégia de se construir uma aura 

ao redor de Mallu Magalhães, de criar uma sensibilidade vintage para sua música, que 

permite aos ouvintes reconhecerem uma forma tradicional da canção de Magalhães 

como obra, como algo que possui uma densidade artística. Tanto Arctic Monkeys como 

Mallu, após o sucesso na internet, lançaram o álbum físico reforçando a ideia de obra, 

de uma cultura nostálgica. Estas estratégias funcionam como filtros utilizados para 

caracterizar dentro de um rótulo. A circulação para uma determinada audiência e 

questões como autonomia e o uso de novas tecnologias (troca de músicas na internet, 

streaming), uma nostalgia sonora, são mais importantes para artistas que querem se 

comunicar com a etiqueta indie rock do que para outras expressões musicais, como o 

samba ou o heavy metal. 

O gênero é pensado, segundo Frith (1996), a partir de convenções sonoras e de 

sociabilidade. Ele é composto de diversos elementos, como gravadoras, lojas de discos, 

artistas, meios de comunicação, público consumidor. Mallu utiliza diversos elementos 

que a fazem ser identificada por uma comunidade de conhecimento como uma artista do 

indie rock: circulação por redes sociais como Last.fm, MySpace, por telefones celulares, 

gravação de álbum longe de uma major, gravação do disco buscando uma sonoridade 

do passado, o folk, uso de equipamentos analógicos. Ao ouvir Mallu Magalhães, 

podemos classificar, primeiramente, suas canções como folk, mas levamos em 

consideração as valorações que são fundamentais para a comunicação do indie rock e 

para o seu público consumidor, a crítica musical e os próprios artistas que trafegam fora 

do mainstream, ela adota estratégias ideológicas e sociais do processo comunicacional 

do indie rock. Mallu assume em diversos momentos o indie rock como sua expressão 

musical pela forma como circula a sua música, como agenda seus shows e como 

gerencia sua carreira.  

Desde quando ganharam as guitarras, os integrantes da Arctic Monkeys 

construíram estratégias que fazem com que também se comuniquem como indie rock, 

fazendo pequenos concertos, gravações de CDs demos, perfil no MySpace, 

disponibilização de faixas no iTunes Store e fechando com a Domino, gravadora 

independente inglesa. Quando Janotti Júnior (2007) constata que “o gênero musical é 

definido então por elementos textuais, sociológicos e ideológicos” (JANOTTI JÚNIOR, 

2007, p. 6), podemos levar em consideração que não basta ao gênero uma classificação 
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de ritmo, melodia e harmonia, mas a forma como esta música é produzida e se 

materializa são aspectos que dão sentido e valor às canções, por isso, neste capítulo, 

vamos entender como a tecnologia tem sido fundamental para a criação, circulação e 

comunicação dos gêneros, afinal, como bem coloca Théberge, “sem a tecnologia 

eletrônica, a música popular do século XX é absolutamente inconcebível” 

(THÉBERGE, 2001, p. 22). No ambiente da internet, novos modelos de produzir e 

circular música vão sendo testados em uma relação cada vez mais direta entre 

produtores e consumidores, muitas vezes impulsionando o surgimento de novos 

gêneros, mas, principalmente, outras formas de criação e diferentes hábitos de escuta. O 

uso de aparelhos celulares para o consumo musical, por exemplo, é uma fatia cada vez 

mais crescente do mercado musical e bastante importante para que possamos entender 

em qual ambiente uma artista como Mallu Magalhães é forjada. Simone Pereira de Sá 

antecipa em 2006 o que é cada vez mais comum em 2010, “(...) os mobile phones 

servirão não só para convocar os amigos para festa, mas também para, acoplados a 

caixas mais potentes, tocar a música da festa” (SÁ, 2006, p.122).  

Com o iPhone, é possível ter uma biblioteca de música digital e realmente 

acoplar em caixas de som e fazer a festa. A tecnologia cada vez mais barata e sem fio 

permite uma facilidade de acesso para o consumidor com novos dispositivos para a 

circulação e consumo da música (blogs, podcasts, redes P2P). Essas transformações 

apontadas na escuta e na circulação musical (streaming, telefone celular, redes sociais 

na internet) reposicionaram a indústria da música. Estes dispositivos possibilitam uma 

intervenção maior da sociedade com mais capacidade de intervenção (LEMOS, 2007), 

já que não podemos esquecer que foram os fãs que disponibilizaram, primeiramente, as 

canções do Arctic Monkeys na rede. As novas tecnologias transformam o processo 

comunicacional da música. Quando trazemos exemplos de artistas como Mallu 

Magalhães e Arctic Monkeys, é para percebermos como as transformações tecnológicas 

apontam para novas práticas auditivas que modificam a forma como criamos e 

consumimos música, mesmo mantendo uma permanência de formatos culturais (álbum, 

canção), como observa Janotti Júnior (2009). Os casos do Arctic Monkeys e Mallu 

Magalhães nos ajudam a refletir sobre os caminhos complexos, mas indissociáveis, que 

ligam tecnologia, artistas e consumo cultural73.  

                                                
73 (…) ultrapassando a razão econômica, entende-se o consumo como um sistema coletivo e público de 
representações, através do qual se estabelecem relações sociais e alianças. Desta forma, o consumo pode 
ser pensado como um permanente sistema de comunicação e prestígio da vida social, permitindo a 
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1.1 Os formatos e a música 
 

Os formatos, suportes, instrumentos, softwares são fundamentais para as 

transformações da música popular massiva. Segundo Herschmann:  
 
Os formatos ou suportes são temas significativos para a música popular e 
proporcionam dados importantes aos pesquisadores que querem estudar a 
história dos ciclos de mercado, mudanças no gosto dos clientes e novas 
oportunidades que surgem para os músicos com as mudanças. Os formatos 
exerceram influência, afetando significativamente a indústria da música (...) e 
a cultura da música (HERSCHMANN, 2007, p. 72). 
 

 Quando, em 1877, Tomas Edison fez a primeira demonstração com um 

fonógrafo, aparelho que gravava e reproduzia sons, a história da música começou a 

mudar rapidamente com novos produtos no mercado dentro da lógica de uma cultura 

popular massiva. Para Messias Bandeira (2004), a partir da “invenção do fonógrafo, 

criou-se um contexto de inovações técnicas para registro e reprodução de áudio, 

facilitando a difusão de músicas em larga escala” (BANDEIRA, 2004, p. 52). 

O fonógrafo possibilitava ouvir música em casa de forma solitária, não limitando 

a escuta aos espaços coletivos, mas, apesar de todas as suas facilidades, ainda tinha uma 

série de limitações técnicas para um consumo massivo. Entretanto, é ele que 

primeiramente facilita a difusão da música em larga escala e é fundamental para o 

surgimento da indústria fonográfica. O fonógrafo de Edison gravava e reproduzia sons, 

em cilindros; Berliner aperfeiçoou a técnica fazendo o mesmo com discos, ao criar, em 

1888, o gramofone. Juntos, fonógrafo e gramofone possibilitaram uma reprodução 

massiva dos produtos musicais e o desenvolvimento da indústria fonográfica, iniciando 

uma série de mudanças que influenciaram diretamente os gostos dos ouvintes e a forma 

de se fazer e consumir música, porque “os rumos da produção fonográfica vão estar 

sempre em estreita sintonia com suas necessidades de reprodução técnica” (TOSTA 

DIAS, 2000, p. 41). 

Com o surgimento do fonógrafo e do gramofone, uma sequência de mudanças 

tecnológicas foram se acumulando e transformando o consumo da música durante todo 

o século. Marchi (2005) observa que: 
 
Com a invenção do disco de face dupla (com gravações nos dois lados), nas 
primeiras décadas do século XX, a indústria fonográfica organizou-se na 
forma como hoje se encontra – uma indústria de entretenimento massivo para 

                                                                                                                                          
construção de ordens de classificação, hierarquias e grupos de identidade (Douglas Elsherwood; 2006; 
Barbosa e Campbell; 2006; Rocha e Barros; 2003); (SÁ, 2009, p. 7). 



 

 

101 

 
 

consumo individualizado e preferencialmente para o lar (MARCHI, 2005, p. 
8). 
 

O surgimento do formato de 78 rpm, em 1920, permitia reproduções em grandes 

quantidades e com duração em torno de quatro minutos para cada lado. A utilização do 

microssulco estendeu para 30 minutos. O formato da canção popular massiva74 está 

diretamente ligado aos discos mais antigos, que limitavam o tempo da gravação em 

torno de três a quatro minutos, formato que perdura até século XXI. Em 1948, a 

Columbia desenvolveu o Long Player (LP) de 33 rpm; e a RCA, o disco de vinil de 47 

rpm. Cada formato tinha uma utilização, o LP para a música clássica, o 45 rpm para 

rádios, vitrolas automáticas e varejo (SHUKER, 1998; TOSTA DIAS, 2000; MARCHI, 

2005). A perspectiva de gravar e armazenar sons que podem ser reproduzidos em 

aparelhos como o gramofone e a vitrola revoluciona a escuta musical com impacto em 

gêneros como o jazz, que passa a ser consumido em escala mundial. “Sem ele (o 

fonógrafo), o século XX do tango, do ragtime e do jazz teria tido um ritmo diferente” 

(MCLUHAN, 1964, p. 309). As invenções da fita-cassete, em 1963, e do walkman da 

Sony, em 1979, mudam o hábito de escuta musical, e a música passa a ter um consumo 

móvel (MARCHI, 2005) e permite que a audiência tenha controle sobre o que escuta. 

Cilindros, discos, fitas magnéticas e, posteriormente, o uso das tecnologias digitais, CD, 

MP3, criam um contexto que permite uma redução considerável nos custos da gravação 

e da distribuição da música, o que tornou viável para artistas como Arctic Monkeys e 

Mallu Magalhães disponibilizarem seu conteúdo, independentemente de grandes 

gravadoras, e proporem um novo modelo de consumo musical. 

O formato LP de 12 polegadas, por ter se tornando nos anos 1950 o principal 

formato para a gravação de música clássica, acabou absorvendo, também, gêneros 

como jazz, musicais da Broadway, óperas, e junto com estes gêneros veio o prestígio 

para o formato, que passa a ser associado a música de qualidade. As transformações 

tecnológicas acentuam reconfigurações sociais e, como Marchi observa, o consumo do 

LP merece atenção pelas mudanças que provocou: 
 
Com o surgimento da estética do álbum, os discos passam a ser vistos como 
obras de arte em si. Com os trabalhos de design dos discos, durabilidade do 
formato – o vinil é mais resistente do que a goma-laca – e a promessa de alta-
fidelidade do sistema estéreo, o LP passa a ser consumido como livros, ou 

                                                
74 É importante esclarecer que o formato canção é anterior às indústrias culturais e foi apropriada pela 
cultura popular massiva e pela cultura midiática. A canção da qual falamos acima é uma combinação de 
ritmo, melodia e letra (TATIT), um formato que perdura e atravessa os mais diferentes gêneros da música 
popular massiva, com exceção para os gêneros da música eletrônica. 
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seja, um suporte fechado passível de coleção em discotecas privadas – com 
status de objeto cultural (MARCHI, 2005, p. 13). 
 

O LP formata a ideia de álbum e, consequentemente, de uma obra musical 

consolidada, acabada. Este formato possibilitou reunir gravações, cerca de 12 faixas, 

unificado por um tema, que vendia uma ideia, um conceito aliado a capas e inclusão de 

encartes, letras, ficha técnica, título, criando uma obra narrativa, e foi fundamental para 

o rock se posicionar como um produto artístico. Esta associação do suporte LP com o 

formato musical álbum dá uma legitimidade cultural para o LP, que passa a ser visto 

como um produto que apresenta uma obra ligada a um autor. Para a indústria 

fonográfica, o LP torna-se um produto rentável; e, para o consumidor, o álbum torna-se 

uma obra de arte para ser colecionada e ouvida repetidas vezes. 

Valorações, gostos e identidades são formatados pela tecnologia que nos permite 

experimentar e pensar a música. Ela é parte do processo de criação musical. O LP 

coloca o artista em evidência e o torna mais importante que o disco (TOSTA DIAS, 

2000), o formato produz uma mudança na indústria fonográfica que passa a investir em 

um cast próprio. Historicamente, a inovação (HERSCHMANN, 2007) é parte das 

estratégias do negócio da música. O que podemos perceber é que a inovação permite 

que a música continue sendo produzida e consumida em larga escala nos mais diferentes 

meios, das mais variadas formas. Mesmo considerando que não podemos levar apenas 

questões tecnológicas em consideração no processo que ressignificação do consumo e 

da produção musical, este capítulo pretende pensar nos avanços da tecnologia como 

ponto de partida para entender os posicionamentos da música como um fenômeno 

comunicacional.  

Como coloca Shuker (1999), os formatos influenciam significativamente, 

gêneros, artistas e público. Tivemos a invenção da fita-cassete, em 1963, e do walkman 

da Sony, em 1979, que muda a maneira de um consumo móvel de música (DE 

MARCHI, 2005) e possibilita que a audiência tenha controle sobre o que escuta. Em 

1997, aparece o formato MP3, que permite uma importante redução de tamanho de 

arquivos de áudio e possibilita a transmissão da música por internet. Dois anos após, 

surge o Napster, e a disponibilidade de compartilhamento de arquivos pela internet 

significa uma grande mudança no padrão de consumo da música. Marchi (2004, p. 13) 

coloca que: 
 
Com os formatos virtuais – que não se restringem ao MP3 –, o próprio 
padrão de consumo se altera. Ao invés de se restringir a um objeto em si, 
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surge um consumo diretamente online, transformando a gravação sonora 
numa informação transferível de suportes (do CD para um HD, para o iPod, 
para CD, por exemplo). 
 

Artistas como Arctic Monkeys e Mallu Magalhães usam o novo formato de 

distribuição e gravação (sites, MP3, downloads e home studio), mantêm a tradição do 

lançamento físico do álbum e do formato canção, mas compreendem que a dinâmica no 

ambiente da chamada música 2.0 é para deixá-la acessível ao consumidor. 

Acessibilidade e compartilhamento são as palavras-chave no consumo contemporâneo 

da música popular massiva. 

Entretanto, como frisa Janotti Júnior (2009) na sua discussão sobre 

transformações ocasionadas pela tecnologia no consumo musical, é preciso cuidado e 

refletir sobre qual é o real peso dela e não enxergá-la como um elemento dissociado dos 

formatos culturais e das sensibilidades. Para Janotti Júnior: 
 
(...) a popularização da circulação digitalizada da música através do arquivo 
de compressão MP3 não significa somente uma possível crise no mundo da 
música, mas também uma transformação nas relações de 
produção/circulação/consumo e apropriação dos produtos musicais 
(JANOTTI JÚNIOR, 2009, p. 7). 
 

 O formato do MP3 possibilita compartilhar e distribuir música entre bilhões de 

usuários de todo o planeta e propõe novas formas de fazer e consumir música apontando 

para uma não-centralização na sua circulação, já que o acesso é facilitado pela internet 

banda larga e o uso de redes sociais. Diante deste novo cenário, o primeiro movimento 

da indústria fonográfica frente a esta nova possibilidade tecnológica que surge nos anos 

1990 foi partir para ações legais no sentido de coibir a chamada “pirataria” de música. 

Para Théberge (2001), a ação da indústria fonográfica contra o Napster foi o que chama 

de choque de dois sistemas de valores distintos. Estavam em jogo os interesses da 

indústria e a legitimidade de usuários de trocar música na internet. Esse choque, ao que 

tudo indica, deu destaque a um modelo de competências do usuário pretendido pelas 

gravadoras e a gestação de competências do usuário desenvolvidas ao longo da 

afirmação da ideia de independente. Esta nova forma de consumo e o novo modelo de 

negócio75 dividiu fãs, artistas e produtores, e o novo formato técnico possibilitou uma 

outra experiência em relação à música. 

                                                
75 Segundo Relatório de Música Digital de 2008, publicado pela IFPI (International Federation of the 
Phonographic Industry), as vendas de música digital movimentaram cerca de US$ 2,9 bilhões no mundo 
em 2007, um crescimento de 40% em relação a 2006. Com isso, a música digital passa a representar 15% 
da receita total da indústria fonográfica no mundo. 
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Para George Yúdice (2007), a tecnologia alternou de forma significativa nossas 

experiências musicais nas últimas décadas pela presença que a música tem na nossa 

vida cotidiana e pela mobilidade que nos permite ouvir música em qualquer lugar e nas 

mais diversas situações e ambientes. Para o autor, “não há espaço onde não se escute 

música” (YÚDICE, 2007, p. 18), afinal, basta observamos que em todos os momentos 

de nossa vida podemos estar conectados aos sons, o que nos traz novas experiências 

musicais, proporcionando práticas diferentes. A tecnologia tem proporcionado, desde a 

criação do fonógrafo, diferentes experiências de consumo musical. Se antes só tínhamos 

a música ao vivo, a possibilidade da música gravada vai nos proporcionar novas práticas 

de cultura de escuta, não de forma tão direta, mas através de interconexões, contextos, 

afinal “ouvir música é algo especial, que nos coloca em outro lugar” (FRITH, 1996, p. 

275).  

Frith (1996) analisa que a história da música pode ser dividida em três modelos. 

No primeiro, ela poderia ser ouvida apenas em performances ao vivo (folk) e 

completamente inserida em práticas sociais cotidianas; no segundo momento, ela se 

torna uma experiência sagrada, transcendental (arte); no terceiro e último modelo (pop), 

a música é transformada em uma experiência material que pode ser vendida em 

fonogramas, discos, fitas. Ela pode ser ouvida em qualquer lugar, publicamente ou de 

forma privada. Herschmann (2007) reinterpreta os três momentos fundamentais para a 

indústria da música pensados por Frith (2001) e sugere que esta indústria se configura a 

partir do armazenamento das partituras; tecnologias de gravação e aplicação da 

tecnologia digital ao universo da música. Para Frith (2001), o surgimento da música 

com notação (partitura) estabelece uma nova hierarquia, distinguindo música comercial 

e folclore; e a tecnologia de gravação faz com que seja “possível tocar um instrumento 

sem ter nenhuma noção de música” (FRITH, 2001, p. 59). Os discos permitiram o 

consumo musical nas rádios, em casa, em lugares públicos. A tecnologia digital, como 

coloca Frith (2001), possibilitou o surgimento do CD76 e da edição digital. A música vai 

para o disco e se transforma em informação digital que, posteriormente, pode ser 

sampleada, ressignificada de inúmeras maneiras, mostrando as formas amplas e 

variadas do circular e produzir música. 

                                                
76 “Em 1983, lançou-se o compact disc (CD), suporte digital de reprodução, feito em alumínio, menor e 
mais leve que um 45 rpm e com a capacidade para comportar aproximadamente 70 minutos de música, 
sobre a mesma superfície. Ainda que o novo suporte prescindisse da “troca de lado” dos discos, o padrão 
de consumo do CD seguiria as regras do LP” (MARCHI, 2005, p. 13). 
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Nesta perspectiva, os traços artísticos do indie rock podem ser pensados a partir 

de uma articulação de três modelos folk, art e pop. No folk, por exemplo, o indie 

trabalha na tentativa de diminuir a distância entre músico e público, inclusive com ideia 

de performances mais intimistas, sem supervalorizar os megaequipamentos como 

aparatos de iluminação; o de art, já que busca da ideia de uma música com um caráter 

artístico sem estar totalmente atrelada aos aspectos econômicos; o de pop por ser no 

formato de música gravada. 

 

1.2 Apropriação musical 
  

Os formatos técnicos ou de armazenamento, como vinis, fitas-cassete, CDs, 

MP3, são elementos-chave no processo de produção, consumo e distribuição da música 

popular massiva, mas, como observa Janotti Júnior (2009), é preciso ficar atento, afinal: 

 
(...) não se deve, portanto, levar em consideração unicamente as mudanças 
tecnológicas e econômicas, confundindo-as com as experiências atreladas ao 
mundo da música, já que as transformações da produção e circulação da 
música não se traduzem de maneira direta nas práticas das culturas auditivas 
e no modo como os ouvintes se apropriam das escutas musicais (JANOTTI 
JÚNIOR, 2009, p. 6). 
 

Sem dúvida, as transformações da escuta musical envolvem uma criação musical 

e uma forma de interação da audiência que não é determinada exclusivamente pela 

tecnologia, mesmo porque tanto artistas como consumidores dão os mais diversos usos 

para as tecnologias. O surgimento do LP e com ele de um design para a capa e da 

criação de discotecas, o que Marchi (2005) chama da “estética do álbum”, foi 

significativo para alguns artistas e consumidores, mas não para todos. Muitos 

consumidores ouviam música em fitas-cassete sem se preocupar com o formato álbum 

nem com a programação visual dos LPs. No século XXI, bandas continuam fazendo 

sites e capas com esmerado design gráfico e trabalhando com o formato cultural álbum, 

mesmo que parte da audiência só consuma algumas faixas e não deem a mínima para a 

arte gráfica.  

Baixar faixas de sites na internet e fazer uma biblioteca musical de 120 GB no 

MP3 player ou ouvir canções em streaming em rádios online como Blip.fm 

transformam os hábitos de escuta musical e a forma como nos relacionamos com 

formatos culturais como as canções e os álbuns. Entretanto, as mudanças ocorridas no 

consumo cultural não afetam de modo tão radical as relações que artistas, audiência e 
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críticos mantêm com o formato álbum, que continua sendo um tipo de experiência 

musical significativa para o consumo de certos gêneros, dentre tantas outras. Assim, 

como a indústria musical sempre trabalhou como o lançamento de singles, usuários 

ouviam faixas com suas fitas-cassete nos anos 1970, faziam as próprias playlists, e este 

consumo mais unitário, mais individualizado do século XXI não pode ser apontando 

como precursor do fim do álbum, como colocam alguns pesquisadores. Muitos usuários 

de MP3 continuam baixando toda a obra de artistas, inclusive capa, encartes e letras. 

Para Simone Sá: 
Do ponto de vista do consumidor, por sua vez, o álbum também vai sendo 
paulatinamente percebido como um “repositório da cultura musical”. E, 
assim sendo, ironicamente, ele passa a ser visto como um produto cultural 
antimassivo e até mesmo antimoderno, mais próximo da “eternidade” 
atribuída culturalmente aos livros, por exemplo. Além disso, os álbuns são os 
objetos preferenciais de uma escuta intensiva (Gitelman, 2005), que supõe 
repetições (pois dificilmente compra-se um álbum para ouvir uma vez só) 
(SÁ, 2009, p. 56). 
 

A existência de uma nova forma de consumir música em diferentes suportes não 

significa o fim de uma outra forma de experiência musical. A audiência não tem a 

obrigação de consumir todo o álbum, nunca teve de fato, e agora é mais fácil, com a 

possibilidade de comprar (ou baixar) faixas aleatoriamente; entretanto, uma experiência 

de consumo não elimina a outra.  

O álbum não é apenas uma imposição da gravadora, mas o desejo do artista de 

fazer uma obra, tanto que todos os artistas continuam trabalhando com conceito do 

álbum como uma obra musical. Como coloca Janotti Júnior: 
 
(...) é interessante notar como um formato cultural pode atravessar diferentes 
dispositivos técnicos sem perder de vista a dinâmica que configura a música 
(e suas transformações) em seus aspectos midiáticos e mercadológicos 
(JANOTTI JÚNIOR, 2009, p. 11). 
 

Não podemos ignorar que a tecnologia permite uma reconfiguração da audiência 

no século XXI, e que isto reflete no consumo cultural; entretanto, o álbum traz a noção 

de obra importante para os músicos e para uma parte da audiência, que vê neste tipo de 

formato a possibilidade de uma afirmação estética, que possibilita o trabalho ser 

apontando como uma obra musical. Podemos exemplificar com algumas críticas que 

saíram sobre a banda de indie rock canadense Arcade Fire77, que lançou em 2010 o seu 

terceiro álbum, The Suburbs.  

                                                
77 Arcade Fire é uma banda da cidade de Montreal, no Canadá. Foi criada em 2003 pelo casal Win Butler 
e Régine Chassagne. Conhecida por apresentações ao vivo e o uso de instrumentos básicos, como baixo, 
guitarra e bateria, além de piano, violoncelo, xilofone, viola, acordeão. Durante a promoção do segundo 
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The Suburbs é um trabalho bem autoral, com diferenças nítidas, mas que, em 
sua essência, trará um respiro inevitável à veia criativa do Arcade Fire. 
A faixa homônima The Suburbs abre os trabalhos com uma pequena ode à 
criação dos irmãos Butler nos subúrbios de Houston (Texas, EUA). É uma 
música robusta, de aproximadamente 5 min, marcada, sobretudo, por linha de 
piano e andamento quase sessentista. Mais à frente, Modern Man tem levada 
no mesmo passo de Joy Division e, não fossem os vocais inconfundíveis de 
Butler, poderia se passar por uma releitura digna do grupo inglês. 
Rococo é um dos pontos altos com seus arranjos sofisticados e a base 
cancioneira junto ao marcante violino, além da evocação da atmosfera 
angustiante peculiar da banda. City With No Children é outra crônica sonora 
com guitarras proeminentes, enquanto Suburban War, que carrega em sua 
letra a mesma temática, tem na musicalização o soar vintage da década de 80. 
Deep Blue é como um lado B folk corroborado por pianos. Já We Used To 
Wait apresenta carga de post-punk, preparando o encerramento para um 
formato introspectivo e conclusivamente atraente. 
Se Neon Bible não fez jus à sequência do inquestionável Funeral, The 
Suburbs marca a afirmação da qualidade criativa do grupo e, certamente, 
figurará entre um dos trabalhos referenciais para se entender essa rica e 
essencial banda canadense (TERRA, Salomão, OP!, 02/08/2010, em 
http://www.opperaa.com/605-the-suburbs-do-arcade-fire-e-a-auto-afirmaco-
criativa.html). 
 

um trabalho autoral; fortalecimento da veia criativa; um som vintage que soa 

como as bandas de indie rock dos anos 1980 e com menos filtros tecnológicos para soar 

suave, privilegiando a base melódica, arranjos sofisticados para dar articidade; os vocais 

introspectivos dentro de uma tradição do próprio indie rock. Toda esta leitura é 

ancorada pela ideia de uma obra, de um autor. Aqui está colocado o valor que esta 

música tem para artistas, fãs e críticos e que é determinado, ainda, pela ideia do álbum, 

o que mostra o quanto é complexa a relação entre suportes e formatos técnicos e de 

áudio, e que, ao se relacionar com bens materiais, os transformamos em bens simbólicos 

e vamos legitimar de acordo com nossos usos. 

Mudanças e transformações tecnológicas vêm ocorrendo desde que a música 

deixa de ser tocada e ouvida apenas ao vivo para ser gravada, provocando novas 

práticas culturais. A tecnologia atua diretamente na criação e no oferecimento de 

diferentes experiências musicais, afinal ouvir música pode acontecer das mais variadas 

formas e produzir as mais diversas culturas auditivas, como Frith (2001) analisa ao 

longo da história: 
O fonógrafo significou que as atuações musicais públicas agora podiam ser 
escutadas no âmbito doméstico. O gramofone portátil e o transístor de rádio 
levaram a experiência musical até o dormitório. O walkman da Sony 
possibilitou que cada indivíduo confeccionasse seleções musicais para sua 
audição pessoal, inclusive em espaços públicos (FRITH, 2001, p. 55). 

                                                                                                                                          
álbum, Neon Bible, gravado em uma igreja, a banda criou um site no qual tinha o telefone que os fãs 
podiam ligar e ouvir a canção Intervention. Na página também podia se ouvir gratuitamente outra faixa 
Black Mirror (wikipedia.com). 
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A música passa de uma experiência coletiva, pública, degustada somente ao 

vivo, para uma experiência individualizada na qual o consumidor tem autonomia para 

ouvir as canções que deseja, na ordem que quiser e da forma que quiser. Equipamentos 

como iPods78, por exemplo, permitem uma experiência de música individualizada, sem 

compartilhar os ruídos exteriores, fazendo suas playlists, ouvindo apenas o que deseja 

de forma tradicional (álbuns inteiros) ou apenas em faixas. Ao mesmo tempo em que 

vivemos uma explosão absoluta do consumo de música ao vivo, ou seja, do consumo 

coletivo da música. Ou seja, a complexidade que envolve a escuta musical está longe de 

ser determinista, ela lida com valores, identificações, gostos, o que significa que nada é 

linear e simples neste processo. 

 

 

1.3 Instrumentos e gêneros 
 

Autor focado nos estudos da tecnologia, música e cultura, Théberge (2006) 

mostra como o cantor norte-americano Bing Crosby conseguiu se sobressair como 

crooning, por saber utilizar todo o potencial de um artefato tecnológico, o microfone. A 

tecnologia está associada diretamente ao mundo da música, principalmente pelos usos 

variados feitos por artistas, produtores e audiência. A apropriação dos produtos musicais 

é que vai transformar as relações de consumo da música; portanto, concordamos com 

Théberge, quando ele coloca que “a produção da música é antes de tudo um projeto de 

natureza estética” (THÉBERGE, 2006, p. 29). É importante compreender como é 

impossível pensar a experiência musical sem atrelá-las às tecnologias e como esta 

reivindicação resulta em novas criações e possibilita o surgimento e/ou fortalecimento 

de gêneros.  

A música tem se apropriado dos recursos tecnológicos, o que tem 

proporcionando uma série de mudanças nas experiências musicais. No século XXI, ao 

colocar canções em redes sociais para serem copiadas e usadas pelo internauta de forma 

privada, artistas como Lucas Santtana permitem que sua obra passe por uma criação 

coletiva em um formato diferente que a gravação de estúdio proporciona. A música 

sempre está liga ao aparato tecnológico do seu tempo e os gêneros também funcionam 

desta forma. Historicamente, a invenção de instrumentos musicais e de outros aparatos 
                                                
78 Tocador portátil de áudio digital desenvolvido pela Apple. 
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tecnológicos está ligada ao surgimento de gêneros; portanto, integrar tecnologia aos 

estudos da música, nesta pesquisa, é compreender que é impossível pensar este campo 

de estudos sem a tecnologia. Nesta perspectiva, interessa-nos entender como esta 

experiência resulta em novas formas de consumo cultural e no surgimento de 

identidades e gostos. Sem afirmar um determinismo tecnológico, acreditamos que 

questões estéticas, ideológicas da música popular massiva têm que ser pensadas também 

a partir dos seus suportes, instrumentos e tecnologia, dinâmicas que envolvem a 

produção e circulação da música. 

Um gênero como o rock and roll só é possível por conta da amplificação de 

instrumentos de cordas, como a guitarra. A eletrificação da guitarra, no final dos anos 

1930, faz surgir um novo instrumento e possibilita a experimentação de novas 

sonoridades. Assim, como o saxofone é privilegiado no jazz, a zabumba no maracatu, a 

guitarra torna-se o instrumento do rock and roll. Os instrumentos e as tecnologias 

influenciam nas sonoridades e nas classificações musicais. No caso da guitarra, ela vai 

permitir uma facilidade de locomoção, mas também será acoplada a equipamentos que 

permitem modular o som, como os pedais, fatores que enriquecem o instrumento e o 

gênero. Para Théberge: 
 
Desde o início, o rock se posicionou como uma música forte, estridente, em 
virtude da ênfase dada ao som das guitarras elétricas amplificadas; tanto 
assim que, nas décadas que se seguiram, o rock tornou-se sinônimo da 
distorção e do volume alto (THÉBERGE, 2006, p. 29). 
 

Os novos sons extraídos da guitarra elétrica quando colocada muito próxima de 

um alto-falante traz para o instrumento uma nova perspectiva. Da mesma forma, seu uso 

por virtuoses, como Jimi Hendrix, vai dar ao instrumento uma interpretação recheada de 

efeitos, ecos, reverberações, permitindo revisitar o rock e criando um personagem 

fundamental para o gênero, o guitar hero, que faz surgir nomes como Eric Clapton, 

Jimmy Page, Ritchie Blackmore. Théberge (2006) argumenta que, apesar de os 

microfones, amplificadores e alto-falantes serem fundamentais para qualquer gênero de 

música gravada, para o rock torna-se uma tecnologia de “importância capital, 

verdadeiramente essencial para o processo, tanto para a expressão quanto para a 

experiência musical” (THÉBERGE, 2006, p. 31). Isto porque volume, potência e 

amplificação vão ser usados de formas diferenciadas por cada rótulo, a simulação destes 

efeitos depende da forma como o gênero é consumido.  
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O sucesso do rock está ligado à guitarra, um instrumento que teve uma 

funcionalidade também mercadológica porque tem características que se adaptam de 

forma eficiente à produção massiva. Para um instrumento ser bem-sucedido, é preciso 

que seja apropriado pelos músicos, que tenha preços acessíveis e que possa ser usado na 

sua vida cotidiana, e foi o que aconteceu com a guitarra. No indie rock, um dos aspectos 

mais importante, por exemplo, é saber utilizar os instrumentos, testar as distorções, 

tocar rock básico com atitude, isso faz parte de um aprendizado musical para quem quer 

circular dentro deste rótulo. 

Um gênero surge de uma série de associações que reúnem tecnologia, práticas 

sociais e da relação com velhos gêneros. A tecnologia possibilita o surgimento de um 

novo som e uma evolução na música popular massiva, já que a invenção de 

equipamentos e instrumentos traz novas possibilidades de experiências sonoras. A 

distorção da guitarra amplificada tornou-se um signo para o heavy metal e o hard rock, 

segundo Théberge, “por agregar importantes conotações de potência e intensidade 

emocional para a música”(THÉBERGE, 2006, p. 29).  

O indie rock vai ser compreendido como gênero por uma rede formada por 

produtores, músicos, críticos e consumidores quando passa a criar uma nova estética 

com o uso de estúdios caseiros e de softwares que ajudam a simular uma intenção de 

baixa qualidade com o objetivo de capitalizar uma estética retrô. A chegada do home 

studio está diretamente ligada à posição do indie rock como um rótulo, o que 

possibilitou que a indústria colocasse esta outra forma de se fazer rock dentro de um 

espaço musical. Nesses estúdios, os músicos faziam mais experiências musicais, 

afinavam os próprios instrumentos, usavam equipamentos e instrumentos muitas vezes 

de baixo custo, que foram dando para as gravações uma sonoridade amadora, 

despretenciosa, marcas que foram se associando a uma forma de fazer rock sem 

pretensão, com guitarras distorcidas, vocais desafinados; estas novas possibilidades 

criativas tornaram-se marcas que vieram a se comunicar como indie rock. Reiterando o 

que foi colocado por Bannister (1996) no segundo capítulo, o indie rock seria o primeiro 

gênero a ser caracterizado pelas marcas de produção, isso não significa dizer que o low-

fi é exclusivo do indie rock e sim que, aliado a determinados fatores, como posturas 

sociais e ideológicas, o contexto cultural e certa tradição minimalista, o aspecto low-fi 

passa a ter certa relevância no indie rock. 

Entretanto, o uso do estúdio como elemento importante em relação à poética da 

composição do rock se dá partir dos anos 1960. Nesse período, uma nova forma de 
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composição, que é possibilitada por sintetizadores, hardwares e softwares, mostra como 

a parte técnica passa a ser fundamental para a sonoridade do rock e evidencia como a 

música é resultado de um processo de natureza estética. O avanço destas gravações 

permitiu que, além dos registros, pudessem ser adicionados efeitos e ruídos e fossem 

criadas obras como Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band (1967), oitavo álbum dos 

Beatles, que reúne tecnologia e criatividade dos músicos e do seu produtor George 

Martin. Confinados no Abbey Road por quatro meses, utilizaram as diversas 

tecnologias disponíveis (efeitos de pedal, aumentaram a velocidade das vozes e dos 

instrumentos) e instrumentos até inusitados para bandas de rock, como piano elétrico, 

órgão Hammond; e citar que transformaram Sgt. Pepper’s em um referencial musical e 

tecnológico dos anos 1960. Foi também o primeiro disco gravado em oito canais. O 

disco, além das novidades e experiências tecnológicas, inovava por trazer as letras 

completas de cada canção na contracapa. A capa do álbum também entrou para a 

história da Pop Art79 com os Beatles cercados por uma colagem de ícones culturais, 

eruditos e populares (NORMAN, 2008). Como coloca Simone Pereira de Sá:  
 
(…) não se trata simplesmente de uma nova técnica de reprodução sonora, 
mas sim de um processo que reconfigura as noções de performance e 
gravação em estúdio, permitindo cortes, edições e experimentações diversas 
(SÁ, 2006, p. 5). 
 

O estúdio consagra-se como espaço de criação, um lugar de experiências, um 

laboratório de sons. Para os músicos de indie rock, já nos anos 1980, ter os recursos de 

um estúdio em casa era a possibilidade de fazer a música que gostava, sem gastar muito 

dinheiro para se divertir, produzindo o próprio trabalho sem interferências externas.  

Nos anos 1950, com as novas tecnologias de gravação, como o uso de fita 

magnética, surgiram novos estilos musicais e experiências, como o álbum dos Beatles, 

citado no parágrafo anterior. Os home studios dos anos 1980, o surgimento da 

tecnologia digital e a possibilidade de cortes, mixagem80 e loops81, ampliaram o processo 

criativo musical e fez surgir gêneros como dance music, criado totalmente dentro de um 

estúdio, possibilitado “pelo uso de samples, sintetizadores e sistemas sequenciais 

baseados em computadores” (SHUKER, 1998, p. 218). Isto nos interessa, porque 

quanto mais barata, acessível e com possibilidades de usos variados torna-se a 

                                                
79 O termo surge em 1958, como uma tentativa de criar arte a partir da cultura popular de massa. 
80 No processo de armazenamento de áudio, mixagem é a atividade pela qual uma multitude de fontes 
sonoras é combinada em um ou mais canais (wikipedia.com). 
81 Loop é um sample que é repetido (wikipedia.com). 
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tecnologia, mais podemos perceber como estes aspectos tornam-se essenciais na criação 

da música popular massiva do século XX. A chegada dessas novas tecnologias permite 

um maior acesso a estúdios, equipamentos de gravação possibilitando produzir música 

massiva com uma redução drástica de custos. Instrumentos, softwares, suportes a preços 

baixos permitiram o aumento das vendas de sintetizadores como o MOOG82 (surgido na 

década de 1960) e do Musical Instrument Digital Interface (MIDI)83,ferramentas que 

permitiram a criação e programação de novos sons, possibilitando a compatibilidade 

entre instrumentos de diferentes manufaturas. A entrada do primeiro compact disc (CD) 

no mercado, em 1983, e da comercialização da tecnologia MIDI, no mesmo ano, e a 

possibilidade da gravação digital com computadores (que dispensava as custosas fitas e 

conseguia – com este novo aparelho – “simular” as funções e os efeitos de caríssimos 

equipamentos de gravação e tratamento sonoro) ampliaram as possibilidades técnicas 

para a criação musical e favoreceram o surgimento de novas formas de consumir e 

produzir música. O uso de sintetizadores provocou impactos profundos nas práticas 

musicais pela possibilidade de produção de inúmeros sons a um custo baixo. A indústria 

produz tecnologia e com ela novos consumidores em busca de novidades. Segundo 

Théberge (2006), não é apenas um processo técnico que permite a produção e 

reprodução dos sons, “mas um processo compositivo para a criação da música popular” 

(THÉBERGE, 2006, p. 33). As práticas de audiência vão redefinir as tecnologias da 

música a partir de usos, muitas vezes, inesperados.  

A possibilidade de gravação em multicanais faz com que músicos comecem a 

usar técnicas de gravação, como o overdubbing, que consiste em adicionar sons a uma 

gravação já realizada anteriormente. Desta maneira, a gravação da voz de um cantor, 

por exemplo, pode ser multiplicada de forma a parecer gravação de mais de uma pessoa. 

O mesmo pode ser feito com qualquer instrumento ou grupo de instrumentos. O 

overdubbing possibilita a fusão e timbres de cantores feitos por um só vocalista e 

mostra como a tecnologia funciona para a criação de novos sons. O exemplo acima 

serve para que entendamos como inovações vão reformatando a música e um recurso 

como o overdubbing passa a ser uma das marcas de um gênero como indie rock. Para 

Théberge: 
O estúdio é construído a partir de um conjunto de espaços acústicos 
especificamente desenhados no qual encontramos amplos dispositivos: 

                                                
82 Sintetizador analógico projetado por Robert Moog em 1964. 
83 Este protocolo (MIDI) possibilita que sintetizadores digitais, samplers, caixas de ritmos e 
computadores sejam conectados em rede (THÉBERGE, 2001, p. 36). 
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microfones, gravadores de fitas magnéticas, mesa de mixagem, 
processadores, monitores, headphones e, em tempos mais recentes, samplers 
digitais, sintetizadores e computadores (THÉBERGE, 2001, p. 33). 
 

O estúdio equipado com samples, sintetizadores, sequenciadores torna-se um 

espaço de criação musical, um lugar idealizado para maximizar a técnica da forma mais 

criativa possível, de experimentar novas possibilidades tecnológicas e sonoras. Nele, 

pode-se manipular e transformar sons, um local com um enorme potencial para 

experimentações musicais, uma espécie de laboratório para produtores e músicos. 

O produtor e músico britânico Brian Eno, no artigo “Ambient Music” (1996), 

mostra como os estúdios possibilitam um espaço de composição que vai dar aos 

instrumentos sons completamente novos, o que faz surgir uma forma completamente 

diferente de fazer música. “Music for Airports”, seu primeiro álbum de ambient music84, 

lançado em 1978, tem quatro faixas cujos títulos são números (1-1, 1; 2; 2-1; 2-2), com 

uma variação de duração entre dezessete e nove minutos cada uma, que dá a sensação 

para o ouvinte de estar em uma instalação sonora. Uma música criada pelas 

possibilidades tecnológicas disponíveis em um estúdio. 

A criação de uma sonoridade vai dar ênfase a determinados instrumentos, e os 

gêneros são os promotores deste som. Então, os gêneros vão ser influenciados pelas 

características dos instrumentos, e a forma como eles são tocados vai gerar sons que 

terão uma identificação cultural com as audiências. É preciso estar atento, que a música 

é parte de um complexo cenário de conflitos sociais e estes conflitos resultam em 

sistemas de valores e convenções, que operam em diferentes classificações musicais a 

partir de uma série de fatores que influenciam nas canções como tipos de instrumento, 

habilidades para usá-los, performance, são estas experiências que terão também forte 

influência na caracterização e conceitualização da música.  

 

 

2 Música 2.0: gêneros e plataformas digitais 
 

O acesso às novas tecnologias resolve questões de autonomia, criatividade, mas 

nunca resolveu a questão da distribuição. É neste ponto que vamos perceber que a cena 

                                                
84 (...) a ambient music é produzida para embalar a mente com ritmos mais suaves, com o acréscimo de 
samples no caso da ambient dance. Um dos principais representantes dessa tendência é Brian Eno, 
praticamente seu criador, com canções do início dos anos de 1970 (SHUKER, 1998, p. 19). Este conceito 
de fundo teve como pioneiro Muzak Corporation, que nos anos 1950 criou o termo Muzak para uma 
música ambiente. 



 

 

114 

 
 

musical independente vê a situação começar a mudar no final dos anos 1990, com 

artistas e selos independentes podendo promover e distribuir sua música para um 

público amplo a partir do compartilhamento de conteúdos disponibilizados na internet, 

como fez Arctic Monkeys, e inovações, como a da relação artista/audiência proposta 

pelo Radiohead com o lançamento do álbum In Rainbow (2007), no qual cada pessoa 

pagaria quanto quisesse pelas faixas, como vimos no capítulo anterior. Estes artistas 

usam estratégias ideológicas e sociológicas do indie rock. Podemos perceber o gênero 

articulando-se de forma autônoma em relação às majors e buscando caminhos 

alternativos para que sua música chegue ao consumidor. 

Assim, como o home studio funcionou como uma vantagem para a produção de 

bandas de indie rock nos anos 1980; a internet nos anos 1990; as redes sociais dos anos 

2000 são vistas como a possibilidade de uma maior autossuficiência para estas bandas, 

que passam a ter controle total de sua obra. Os exemplos dos artistas acima questionam 

a hegemonia das majors e, como coloca João Leão e Davi Nakano (2009), eles são 

possíveis porque no século XXI a grande virada está exatamente no processo de 

distribuição da música. A banda britânica Arctic Monkeys surge neste novo ambiente e 

tem como particularidade ter sido lançada por uma comunidade de fãs na internet. O 

acesso a sites e outras ferramentas de compartilhamento e formatos digitais possibilita 

que as bandas possam ser promovidas, comercializadas e consumidas. A Radiohead 

adapta-se a esta nova configuração aproveitando o espaço para as novas experiências 

disponíveis (CARDOSO, 2008), que fortalecem a identidade do indie rock como uma 

música criativa, artística, independente do mainstream. 

Os singles da Arctic Monkeys fizeram sucesso pelo lançamento de MP3 na 

internet, sem nenhum disco gravado ou lançado. Aqui, coloca-se em prática uma outra 

lógica dentro da indústria da música: a popularização do consumo musical via arquivos 

digitais a partir do uso de softwares de partilha de dados em computadores pessoais. A 

experiência musical está profundamente ligada ao ambiente e aos suportes aos quais 

ouvimos música, mas depende dos usos que a audiência vai dar aos formatos e suportes. 

Para Cardoso Filho: 
 
A internet, através de softwares, P2P, sites MySpace, Last.fm ou por meio 
das tecnologias móveis, parece suscitar outros modos de relacionamento com 
a música. A escuta de canções e menos de álbuns inteiros (formato 
hegemônico de consumo musical quando se populariza o disco de vinil) ou a 
transformação dos celulares em verdadeiras discotecas (CARDOSO FILHO, 
2008, p. 4). 
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No século XXI, não é necessário o filtro das grandes gravadoras. O que fortalece 

o crescimento de cenas locais e possibilita que milhares de artistas coloquem seus 

trabalhos disponíveis para a audição é a distribuição online. O desenvolvimento 

tecnológico é um dos principais articuladores das formas de circular, produzir e 

consumir música popular massiva, mas não se pode obliterar como os consumidores 

ressignificam e resistem a estas transformações e como criam ou reconstroem novas 

práticas culturais, independentemente do que propõe as companhias de discos e os 

artistas. É dentro desta contextualização que emerge o novo cenário cultural do indie 

rock no século XXI. 

Entretanto, a internet facilita a circulação da música, amplia a possibilidade de o 

artista ser ouvido, mas, por ser aberta a todos, a busca, aqui, torna-se "por atenção". Ao 

entrar no site da gravadora Trama, o usuário tem acesso a faixas e álbuns de centenas de 

artistas disponíveis para download (pago e gratuito). O que vai levá-lo a consumir 

determinado produto e não outro? Apesar das profundas mudanças da internet no 

negócio da música, os artistas ainda têm que lidar com uma questão antiga: convencer 

alguém a consumi-lo, e isto não muda com a música circulando em lojas, sites e redes 

sociais para download e streaming85.  

O acesso é facilitado, por isso mesmo o usuário tem à sua disposição milhares de 

possibilidades, o que inclui fazer streaming de música na Blip.fm ou ver o clipe no 

YouTube. As possibilidades de práticas de escuta são inúmeras, mas também de 

catálogo com a disponibilidade de artistas dos mais variados gêneros. A cadeia 

produtiva da música continua dependente da audiência, que seleciona qual o artista vai 

consumir e de qual forma. 

Uma possibilidade interessante de seleção são os chamados sistemas de 

recomendação. Podemos pensar nos sistemas de recomendação já citados anteriormente, 

para observar como a música se posiciona em ambientes como o Last.fm, que é 

considerado uma plataforma de folksomania86 que possibilita aos usuários etiquetar as 

                                                
85 Quando se usa o streaming pode-se reproduzir uma mídia à medida que chega ao usuário e é 
reproduzida em tempo real. 
86 O criador do termo folksonomia, Vander Wal, define a prática como o resultado de processos livres de 
“etiquetamento” de “páginas” e objetos, realizados em um ambiente social, por pessoas que consomem as 
informações, objetivando posterior recuperação. Assim, a folksonomia instaura um novo tipo de 
hipertexto, cujos links são constituídos pelas tags. O que caracteriza os links desse novo tipo de 
hipertexto é o fato de que são criados por qualquer usuário da web, ao contrário do que ocorria no início 
da web, onde apenas programadores e conhecedores de linguagens de programação editavam hipertextos, 
e por que são criados com base no significado das informações etiquetadas (AMARAL; AQUINO, 2008, 
p. 2). 
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músicas a partir de tags que funcionam como simulacros de gêneros e subgêneros, mas 

cuja estratégia, ao usar as tags, é esconder o tipo de música e de artista buscando um 

caminho alternativo ao normalmente usado pela indústria musical. Amaral acredita que, 

desta forma, o usuário rompe com os padrões tradicionais dos gêneros (AMARAL, 

2008). Para ela: 
 
As tags não precisam necessariamente estar vinculadas com o gênero/estilo 
musical em si e podem, agregar valores subjetivos como “breakfast radio” 
(rádio do café da manhã), “músicas que eu amo”, “música mais gay de todos 
os tempos” (esse foi uma das tags encontradas para as canções da cantora 
Madonna), etc. No caso de cenas e subculturas musicais específicas, há 
também as junções de um ou mais gêneros, como exemplo, a tag hellektro 
[20], que é uma derivação de dois subgêneros da música eletrônica. Nessa 
apropriação, os críticos e jornalistas de música acabam perdendo o poder do 
seu lugar de fala, no sentido de que anteriormente eram apenas eles que 
criavam tais categorizações. Assim, as discussões sobre a natureza e 
autenticidade dos subgêneros musicais é discutida em múltiplas plataformas e 
fóruns, apontando a capacidade de um determinado grupo de desdobrar 
identidades em distintos locais e redes (AMARAL; AQUINO, 2008, p. 4). 
 

Nas redes sociais, as audiências passam a criar os mais variados rótulos, após a 

tagmania, criando novas regras para o jogo das categorizações da música popular 

massiva. Esta prática permite uma nova forma de apropriação da música com outros 

tipos de usos comunicacionais que podemos pensar até que extrapola o sentido de 

gênero; entretanto, o usuário das redes continua usando esta nova rotulação com a 

função de orientar e classificar um tipo de consumo, como uma forma de a música se 

comunicar com a sua audiência, de ser um mediador entre os diversos grupos que usam 

aquela música.  

Como demonstram os próprios exemplos de Amaral e Aquino (2008), a música 

nos coloca em determinadas posições sociais. Na internet, posicionando-nos 

socialmente em blogs, redes sociais, porque “os gostos musicais são um componente 

crucial dos perfis que atraem as pessoas a relacionarem com seus pares” (YÚDICE, 

2007, p. 23). Gêneros fazem parte de posições sociais, e o que parece reafirmar as 

experiências estudadas por Amaral e Aquino, afinal quando um internauta usa 

determinada tag para classificar uma canção, uma banda, ele utiliza, também, a ideia da 

classificação para se relacionar com outros usuários daquelas redes sociais. 

Mesmo sendo a web 2.0 caracterizada como um sistema colaborativo, não 

podemos obliterar as apropriações sociais feitas por grupos, e os sistemas de 

recomendação demonstram como a noção de gênero é um importante marcador, mesmo 

quando é “ampliada e complexificada por todos os outros rótulos” (SÁ, 2009, p. 8). 
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Neste ambiente colaborativo, os gêneros continuam como organizadores da escuta 

musical, só que o sistema da web 2.0 permite ao usuário esticar a noção de gênero, 

porque ele não consome apenas, mas participa do processo. Para Amaral (2007), as 

rotulações funcionam “como codificadores sintéticos de um gênero ou subgênero que 

nos remete a determinadas sonoridades caracteristicamente definidas” (AMARAL, 

2007, p. 240). A folksomania proporciona uma nova experiência musical que estimula 

fortemente a etiquetagem e o compartilhamento com pessoas que têm um gosto musical 

parecido, selecionadas a partir do sistema de recomendação. 

Em minha experiência como usuária no Last.fm ou Blip.fm ao utilizar a tag 

indie rock, são direcionadas para o meu login canções de artistas com esta rotulação, 

inclusive ao abrir a página do site as músicas disponíveis para download gratuito, por 

exemplo, são disponibilizadas a partir deste rótulo. O que nos leva a pensar que o 

consumo da música está ligado a saber qual som ouvimos, mesmo que a experiência de 

audição seja em um sistema de recomendação como a Last.fm. A música é um 

commodity que é ressignificado a partir da tecnologia que usamos, mas que ainda tem a 

rotulação como mediadora do processo de circulação e produção. 

Os efeitos de suportes, formatos (culturais e técnicos), softwares, instrumentos, 

equipamentos produzem outras práticas de consumo cultural. Se o surgimento de uma 

cena musical independente, nos anos 1980, foi possibilitado por acesso a uma 

tecnologia mais barata que criou uma ideologia contrária ao mainstream, a 

reestruturação do mercado da música, nos anos 1990/2000, a partir do 

compartilhamento de arquivos em MP3 e da intensa distribuição de música/artistas na 

internet, traz para a indústria da música novos modelos de negócio, nos quais grandes 

vendagens e estrelas perdem espaço para cenas locais, vendas modestas de álbuns e um 

consumo maior de música ao vivo (HERSCHMANN, 2007) em festivais e shows. 

Estes aspectos são importantes para o indie rock, porque fortalecem a poética 

que está entorno deste rótulo, afinal não prevalecendo mais um fluxo principal na 

música (mainstream), mas pequenos e intensos fluxos secundários. Neste contexto, 

podemos perceber o papel fundamental das tecnologias no consumo musical e nos usos 

que fãs, artistas e críticos fazem destas novas ferramentas. A internet transformou as 

práticas musicais de forma considerável, criando outros tipos de escuta, de produção e 

circulação da música, que é parte de uma indústria multimídia, mas que mantém 

determinadas complexidades que fazem parte do percurso histórico da música. Se em 

um primeiro momento a circulação é uma questão ideológica fundamental para se 
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reconhecer que uma banda é ou não indie rock, para além da sua sonoridade, isso se 

desdobra em uma polaridade tensiva para com bandas que vão reivindicar a sua 

trajetória independente, como a Pelvs, e com outras que vão transformar a ideia de 

"independente" em autonomia criativa, como The Strokes e Sonic Youth, como 

veremos no sexto capítulo. O tipo de circulação não vai caracterizar um gênero, mas ela 

se vale da rotulação para otimizar o encontro entre produto e consumidor. 

Tecnologias como MP3 transformam o cenário da música, criam outras formas 

de intermediação entre audiência e artistas, mudam o modelo de se fazer negócio dando 

mais espaço para gravadoras independentes, entretanto estas transformações na 

produção e consumo da música modificam a forma como nos relacionamos com a 

música, criam novas possibilidades estéticas, mas, por outro lado, servem para 

fortalecer determinadas práticas, como o uso das classificações para fortalecer relações 

de gosto e identidade. Não podemos deixar de perceber a importância que a 

materialidade continua tendo para o prazer de consumir música. Simone Pereira de Sá 

(2009) analisa a revitalização do consumo de discos de vinis e problematiza contra o 

pensamento sobre a desmaterialização da música por conta da internet. Sua 

argumentação pressupõe articulações entre “velhas e novas tecnologias” (SÁ, 2009, p. 

2) e de como se dá a apropriação cultural dos suportes. Para a autora:  
 
(…) o consumo de música, mesmo na atualidade, não dispensa a 
materialidade dos suportes e formatos; e que parte do prazer (e também das 
limitações) da escuta musical advém das características materiais do aparelho 
de reprodutibilidade e do suporte, seja ele o disco, a fita cassete ou o MP3 
(SÁ, 2009, p. 5). 
 

A ressignificação dos usos do vinil em tempos de MP3, rádios online (Last.fm) e 

streaming trazem para a abordagem de Sá (2009) um instigante caminho que aponta 

como os suportes estão ligados às experiências musicais; no caso do vinil, uma 

experiência diferenciada, e mostra a importância da materialidade para o consumo da 

música. Não se pode pensar sobre escuta musical sem levar em conta os variados usos 

dos consumidores que estão ligados a gostos e valorações. 

Ao consumirmos música em qualquer tipo de formato ou suporte. continuamos a 

dar preferência aos gêneros e determinados formatos técnicos e culturais, mesmo que 

incorporando novos, fazendo um fluxo de uso entre novas e velhas tecnologias. Ao 

ouvirmos música, podemos ter preferência por dub, MPB, techno, reggae, heavy metal, 

que podem aparecer como tags ou gêneros nas redes sociais, e podemos ouvir o que 

selecionamos em nossos iPods, em velhas vitrolas ou na Blip.fm. Para ouvir música, 
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levamos em conta questões não apenas técnicas, mas como autenticidade e autonomia 

estão presentes nos gêneros e suportes, que selecionamos a partir de uma identificação 

social e ideológica. São estes aspectos que vão definir as nossas escolhas de escutas. 

Janotti Júnior (2009) coloca que continuamos consumindo determinados 

formatos técnicos, como o vinil, e determinados formatos culturais, como a canção e o 

álbum; entretanto, isto não significa obliterar os formatos em decorrência de ligações 

entre criatividade, tecnologia e mercado. Para Janotti Júnior: 
 
A própria ideia de álbum, ou seja, um produto musical com cerca de quarenta 
minutos que configura a ideia de uma ligação entre suas diversas faixas, está 
diretamente relacionada ao surgimento do Long-Play (LP), um disco de vinil, 
de 12 polegadas, com 33 1/3 rotações por minuto, que permitia aumentar a 
quantidade de dados armazenados, alterando assim parte das relações de 
consumo com a música popular massiva (JANOTTI JÚNIOR, 2009, p. 7). 
 

A tecnologia é parte fundamental da música popular massiva. Sem todos os 

avanços tecnológicos, ela simplesmente não existiria. Entretanto, temos que 

compreender as significações que mudanças tecnológicas, novos formatos, 

instrumentos, tipos de gravação trazem para as práticas cotidianas da música. Nosso 

objetivo, neste capítulo, foi apontar quais mudanças ocorridas ao logo do século e, 

particularmente, na primeira década do século XXI vão refletir na forma que 

consumimos música, mas sem esquecer que “nós ouvimos música como alguma coisa 

especial, como algo que desafia o mundano, como algo fora de ‘nós mesmos’” (FRITH, 

1996, p. 275). Por isso mesmo, não é nossa intenção valorizar o papel da tecnologia, 

mas entender a música como parte de uma dinâmica social, bastante complexa, que não 

pode ser simplificada, e deve ser pensada a partir de aspectos sociológicos, ideológicos 

e mercadológicos. 
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V O VALOR DA MÚSICA 
 

[...] good is what the good musicians play. 
(BORNEMAN, 1946) 

1 O julgamento de valor da música 
 

Parte do prazer, do sentido e do compartilhamento da cultura popular está no 

julgamento de valores. Ao argumentar o valor de um determinado produto cultural, 

compartilhamos gostos e conhecimentos, posicionamo-nos socialmente e 

ideologicamente a partir dos nossos julgamentos culturais. Entretanto, para que 

funcione a argumentação cultural, é preciso ter conhecimento sobre aquele determinado 

produto, no caso da música popular massiva, é preciso saber aprender as formas de 

escutar determinado gênero. O julgamento de valor pressupõe uma autoridade para 

saber o que é bom ou ruim, como a que é dada aos fãs, críticos e músicos que têm 

conhecimento e experiência e estão habilitados a julgar uma música e saber como ela 

deve ser etiquetada. Para a música popular massiva, o julgamento de valores é uma das 

argumentações mais poderosas para a compreensão de como acontecem as 

configurações das redes sociais em torno da música (FRITH, 1996), por isso 

entendemos que a valoração é parte de um sistema complexo de produção de sentidos  

que envolve produção e circulação e a compreensão que a audiência tem de cada 

gênero, de cada canção, de cada artista. Para Frith (1996, p. 18), “estas relações entre 

julgamentos estéticos e a formação de grupos sociais são obviamente cruciais para a 

prática da cultura popular, para gêneros, cultos e subculturas”. 

Ao falarmos de valoração na música, estamos também argumentando sobre 

gostar e não gostar de determinada música, o que significa ter (ou não) afinidade com 

determinada banda, artista ou gênero, o que implica conflitos, posições e tensões. 

Quando uma banda, uma canção é etiquetada como indie rock, percebemos que está por 

trás de um julgamento de valor, pressupõe-se uma produção musical que agrega 

questões como autonomia criativa. Parte da construção de sentido do indie rock está 

atrelado à afirmação de uma liberdade criativa, isto é, parte do seu sentido artístico, do 

seu valor. 

Os usos e as experiências das audiências em relação a cada música passa por 

entender as estratégias musicais e se identificar com elas (ou não), com os valores ao 
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redor delas, e este julgamento de valores possibilita um entendimento de como cada 

som é assimilado e ressignificado. Para Frith (2006, p. 26): 
 
Disputas musicais não são sobre a música “em si” mas sobre como localizá-
la, sobre o que é a música e como ela deve ser avaliada. Afinal, nós só 
podemos ouvir a música como valiosa quando nós sabemos o que ouvir e 
como ouvi-la. 
 

Gostar ou não gostar de certas musicalidades e julgá-las boas ou ruins são 

valorações recorrentes ao discurso da música, porque para saber quanto valiosa é cada 

canção é preciso saber como ouvir aquela canção. Um fã de heavy metal, assim como 

um fã de axé music, faz suas afirmações sobre o que é bom ou ruim a partir de uma 

certa sintonia de valores. Para Frith (2006), o exercício do gosto e a discriminação 

estética são fundamentais e muito importantes para a cultura popular, principalmente 

para música, quando sabemos que não importa apenas ouvir, mas falar sobre o que se 

está ouvindo, discutir as preferências e discriminar ou se identificar com quem gosta ou 

não gosta do seu julgamento estético, isto exige um conhecimento e uma afetividade das 

audiências em relação a cada gênero para o qual pretende um julgamento, afinal é 

preciso uma certa gramática do gênero para discutir sobre suas qualidades, mas também 

fragilidades musicais. Janotti Júnior argumenta que: 
 
É importante lembrar que parte do prazer que gira em torno do consumo da 
música está relacionada ao tempo que gastamos comentando canções, 
compositores e intérpretes (JANOTTI JÚNIOR, 2010, p. 1). 
 

E isso serve para diferenciar um melômano de um simples ouvinte. O que 

significa que o julgamento de valores sobre música, em boa parte, é construído a partir 

da forma como comentamos, lemos e discutimos sobre cantores, compositores, bandas e 

álbuns, tanto daqueles que gostamos e nos identificamos, como também o que não 

gostamos e não nos identificamos. Ou seja, também sobre o tempo que dedicamos a 

atividades que podem ser caracterizadas como entorno das práticas de escuta. Se 

pensarmos nos processos classificatórios da música a partir de elementos que se 

relacionam com certas musicalidades, mas não se restringem somente aos aspectos 

melódicos e harmônicos, mas também a circulação e consumo, os argumentos para 

julgar uma canção envolvem “uma sintonia de valores que alia aspectos éticos, estéticos 

e sociais à circulação midiática da música” (JANOTTI JÚNIOR, 2010, p. 4).  

Determinados pontos fazem com que fãs, críticos, blogueiros, produtores, 

músicos reconheçam determinada banda como indie rock e que tenham valores 

relacionados a esta categorização que vão seguir regras vinculadas à forma como a 
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banda circula nos ambientes comunicacionais do indie rock, como: autonomia criativa, 

volta às sonoridades do passado, circulação por uma rede alternativa de distribuição 

(redes sociais, festivais, pequenos concertos, selos independentes), discurso de 

legitimidade, estética da baixa fidelidade, poética do home studio, negação do 

mainstream, associação a uma cena musical local, masculino, branco, urbano, 

contracultural, uso de pedais, guitarras distorcidas, vocais monótonos, poucos elementos 

rítmicos, harmonias simples, canções pessimistas e intelectuais. Estas são marcas que 

permitem reconhecer os valores do rótulo. Mas, além disso, é preciso reconhecer que o 

fã de indie rock situa suas práticas de escuta em universo de “connaisseurs”, situado em 

uma clivagem entre o ouvinte ocasional e o fã dedicado. É a partir do reconhecimento 

destas regras que o julgamento do valor vai legitimar o que é bom ou ruim dentro do 

gênero, porque: 
(…) as formas musicais são apropriadas para construírem sentido e valor, que 
determinam os vários tipos de julgamento, que determinam a competência 
das diferentes pessoas de fazerem comentários (FRITH, 1996, p. 95). 
 

As estratégias mercadológicas da música possibilitam práticas discursivas que 

fomentam determinados valores estéticos e culturais que vão funcionar como 

diferenciais na construção de autenticidade da música, já que o gênero é um dos 

principais mediadores dentro desta rede que forma a cultura da música e serão 

identificadas a uma sintonia de gostos e valores que se relacionam às interações 

comunicacionais e aos processos de circulação. Quando um gênero é escolhido, 

experienciado, ele traz consigo uma série de determinadas valorações que são 

fundamentais para a cultura da escuta musical e vai depender da compreensão, da 

familiaridade para o entendimento das estratégias textuais por parte de produtores, 

críticos, fãs e músicos. Quando uma banda se posiciona como indie rock, há uma 

escolha por valores que fazem sentido para este rótulo e, ao mesmo tempo, há uma 

negação de outras classificações. Há desta forma valores ao indie rock, diferenças em 

relação aos outros gêneros. Quando ouvimos uma música, devemos considerar padrões 

de escuta, de criatividade, de usos de tecnologia, de apropriações que estão diretamente 

ligadas aos gêneros e ao seu quadro axiológico. Isso pressupõe que divisões entre culto 

e popular operam-se dentro do universo midiático do consumo musical. 

A melodia, os temas, a entonação, os arranjos, os vocais são competências que o 

consumidor de música percebe e enquadra dentro do que lhe é familiar, dentro de 

determinados valores que fazem parte de uma perspectiva do que compreende o que 
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significa aquele gênero. Para quem ouve rap, as picapes, o uso de samplers são 

instrumentos que caracterizam esta expressão musical. Ao ouvir chorinho, o bandolim é 

um instrumento fundamental. O julgamento de valor feito por músicos, fãs, críticos 

acontece na música em gêneros diferenciados – como também no interior de 

determinado gênero − e se posiciona a partir de diversos valores − além do ritmo e da 

melodia − agregados ao produto, como os músicos que participam da gravação, a 

apresentação gráfica do produto, as tecnologias usadas. Valores que circundam a 

experiência musical traduzem um capital simbólico que cada gênero possui e reflete um 

julgamento de valor dentro da música popular massiva que é importante para os fãs que 

se consideram autorizados, com competência, conhecimento e experiência para dizer o 

que é bom (ou não) dentro de determinado gênero ou fora dele (FRITH, 1996). 

Audiência, críticos e músicos compartilham valores sobre um determinado gênero e se 

posicionam como autoridades sobre o que é autêntico ou não dentro de cada gênero, em 

uma demonstração de como os gêneros são ferramentas fundamentais para valorar a 

música, para se posicionar em relação a ela, para criar vínculos de identificação e para a 

comunicação da música. 

 

 

1.1 Cada gênero tem sua autenticidade 
 

O valor da música é fundamental nesta pesquisa, porque percebemos que ele é 

resultante da cadeia que vai dar sentido ao processo de produção e circulação da própria 

música. Desta forma, o indie rock só vai afirmar a sua autenticidade ao posicionar-se 

como independente de um sistema de fluxo principal e também não-cooptado, a partir 

do uso de estratégias para se posicionar no sistema produtivo da música popular 

massiva e, desta forma, estabelecer valores que lhe são caros como arte, gravações de 

baixo orçamento, circulação através de redes sociais. Como a música é atrelada ao 

ambiente midiático, o processo comunicacional do indie rock se estabelece fazendo 

oposição e tensionando com a música “comercial”, que se utiliza de aparatos 

tecnológicos de alto custo, que circula de forma intensa pelos tradicionais meios de 

comunicação. Estas valorações são comuns dentro dos gêneros, principalmente por 

parte de fãs, músicos e críticos, que encontram uma forma de posicionamento distintivo 

dentro do processo comunicacional da música. Para Janotti Júnior: 
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(...) é importante reconhecer que diálogos, apropriações e disputas sonoras 
também envolvem capacidade de reflexão sobre criatividade e mercado, valor 
cultural, valor estético e identidade (JANOTTI JÚNIOR, 2010, p. 12).  
 

São disputas que levam em consideração competências para compreender os 

critérios de legitimidade de cada gênero, o que exige da audiência a compreensão de um 

conjunto de símbolos e uma ambientação afetiva em relação ao gênero que fará o 

julgamento de valor. 

Ir ao show de uma banda como a americana Dinosaur Jr.87 é diferente de ir ao 

show de uma banda como Rolling Stones, ou a um concerto de Madonna, porque cada 

um desses músicos articula expectativas diferenciadas de consumo ou de experiência. 

Essas atividades têm valores diferenciados, o que faz com que cada concerto tenha um 

determinado sentido para as suas audiências. Isto significa que cada processo de 

rotulação, mas também cada evento musical (show, ouvir música em MP3 ou vitrola, no 

carro) vai proporcionar formas diferenciadas de compartilhar valores, porque vão estar 

em jogo padrões, comportamentos, regras e convenções diferentes. Segundo Trotta 

(2008, p. 7):  
A partir deste reconhecimento, as redes de pertencimento e identidade são 
reforçadas através do compartilhamento dessa “cultura auditiva” que expressa 
ideias, símbolos e valores que circundam a experiência musical. 
 

A música cria um reconhecimento que possibilita determinadas experiências 

musicais, ao classificar uma sonoridade como indie rock, samba ou pop, estamos nos 

envolvendo em um processo de valoração e de identificação que vai estabelecer 

posições e estratégias para julgamentos de cada categoria e buscar uma legitimidade. 

A música é uma transmissão de conhecimento, um aprendizado entre músicos, 

críticos, produtores, ouvintes, por isso identificar o processo de comunicação do indie 

rock é saber como ouvi-lo, ter esta experiência musical e os sentidos conectados com 

uma rede que prioriza certos valores em torno do seu processo de comunicação. 

O valor depende do lugar que o gênero passa a ocupar e a forma como são 

elaboradas estratégias de construção dentro da música popular massiva, afinal o gosto é 

entendido a partir de uma organização social de padrões que definem o estilo de vida de 

cada pessoa. Rótulos e gêneros que pressupõem escutas atentas em contraposição à 

mera audição ou dedicação nos processos apreciativos estão ligados a práticas de 

consumo que buscam diferenciar as afirmações de gosto e refinamento de músicos e do 

                                                
87 Banda fundamental na cena de rock independente dos Estados Unidos. Surgiu em 1985, ano que lançou 
seu primeiro álbum, Dinosaur, gravado com muito volume e distorção. 
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público. Em geral, isso significa o estabelecimento de redes que se constituem em torno 

do debate constante sobre o que é qualidade musical e como ela deve ser reconhecida. 

Essas práticas acabam por fundar quadros críticos de classificação da música e dos 

próprios meios de produção e circulação dos produtos midiáticos. 

Como exemplo, observamos a forma como a banda escocesa Belle & Sebastian88 

posiciona-se dentro da cultura popular massiva para entender como determinados 

valores são parte do processo classificatório da música. A reportagem de Lúcio Ribeiro 

que circulou na Folha de S.Paulo em 2000, época do lançamento da discografia da 

banda no Brasil pela gravadora Trama, é uma apresentação de uma banda misteriosa, 

fora do circuito do starsystem e adorada pelos poucos fãs que a conhecem, que faz um 

som vintage ancorado no folk-rock dos anos 1960. 
 
De uma conversa sobre um trabalho de escola em forma de vinil 
("Tigermilk") até os entupidos shows em Londres e o anúncio de banda do 
ano declarado por gente francesa da cultuada revista "Les Inrockuptibles", 
levou alguns meses, menos de um ano. 
Espécie de "Bruxa de Blair" do rock, quando estourou o hype em torno do 
B&S, descobriu-se que ninguém tinha a mínima informação sobre a banda, 
além de seu nome, cuja origem ninguém tinha a mínima informação. 
Misteriosos na forma e no conteúdo, seus tímidos integrantes, às vezes 
sexteto, outras septeto, octeto, não apareciam em fotos, raramente davam 
entrevistas e não revelavam nenhuma linha da vida pessoal, além de seus 
nomes. 
Se um glossário das referências e características sobre o Belle & Sebastian 
fosse escrito, nele não poderiam faltar "verbetes" como Velvet Underground, 
Smiths, Felt (banda underground da Inglaterra dos 80), Durutti Column, 
lirismo, simplicidade, angústia, melancolia, urbanidade, amor, confissão, 
arrependimento. 
A culpa de alguns fãs serem carregados para fora dos raros shows do B&S 
debaixo de uma crise nervosa compulsiva é das letras de Murdoch, todas 
escritas, segundo reza a lenda (não se sabe nada ao certo sobre a banda, 
lembra?), nos ônibus e trens da industrial e cinza Glasgow. 
Murdoch declama hinos sobre um ser adulto assombrado pela nostalgia teen, 
musicados por uma banda que toca em um volume baixo de fazer João 
Gilberto parecer heavy metal. 
Em certas ocasiões, não é fácil ouvir letras de simplicidade dez, 
rebuscamento literário zero, não raro acobertadas por melodias de 
devastadora beleza. 
Como no caso de "I Don't Love Anyone", de "Tigermilk": "Eu não amo 
ninguém./ Você não está ouvindo,/ Está brincando com alguma coisa./ Está 
brincando com você mesmo./ Eu não amo ninguém./ Você continua não 
ouvindo,/ Está brincando com alguma coisa./ Está brincando com alguém./ 
Se tem uma coisa que eu aprendi quando criança, era se esconder".  
Acredite no hype. "Tigermilk", o disco feito em 1996 para apresentar para o 
professor, foi feito apenas em vinil, numa tiragem de mil cópias. 
Em 1998, alguns exemplares originais do álbum eram vendidos por 400 
libras (cerca de R$ 1.200) no mercado de rua de Camden, bairro descolado de 
Londres. Uma cópia pirata em CD, com muita sorte, era encontrada por 40 

                                                
88 A banda era formada, inicialmente, por Stevie Jackson (guitarra), Isobel Campbell (cello), Richard 
Colburn (bateria), Chris Geddes (teclados) e Stuart David (contrabaixo) e Sarah Martin (violino). 
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libras (R$ 120). 
Diante do fenômeno, a pequena gravadora escocesa Jeepster relançou no ano 
passado o début "Tigermilk", também em CD. 
Em março deste ano, para atender aos imensos pedidos de fãs além-Reino 
Unido, uma caixa com três famosos EPs de 1997 foi lançada nos EUA e no 
Japão. 
Como os miniálbuns já eram raridade na própria Inglaterra, e apreciadores 
britânicos do grupo chegavam a importar a caixa, a edição especial saiu 
também no Reino Unido. 
Mesmo no Brasil, discos do Belle & Sebastian são campeões de encomendas 
nas lojas de importados de São Paulo, por exemplo. 
Depois do lançamento de seu mais recente álbum, "Fold Your Hands Child, 
You Walk Like a Peasant", em junho, o grupo fez uns poucos shows pela 
Europa. E nunca mais deu as caras. 
Deve aparecer com uma música nova "O Come, O Come, Emmanuel", disco 
de Natal beneficente promovido por uma rádio inglesa, a ser lançado no final 
de novembro. 
O sumiço de seus integrantes não faz parte de nenhuma estratégia de 
marketing. Há um acordo informal firmado entre seus músicos, em 1996, de 
que a banda nunca poderá ser a coisa mais importante de suas vidas, sob o 
risco de o Belle & Sebastian deixar de existir. 
Os membros do grupo precisam ter tempo para tocar em outras bandas, 
pintar, escrever livros, estudar. São vistos nos corredores de universidades de 
Glasgow e Edimburgo, em clubes pequenos, em lojas de música (RIBEIRO, 
Lúcio, Ilustrada, Folha de S.Paulo, 31/10/2000, http:// 
www1.folha.uol.com.br/fsp/ilustrada/fq3110200006.htm). 
 

O Belle & Sebastian gravou um álbum no formato vinil, Tigermilk, pelo selo 

próprio, o Electric Honey Records. Murdoch formou a banda recrutando seus 

integrantes entre amigos com os quais tomava café em um bar local. O lançamento do 

vinil foi no estúdio de gravação Cava Studios, em Glasgow, e, dentro de algumas 

semanas, não havia nenhuma cópia do registro. Dentro do julgamento de valores que 

cercam a comunicação do indie rock, um dos principais é a tensão permanente com o 

mainstream, portanto uma banda que busca uma produção mais tosca e caseira, que é 

indiferente ao sucesso e vai ao encontro deste chamado starsystem do rock, constrói 

valorações com a audiência, os críticos, os fãs que estão inseridas em uma forma de 

fazer circular sua música, que são tessituras de relações que configuram a ideia de indie 

rock e cuja principal estratégia é a autonomia criativa. Assim, a banda é julgada a partir 

de determinadas valorações que vão levar em consideração aspectos como a 

criatividade, o baixo custo, o amadorismo que se pressupõem fundamentais para se 

consumir uma banda como indie rock.  

Podemos observar diversos aspectos e posições do B&S para circular como 

indie rock: opção pelo suporte vinil; artisticidade; a influência do folk-rock; as letras 

intimistas; low-profile nas apresentações com todos vestidos de forma despojada, meio 

desajeitados, sem nenhum artifício técnico-cenográfico. Ao ouvir e ver a performance 

gravada ou ao vivo da banda, a audiência precisa ter competência para refletir sobre as 
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escolhas estéticas do grupo. Isso vai permitir estabelecer valores pela forma de se ouvir 

esta música e pelas reivindicações que são propostas de exclusividade na produção, 

reconhecimento do público, circulação, tipo de plasticidade e até o nome da banda, 

tirada de um desenho animado francês. Por isso, não é só no campo das comparações 

que essa valoração de gosto operacionaliza um determinado "fazer" musical e um certo 

modo de posicionar-se diante da produção musical contemporânea. Além dos aspectos 

ligados a um consumo de nicho, de apreciadores conectados para além dos modismos 

mainstream, rótulos como indie rock pressupõem uma espécie de autorreferenciação e 

um processo de metalinguagem ao redor do fazer musical e suas práticas comerciais. 

São exigências distintivas para a apreciação do indie rock como um consumo 

especializado.  

O exemplo do Belle & Sebastian demonstra como o julgamento de valor é 

fundamental para a compreensão de um produto como a música e para a forma como se 

dá a configuração da cultura musical, criando uma imensa rede que gira em torno destes 

julgamentos. Bandas de indie rock exigem a capacidade de reconhecer uma 

metalinguagem em torno da própria produção musical e uma aproximação com outras 

formas de expressões culturais, como a literatura e o cinema, por exemplo. Como 

coloca Trotta: 
(…) a distinção entre comércio e estética opera como eixo de valorização de 
determinados elementos constitutivos da prática musical em detrimento de 
outros. Assim, músicas “de prestígio” adquirem a tendência de serem 
“difíceis de ouvir”, enquanto músicas comerciais assumem a prerrogativa de 
serem agradáveis aos ouvintes (TROTTA, 2010, p. 253). 
 

Ao se posicionar fora do mainstream, B&S cria em seu entorno uma forma de 

circulação e de produção que fomenta o discurso da autonomia artística e passa a ter 

como um dos principais valores a oposição entre mercado e criatividade. Após o 

lançamento de Tigermilk, eles assinam com Jeepster Records, um selo independente 

inglês, sediado em Londres. Dentro de uma gravadora, B&S continua apostando nas 

tensões que gera por ser uma banda que não gosta de aparecer e nem se interessa por 

turnês nas rotas tradicionais do rock. Eles criam o que chamaram “one-off shows”, uma 

turnê de shows incluindo uma estreia nos EUA e depois em Barcelona, sempre com 

pouca imprensa e sem que os integrantes pudessem ser fotografados. O processo de 

produção é estabelecido nos ideais do indie rock: criar com simplicidade, gravar com 

baixos custos, não querer fazer parte do starsystem. Assim, B&S vai ser localizada e 

avaliada pela crítica e audiência com os aspectos ideológicos do indie rock. Questões 



 

 

128 

 
 

musicais, como a influência melódica de estruturas, como o folk, criam um 

reconhecimento acústico e vão funcionar como estratégias de construção de 

autenticidade para as práticas discursivas do B&S dentro do ambiente comunicacional 

forjado pelo indie rock. Não se pode deixar de observar um certo paradoxo que envolve 

aqui as relações entre starsystem, música alternativa e mercado. Ao diferenciar-se do 

mainstream pela recusa da exposição e dos excessos de marketing, músicos como o 

B&S acabam produzindo rebuscadas estratégias de marketing de nicho, que situa a 

banda dentro do universo do refinamento e da autenticidade, o que não significa dizer, 

necessariamente, um esvaziamento de seus potencial criativo. 

 

 

2 Mas, afinal, o que é mesmo autenticidade?  
 

De acordo com o dicionário Antonio Houaiss (2009), autenticidade pode ser 

vista como qualidade, condição ou caráter autêntico, propriedade daquilo que se pode 

atribuir fé, legitimidade. O seu sinônimo é a verdade, diz Houaiss. Para Keir Keightley 

(2006), a palavra autêntico, na Grécia Antiga, significava feito por si mesmo.  
 
O “feito por si mesmo” se contrapõe a produção massiva, a motivação 
estritamente econômica, aos aspectos alienantes e anônimos da vida 
moderna. (....) Como geralmente acontece com o termo autenticidade, a 
palavra autor está estreitamente e etimologicamente relacionada ao conceito 
do “eu” (KEIGHTLEY, 2006, p. 184). 
 

No universo da música popular, a autenticidade é um conceito fundamental, uma 

busca em torno de uma obra original, única, criativa. Entretanto, o termo sempre foi 

uma preocupação substantiva para o indie rock, uma forma de se posicionar em 

distinção ao comercialismo da música pop, uma afirmação de certas perspectivas e 

estratégias de consumo e produção. A ligação do autor e do intérprete personificada na 

figura do cantor sempre foi um ideal da cultura do rock que prestigia o artista que 

compõe, canta e toca as próprias músicas, um músico com autonomia, portanto um 

“artista autêntico”. Segundo Shuker (1996), a autenticidade foi relacionada ao rock, nos 

anos 1960, pelos críticos norte-americanos Landau, Marsh e Christgau, que formataram 

a ideia a este gênero “sustentada por uma série de oposições: mainstream e 

independência, pop e rock, comercialismo e criatividade, arte e comércio” (SHUKER, 

1996, pp. 28 e 29). Ou seja, o valor da música autêntica no caso do rock está ligada a 

uma cadeia de valores na qual o que se afirma como criativo atua como contraposição 
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ao que é valorado negativamente, permitindo uma compreensão das estratégias de 

afirmação da autenticidade do indie rock. Estas oposições acompanham o rock em 

momentos distintos, e elas se dão pelo reconhecimento de autenticidade, principalmente 

entre fãs que vão legitimar o que é ou não autêntico dentro de um gênero.  

Com o rock, a autenticidade ganhou enorme valoração na música popular 

massiva, sendo um termo vinculado a inovação, a originalidade. Fãs, críticos e músicos 

começaram, então, a distinguir o que era autêntico no rock. O termo acabou sendo 

incorporado a partir de características do próprio rock e passou a ter grande importância 

para delinear uma música que se afirma como criativa, não-cooptada, portanto não se 

anula em relação ao mercado. A música autêntica é vista como qualificada, e o rock, 

para ser verdadeiro, tem que possuir marcas de autenticidade, uma música com 

autonomia, portanto sem controles e superior a uma “música de massa”. O discurso do 

rock se posiciona como autônomo na cultura midiática. Uma posição dicotômica que 

carrega para o gênero uma série de tensões e contradições justamente por fazer parte e 

circular no espaço midiático. Keightley (2006), ao pensar sobre autenticidade no rock, 

aponta a importância de a banda ser vista como algo com autossuficiência, que ajuda a 

fomentar a ideia de que o rock “comporta uma independência de controles externos e, 

em consequência, uma maior autenticidade” (KEIGHTLEY, 2006, p. 185). Entre os 

inúmeros fatores que colaboram para esta idéia, estão a autoria das músicas, que na 

maioria das vezes é composta pelos próprios músicos (não por produtores ou 

compositores profissionais), e a dispensa da figura do arranjador, já que os responsáveis 

pelos arranjos são da própria banda. 

Outro ponto importante em relação à autenticidade é que o indie rock constrói 

um ideal de autenticidade na construção de uma tradição seletiva a partir de uma 

narrativa própria do que considera rock autêntico, valorizando bandas como Beach 

Boys, Velvet Underground, The Stooges; e a história destas bandas passa a ser a história 

particular do rock que interessa ao indie rock, a ideia do rock como uma expressão 

artística. Ao se remeter a essas bandas, compartilha-se uma experiência de rock que 

sempre esteve à margem das grandes bandas, da ideia de que fazer rock não é apenas 

algo de garotos operários de subúrbio, mas também de garotos universitários 

intelectualizados. Esta tradição seletiva dá uma cara de autenticidade do indie rock, uma 

experiência musical do que é ser autêntico, do que é ser independente. 

A banda canadense Arcade Fire é um bom exemplo para entender como se dá a 

construção desta posição de autonomia e, consequentemente, de autenticidade dentro do 
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indie rock. Em entrevista ao jornalista da revista norte-americana Rolling Stone, David 

Frick (2010), os líderes da banda Win Butler e Régine Chassagne mostram a 

necessidade de colocar a criatividade, a busca de novos mercados, uma baixa fidelidade 

técnica, controle dos negócios como elementos fundamentais para a autonomia da obra. 
 
"Reconheço que há algo no nosso som que você poderia descrever como indie. 
Algo precário, meio caseiro", admite Win. "Mas não foi assim que foi 
criado...". Régine, 33 anos, diz que, quando formou o Arcade Fire com Win, 
ela "nem sabia o que indie significava".  
No começo, ela admite, "fazíamos quase tudo nós mesmos" − agendamento de 
shows, contas, empresariamento. Durante a primeira turnê de Funeral, o 
baterista Jeremy Gara fazia dupla função como gerente da turnê, ganhando um 
extra pelo trabalho dobrado.  
"Fizemos o disco do jeito que queríamos", diz Win sobre The Suburbs, que a 
banda compôs no decorrer de dois anos, boa parte em seu próprio estúdio, uma 
igreja adaptada próxima a Montreal. "Esta é a medida do sucesso para mim. 
Quase derrapamos na parte financeira" – ele afirma não saber o orçamento 
original ou o saldo final –, "mas não precisamos comprometer nada". "Há tanta 
música, e tanto disso é apenas ornamental", argumenta ele, balançando a 
cabeça, irritado. "Gosto de sentir que há trabalho a fazer. Quando você não 
sente que está trabalhando, está lá apenas entretendo. E essa é a coisa menos 
interessante a se fazer com sua vida" (FRICK, David. Rolling Stone, edição 48, 
05/09/2010). 
 

Negar a vinculação a um rótulo liga o discurso dos músicos da Arcade Fire a 

artistas consagrados que evitam esse procedimento como forma de afirmar a unicidade 

de seu estilo criativo. Em termos gerais, podemos argumentar aqui, a partir dos trechos 

desta entrevista, que, mesmo refutando um rótulo, uma etiqueta, a banda continua a ser 

considerada pelos fãs e críticos como heróis do indie rock. A experiência musical que 

eles fazem questão de destacar é parte fundamental da ideia de autenticidade do indie 

rock: fazer o disco do jeito que querem, e não como pensa a gravadora; usar o próprio 

estúdio; mostrar uma preocupação ideológica com a música que fazem. Aqui 

percebemos que a ideologia do indie rock está presente na forma como o álbum foi 

produzido e na forma como as informações circulam nos meios massivos e são 

compreendidas pela audiência. Para ser consumido como indie rock, Arcade Fire 

precisa de consumidores que percebam o indie rock como um gênero e que entenderão a 

importância da liberdade criativa para estas expectativas. Desta forma contraditória, 

colocando-se como criativo em oposição ao mercado do qual fazem parte, as valorações 

do indie rock vão sendo fundamentais no seu discurso de autenticidade, e bandas, como 

Arcade Fire, podem circular pelo mainstream desde que fortaleçam sua posição como 

músicos criativos e não músicos comerciais. Esta dicotomia é parte fundamental da 

compreensão do indie rock.  
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2.1 Tensões, valores e disputas 
 

As tensões e disputas sobre o que é ou não autêntico surgem dentro do próprio 

rock e vão criando oposições internas. Frith (1996) coloca que o rock é um processo 

constante de incorporação e excorporação de valores e as contradições aparecem em 

todos as suas classificações, como o punk, que ganha visibilidade na disputa com as 

grandes gravadoras e tenta resgatar alguns elementos ditos como autênticos associados 

aos primórdios do rock. A posição dentro da cultura popular massiva como uma música 

não-cooptada, que não cede aos apelos comerciais, é um posicionamento do indie rock 

como a forma mais autêntica do rock, que ao mesmo tempo constrói nichos de 

consumo. No indie rock, a autenticidade é parte destacada do discurso que deixa visível 

uma tensão permanente entre o processo criativo e a lógica mercadológica. Ao ouvir a 

primeira faixa do álbum Crooked Rain, Crooked Rain, Silence Kit, da banda norte-

americana Pavement, lançado em 1994, é possível perceber marcas sonoras que se 

comunicam como indie rock. A gravação começa com a guitarra, que segue toda a 

canção sempre à frente dos outros instrumentos disputando espaço com a voz 

desleixada de Malkmus. Vista como um dos principais nomes do indie rock dos anos 

1990, a Pavement era adorada por fãs, que lotavam os shows em espaços alternativos, e 

muito bem falada pela crítica, como podemos observar no comentário do jornalista 

Hélio Gomes (1994).  
 
Steve Malkmus conseguiu levar sua banda à perfeição. O vocalista do 
Pavement fez em "Crooked Rain, Crooked Rain" (Matador Records) o que 
poucos compositores da história do rock conseguiram. Malkmus compôs 12 
canções brilhantes, que emolduram um disco desde já essencial. 
O salto de qualidade entre "Slanted and Enchanted" (gravado em 1993) e 
"Crooked Rain, Crooked Rain" é evidente logo na primeira audição. As 
influências de Velvet Underground e guitar bands como Sonic Youth ainda 
são presentes, mas agora a história é diferente. 
Malkmus parece ter conseguido se livrar definitivamente do estigma de clone 
de Lou Reed. Sua voz continua a soar excessivamente parecida com a do 
vocalista do Velvet, porém sua personalidade como cantor e compositor joga 
por terra qualquer hipótese de plágio. 
Suas letras estão mais inspiradas que nunca. O homem assumiu para si a 
função de enterrar a tolice grunge, que acabou descambando na absurda 
desintegração de seu "maior" representante, ele mesmo, Kurt Cobain. 
A crença de que tudo mudou depois que a capital do rock mundial se 
transferiu para Seattle é enterrada em "Cut Your Hair" (Corte Seu Cabelo), 
um recado a toda uma geração: "É uma era novíssima/ E eu me sinto tão 
bem/ É uma era novíssima/ Mas ela chegou muito tarde". 
Aliada à inspiração estonteante de seu líder, a banda tem seu trabalho 
facilitado. Os timbres continuam sujos e violentos, criando uma cama sonora 
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perfeita para suas loucuras. 
É claro que as drogas não poderiam estar fora de "Crooked Rain, Crooked 
Rain". A relação de Malkmus com o tema não difere muito da que 
atormentou Lou Reed – novamente ele – durante décadas a fio. 
"Eu preciso me desligar/ Eu preciso dormir/ Porque você não me deixa?", 
pergunta o vocalista em "Fillmore Jive". Lembrar de "Heroin" é inevitável e 
imediato (GOMES, Hélio, Ilustrada, Folha de S.Paulo, 18/04/1994, 
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/1994/4/18/ilustrada/9.html). 
 

A Pavement tem uma atitude de independência musical e mercadológica, 

entretanto faz parte do mercado da música com entrevistas para grandes revistas, como 

a Rolling Stone, e participando de festivais, como o brasileiro Planeta Terra, em 2010. 

Ao mesmo tempo alia-se com a expressão artística do rock da Velvet Underground. Ao 

buscar uma posição de resistência ao mercado, aliar-se a uma tradição seletiva do rock, 

a banda posiciona-se dentro da indústria da música, atinge, assim, determinada 

audiência e crítica e, desta forma, articula-se com os ideais do indie rock.  

Posicionar-se como autêntico e não-cooptado é uma forma de o indie rock 

colocar-se diferente da música cooptada, valorizando, assim, a tensão entre criatividade 

× comercial, como uma maneira de se distinguir para as suas audiências e de organizar 

dentro da cultura popular massiva, como contrário ao mainstream. Para Trotta, trata-se 

de uma dicotomia que “funciona não somente como estratégia de navegação do artista 

no mercado, mas também nas negociações de prestígio e reconhecimento dentro do 

campo artístico” (TROTTA, 2010, p. 252). A busca por autonomia tem se mostrado 

importante nos estudos de música popular, porque é um valor entre fãs, críticos e 

músicos, e tem tido um papel central como agente de poder nos meios de comunicação. 

O indie rock é um dos exemplos caros desta oposição com o rock “comercial”, quando 

opta por criar sonoridades que parecem produzidas em pequenos estúdios mesmo 

quando os álbuns são gravados em grandes e poderosos estúdios, quando prefere 

circular por uma rede alternativa de distribuição, estes são elementos para manter a sua 

aura de rock autêntico.  

A banda Wilco, formada em Chicago, em 1994, por Jeff Tweedy, é uma 

verdadeira lenda viva da música alternativa americana, na ativa desde os anos 1980, 

(primeiro como Uncle Tupelo e depois como Wilco), que lançou o primeiro disco em 

1995. Em 2001, o álbum Yankee Hotel Foxtrot, feito sob encomenda da gravadora 

Reprise, subsidiária da AOL Time Warner, foi recusado pela gravadora por ser muito 

experimental, o contrato foi quebrado e a banda liberou as canções na internet. O disco 

acabou lançado pela Nonesuch, um pequeno selo nova-iorquino e virou um dos álbuns 

mais festejados do ano.  
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A história do lançamento do disco "Yankee Hotel Foxtrot" (2001) resume 
perfeitamente o tipo de som e de atitude que os norte-americanos do Wilco 
vão trazer ao país para seu show no Tim Festival, em outubro. Após gravar a 
mistura sonora de folk, country, rock, o experimentalismo que originou o 
álbum, seu quarto, a banda brigou com a gravadora, que achava o disco 
comercialmente inviável, e comprou as fitas da gravação. Vazou-as na 
internet e esperou pela reação dos fãs, que baixaram as músicas e 
compareceram aos shows, levando a gravadora a recomprar o álbum e lançá-
lo como a banda queria. O resultado foi aclamação por parte da crítica 
(CANÔNICO, Marco Aurélio, 04/08/2005, Ilustrada, Folha de S.Paulo, 
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/ilustrada/fq0408200507.htm). 
 

Mais uma vez, a história descrita acima mostra a força de um mercado cult, que, 

se não tem a força dos produtos de grande vendagem, possui público fiel e vendagem de 

catálogo, isso sem falar na força mítica dos shows e festivais de indie. A banda é 

conhecida por fugir a regras e padrões musicais e trabalhar em um estilo mais 

experimental, com influências folk, e estas opções musicais, sociais e ideológicas têm 

uma reação no ambiente comunicacional que circunda o universo indie rock. Como 

coloca Brent Sirota (2002), do site norte-americano Pitchfork especializado em indie 

rock: 
Complexo e perigosamente atraente, sofisticado e liricamente provocativo, 
barulhento e de alguma forma sereno, o novo álbum do Wilco é 
simplesmente uma obra-prima, que é igualmente excelente em fones de 
ouvido, carros e festas. (…) Ninguém é bom demais para este álbum, mas é 
melhor do que todos nós (SIROTA, Brent S., Pichfork, 21/04/2002, 
http://pitchfork.com/reviews/albums/8676-yankee-hotel-foxtrot/). 
 

A noção de obra-prima procura vincular o trabalho da Wilco ao universo da 

grande arte, ao mesmo tempo em que reconhece no público da banda apreciadores de 

música com qualidade, distinção fundamental para o posicionamento ideológico e 

comercial do indie rock. Wilco se recusou a tornar o disco “mais viável 

comercialmente”, como queria a gravadora, e se torna dona das gravações e da 

distribuição da sua música. Toda a lógica do Wilco passa pela ideia do indie rock, com 

um álbum musicalmente experimental que não soou confortável para o mercado, mas 

que trouxe para a banda e seus fãs uma vinculação aos ideais indie de autenticidade, 

que, como coloca Trotta (2010), faz com que o produto tenha:  
 
(...) uma forte vertente de valoração estética, agregando núcleos estilísticos 
radicalmente diversos a partir do compartilhamento hipotético de 
determinado grau de autonomia criativa (TROTTA, 2010, p. 255). 
 

Quando músicos e bandas de indie rock utilizam as bases sonoras do folk, da 

surf music, buscam uma sonoridade dos anos 1960 e 1970, a relação com estes gêneros 

se dá por sua ligação com a tradição inicial do rock e por estar conectando a sua música 
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aos sons do passado, mas também é uma forma de, no presente, resgatar uma história 

que considera mais autêntica dentro do rock. Por outro lado, surf music e folk são 

gêneros que, ao longo da história, estiveram à margem ou serviram de contraposição aos 

modelos hegemônicos da música pop. De acordo com Janotti Júnior, 
 
(...) ser autêntico no campo da música popular massiva é um enredamento 
que envolve não só o posicionamento em relação às estratégias de consumo 
amplo (mainstream), mas também valorações e formatações musicais que 
unem expressões plásticas e posturas mercadológicas dos consumos de nicho 
(underground) (JANOTTI JÚNIOR, 2006, p. 8). 
 

Para entender as distinções que o indie rock traz para si, percebemos que muitas 

delas estão ligadas a posições de se afirmar como um rock simples, com gravações em 

home studios, não se posicionar como estrela, posições que o ajudam a manter uma 

certa aura de “autenticidade” em contraponto a um rock estabelecido. Ou seja, parte da 

autenticidade do rock estaria em uma nostalgia em torno dos primórdios, caracterizado 

por uma música direta e sem maiores mediações da grande indústria. 

 

 

2.2 Autêntico × cooptado 
 

As configurações midiáticas trazem avaliações distintas do que é autêntico e do 

que é cooptado. Lançada pela internet, Mallu Magalhães consegue apoio da mídia 

tradicional, o que é, em parte, motivo do seu sucesso. Ela começa na web, mas continua 

a ser falada por jornais, revistas e televisão. Artigo de Ronaldo Lemos na Revista Trip, 

em janeiro de 2009, traz reflexões interessantes quando coloca Mallu Magalhães como 

uma artista da internet mas que, diferente de outros artistas que disponibilizam suas 

músicas na rede, consegue atrair muita atenção das mídias tradicionais. 
 
O curioso é que existem outros artistas “da internet” que não atraem 
praticamente nenhuma atenção da mídia, apesar de atingirem proporções 
similares ao hype da jovem cantora (e muitas vezes públicos maiores do que 
o dela). Esse fenômeno acontece, principalmente, na música das periferias no 
Brasil. Graças à acelerada inclusão digital trazida “de baixo para cima” pelas 
lan houses, faz já algum tempo que as periferias brasileiras estão conectadas 
à rede. E, com isso, o fenômeno do “artista de internet” também chegou por 
lá, talvez com mais velocidade, frequência e público do que no “centro” 
(LEMOS, Ronaldo, Revista Trip, janeiro de 2009). 
 

Lemos (2009) traz aqui uma discussão que nos interessa porque mostra como os 

gêneros demarcam o território que estes artistas ocupam nas mídias tradicionais e na 
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internet e como estas estratégias são parte importante do processo de afirmação de 

autenticidade. O exemplo que ele dá como antagonista de Mallu Magalhães é o da 

banda de pagode baiana O Fantasmão, que faz sucesso na internet, mas não tem 

destaque na mídia tradicional. O discurso de Lemos (2009) mostra as diferenças de 

posicionamento dos dois artistas89 na questão centro e periferia, mas outra questão nos 

interessa e aponta para a ocupação de determinados territórios ligados às classificações 

das expressões musicais. A forma como as mídias tradicionais optam por dar mais 

visibilidade ao folk de Mallu Magalhães, considerado autêntico, do que ao pagode 

elétrico do Fantasmão, cooptado, apontando, assim, para uma divisão que também se dá 

dentro do ambiente e dos usos das redes sociais90. Não podemos esquecer também outra 

questão fundamental: os contratos de leitura entre os veículos e os seus leitores. Os 

leitores das revistas Rolling Stone e Bravo e dos jornais Folha de S.Paulo e O Globo 

podem até ter curiosidade em relação aos fenômenos como Fantasmão, mas parecem 

identificar-se, em termos de partilha de gosto, com produções como a de Mallu 

Magalhães. Outra coisa, é preciso lembrar que os exemplos demonstram que cooptação 

não é só a questão de pertencer ao cast de grandes companhias, já que Fantasmão é 

parte de uma indústria independente, mas tem também conexão com sonoridade e com 

funções musicais (música de carnaval, música para escutar). 

Ao fazer escolha por um gênero, estamos investindo afetos através de valores e 

autenticidades vinculadas àquelas expressões musicais. Esta escolha é um 

posicionamento que implica demarcações territoriais, afetivas, referenciais e, também, 

em tensões, diálogos e desqualificações de outros gêneros.  
 
 

                                                
89  MALLU MAGALHÃES 
 Orkut (número aproximado de comunidades) 140; maior comunidade: 27 mil 
 Artigos na mídia tradicional (Google news, Janeiro 2009) 77 
 MySpace (hits das músicas) 2,5 milhões 
 YouTube (vídeo mais visto) 532 mil views (entrevista no programa Altas Horas) 
 
 FANTASMÃO 
 Orkut (número aproximado de comunidades) 810; maior comunidade: 35 mil 
 Artigos na mídia tradicional (Google news, Janeiro 2009) 5 
 MySpace (hits das músicas) Não tem 
 YouTube (vídeo mais visto) 790 mil views (montagem de fotos feita por um fã em cima da 
música "Kuduro" (LEMOS, Revista Trip, Edição de fevereiro de 2009) 
90 Segundo a pesquisadora norte-americana Danah Boyd no trabalho “Identity Production in a Networked 
Culture: Why Youth Heart MySpace”, de 2006, o MySpace atrai jovens “alternativos, punks, do mundo 
das artes, latinos/hispânicos, imigrantes, góticos”. No Brasil, o MySpace é usado por artistas 
independentes ligados ao rock e música eletrônica, já músicos de pagode, funk têm como principais 
canais Orkut e o YouTube. 
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O rock utiliza a música dita ‘cooptada’ como um recorte das diferenças e da 
afirmação de sua sociabilidade. É um constante reordenamento das fronteiras 
e do que é importante na cartografia do rock. Por isso, a ideia de cooptação, e 
em sua contrapartida a autenticidade, não pode se valer de aspectos 
históricos, mas de uma rede de relações afetivas (JANOTTI JÚNIOR, 2003, 
p. 8).  
 

Para Frith, “gêneros musicais articulam de forma diferente os valores centrais da 

estética pop” (FRITH, 1996, p. 276). Ao destacar a “sua” autenticidade, o indie rock 

usa uma estratégia para atender a interesses de uma audiência que compartilha os 

mesmos valores. Para Shuker (1999), a autenticidade determina o produtor de textos 

musicais como “criador de uma obra original e criativa, além de séria, singular e 

sincera” (SHUKER, 1999, p. 28). As estratégias de autenticidade que caracterizam o 

indie rock são próximas aos diálogos da pop art com os produtos midiáticos, só que 

através de caminhos inversos, ou seja, do rock (produto midiático) para o universo 

artístico, exatamente a posição que o indie rock reivindica em contraponto ao rock 

hegemônico, cada vez mais massificado e comercial. Além do contraponto geracional, 

já que o rock hegemônico está ligado a uma geração que envelheceu, estima-se que está 

estabilizada no mercado de trabalho e no campo das relações afetivas, ou seja, seriam 

supostas referências dos pais e mães dos fãs de indie rock. 

Todo gênero afirma sua autenticidade através da articulação de valores 

diferentes reconhecidos pelo julgamento social dos seus ouvintes. Quando o indie rock 

oferece a experiência de uma música mais autônoma, ligada ao rock dos anos 1960 e 

1970, com influência do folk, aberta às experimentações sonoras com uma variação de 

gêneros, o uso das gravações baratas para que a música soe como baixa qualidade está 

oferecendo para os seus ouvintes elementos para o julgamento de valores que permitem 

a partilha de uma ideia de autenticidade que é compartilhada por músicos, críticos e fãs 

que se comunicam a partir desta classificação. A música, como parte da cultura popular 

massiva, é um espaço de disputas. Quando o indie rock se coloca como autêntico, não-

cooptado ele está se diferenciando do rock, visto pelos fãs de indie como 

excessivamente comercial. Por outro lado, não podemos cair em essencialismos, o 

autêntico aqui é uma estratégia que pressupõe a alocação de determinados afetos no 

consumo desse tipo de música. Estas diferenças são percebidas também pela adoção de 

algumas sonoridades, como coloca o crítico da revista Rolling Stone Leonardo Dias 

Pereira (2009), ao comentar a faixa "The Lover Was a Faker", da banda Venus Volts. 
 
A faixa tem uma cadência meio stoner, mas perto do refrão todos os 
instrumentos, guiados pelas ligeiras guitarras, convergem para o mais cru 
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indie rock. O desespero da voz de Trinity é cortante e adiciona mais urgência 
ainda para a música (PEREIRA, Leonardo, Rolling Stone, Edição 38, 
novembro de 2009). 
 

Percebemos que ele localiza o indie rock com um gênero falando da liderança 

das guitarras e da preponderância de um som mais cru. Como os rótulos são sempre 

comparativos e envolvem gostos, afetividades e competências, estas tensões ajudam o 

gênero a se posicionar na indústria da música e a audiência a se identificar ou não com 

estas estratégias, inclusive chancelando ou descaracterizando como fakes algumas 

configurações de autenticidade dentro do próprio indie rock. 

O fã de indie rock consegue entender e decodificar elementos vistos como 

autênticos para o rótulo, como usar um suporte vintage e procurar uma distribuição que 

não seja massiva, por exemplo. Para estes fãs, o valor de autenticidade está presente e 

mostra uma banda que tem autonomia criativa, que não é cooptada pelo mercado, que 

gravou um vinil com amigos, valores que fazem parte da configuração do indie como 

um gênero, um estilo, um rótulo. Cada gênero vai trabalhar suas questões de 

autenticidade; e a valoração é diferente, depende das afetividades e dos gostos. A 

autenticidade (em qualquer gênero) tem sido um valor simbólico; nesse sentido, não 

basta reconhecer que independência, autenticidade e autonomia são estratégias 

presentes em todos os gêneros, e, sim, observar como essas estratégias são construídas e 

arquitetadas em relação às especificidades dos gêneros. Ao comentar sobre a banda 

inglesa R.E.M., Thiago Nery, crítico de música da Folha de S.Paulo, traz à tona 

questões importantes para o indie, como uma posição de “integridade”, mesmo estando 

dentro do mercado da música, como autonomia criativa e uma rede alternativa de 

distribuição. 
 
Antes do R.E.M., não existia rock "alternativo" ou rock "indie". Foi essa 
banda quem mostrou que era possível fazer rock and roll e ainda manter 
intacta a integridade, sem cair no esquema que envolvia rádios, MTV e 
grandes gravadoras (NERY, Thiago, Ilustrada, Folha de S.Paulo, 17/10/2008, 
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/ilustrada/fq1710200834.htm). 
 

Como lembra Frith (1996), as construções de práticas discursivas são envolvidas 

por juízos de valor e também por uma cultura de escuta diretamente ligada ao gênero. 

Fãs investem tempo e dinheiro para a acumulação de conhecimento de determinados 

gêneros vinculados a determinados gostos que gerarão um senso de identidade e 

estabelecerão determinadas distinções. Para Frith (1996), nosso senso de identidade e de 

diferenças é estabelecido em um processo de discriminação que se torna fundamental na 

formação dos grupos sociais e crucial na prática da cultura popular. Nesta perspectiva, 
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Frith coloca que o funcionamento do valor cultural agrega credibilidade, coerência e 

familiaridade. A forma como cada um ouve, vê e sente uma música está ligada a 

questões que dão prazer e satisfação e atendem a diferentes necessidades sociais. As 

disputas envolvendo música estão quase sempre ligadas ao lugar que um gênero ocupa 

para ser avaliado e à forma como ouvimos um tipo de música. Para Frith, “o julgamento 

reflete a familiaridade das pessoas com as convenções do gênero” (FRITH, 1996, p. 50). 

Isso significa que, a partir do entendimento que a audiência tem do processo de 

comunicação de cada gênero, é feito um julgamento de valor que é emocional, 

associado ao prazer de tocar e ouvir música, porque envolve um sentimento que é 

contraditório: gostar e não gostar. O que nos aponta que o significado do que é uma 

música boa ou ruim é diversificado para as audiências, dependendo das suas 

afetividades e das suas competências com cada gênero. Dentro da ideia de gênero 

adotada pelos autores que balizam este trabalho, a sonoridade e as práticas musicais 

rotuladas como indie rock são reconhecidas por especificidades ideológicas, comerciais, 

estéticas e afetivas. 

Quando falamos de gostos na cultura popular massiva e mais especificamente na 

música, entendemos que a autenticidade é uma decisão que envolve valores sociais, 

históricos, emocionais e ideológicos e, portanto, é algo que se transforma e está em 

constante reconstrução através da forma como são articulados os aspectos midiáticos e 

estéticos do indie rock. Quando fãs decidem o que é autêntico ou não no indie rock, se a 

música soa como falsa dentro de uma produção de sentido do gênero, esta posição é 

refletida a partir de determinadas crenças musicais que produzem sentido para a forma 

como aquele gênero se posiciona no processo comunicativo da música. Quando o indie 

rock se coloca como “artístico” e não como “produto”, é percebido que esta música não 

é cooptada, porque é arte, no sentido usado por Adorno (2000) de não fazer concessões 

aos apelos comerciais. Mas, ao mesmo tempo, não há como situar expressões musicais 

como indie rock fora dos ditames das estratégias comerciais, mesmo que de nicho, ou 

seja, tal como outros produtos que reivindicam uma “certa” autonomia e a chancela 

artística na cultura midiática, qualquer álbum de indie rock vai carregar de forma 

tensiva a articulação obra e produto. 
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3 Identidades e gêneros  
 

Uma das questões importantes em relação ao processo das rotulações é a 

compreensão de identidades conectadas a um produto midiático e como elas se 

materializam em um fenômeno musical. Quais valores estão presentes neste rótulo que 

geram tensões com outros gêneros e dentro do próprio indie rock? A identidade aponta 

o compartilhamento de uma cultura, de uma história. Uma comunidade reivindica uma 

determinada identidade (que não é fixa) a partir de diferenças. Para compreender o 

processo de comunicação a partir da rotulação de um gênero, pensar identidades, na 

perspectiva dos estudos culturais, é pensar o que “ela significa, como ela é produzida e 

como é questionada” (WOODWARD, 2000, p. 34). Nesta perspectiva, a diferença é 

crucial para marcar as posições identitárias, nós e o outro. 

Identidade cultural, como coloca Hall (2002), é um posicionamento, por isso ela 

não é fixa e vai depender das posições que assumimos com aquilo que nos 

identificamos. Cada identidade é um "eu" que se espalha entre tantos outros "eus". 

Assim, quando um sujeito se identifica com determinada música, também está 

respondendo a uma necessidade identitária em relação àquele ritmo, àquelas letras, à 

performance da banda, àquele discurso. Entretanto, esta identidade é aberta e vai ser 

apropriada por quem tiver uma identificação maior e um compartilhamento de ideias, 

valores, afetividades. Na tentativa de entender como se constrói este processo de 

identificação, partimos da noção de identidade cultural de Hall (1992, p. 13): 
 
Identidade plenamente unificada, completa, segura e coerente é uma fantasia. 
Ao invés disso, à medida que os sistemas de significação e representação 
cultural se multiplicam, somos confrontados por uma multiplicidade 
desconcertante e cambiante de identidades possíveis, com cada uma das quais 
poderíamos nos identificar – ao menos temporariamente. 
 

            Se a identidade cultural é algo móvel, em processo, portanto, ao estudar 

identidade devemos pensar na importância da experiência da música para o processo de 

identidade e como ela envolve o individual e o coletivo, o corpo e a cabeça. A 

experiência vivida através da música é um processo, ela é apreendida assim como as 

identidades. 

Compreender como se concebe a autonomia artística do indie rock pressupõe 

pensar na disputa entre indie rock e rock, a tensão entre cena independente e indie rock. 

O que é mais indie e o que é menos indie? Qual valoração importa para esta expressão 

musical? Responder a estas questões significa compreender como as identidades são 
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negociadas, o que elas excluem e o que elas incluem e quais são as suas diferenças. “A 

marcação da diferença é, assim, o componente-chave em qualquer sistema de 

classificação” (WOODWARD, 2000, p. 41). Cada gênero tem suas regras de 

classificação, que são compartilhadas por determinadas comunidades (artistas, 

audiência, críticos, produtores, selos, gravadoras, meios de comunicação massivos). 

Como coloca Hall (2000), as identidades são construídas dentro do discurso e 

têm formas e práticas discursivas específicas. Quando uma música é classificada como 

indie rock, são enfatizados elementos que não são compartilhados por outros gêneros e 

também por aqueles que estão fora do que se posiciona como indie rock. Podemos dizer 

que os fãs de indie rock compartilham determinados traços identitários quando 

reivindicam uma reconfiguração do que seja uma autenticidade da história do rock 

tradicional, negando o rock hegemônico e cooptado. A identidade se forma a partir das 

diferenças, da presença do outro.  

 

 

3.1 Música e identidade 
 

Para Frith, “a música parece ser a chave para a identidade porque ela oferece, tão 

intensamente, um senso de você mesmo e dos outros, de subjetividade e de 

coletividade” (FRITH, 1996, p. 110). Ao ouvirmos música, projetamos um tipo de 

performance, uma determinada identificação que pode mudar a partir de posições 

individuais, étnicas, de gênero, de idade, de ideologias, de história cultural e social. A 

música possibilita uma relação social entre grupo e indivíduo, corpo e mente. Ao decidir 

que música queremos ouvir ou tocar, esta escolha expressará cada um de nós de forma 

individual e coletiva. Optar por tocar e ouvir pagode baiano, por exemplo, significa que 

o indivíduo vai se articular através das crenças daquele grupo e de determinados valores 

culturais e identitários e fará parte de uma rede que envolve músicos, produtores e 

consumidores. Quando pensamos por que uma pessoa gosta mais de uma música do que 

de outra, por que se identifica mais com um gênero do que com outro, a resposta 

normalmente é porque ela acha aquela música boa para determinados fins, isso sem 

falar nos aspectos que envolvem reconhecimento e identificação de classe, de gênero, 

de idade, de localidade. A música boa pode ser um pagode do Psirico, um jazz de John 

Coltrane, um rock do Rolling Stones, um samba de Zeca Pagodinho. Os grupos sociais 
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terão habilidades e competências diferentes e dividirão histórias diferentes a partir da 

definição do gosto musical. Este valor está no indivíduo, já que a música é uma forma 

de nos posicionarmos, nos identificarmos dentro de uma comunidade, dentro da cultura 

que compartilhamos.  

Ao ouvir uma canção, trazemos ela para dentro das nossa vida e para dentro do 

nosso corpo, para nos autodefinirmos, nos posicionarmos como indivíduo e como 

grupo. Para Frith: 
A música constrói nosso senso de identidade a partir de experiências que 
oferecem ao nosso corpo tempo e sociabilidade, experiência que nos 
permitem um lugar nas narrativas culturais imaginadas (FRITH, 1996, 
p.124). 
 

Assim, transitar em meio ao indie, identificar-se com o indie rock é fazer vibrar uma 

série de experiências sensíveis, que envolvem o espaço de consumo musical, as 

trajetórias construídas nas redes sociais e nos tecidos urbanos, o tempo de escuta e de 

dedicação à música, enfim, é fazer vibrar um corpo que se reconhece na tessitura 

nomeada indie rock. Se para Frith, “a experiência da música pop é uma experiência de 

identidade” (FRITH, 1996, 85), o samba, o rock, o pagode, o jazz funcionam como 

marcas identitárias que possibilitam aos músicos e as audiências estarem ligados por 

uma aliança emocional, afetiva e social. A partir do consumo destes gêneros, 

construímos sentido e identidades, através da música compartilhamos valores sociais e 

culturais.  

 Assistir a uma apresentação da banda Arcade Fire é uma experiência 

completamente diversa de ver um show da banda de pagode baiano Psirico91, porque as 

duas apresentações agregam diferentes valores, já que cada expressão musical se 

comunica a partir de uma narrativa que pressupõe determinados reconhecimentos e 

determinadas competências, podendo servir, inclusive, como distinção entre quem se 

afirma como “connaisseur” musical ou quem utiliza a música como um mote para o 

encontro e para um refresco das pressões normativas do cotidiano. Quando ouvimos 

uma canção do Arcade Fire, a forma como a trazemos para dentro da nossa vida, do 

nosso corpo e da nossa mente é distinta da forma como reagimos às canções do Psirico, 

e estas reações obedecem a um reconhecimento e a um compartilhamento daquela 

                                                
91 A banda baiana Psirico surgiu em 2003, mas o sucesso começou em 2004, com o álbum Psirico – O 
Furacão da Bahia. Elogiado por nomes como Gilberto Gil, Caetano Veloso e Arto Lindsay, a banda 
liderada pelo vocalista e compositor Márcio Victor trouxe para o pagode guitarras distorcidas e outros 
recursos eletrônicos pouco usuais ao gênero. O grupo também é conhecido pela habilidade percussiva e 
por inserir na sua música elementos rítmicos africanos e caribenhos, além de baianos. 
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experiência musical. O Arcade Fire é uma música mais intelectual, para se ouvir, 

refletir. Já as canções do Psirico envolvem todo um desejo de dança, uma sinergia com 

outros corpos. Quando uma música é classificada em um rótulo, ela efetiva um processo 

comunicacional que envolve os grupos sociais, o tipo de legitimação e uso social e o 

compartilhamento de identidades. A rotulação é um indicativo sobre modos adequados 

de escuta e participações corporais no indie rock. Um fã de indie rock gosta de 

individualizar a sua escuta, todos dançam nos shows, mas cada um na sua, eles apoiam 

a banda que amam, por isso sempre comparecem aos seus shows, normalmente em 

clubes pequenos e apertados, gostam de conversar sobre as letras e suas ligações com a 

literatura, cinema. 

Trotta coloca que “ouvir música é um ato simbólico de identificação com as 

representações de estilos de vida, de visões de mundo e de valores sociais presentes nas 

canções” (TROTTA, 2005, p. 181). Ao ouvir canções da banda Belle & Sebastian, 

como “The State I Am In”, vamos nos deparar com letras de forte acento intelectual, 

que falam de solidão e angústias da juventude, feitas na primeira pessoa, com um pouco 

de lirismo e desalento, introspecção e uma sonoridade folk marcante. O vocal de Stuart 

Murdoch é insinuante e ele canta de forma displicente, relaxada. A canção começa com 

uma voz sussurrando, depois entra o violão forte, e os arranjos pedem ao ouvinte uma 

atenção especial aos detalhes sonoros. A banda usa uma variedade de instrumentos: 

pianos, flautas, violinos, há um diálogo entre guitarra, violão, baixo e bateria, típico do 

rock, mas com fortes influências do folk. Podemos observar aqui os ideais do indie rock 

em criar uma simplicidade da gravação caseira, no vocal sussurrado e melódico, no uso 

de diversas influências do passado como o folk. Músicos, produtores e consumidores 

que ouvem uma banda como a B&S compartilham determinados sentidos e valores que 

cercam a expressão musical, eles têm um entendimento da comunicação proposto por 

aquela canção e aquela banda, e assim constroem um senso de identificação e presença 

que pressupõe um corpo relaxado, mas atento, uma escuta, que leva em consideração 

detalhes dos arranjos e dos vocais em que se conecta à própria tradição do rock, rebelde 

refinado, participativo e delicado, um corpo rocker que transita nas metrópoles 

globalizadas mas sofre de nostalgia por experiências menos superficiais. 

A construção de grupos sociais em torno do indie rock acontece pela 

necessidade de pertencimento, pelo reconhecimento da partilha sensível e ideológica de 

aspectos estéticos e sociais que diferenciam ouvintes de meros consumidores de música, 
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ao mesmo tempo em que serve para conectá-los a uma rede de “almas afins”. Segundo 

Frith: 
Mas se identidade musical é, então, sempre fantástica, idealizando não 
apenas a si mesma, mas também o mundo social onde habitamos, ela é, 
secundariamente, também sempre real, engajada em atividades musicais. 
Fazer música e ouvir música são, por dizer, assuntos do corpo, envolvem o 
que poderíamos chamar de movimentos sociais (FRITH, 2004, p.123). 
 

O que diz Frith (2004) nos leva a pensar que a identidade musical está ligada à 

experiência social que cada gênero aciona, o que significa que é preciso participar desta 

experiência musical e compartilhar sentimentos, valores, gostos dentro deste contexto 

para entender de que forma nos engajamos em cada música, em cada gênero. Ao se 

identificar com o indie rock, trançamos uma série de marcas identitárias para nos 

afirmar como tal e construir, assim, um ambiente social onde nos posicionamos como 

indie rock. As identidades fazem parte de uma experiência vivida, uma afirmação de 

posições. 

Frith (2004) coloca que o gosto na cultura popular não vem apenas de nossas 

identidades socialmente construídas, mas também este gosto ajuda a construir estas 

identidades, já que, para ele, a música tem um forte impacto social, não apenas 

individual. Gostar de indie rock, esta valoração nos ajuda a formatar uma determinada 

identificação com os valores do indie rock, apontando para um fluxo de duas mãos entre 

gostos e identidades. Esta posição nos leva a perceber e entender como a música tem 

sido importante para a construção das identidades, principalmente pela forma como 

conecta grupos que se reconhecem através de certos gostos musicais, porque os 

produtos culturais oferecem um sentido de pertencimento (ou exclusão), e este sentido 

ocorre fortemente com a música.  

O show da banda brasileira Los Hermanos é um exemplo que reforça este 

pertencimento e mostra os fãs conectados, vinculados pela música, pela afetividade que 

ela proporciona, há desta forma a construção de identidade a partir do gosto em comum 

pela música de Los Hermanos. Em uma apresentação em outubro de 2010, na Concha 

Acústica do Teatro Castro Alves, na cidade de Salvador (BA), a quase totalidade dos 

fãs, cerca de seis mil pessoas, cantava em coro todas as canções do grupo carioca, onde 

era possível perceber uma clara identificação com as emoções, as letras, as melodias e 

as afetividades apresentadas pela narrativa e performance do grupo. A princípio, 

podemos comparar esse fenômeno a qualquer multidão em um grande show, 

independentemente do gênero, mas, apesar de não ser só uma característica do indie 
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rock, os fãs parecem reivindicar um "cantar junto" com profundo conhecimento das 

faixas, dos desenvolvimentos e reviravoltas na história da banda e na vida de seus 

músicos, pretendendo uma relação afetiva que não se limita ao mero ato de cantar a 

plenos pulmões, é como se cada palavra refletisse a história pessoal de cada um dos 

presentes. Idealizações à parte, essa ideia está atrelada à identificação com a sonoridade 

para além dos “meros” sucessos comerciais. 

Gêneros vão articular estruturas narrativas e padrões de identidade, ligando 

emoções e afetividades. Um gênero afirma identidades em seu entorno criando relações 

sociais e questionando identidades hegemônicas dentro do próprio rock. O indie rock 

marca uma diferença dentro da indústria da música e dentro do próprio rock. Entretanto, 

como argumenta Hall (2003), as formas culturais não são inteiramente corrompidas ou 

inteiramente autênticas, mas contraditórias. As identidades em torno de um gênero, 

especificamente em torno do indie rock, querem se mostrar inteiramente autênticas, fora 

do estabelecido pela indústria da música, mas o que há é uma narrativa construída para 

se colocar como diferente do outro, no caso do rock hegemônico e cooptado. Uma das 

características do indie rock para se posicionar na comunidade musical é se afirmar 

como uma alternativa aos determinados padrões de consumo, propondo um consumo de 

nicho. E isto é uma questão identitária porque, ao se identificar com o indie rock, 

significa abraçar uma determinada cultura de consumo musical. A construção da ideia 

de indie rock como gênero por fãs, músicos, produtores, críticos passa pela 

compreensão e contextualização do discurso identitário em torno da música e da sua 

negação como hegemônico. Para Frith (1996), a partir do século XX a música pop 

tornou-se uma das mais importantes ferramentas para entender “nós mesmos de forma 

histórica, étnica, classe social, gêneros e temas nacionais” (FRITH, 1996, p. 276). O que 

nos leva a constatar a construção social das identidades culturais e do impacto que a 

música tem para nos posicionar em determinados lugares e circunstâncias sociais. Como 

bem coloca Trotta: 
 
(...) a construção de sentido da música opera a partir dos gêneros musicais e 
do potencial reconhecimento de suas categorizações e classificações. 
Portanto, para que gostos e identidades musicais sejam formados, é 
necessário que haja este reconhecimento dos gêneros que habitam um mesmo 
universo sonoro compartilhado pelo corpo social envolvido (TROTTA, 2008, 
p.2). 
 

Ao compartilhar um gênero, compartilhamos identidades. Ao se comunicar 

como um gênero, o indie rock traz elementos identitários que não são compartilhados 
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por outros rótulos, inclusive pelo rock hegemônico, e também por aquilo que está fora 

do que é indie rock. O gênero propõe uma identidade a partir de uma cultura auditiva da 

diversidade de relações fronteiriças que realiza com outros gêneros. 

Por que comunidades, grupos e cenas musicais investem ao redor do indie rock? 

Por que o nome indie rock é usado por audiência, artistas, indústria da música e crítica 

musical? Ao pensar nestas questões, é preciso entender quem pertence e quem não 

pertence ao indie rock e como essas identidades se relacionam com outras, quais 

diferenças omitem e em quais momentos elas são contraditórias. O indie rock se insere 

no circuito cultural posicionando-se como uma música que faz oposição ao mainstream, 

que não é cooptada, que dá ênfase para gravações com sonoridades mais antigas, 

calcadas nos anos 1960 e 1970. Uma música mais simples, crua, que privilegia um som 

ambientado em gravações caseiras provenientes de uma estética de home studio, estas 

são preocupações que se identificam com o indie rock e criam relações a partir destes 

pressupostos. Para definir quem é incluído e quem é excluído, uma ideia de identidade 

que passa a ser compartilhada, mas também contestada. Aqui, percebemos os 

significados da identidade indie rock como uma “celebração da singularidade do grupo” 

(WOODWARD, 2000, p. 34) que compartilha determinadas afetividades.  

Para afirmar sua identidade de rock autêntico, o indie rock se volta para uma 

sonoridade mais próxima do início do rock nos anos 1960 e 1970; usa equipamentos 

analógicos, gravações caseiras; foca em um público mais consciente e bem informado;  

posiciona-se como artista autêntico, estas posições são uma busca para se diferenciar do 

rock hegemônico, visto por fãs, músicos e críticos do indie rock como menos 

experimental, mais comercial e mais longe do ideal que define o “verdadeiro” rock. A 

identidade do indie rock depende destas diferenças. A forma como fãs, músicos, críticos 

e produtores se apropriam no termo indie rock aponta as preferências de gosto que 

fazem ao escolher este produto e negar outros, a diferença do que é indie rock. E, isto se 

torna a chave para que se produzam sentidos e significados em torno desta experiência e 

fortaleçam esta identidade que dialoga com usos de tecnologia, de performance, de 

letras, de melodias, de posturas ideológicas e de uma valorização da autonomia, mesmo 

quando mantém relações com majors e meios de comunicação tradicionais, afinal o que 

importa é o discurso identitário que o indie rock adota. 

Compartilhar identidades faz com que cada indivíduo opte por valores, gostos e 

afetos que produzam sentido através de práticas discursivas para um agrupamento, a 

partir de um contexto histórico e de um aprendizado socialmente construído que passa 
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pelo gênero. O rap, dentro do ambiente da cultura hip hop92, explicita bem como a 

música é um dos mais poderosos componentes da identidade cultural e como ela é 

compartilhada a partir de aspectos sociais, ideológicos e mercadológicos. O hip hop se 

manifesta a partir das inquietações da juventude negra das metrópoles dos Estados 

Unidos dos anos 1980 e 1990, envolvendo tensão cultural e social, novas tecnologias 

dialogando com tradição, desestruturação familiar, preconceito étnico, violência urbana, 

aspectos que, para Tricia Rose, explicam como os artistas usam “(…) o estilo como 

forma de construção de uma identidade que joga com as distinções e as hierarquias de 

classe ao usar a mercadoria para reivindicar um terreno cultural” (ROSE, 1997, p. 205). 

O hip hop é visto por seu grupo como um estilo de vida autêntico, original, ao 

esboçar uma identidade das periferias dos centros urbanos, na qual jovens negros 

ocupam um lugar de destaque na ambiência ocidental com sua música (o rap). Como 

observa Frith (2004), a música oferece uma experiência coletiva de identidade, neste 

exemplo, o rap serve para que um grupo se diferencie de outros e possa afirmar a sua 

identidade coletiva. A identidade é formatada por nossos gostos, não apenas por 

construções sociais, isto explica por que um gênero como rap de forte acento étnico dos 

Estados Unidos da América cause efeitos não apenas nos jovens negros americanos, 

mas também na juventude branca dos EUA e que na Turquia e na França se faça rap 

dialogando com questões que envolvem as culturas ocidentais e orientais. O rap tem um 

efeito coletivo, mas são efeitos distintos que vão depender dos gostos e afetividades das 

audiências, das localidades e das circunstâncias. 

No seu primeiro álbum, Tigermilk, a banda Belle & Sebastian dialoga com uma 

audiência que se posiciona como não-cooptada e afirma aquele grupo como seu 

preferido por dividir os mesmos ideais. Para conseguir este compartilhamento de 

experiência musical e de identidades, a B&S precisa ser autêntica, e a autenticidade que 

estes fãs detectam no grupo vem da valorização de uma tradição folk-rock dos anos 

1960, fazendo gravações com uma estética de home studio, tocando para poucas 

pessoas, rechaçando o starsystem do rock. Apesar de todas as contradições que a 

autenticidade pode ter (e tem), o fã está sempre disposto a detectar o autêntico com qual 
                                                
92 O hip hop foi criado nos anos 70 em Nova York (EUA), na esteira no movimento negro norte-
americano, o black power. Cultura urbana e de rua em sua essência, teve como primeiro grande expoente 
o DJ Afrika Bambaataa, que criou um movimento batizado como Zulu Nation, a favor da criatividade, 
contra a violência e com um trabalho de reconstrução e afirmação da identidade negra. Para uma 
juventude que vivia em uma sociedade que lhe reservava apenas o lugar das estatísticas em desemprego e 
violência, o hip hop tornou-se uma necessidade de afirmação política, social e econômica. Milhares de 
jovens negros e pobres transformaram o hip hop no estilo de vida dos excluídos. O “hip hop é uma 
‘restauração negra’ do urbano” (ROSE, 1997, p. 212). 
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ele se identifica, a partir de determinadas expressões musicais. Para a audiência, a 

crítica, a B&S é a antítese de seus grupos contemporâneos como Oasis e Blur (o 

chamado Britpop dos anos 1990). Como já apontamos anteriormente, estas são marcas 

condizentes com o processo comunicacional do indie rock para se posicionar como 

gênero para uma rede formada por músicos, fãs e críticos. Ouvir Tigermilk nos aponta 

que as canções são influenciada pelo folk-rock, com uma mistura de instrumentos 

acústicos e elétricos. O resultado é uma sonoridade orgânica, com um clima de gravação 

caseira, que conecta uma rede, que compartilhar uma identidade próxima aos ideais 

projetados pelo indie rock. Esta volta ao folk-rock cria um contraponto com o rock 

hegemônico dos anos 1990 e afirma uma identidade ao dialogar com gêneros 

tradicionais, posiciona-se como o rock autêntico, que não é massivo, que não é 

hegemônico, portanto não é cooptado, é o rock independente. Assim o indie rock 

reconfigura o rock. 

Ao se posicionar como fã ou artista do indie rock, o indivíduo estabelece 

“fronteiras simbólicas entre o que está incluído e o que está excluído” (WOODWARD, 

2000, p. 49). Estas fronteiras são formadas a partir das diferenças que são estabelecidas 

sobre o que é entendido como indie rock (questão que abordamos mais profundamente 

no segundo capítulo). O que importa para cada indivíduo e para cada grupo é como 

estas diferenças o afetam, porque o indie rock só torna-se uma identidade a partir da 

exclusão de outra identidade, o rock hegemônico. As pessoas estão sujeitas ao discurso, 

portanto assumimos posições com aquilo que nos identificamos, que expressam nossa 

identidade (e identidades), que, como coloca Hall (2001), são contraditórias, flexíveis, 

em mutação constante, portanto temos em nosso entorno identidades que mudam, que 

se multiplicam, porque: 
 
A identidade tornou-se uma celebração móvel: formada e transformada 
continuamente em relação às formas pelas quais somos representados ou 
interpelados nos sistemas culturais que nos rodeiam. O sujeito assume 
identidades diferentes em diferentes momentos, identidades que não são 
unificadas ao redor de um ‘eu’ coerente (HALL, 2001, p.13). 
 

Ao ocupar a posição de fã de indie rock, adotam-se determinadas posições, 

entretanto esta identidade é contestada todo o tempo e muda constantemente. Até 

porque, para além dos aspectos distintivos, as identidades se afirmam nas dinâmicas 

sensíveis, em experiências que não se esgotam em demarcações binárias, daí os 

aspectos fluidos e contraditórios de qualquer processo identitário. Bandas de indie rock 

afirmam uma vocação cosmopolita da produção musical que não tem problema em 
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dialogar com gêneros periféricos, como ska, bossa nova, samba. São experiências 

musicais que conectam o cosmopolitismo do rock com as tessituras urbanas, locais. 

Percebemos que as identidades em torno do indie rock do século XXI são diferentes das 

produzidas nos anos 1980, 1990, porque dentro do próprio indie rock as identidades são 

múltiplas, temporárias, diversas e móveis, e a definição para identidade não é simples, 

nem apenas afirmativa, ela é principalmente a negação do que não é. Assim, parece que 

as identificações que se transformam com o tempo são parte da própria dinâmica 

identitária, que é móvel e fluida como o próprio indie rock. 
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VI AS TRAJETÓRIAS MUSICAIS DO INDIE ROCK 
 

Eu sou feliz, sambando assim meu rock and roll... 
(TAKAI, 2004) 

 

 

1 Indie rock à moda africana? 
 

Os gêneros são as principais articulações para a compreensão das canções 

populares massivas, porque são parte fundamental dos nossos julgamentos de valores 

em relação à música e também em relação ao processo de consumo musical. Entretanto, 

é preciso atenção para compreender que esta é também uma experiência que está em 

transformação, porque o gênero tem como característica ser dinâmico, flexível, e não 

podemos pensar que apenas ele vai dar conta do entendimento da amplidão do processo 

de comunicação da música, afinal cada classificação traz consigo implicações 

ideológicas e os próprios significados do que é autenticidade. Tanto as fronteiras que 

separam as categorias musicais são imprecisas, como também não é linear a forma 

como a audiência entende e percebe cada expressão musical. Para Frith, “gênero não é 

determinado por uma forma ou estilo de um texto, mas pela percepção da audiência do 

seu estilo e sentido, definido no momento da performance” (FRITH, 1996, p. 94). 

A colocação de Frith (1996) é importante para refletir como os gêneros 

funcionam no ambiente da cultura popular massiva. Uma extensa reportagem do 

jornalista do New York Times Larry Rohter, que foi correspondente no Brasil, cujo 

título é “Indie rock Embraces an African Invasion”, publicada em janeiro de 2011, 

mostra-nos como a tentativa de compreensão dos gêneros é um exercício complexo, que 

deve levar em consideração o contexto no qual a música popular massiva está 

associada, o modelo de circulação implícito previsto no produto, o formato de áudio e 

suas possibilidades de distribuição. 

Rohter (2011) aponta a mudança de direção de gravadoras, blogs e fãs do indie 

rock para a música africana, uma nova tendência deste nicho musical: 
 
Onde quer que você olhe por esses dias, parece que o mundo indie rock está 
explorando sons africanos. Selos como Dead Oceans, Secretly Canadian e 
True Panther também começaram a lançar novas gravações de músicos 
africanos, estas ações começaram com americanos tocando sons africanos, e 
a música africana recebendo atenção regular do meio indie em web sites da 
Pitchfork, Mojo e The Fader (ROHTER, Larry. New York Times. 
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28/01/2011/ http://www.nytimes.com/2011/01/30/arts/music/30indieafrica. 
html?_r=1). 
 

A reportagem começa com a mudança para estes “novos sons” da gravadora 

Indie Sup Pop, um ícone do rock alternativo americano, que lançou bandas como 

Nirvana e Soundgarden, mas cujo grande lançamento de 2011 é o álbum “I Speak 

Fula”, de Bassekou Kouyate & Ngoni Ba, um grupo que toca com pequenos 

instrumentos africanos e canta em várias línguas do oeste africano. Rohter (2011) 

discorre que parte da alegria desta descoberta da música africana por parte dos fãs de 

indie rock é ter contato com a música feita no “lar ancestral de gêneros americanos 

como o jazz e o blues” (ROHTER, 2011). Para entender como a música de outro grupo 

africano, Good Ones, que teve recentemente lançado o álbum “Kigali Y’Izahabu”, pela 

Dead Oceans, pode ser apreciada no universo indie rock, a proprietária do selo fala em 

“simplicidade musical (...) vozes e guitarras sem amplificação, cantando e tocando em 

harmonias melodiosas” (ROHTER, 2011). Ao elencar estas características, a 

proprietária da Dead Ocean quer afirmar certa autenticidade, pouca utilização de 

instrumentos amplificados e uma valoração do caráter melódico da canção, possuindo 

também uma relação com a genealogia, a volta à África, fazendo referências à 

construção de uma tradição.  

Ao longo do texto, Rohter (2011) cita que uma das principais potências musicais 

descobertas pelos fãs e selos de indie rock americanos é o Mali, país que o jornalista 

considera poderoso musicalmente por ser “uma encruzilhada de povos nômades, o que 

resultou em uma inusitada mistura de cultura e estilos musicais” (ROHTER, 2011). As 

bandas africanas citadas por Rohter (2011) nos possibilitam perceber que o indie rock 

tem uma abertura na sua circulação que vai permitir que sonoridades estranhas ao rock 

como a destas bandas sejam aceitas e circulem no universo indie rock. Elas muitas 

vezes são aceitas pelo indie rock por seu caráter periférico, independência e por sua 

sonoridade inventiva, mas não podem ser consideradas indie rock. 

A reportagem de Rohter (2011) mostra que o interesse dos executivos de 

gravadoras, dos blogueiros e dos fãs de indie rock pela música africana começou em 

1997, com o relançamento da série Ethiopiques, da gravadora francesa Buda Musique. 
 
Originalmente gravados em 1960 e 1970, os discos possuem o tecladista e 
arranjador Mulatu Astatke, o cantor Mahmoud Ahmed e outros que surgiram 
a partir de bandas militares e policiais durante o reinado do imperador Haile 
Selassie. A música, Jim Jarmusch apresentou em seu filme de 2005, "Broken 
Flowers", mostra a influência do jazz, blues e música latina, mas também 
tem harmonias, ritmos e orquestrações que parecem quase sobrenaturais. 
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"Ethiopiques foi grandioso, muito influente, até mesmo como 
transformação", disse Jonathan Poneman, um dos fundadores do selo 
SubPop. "Não foi apenas uma grande coisa, mas colocou para fora algo de 
alta qualidade, que parecia bom e engajado. Foi uma combinação do exótico 
e do familiar, o tipo de avaliação, de bom gosto, e conseguiu um lugar 
definitivo na cultura e no tempo global que qualquer um adoraria ser capaz 
de fazer" (ROHTER, Larry. New York Times, 28/01/2011/ 
http://www.nytimes.com/ 2011/01/30/ arts/music/30indieafrica.html?_r=1). 
 

O jornalista, os entrevistados e os donos de selos fazem uma ligação direta do 

indie rock do final da primeira década do século XXI com os sons africanos inspirados 

inicialmente na coleção Ethiopiques (1969) − que tem entre os álbuns o volume 4, com 

o jazzista etíope Mulatu Astatke, fundador de uma mistura conhecida como ethiojazz93 − 

e colocam como representante do atual indie rock a banda norte-americana Vampire 

Weekend (Figura 2), formada por ex-estudantes94 da Universidade de Columbia, em 

Nova York (EUA), que, em 2008, lançou o álbum homônimo, produzido por eles 

mesmos, com forte influência da música africana e descrevendo uma mistura de gêneros 

como ska, reggae e rock, como “Upper West Side Soweto”, uma brincadeira com o 

bairro da classe alta em Manhattan (Upper West Side) e o bairro de Nelson Mandela, 

Soweto, que fica em Joanesburgo, na África do Sul. 

 

 
Figura 2 – Componentes da banda Vampire Weekend 
Fonte:http://www.tenhomaisdiscosqueamigos.com/2010/12/10/vampire-weekend-confirma-mais-dois-
shows-no-brasil/ 

 

                                                
93 Fusão do jazz e do funk americanos com a música nativa da Etiópia. 
94 Vampire Weekend é formada por Ezra Koenig (guitarra e vocal), Rostam Batmanglij (teclado), Chris 
Baio (baixo) e Chris Tomson (bateria e percussão). 
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A banda é considerada, por sites como Pitchfork, uma espécie de guia da música 

independente, como a nova banda de indie rock americana que reafirma suas posições 

dentro do gênero no segundo álbum, Contra, lançado em 2010: 
 
Eles são cross-culturais, cross-geracionais, enfim uma banda realmente nova. 
Considerando Contra como apenas seu segundo álbum, eles estão em uma 
posição invejável: Semipopular e sinceramente idiossincrático. Em termos de 
bandas indie de vanguarda, isso os torna mais digeríveis que o Dirty 
Projectors, mas também mais excitante do que o implacavelmente sofisticado 
Grizzly Bear (POWELL, Mike, Pitchfork, em 11/01/2010/ http:// pitchfork. 
com/ reviews/ albums/13807-contra/). 
 

A Vampire Weekend é forjada como novidade, como vanguarda, por estabelecer 

um encontro com os sons de países africanos, ao mesmo tempo em que dialoga com o 

pós-punk, com o rock cru, como em canções como A-Punk, que mescla ska e sopros, o 

que faz com que críticos e fãs percebam como um som inventivo, híbrido, uma 

atualização do indie rock, mas também estão presentes a pegada da guitarra como 

protagonista da música, a circulação por um selo independente, o britânico XL 

Recordings, a utilização de poucos instrumentos amplificados e o caráter melodioso das 

canções associadas a ideologia roqueira, como a autenticidade, a juventude, o 

cosmopolitismo.  

Ouvir os dois discos da Vampire Weekend é uma tentativa de compreender a 

transformação que o indie rock passa, já no final da primeira década do século XXI e 

início da segunda, com a inclusão de sonoridades como ska, afro-pop, calypso, reggae, 

pop e sons tradicionais sul-africanos. Se as bandas indies eram caracterizadas por serem 

basicamente um som 'branco', Vampire Weekend, mesmo sendo uma banda de garotos 

brancos, ricos, nova-iorquinos e intelectuais, mistura música 'branca' e 'negra' e deixa as 

guitarras com mais ritmo. Para Mike Powell, crítico do Pitchfork, é um desafio aceitar a 

Vampire Weekend como “o novo sinônimo para indie rock” (POWELL, Pitchfork, em 

11/01/2010/http://pitchfork.com/reviews/ albums/13807-contra/).  

O objetivo de apresentar a reportagem do New York Times (ROHTER, 2011) 

para a abertura deste último capítulo visa apontar como o gênero é dinâmico e sua 

reconfiguração é contínua, e o que qualifica uma banda como de indie rock  na primeira 

e na segunda década do século XXI não são as mesmas características do início da 

rotulação nos anos 1980 ou dos anos 1990. Ao ouvir a guitarra ritmada da Vampire 

Weekend em contraste com o som distorcido e cheio de microfonia da Sonic Youth, 

como podemos entender que críticos, fãs e músicos classifiquem as duas bandas como 

indie rock? Sabemos que as classificações podem configurar processos comunicacionais 
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que envolvem a apropriação de determinadas expressões musicais, no caso a Vampire 

Weekend mostra uma sonoridade inventiva, contemporânea, que usa instrumentos como 

zabumba, marimba e chocalho, com riffs ritmados que resultam em uma sonoridade 

percussiva, e neste caso o hibridismo, a inovação, a circulação por selos indies, a 

autonomia criativa, o cosmopolitismo são trajetos que, da forma como se articulam, 

posiciona a Vampire Weekend como rock e como independente. 

 

 

2 O indie rock antes era art rock – Velvet Underground 
 

Para entender o que passa a ser denominado como indie rock no final dos anos 

1980 e compreender por que as bandas selecionadas nesta pesquisa são assim 

classificadas, precisamos retornar ao ano de 1967. Nesse período, os Estados Unidos da 

América e boa parte do mundo ocidental viviam o hedonismo hippie, com a juventude 

interessada em experiências comunitárias, drogas, liberação sexual, ecologia e direitos 

iguais para mulheres, negros e homossexuais. Com a contracultura, vem à tona uma 

nova configuração cultural, diferente do padrão vigente, que adota novas formas de 

viver no planeta. O rock é a trilha sonora deste momento. Na cidade de Nova York 

(EUA), a banda Velvet Underground, formada por John Cale, Lou Reed, Sterling 

Morrison e MoTucker, lançava o seu álbum de estreia Velvet Underground and Nico 

(Figura 3), que tinha nos vocais de algumas canções a cantora alemã Nico. Considerado 

um marco para o rock (tanto quanto Sgt. Peppers, dos Beatles), mas um fracasso de 

vendas, o grupo apresentava canções que trabalhavam com o mínimo de instrumentos e 

muita experimentação melódica. A capa, uma banana enorme em um fundo branco, era 

assinada por Andy Warhol (que também produzia o grupo), artista-símbolo do pop art, 

que pensou na banana como uma forma de criar uma concepção fálica inspirada nas 

letras de Lou Reed sobre sexo.  
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Figura 3 – Capa do CD-ROM do álbum The Velvet Underground & Nico, da banda The 
Velvet Underground, com design de Andy Warhol  

 

Com turnê por pequenas casas nova-iorquinas, no vocal uma cantora que 

cantava com sotaque, a Velvet começava a forjar ali uma poética que influenciou 

artistas como David Bowie, The Stooges, o movimento punk e todas as bandas que 

começaram a surgir nos anos 1980 sob o rótulo de indie rock. Em entrevista, Bowie 

deixa claro a influência que o chamado “disco da banana” teve em sua vida: 

 
Eu ouvi o disco em Londres pouco tempo depois do lançamento. Não 
acreditava nos meus ouvidos. Era totalmente fora de moda, agressivo, sujo, 
excitante. Ninguém concordava comigo quando mostrava o disco e colocava 
para ouvir. As pessoas pediam para eu desligar o aparelho de som, ficavam 
chocadas. Londres, apesar de ser uma das principais cidades da época em 
qualidade de música, não estava preparada para aguentar aquilo. 
Sinceramente, nem eu sabia como gostava. Só sabia que pensava conhecer 
esse grupo (http://albunsclassicos.blogspot.com/2010/12/artista-velvet-
underground-album-velvet.html). 
 

A estranheza de Bowie estava na forma selvagem das melodias, no minimalismo 

das harmonias e em letras como de Heroin95, na qual Reed fala das sensações causadas 

pelo uso da heroína. O álbum foi um choque no meio da visão colorida do mundo 

hippie, com um produto do lado sombrio do submundo de Nova York (EUA). Um som 

lento, distorcido, urbano e marginal. Há nas melodias e nas letras uma inquietação, um 

ar soturno da vida e muita perversão sexual.  

                                                
95 “Eu não sei exatamente onde estou indo/Mas vou tentar ir ao Paraíso, se eu puder/Porque isto faz me 
sentir como um homem/Quando eu enfiar a agulha na minha veia/E direi a você que as coisas não são 
mais as mesmas/Quando estou apressado em minha corrida/E sinto como se fosse filho de Jesus/E acho 
que eu simplesmente não sei/E acho que eu simplesmente não sei”.  Fonte: www.vagalume.com.br. 
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O Velvet faz uma música cheia de experimentações arquitetadas por seus líderes 

John Cale e Lou Reed, que se colocavam contra o starsystem do rock. Os críticos viam 

sua música como nova, experimental, “artística”, considerada a vanguarda do rock, que 

traziam valores novos para o gênero. Bannister (2006) coloca que “o apelo do Velvet é 

usualmente definido como voltado para uma classe média branca formada por grupos 

boêmios, para os quais a arte é uma ideologia central” (BANNISTER, 2006, p. 44). Ao 

desafiar ideias tradicionais da performance do artista no palco, com projeções de vídeos 

durante os concertos, com ênfase para a simplicidade e o minimalismo das canções, ao 

ter músicas com letras inspiradas na literatura beat que estimulavam sentimentos sobre a 

tristeza, a decadência, a androgenia, os vícios, o Velvet quebrava uma tradição do 

machismo do rock e trazia para o gênero algo mais teatral, a performance da arte, 

valores que acabavam sendo associados pelo indie rock do final dos anos 1980. 

A importância do grupo para o indie rock está também na voz arrastada de Lou 

Reed, no estranhamento do som produzido por uso acentuado de feedbacks eletrônicos, 

que davam às canções uma paisagem urbana, valorizada pela base rítmica que se repetia 

de forma minimalista. E a viola executada por Cale, que tocava apenas uma nota com 

muitas distorções. Outro ponto importante é perceber que o disco foi pensando como 

uma obra de art rock, com as melodias casando perfeitamente com as letras e vendendo 

a ideia de histórias nova-iorquinas, sujas, artísticas, cosmopolitas, intelectuais. Em 

artigo sobre a banda, o site da revista norte-americana Rolling Stone explica sua 

importância para a história da música popular massiva. 
 
A última banda de Nova York − e, possivelmente, o mais influente de todos 
os grupos proto-punk − o Velvet Underground foi único entre os roqueiros 
dos anos sessenta, em sua crueza intencional, em seu sentido de beleza na 
feiura, e em suas letras sombrias. Durante a era do poder da flor, Velvet falou 
em termos inequívocos, da alienação social, do desvio sexual, das drogas, da 
violência e da desesperança, evocando a alegria e a destruição da vida urbana 
moderna. A música do grupo e sua atitude influenciaram o trabalho de David 
Bowie, New York Dolls, Patti Smith, Mott the Hoople, Roxy Music, os Sex 
Pistols, REM, Sonic Youth, Jesus and Mary Chain, e literalmente, milhares 
de outras bandas (http://www.rollingstone.com/ music/artists/the-velvet-
underground/biography). 
 

Ao apontar seu olhar para uma música que cria uma tensão com o rock 

hegemônico, a Velvet se posiciona no mercado como uma banda alternativa ao 

estabelecido, que faz uma música criativa, que está e se coloca em uma posição de 

distinção ao que é comercial, trazendo para si a ideia de autonomia criativa no rock que 

vai influenciar a cena de indie rock de todo o mundo a partir dos anos 1980, 
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solidificando um mercado de nicho. 

Esta valoração do Velvet exprime a forma como os integrantes do grupo 

percebiam o rock, compartilhavam os elementos básicos, mas buscava novas 

conotações e, de uma certa forma, preservavam sua essência sexualizada, rebelde e à 

margem das convenções sociais. Em entrevista a Bill Flanagan (1996), Lou Reed 

explica que: 
 
O meu interesse desde o tempo dos Velvets tem tido sempre a mesma estrela-
guia: a ideia de pegar o rock and roll, com todo o seu formato pop, e dar a ele 
uma forma adulta. Com temas adultos, abordados de forma a despertar o 
interesse de um adulto como eu. (...) Em primeiro lugar tem que ser rock and 
roll. De cima a baixo, uma boa canção de rock. Não um enxerto, uma 
mutação canhestra, bisonha. Tem que preservar a alma, a raiz do rock, ligada 
ao baixo, a bateria. 
Existe uma teoria segundo a qual todo bom rock pega a gente da cintura para 
baixo. A teoria diz mais, pelo que eu entendo. Diz que se você enxertar nele 
mais alguma coisa, o teu rock começa a gaguejar e a ficar menos rock, menos 
dançável, menos tudo: acaba perdendo a graça. Existe essa opinião. 
E também tem a minha opinião, segundo a qual quem faz a coisa direito pode 
ter tudo o que já tinha antes, mais esses outros níveis − se quiser. Pode ter um 
roteiro e, além disso, misturar uma série de coisas para quem estiver disposto 
a ouvir. Quem quiser, que ouça. Mas tudo isso tem mesmo que estar preso ao 
lance do rock and roll − isto é, nada de muito palavrório, nada de complicar 
com coisas que tiram a Malícia básica de um disco de rock (FLANAGAN, 
1986, p. 304). 
 

Pode-se perceber que Lou Reed reintegra aqui os valores básicos do rock, mas 

propondo elementos novos que vão conferir prestígio e demarcar a autenticidade do 

gênero através de simplicidade e a rebeldia, desde o seu surgimento nos anos 1950. Ele 

traz novidades, mas se afirma sempre como rock and roll, ele mostra como é importante 

se posicionar dentro do que considera a raiz do rock, o baixo, a bateria, a malícia, a 

simplicidade.  

O Velvet Underground incorpora marcas importantes que serão posteriormente 

reivindicadas pelo indie rock, como transitar pelo mundo das universidades, a produção 

musical vista como uma obra, uma posição contrária ao refinamento do rock 

progressivo, portanto uma volta às ideias mais tradicionais do rock e a reivindicação de 

uma articidade que valoriza um diálogo com a pop art, com a poesia, com uma boêmia 

artística, com a intelectualidade. O Velvet deixa com seu primeiro álbum (Velvet 

Underground & Nico) um legado para um tipo de rock que deseja se posicionar como 

uma expressão artística, de uma forma contestatória ao estabelecido, reivindicando para 

ele um outro lugar de tensão e diálogo, sem virtuosismo, mas essencialmente urbano, 

poético e cru. 
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Os anos 1960 do Velvet vão ecoar na segunda metade dos anos 1980, quando o 

rock vivia a ressaca dos pós-punk dos Sex Pistols e Ramones. Ao mesmo tempo, bandas 

como Velvet Underground voltavam a ser cultuadas por roqueiros interessados em 

misturar o som cru e a ideologia do “faça você mesmo” do punk rock com as 

experimentações sonoras de um rock de vanguarda feito pelo grupo de Lou Reed. A 

época era propícia com o barateamento de equipamentos de gravação e dos 

instrumentos, e a popularização do home studio. Neste ambiente, surge, em 1981, a 

banda nova-iorquina Sonic Youth, considerada a gênese do que começou a ser chamado 

de indie rock96, com uma sonoridade fundamentada em experimentações sonoras, 

muitas distorções, uso diferenciado das afinações das guitarras e que fazem uma 

ressignificação da filosofia punk do “faça você mesmo”, do barulho da The Stooges e 

do minimalismo da Velvet. O que vamos tentar entender, agora, é como começa a ser 

forjada a ideia do indie rock como um gênero a partir das obras de alguns artistas 

considerados pela crítica e pelos fãs fundamentais neste processo.  

Neste capítulo, nossa opção é refletir sobre a trajetória musical de quatro bandas 

entendidas por fãs, críticos musicais, blogueiros e músicos como indie rock e, desta 

forma, entender a importância do processo de rotulação para o processo de comunicação 

da música e sua sociabilidade. São relatos sobre obras musicais cuja preocupação é 

entender a produção de sentido do que é percebido como indie rock e sua inserção 

dentro da trajetória do próprio rock, para que possam ser entendidos os valores que 

fundamentam indie rock e que apontam porque determinadas bandas, críticos e fãs são 

comprometidos com o gênero. O que fortalece a discussão desta tese em torno do uso de 

classificações é que há uma necessidade de delimitação de espaço dentro da música 

popular massiva e do próprio rock para que determinadas produções musicais tenham 

sentido, e, para isto, importa qual a posição que cada banda e artista ocupa no universo 

da música. Portanto, quando uma banda e fãs afirmam que fazem parte do rótulo indie 

rock, eles vão delimitar valores, marcas sonoras, identidades, gostos que fazem parte de 

estratégias de posicionamento no mercado da música que se afinam com o que eles 

identificam como indie rock. 

Obedecendo aos critérios estabelecidos por marcas nas condições de produção e 

reconhecimento, as quatro bandas selecionadas são diversificadas, mas esta diversidade 

                                                
96 O termo surgiu nos anos 1980 no Reino Unido e nos Estados Unidos da América e era usado 
inicialmente para designar um som com origem no pós-punk, que usava meio de produção e distribuição 
independente dissociado das grandes gravadoras. 
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justifica-se por buscar uma compreensão de como se coloca a autenticidade para estas 

bandas em lugares (geográficos e simbólicos) diferenciados. Todas se posicionam 

dentro da lógica de tensão entre o processo criativo e a lógica mercadológica e sempre 

colocam o discurso da autonomia de seus trabalhos como fundamental no processo 

artístico, musicalmente adotam a postura de um rock tradicional, cru. Um dos objetivos 

é compreender como elas articulam estratégias de autonomia dentro do mercado de 

maneiras diferenciadas. Pensar o que é autenticidade para uma banda indie que está 

dentro de uma major ou numa pequena gravadora? O que é autenticidade para uma 

banda indie da Bahia, do Rio de Janeiro ou dos Estados Unidos da América? Quais as 

configurações de uma banda que circula de forma completamente independente de 

outra, que tem a poética independente, mas circula pelo mainstream? O que tem de 

indie e o que tem de rock? Qual o sentido de autonomia para estes artistas?  

 

 

3 As obras 
 

 

3.1 O barulho que é arte – Sonic Youth 
 
 
 
 

 
Figura 4 – Capa do CD-ROM do álbum Daydream Nation, da banda Sonic Youth –
1988 
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Álbum Daydream Nation  
Banda Sonic Youth  
Ano 1988  
Produção Sonic Youth e Nicholas Sansano  
Gravado e Mixado Estúdio Greene Street (Nova York)  
   
Canções Teen Age Riot 

SilverRocket 
"The Sprawl" 
"Cross the Breeze" 
"Eric's Trip" 
"Total Trash" 
"Hey Joni" 
"Providence" 
"Candle" 
"Rain King" 
"Kissability" 
Trilogy: 

 

 a) "The Wonder" 
 b) "Hyperstation" (letra/vocal Moore) 
 c) "Eliminator Jr." 

 

Thurston Moore e Lee Ranaldo formaram a Sonic Youth, com a baixista Kim 

Gordon, em 1981. A formação atual é Thurston Moore (vocais e guitarra), Kim Gordon 

(vocal, baixo, guitarra), Lee Ranaldo (vocais e guitarra), Steve Shelley (bateria), Mark 

Ibold (baixo, guitarra) (Figura 5). É também no início dos anos 1980 que surge a new 

wave, uma música melódica que valorizava as letras e um bom humor intelectualizado, 

usava sintetizadores e bateria eletrônica e tinha como representantes bandas como The 

Police, Elvis Costello, B-52s, Talking Heads. Era um rock com influência da música 

disco, do reggae e foi bem capitalizado com o surgimento da Music Television 

(MTV)97. No Reino Unido, a new wave teve uma versão mais sombria, com o gothic 

rock98 do Joy Division e The Cure. A década de 1980 é também marcada pelos sucessos 

Billie Jean (1982) e Beat (1983), de Michael Jackson. E com Madonna alcançando o 

topo das paradas com Like a Virgin, em 1984, que vendeu 20 milhões de cópias.  

                                                
97 A Music Television (MTV) surgiu em agosto de 1981, nos Estados Unidos, como um canal pago, 24 
horas no ar, executando videoclipes durante toda a sua programação. Relacionada à indústria fonográfica, 
que paga a programação financiando os clipes de seus artistas, ela se tornou o principal de canal de 
divulgação das gravadoras. 
98 O gothic rock foi influenciado pela música proto-punk da banda norte-americana The Velvet 
Underground e pelas experimentações sonoras do rock de vanguarda. 
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Figura 5 – Componentes da banda Sonic Youth. 
Fonte: http://troubledsoulsunite.wordpress.com/2010/10/18/sonic-youth-all-tomorrows-parties/ 

 

 

Moore e Ranaldo chegaram a Nova York (EUA) durante o auge do pós-punk, o 

que fez com que a dissonância de bandas como The Stooges99 fosse muito bem 

capitalizada pelo grupo, que descartou as batidas eletrônicas da new wave. O álbum de 

estreia da Sonic Youth, Confusion Is Sex, saiu dois anos depois de sua estreia, em 1983, 

com uma sonoridade influenciada pelo minimalismo da Velvet e o barulho da Stooges. 

A primeira faixa, (She’s in a) Bad Mood, começa com um som distorcido de guitarra, 

clima que toma conta de todas as nove faixas do disco original. A capa é um desenho 

feito por Kim e Thurston, em preto e branco, retirado do cartaz de um show, e apontava 

já o caminho escolhido pela banda de reconstruir novos sentidos para o rock, abrindo 

mais espaço para a guitarra e os efeitos produzidos com ela. A Sonic Youth busca um 

som regressivo do final dos anos 1960, inspirado na Velvet, usando o efeito no qual 

uma nota soa a maior parte do tempo em uma canção, criada a partir de um retorno da 

guitarra, feito antes por John Cale, em canções como Heroin. Ao mesmo tempo a banda 

incorpora a poética do "faça você mesmo" do punk rock, com gravações que soam em 

baixa fidelidade, feitas em um home studio, e com distribuição independente das 

                                                
99 Banda norte-americana de proto-punk formada no final dos anos 1960, liderada por Iggy Pop. Lançou 
dois discos, The Stooges (1969), produzidos por John Cale, do Velvet, e Fun House (1970).  
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grandes gravadoras. O crítico de música e escritor Greil Marcus escreveu no encarte do 

álbum: 
 
Em 1983, o Sonic Youth foi ao extremo que a maioria das outras bandas nem 
sabia que existia, de certa forma, eles emitiram um desafio para o resto da 
música pop. Como as coisas aconteceram, eles praticamente tinham que 
responder por si próprios (MARCUS, 1983, contracapa o álbum Confusion is 
sex). 
 

A resposta veio com o sexto álbum, lançado em 1989, Daydream Nation, pela 

Enigma Records100, saudado pela crítica de revistas como Rolling Stone, The Spin, New 

Music Express como a obra-prima da banda, uma tentativa de fazer um trabalho 

artístico dentro da indústria fonográfica. O disco foi gravado no Greene Street 

Recording, tendo como engenheiro de som e produtor Nick Sansano, que já tinha 

trabalho com grupos de hip hop, como Public Enemy. As gravações duraram três 

semanas, e o estúdio custou mil dólares por dia. A capa traz uma pintura de um quadro 

de Gerhard Richter chamada Kerze, feita em 1983. Na contracapa, uma foto da banda 

feita em agosto de 1988 por Michael Lavine. No álbum SY, mantém sua característica 

em utilizar uma grande variedade de afinações de guitarra pouco ortodoxas, e a 

utilização de objetos como baquetas e chaves de fenda para alterar o timbre dos 

instrumentos. 

Daydream Nation foi recebido por críticos e fãs como uma obra-prima por suas 

passagens instrumentais explosivas alternando com um som tenso e hipnótico, uma 

possibilidade de transformar o som punk com o minimalismo do rock da Velvet 

Underground. Para Leandro Fortino (2006), Daydream Nation é: 
 
A obra máxima do grupo é um épico do rock "indie" (e foi o último trabalho 
por um selo independente). "Daydream Nation" é irritantemente perfeito: traz 
guitarras rápidas e agressivas, climas hipnóticos e sonoridade que beira o 
sufocante (FORTINO, Leandro, Folhateen, Folha de S.Paulo, 10/07/2006, em 
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/folhatee/fm1007200614.htm). 
 

O disco, lançado em pleno governo do presidente republicano Ronald Regan101, 

traz diversas texturas e uma guitarra ruidosa, minimalista, com canções consideradas 

notáveis pela crítica, como as elogiadas Teen Age Riot e Silver Rocket. Robert Plamer 

(1989) escreveu na Rolling Stone: 
 

                                                
100 Gravadora americana independente focada em punk rock, rock alternativo, heavy metal, música 
eletrônica e jazz. 
101 Governo que defendia o livre mercado levando em consideração a competitividade que passou a ser 
conhecido como neoliberalismo, uma doutrina que objetivava diminuir o déficit público, a partir de ações 
como privatização de empresas estatais, diminuição de encargos sociais e o fim da inflação.  
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Daydream Nation dá a este quarteto influente o seu melhor fórum para 
demonstrar a ampla variedade harmônica, nitidamente afiado, habilidades em 
letras e a emocionante unidade absoluta que resultaram de sete anos do que o 
guitarrista e vocalista Thurston Moore chama de "Sonic Vida". As doze 
canções vão desde a força matriz pop de "Teen Age Riot", a linda "Candle", 
para o delírio ruidoso sujo de "Eric's Trip", a ambiciosa pintura panorâmica 
instrumental de "The Sprawl". E não esqueçamos que a Sonic Youth foi 
reequipada com o rock dos anos setenta, antes do resto do rock underground 
começar a tremer com as suas fixações dos anos sessenta. Não há em “Total 
Trash", uma ode de afluência ao metal pop descartável que não soariam 
terrivelmente fora do lugar em School's Out de Alice Cooper. 
Vocais de forma triunfante do guitarrista Ranaldo e da baixista Kim Gordon 
servem como folhas estimulantes para um canto mais pop de Moore. Gordon 
e o baterista Steve Shelley tornam o rock mais selvagem com cinéticas 
seções de ritmo. Moore pode estar reclamando que "não há lixo vagabundo 
na minha sala e meu lugar é rasgado / Eu adicionei outro amplificador, eu 
estou ficando doente", mas você quase pode vê-lo sorrindo enquanto ele diz 
isso, e por que não? Daydream Nation apresenta a guitar band americana 
definitiva dos anos oitenta, no auge dos seus poderes e presciência 
(PALMER, Robert, janeiro de 1989, Rolling Stone/ http: // www. 
rollingstone.com/ music/album reviews/daydream-nation-19890112). 
 

Como observamos no comentário acima, o álbum é colocado pelos críticos como 

um divisor de água no rock dos anos 1980, posicionando o desempenho da Sonic Youth 

como um diferencial no panorama pop que se estabelecia no pós-punk, trazendo 

visibilidade ao que passa a ser rotulado como indie rock. Para Nitsuh Abebe (2007), do 

site Pitchfork, Daydream Nation evidenciou a noção do que seria conhecido como indie 

rock: 
Este disco é um dos poucos que ajudaram a moldar a noção do que o indie 
rock americano pode significar potencialmente. É quase uma tautologia: fãs 
de Indie têm amor por Daydream Nation. Daydream Nation é parte de como 
nós nos definimos como fãs do indie (ABEBE, Nitsuh, Pitchfork, 
13/06/2007, em http://pitchfork.com/ reviews/albums/10326-daydream-
nation-deluxe-edition/). 
 

O som da banda é chamado de “a nova estética da cultura juvenil” que associou 

a energia punk com a desilusão política do final dos anos 1980, com ascensão da direita 

nos Estados Unidos da América e a implantação de uma política neoliberal.  

A canção Teenage Riot, que abre Daydream Nation, é um hino deste momento. 

Ela começa com um solo de guitarra minimalista, repetitivo, vocais no fundo quase 

impossíveis de ser compreendidos, palavras sussurradas pela vocalista e baixista Kim 

Gordon por cerca de 1’20’’. Depois entra uma guitarra acelerada e ruidosa e o vocal 

relaxado de Thurston Moore para falar dos tumultos adolescentes em 6’20’’. Para o 

jornalista e crítico musical Carlos Eduardo Lima (2009), a canção é a marca de uma 

época, de um espírito juvenil, de uma outra forma de tocar guitarra. 
 
Alguns discos e alguns anos depois, o Sonic Youth lançou um álbum duplo, 



 

 

163 

 
 

chamado Daydream Nation, no outono setentrional de 1988. Isso equivale à 
nossa primavera. A primeira música do lado A do primeiro disco (estranho 
situar geograficamente a música no disco, mas, enfim, eram outros tempos) 
chamava-se "Teen Age Riot". Nesta canção, de mais de seis minutos de 
duração e na qual a barulheira celestial de Ranaldo e Moore é inserida num 
contexto mais formal de canção, sem, no entanto, perder o teor abrasivo, está 
a história das vidas adolescentes que viriam depois. Ou melhor, que se 
veriam num espelho de música e viriam depois. 
Já operantes na época, Black Flag, Replacements, Hüsker Dü e Pixies não 
foram capazes de fazer nada parecido e eram as únicas e secretas esperanças 
da América para o rock. O "ruído adolescente no estádio", o mito do show de 
rock perfeito, a redenção num air guitar de oito braços, tudo estava a ponto 
de nascer e veio no ventre de "Teen Age Riot". É possível imaginar centenas 
de pessoas ouvindo isso pelo rádio, nos campi das universidades da América 
e não entendendo como era tão simples já estar em 1991 ou 1992, ainda em 
pleno 1988. Dá para ver as pessoas pensando em comprar uma guitarra, em 
aprender a não tocá-la, a largar as coisas opressoras para traz simplesmente 
passando na frente delas. Dá para ver as estradas empoeiradas, os carros indo 
e vindo numa autoestrada, talvez a mesma que o AC/DC trilhou em Back In 
Black, da qual os jovens tocadores de guitarras e fazedores de riffs retornam 
transformados (LIMA, Carlos Eduardo, em 17/06/2009, http:// 
www.interney.net/blogs/blogdocel/?s=sonic+youth&submit=Go). 
 

Riffs de guitarras cheios de barulhos e microfonias, uma voz sussurrante de Kim 

Gordon, depois a voz relaxada de Thurston Moore são aspectos que foram absorvidos 

dentro de uma sonoridade que passaria a ser classificada como indie rock e que estão 

nesta canção e neste álbum. Para Abebe (2007), ao lado de lançamentos de bandas 

como My Bloody Valentine, Dinosaur Jr. e Pixies, o álbum do SY definiu “o 

vocabulário do indie rock” ao transformar “barulho em arte” com suas guitarras 

ruidosas e sujas.  

O indie rock herda seu nome dos selos independentes, que têm como premissa 

uma autonomia criativa, mas também a partir do Sonic Youth incorpora elementos 

como guitarras distorcidas, acordes e vocais minimalistas, letras intelectuais e uma 

produção feita em baixa fidelidade, usando equipamentos e instrumentos baratos, com 

gravações feitas em home studios, uma circulação por um circuito fora do mainstream, 

inspirada em bandas dos anos 1960, como Velvet Underground, e na busca da 

autenticidade do folk-rock de Bob Dylan. O Sonic Youth também resgata para o indie 

rock as capas feitas por artistas, como fez o Velvet Underground. Em Daydream 

Nation, a capa é a pintura intitulada Kerze, um quadro de Gerhard Richter102, que é 

traduzido para Cadle103 (vela), nome de uma das canções do álbum. A capa tem como 

                                                
102 Gerhard Richter é um artista alemão cuja produção artística pode ser inserida em três categorias: 
figurativa, isto é, todas as pinturas são baseadas na fotografia ou na natureza; construtivista, trabalho mais 
teorético, como tabelas de cor, painéis de vidro e espelhos; abstracta, quase todo o trabalho realizado 
desde 1976 excepto naturezas-mortas e paisagens (wikipedia.com). 
103 “É seguro dizer, vela/ Hoje à noite é o dia, vela/ O vento de longe, vela/ Nunca pensei que veria uma 
star dog caindo” (Trecho de Cadle). Fonte: www.vagalume.com.br. 
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base uma foto que o artista fez de uma vela acesa em um fundo branco e preto. Ao usar 

esta imagem, a banda faz uma associação com um tipo de público que valoriza a 

interação da música com as artes visuais e propõe um jogo com quem consegue acessar 

que ali está o diálogo com o trabalho de um artista visual. 

Antes de gravar Daydream Nation, Sonic Youth lançou em 1986 o disco Evol, e 

canções como Marilyn Moore viraram ícones da década de 1980. Um ano depois veio 

Sister, e canções como Schizophrenia já mostravam um arranjo elaborado nas guitarras 

ruidosas. Crítica e fãs elegeram Daydream Nation como a obra-prima da banda nova-

iorquina pelas influências da Velvet Underground e, sobretudo, pelos solos ruidosos de 

guitarra.  

A resenha que saiu no site de rock e metal Whiplash faz uma análise da história 

do disco e sua importância para o rock: 
 
Nunca as guitarras de Lee Ranaldo e Thurston Moore timbraram tão bem, e 
sua combinação é tão orgânica que cada guitarra parece preencher lacunas 
deixadas pelas outras nas canções que compõem o disco. Cada riff, cada solo 
tudo parece ter sido propositalmente encaixado, fazendo com que as músicas 
deste disco soem bastante coesas, apesar das múltiplas camadas sonoras. 
Além disso, as composições exalam um frescor e um sentimento de revolta 
de uma geração cada vez mais sonada pela MTV e pelo Rock Comercial (que 
começava a tomar conta das paradas de sucesso naquele período) e em 
conflito com uma sociedade que tinha cada vez menos a ver com os anseios 
da juventude. De modo que o álbum em si pode ser considerado como uma 
verdadeira “radiografia” da juventude daquela época, razão pela qual a Sonic 
Youth é uma das bandas mais representativas do rock do fim dos anos 80 e 
início dos anos 90.  
As composições do álbum permanecem atuais até o dia de hoje e, como já 
citado anteriormente, retratam bem as dificuldades de ser jovem em pleno 
fim de século XX e início do século XXI, abordando temas tão ricos e 
variados como os medos, a paranoia, o sexo, a ficção científica e a solidão 
(também tratados com uma abordagem mais futurística no clássico gélido e 
cerebral “Ok Computer” de 1997 da banda inglesa Radiohead) com um 
lirismo cativante. “Daydream Nation” reúne influências variadas que vão 
desde o já citado Velvet Underground até o lirismo folk do canadense Neil 
Young, passando pelos mais variados estilos musicais, e ainda hoje se mostra 
um álbum complexo, perfeccionista e cuja execução fora planejada em seus 
mínimos detalhes. Para perceber a importância histórica deste disco, basta 
citar que, em 2006, ele entrou para o “Library Of Congress’ National 
Recording Registry” como um importante documento histórico que retrata o 
modo de vida nos EUA. 
Apesar de todo o sucesso de “Daydream Nation” mundo afora, o álbum teve 
uma baixa receptividade no mercado consumidor devido a uma péssima 
divulgação do lançamento por parte da gravadora, este fato junto com 
disputas por direitos autorais levou o grupo a abandonar gravadora ER e 
assinar com um selo grande a Geffen (a mesma que produziu os primeiros 
álbum do Nirvana em 1989). Desta união nasceriam dois ótimos discos do 
rock dos anos 90: “Goo”, que cumpriu bem o papel de suceder um clássico 
do quilate de “Daydream Nation”, e o grandioso “Dirty”. Este último talvez o 
maior sucesso comercial do grupo, que trazia as canções da Sonic Youth 
mais conhecidas do grande público, “100%” e “Sugar Kane”, cujos clipes 
foram largamente veiculados em canais de música como a MTV 
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(RODRIGUES FILHO, Elias/ 16/11/10/Whiplash/ 
http://whiplash.net/materias/db/118822-sonicyouth.html). 
 

O que se percebe é que aqui entra em vigor um sistema de valores e ideias que 

passa a ser compartilhado por um grupo social. A resenha aponta que a Sonic Youth vai 

de encontro a um grupo que tem uma certa hegemonia dentro da música popular 

massiva, que o crítico chama de rock comercial. Para Rodrigues, o álbum do grupo 

nova-iorquino constrói outro tipo de relação com o público, diferente dos padrões 

hegemônicos, e isto é feito na forma experimental, distorcida, que está nos seus solos de 

guitarra, nas letras que abordam solidão, medo, sexo, paranoias, temas que representam 

a juventude norte-americana dos anos 1980. Também podemos perceber que colocar a 

Velvet Underground como influência da Sonic Youth mostra que o grupo busca uma 

posição de ir contra o rock hegemônico, buscando referências em bandas que usam o 

rock como uma expressão artística. 

A Sonic Youth é uma banda, segundo a crítica, que preserva sua criatividade, 

suas experimentações musicais, colocando-se como independente. Os ruídos estranhos, 

as tessituras dissonantes criaram uma atmosfera singular em Daydream Nation e na 

história da música popular massiva. O controle criativo, o circuito de college radios, o 

barulho, a qualidade dos riffs de guitarra, a experimentação cercada por melodias bem 

definidas são características apontadas em Daydream Nation e na Sonic Youth que se 

tornaram marcas do que passou a ser classificado como indie rock no final dos anos 

1980. Em uma entrevista ao site Pitchfork, Thurston Moore, guitarrista, vocalista e 

compositor da SY, explica parte do processo de confecção de Daydream. 
 
Esse tempo foi realmente uma espécie de momento de transição. Estávamos 
saindo do trabalho em uma série de situações. Não sabíamos onde estávamos 
indo. Não houve "vamos fazer isso". Não havia um plano, mas nós sabíamos 
que queríamos romper com as limitações de um único LP. 
Nossos compositores estavam vindo de vários lugares diferentes: o Feelies, 
os Stooges, Bush Tetras, Public Image Ltd. Havia tanta coisa acontecendo, 
mas tudo era sobre a canção. "Ok, é tudo sobre a música, o que está 
terminando, e o que podemos expandir com ela" (21/06/2007, em http:// 
hi.baidu.com/sonicyouthclub/blog/item/530388effe748e14fcfa3c52.html). 
 

Esta expansão experimentada em Daydream Nation trouxe para o rock muita 

dissonância e distorção das guitarras, uma bateria com acento jazzístico, um baixo 

rudimentar, o que fez com que se percebesse ali uma reinvenção dos sons do rock, 

surgindo ao redor da Sonic Youth a aura de uma banda, que criou uma marca exclusiva 

dentro do rock. Fortino (2006) observa que: 
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Desde 1981, quando gravaram seu primeiro vinil (o EP "Sonic Youth", 
lançado em 1982), em nenhum momento os integrantes desta banda cederam 
às exigências do mercado pop rock. E nunca o quarteto nova-iorquino Sonic 
Youth abriu mão de seu radicalismo na distorção e na experimentação de 
acordes inéditos no rock (FORTINO, Leandro, Folhateen, Folha de S.Paulo, 
10/07/2006, em http://www1.folha.uol.com.br/fsp/folhatee/ 
fm1007200614.html). 
 

Ao mesmo tempo, a banda gravava com selos independentes, fazia gravações 

em low-fidelity, circulava suas músicas em college radios, fazia referência ao folk de 

Neil Young e ao minimalismo da Velvet Underground. As canções eram ouvidas pelos 

jovens norte-americanos, tinham letras que mostravam como a atual direção do 

neoliberalismo econômico conservador tomada pelos Estados Unidos da América 

diferia da cultura jovem do país. 

Entretanto, com uma má distribuição, Daydream Nation não chegou às lojas, e a 

Sonic Youth se transferiu para uma gravadora major, a Geffen, em 1990, mas não sem 

antes garantir no seu contrato o controle criativo do trabalho, porque, para o indie rock, 

autonomia criativa é independência, mesmo estando em uma major. Em 2009, a banda 

volta a assinar com um selo independente, Matador, pelo qual lançou The Eternal. Em 

entrevista à revista Rolling Stone, Moore explica a volta da banda à independência. 
 
Os últimos quatro ou cinco discos que fizemos ficaram muito comprometidos 
por essa situação das grandes gravadoras. É ótimo voltar a ser independente". 
Falando com a Billboard, Moore contou que chegou a planejar um álbum 
maior e mais experimental para agradar à Universal, mas que, com o negócio 
com a Matador sendo fechado, a ideia foi por água abaixo, permitindo 
liberdade de criação ao líder do grupo na composição do novo disco (Rolling 
Stone, 14/09/2008, em http://www.rollingstone.com.br/secoes/novas/noticias/ 
3487/). 
 

Considerada uma espécie de antecessora do Nirvana, a Sonic Youth nunca foi 

uma banda de grandes vendagens, nem de grande sucesso, mas "eles têm sido a banda 

top da cena indie” (MASON, Jack, SPIN, Julho de 2009). Como contraponto ao 

mercado hegemônico do próprio rock, que muitas vezes se aproxima do pop, 

trabalhando com sucessos descartáveis, a Sonic Youth se afirma como uma banda de 

catálogo, e isto está diretamente conectado à ideia de obra. Portanto, uma obra, ao 

contrário de um produto descartável, permanece como referência tanto ideológica como 

mercadológica. Mesmo que não venda tanto na época do seu lançamento, como em 

Daydream Nation, ela permanece no mercado por mais tempo. 
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3.2 Indies para sempre – Pelvs 
 

 
Figura 6 – Capa do CD-ROM do álbum Península, da banda Pelvs –  2001 
 

 
 
Álbum Península 
Banda Pelvs 
Ano 2001 
Produção Pelvs 
Selo Midsummer Madness 
Gravado e mixado Estúdio Freezer (Rio de Janeiro) 
  
Canções Even If The Sun Goes Down (I'll Surf)/Backdoor 
 Equador 
 The New One 
 Acid AL/ After Shave 
 Barbecue 
 Abrasive Song 
 Freddycar 331 
 She’s Never Had A Drink 
 Still P.G. 
 Sun Of A Beach 
 Ricardo 

 

Nos anos 1990, o Brasil vive a ressaca do chamado BRrock, o rock brasileiro 

que surgiu nos anos 1980, feito por jovens brancos de classes média e alta, bem-

informados, pós-ditadura militar, que teve como destaque bandas como Barão 

Vermelho, Titãs, Paralamas do Sucesso, RPM, Legião Urbana. A década coloca o rock 
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produzido no Brasil entre os grandes sucessos da música brasileira, e, nos anos 1990, 

essas bandas começam a assimilar a influência da MPB nas suas canções.  

O rock torna-se mainstream no Brasil. Para se contrapor ao rock estabelecido no 

País, pequenas bandas começam a surgir tendo como característica marcante cantar em 

inglês, reivindicando que a métrica104 do rock não possibilitava ser cantado em 

português. Como o indie rock sempre se posiciona independente em relação ao outro, 

ele se coloca em contraposição ao BRrock. Pelvs tensiona com o rock brasileiro 

hegemônico porque seu tensionamento nunca é com sonoridades externas ao próprio 

rock, esta é sua grande referência, o outro. Ao se construir, o indie rock brasileiro 

precisa se diferenciar do rock brasileiro mainstream. Shuker (1998) observa que 

normalmente o rock independente, apesar do seu cosmopolitismo, associa-se a um local 

que possa viabilizar sua produção dentro daquele cenário musical, como rádios, selos 

independentes, universidades, casas de shows. 

Da gênese do indie rock brasileiro, a única em atividade na segunda década do 

século XXI é a carioca Pelvs, que, regularmente, faz shows e lança novos trabalhos 

apostando em uma obra musical. A banda surge no Rio de Janeiro em 1991, no período 

pós-BRrock, e tem na sua primeira formação Gustavo Seabra (guitarra, voz), Rafael 

Genu (baixo), Dodô Azevedo (bateria) e VRS Marcos (guitarra). Após entrada e saída 

de novos integrantes, desde 2006, a Pelvs tem quatro guitarras e um tecladista (Figura 

7). Em 1994, lançaram, pelo selo independente Rock It/EMI, seu primeiro trabalho, 

Peter Greenaway’s Surf. Gravado durante três dias em um estúdio de 28 canais, o 

primeiro álbum tem uma sonoridade caseira, muitas referências à surf music e ao noise 

em suas 21 faixas. Em 1996, fecham com o selo Midsummer Madness105, em 1996, 

onde fizeram os outros álbuns: Members to Sunna, lançado em 1997, gravado no 

Estúdio Freezer, dos músicos da banda Gustavo e Dodô; Península, de 2001, e 

Anotherspot, em 2006. Todos foram produzidos pela própria banda. 

 

                                                
104 “Organização de notas numa composição ou passagem, no que diz respeito ao andamento, de tal forma 
que uma pulsação regular feita de tempos possa ser percebida e a duração de cada nota medida em termos 
desses tempos. Os tempos são agrupados regularmente em unidades maiores, chamadas compassos 
(SADIE, 1988, p. 600). 
105 Selo independente carioca que começou em 1989 como um fanzine, em 1991 começou a lançar 
coletâneas com cassetes e, em 1994, tornou-se uma gravadora de música independente. Atualmente o selo 
trabalha com cerca de 50 bandas. O selo é coordenado pelo seu fundador, Rodrigo Lariú. 
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Figura 7 – Componentes da banda Pelvs 
Fonte: http://tramavirtual.uol.com.br/pelvs 

 

Elogiado pela crítica cultural que cobre o rock independente brasileiro, o álbum 

Península colocou a banda em lugar de destaque no indie rock nacional, com 

comentários dos principais críticos de rock independente do País e a presença em 

turnês, como a abertura de shows do Teenage Fanclub, no Nordeste, e da banda Luna, 

no sul do Brasil. O jornalista Alexandre Matias, em seu site O Esquema, colocou o 

álbum como um dos 25 discos fundamentais para o indie rock brasileiro.  
 
Uma obra-prima do indie nacional, Península soa como todos os 
independentes querem soar: profissa, autêntico, despreocupado e livre, como 
se o mercado de discos brasileiro permitisse isto. Se ele não permite, a deixa 
fica para o indie (MATIAS. O Esquema, 23/03/2006, em http:// 
www.oesquema.com.br/trabalho sujo/2006/03/23/indie-25.html). 
 

Matias (2006) coloca a Pelvs como um dos representantes mais sólidos do indie 

rock produzido no Brasil, com liberdade criativa, ocupando um espaço de resistência 

dentro do mercado de música. O álbum Península é visto por Matias como fundamental 

para a passagem do indie rock brasileiro para um outro patamar, o que significa gravar 

em bons estúdios, ter qualidade, sem perder a autonomia artística. A banda também é 

vista como aquela que tem uma trajetória intocada em relação aos valores que acredita: 

é cada vez mais profissional, mas mantém a liberdade artística e consegue estar há 20 

anos como uma das principais representantes de um mercado de nicho que é o indie 

rock. O crítico musical Artur Dapieve corrobora esta preservação da Pelvs quando 

coloca que a banda tem 14 anos de história e torna isto um “elogio para ela própria: ela 
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continua independente após todo este tempo” (DAPIEVE, 2006). Podemos perceber que 

a liberdade artística é valor para a banda, que conserva a sua independência reforçando 

os ideias do indie rock de autonomia, liberdade criativa e, desta forma, mantém-se 

dentro de um mercado de nicho. 

Não podemos deixar de mostrar também como a própria banda valoriza 

determinados aspectos na sua trajetória, que são ratificados por críticos e fãs, como a 

durabilidade em um meio tão suscetível, a manutenção da qualidade dos álbuns e se 

mostrar fora do mainstream. Dodô, baterista da banda, em texto que escreveu para o site 

O Esquema, do jornalista Alexandre Matias (2010), faz uma apologia a um chamado 

espírito perdedor106: 
Pelvs é a única banda ainda viva de uma geração de perdedores consagrados 
− as bandas que cantavam em inglês, no Brasil, na década de 90. Para mim, a 
maior e melhor geração do rock brasileiro até hoje. Para mim, chato de 
galochas, rigoroso para caramba com isso de ser uma banda brasileira, nós, 
da Pelvs, ganhamos nisso também (DODÔ, 19/11/2010, O Esquema − 
http://www.oesquema.com.br/trabalhosujo/2010/11/19/os-perdedores.htm). 
 

A postura de perdedor significa um certo purismo em se colocar em uma posição 

de não-cooptado, de se manter fazendo rock independente há 20 anos, adotar uma 

postura contrária às grandes gravadoras e não se dobrar às necessidades do mercado de 

música; entretanto, sabemos que esta é uma posição que diferencia a banda dentro do 

universo do rock brasileiro hegemônico e faz com que tenha um destaque para os 

consumidores de indie rock.  

Na fala do guitarrista Gordinho, fica claro como é importante para eles explicitar 

que trabalham sem pressões e que esta posição é fundamental para a trajetória musical 

da banda dentro do mercado de indie rock nacional: 
 
A Pelvs sempre trabalha sem pressão para entregar um disco novo, então 
acabamos demorando muito para gravar, mixar e finalizar. Talvez se não 
tivéssemos tanto tempo, o resultado seria totalmente diferente. Não sei se 
melhor ou pior. Quanto à mudança na sonoridade ao longo dos anos, é muito 
natural. Gosto de pensar que existe uma evolução desde o primeiro disco até 
o "anotherspot", e isso acontece porque nós, pessoalmente, mudamos e 
vamos incorporando outras referências com o tempo. O fato de nós termos 
ganho segurança no estúdio faz bastante diferença também, já que sempre 
produzimos os discos sozinhos. Agora, a forma como o som da Pelvs mudou 
de um disco para outro na minha cabeça é a seguinte: O "Peter Greenaway's 
Surf" é um disco muito cru, feito por adolescentes sem nenhuma experiência. 
O "Members to Sunna" é o disco em que a Pelvs descobriu o estúdio. Muitas 
ideias e muitos recursos, mas faltava um pouco de controle sobre o resultado. 
No "Península", a ideia foi domar esses instintos de usar todas as ideias que 

                                                
106 É importante lembrar que o termo loser (perdedor, em inglês) virou uma referência para aqueles que 
não se dobravam ao “sistema”. A canção Loser, do cantor norte-americano Beck, tornou-se um hino da 
chamada Geração X dos anos 1990. 
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aparecem. Isso aliado a mais experiência no estúdio fez um disco mais 
redondo. A gente tentou não ser tão certinho no disco novo. Tentamos ousar 
mais. Usamos bateria eletrônica em algumas faixas, gravamos músicas mais 
longas e com mais detalhes. A ideia é que o disco não seja tão imediato, mas 
que as pessoas possam descobrir coisas diferentes a cada audição (COSTA, 
Marcelo, Scream & Yell, 30/11/2006, em http:// colunistas.ig.com.br/ 
revoluttion/2006/11/30/o-cd-ainda-nao-morreu-mas-vai-morrer/). 
 

Há uma reiteração da postura de uma banda que acredita na sua autonomia 

criativa para desenvolver uma obra musical e para se afirmar como um diferencial no 

indie rock brasileiro, um grupo dedicado aos valores de autenticidade que são vistos por 

críticos e fãs como traços produtivos do ponto de vista da resistência ao estabelecido, 

porque é preciso também este reconhecimento da resistência pelos membros da 

sociedade (FREIRE FILHO, 2007).  

A autonomia do indie rock é sempre vista como sinônimo de qualidade e como a 

afirmação de uma identidade do que é o indie rock brasileiro, como coloca Lúcio 

Ribeiro (2001) ao comentar o álbum Península: 
 
Grande toque brazuca é "Península", disco da banda carioca Pelvs, o terceiro, 
recém-lançado. Rock'n'roll bem-feito, produção caprichada. Voz, baixo, 
bateria e guitarra tudo no lugar certo. Mas já que esse papo de produção não 
basta, as músicas, cantadas em inglês, são bem boas na maioria, 
principalmente a que abre o CD: "Even If the Sun Goes Down (I'll Surf)". Se 
você não encontrar em loja, sai por R$13 no site da Midsummer Madness, a 
gravadora do Pelvs (RIBEIRO, Lúcio, 16/05/2001, em http:// 
www1.folha.uol.com.br/folha/pensata/ult512u14.shtml). 
 

Pelvs tem autonomia no processo criativo dos seus álbuns, tanto que eles são 

produzidos pela própria banda. Ao mesmo tempo, mantém um nível de 

profissionalização, o que faz com que a banda seja encarada como um produto sério, 

bem elaborado, que a destaca dentro de um mercado de nicho, que é o indie rock, como 

coloca Rodrigo Lariú (2009), do selo Midness: 
 
O que é “dar certo” para você? Quem “deu certo” nos anos 90? O 
Virguloides? Os Raimundos? O Planet Hemp? Pro MM “dar certo” não é 
vender 1 milhão de cópias, aparecer na TV e tocar no rádio. Pro selo “dar 
certo” é gravar músicas boas e fazer com que as pessoas interessadas naquela 
música boa escutem. Se forem 7 pessoas que gostam daquele tipo de som, 
mas eu conseguir fazer com que as 7 pessoas escutem a música e gostem, pra 
mim isso é “dar certo”. Neste sentido, a Pelvs deu e dá muito certo 
(MORAES, Hugo, 26/12/2009, http://www.oinimigo.com/blog/? p=3483). 
 

Para a banda 'dar certo', não é vender muitos discos, nem ter seus shows lotados, 

mas, sim, fazer um produto de qualidade e que seja consumido por quem compreenda 

aquela música. Há uma disputa por prestígio que é caro para as bandas que são 

classificadas como indie rock: uma compreensão do que é relevante para este rótulo, o 
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que significa ter o respeito daqueles que são autorizados a entender aquele tipo de 

música que está ligado às sonoridades, mas, principalmente, a uma ideologia que 

acentua o controle sobre a sua produção. 

Na Pelvs, percebemos que o indie rock brasileiro mantém características comuns 

das bandas com a mesma rotulação nos Estados Unidos da América, Canadá, Grã-

Bretanha. Entretanto, apesar destes aspectos globais do indie rock, bandas como a 

carioca Pelvs mantêm aspectos locais, como a influência da surf music, já que são de 

uma cidade de praia como o Rio de Janeiro. Em Península, percebemos as guitarras 

melodiosas dialogando diretamente com a surf music, uma das principais referências na 

obra musical da banda carioca. O álbum também traz melodias sofisticadas, bem-

acabadas, mesclando com canções mais dissonantes. Usam-se violões, gaitas, órgãos 

Hammond e muito feedback, em um disco melodioso, um rock praieiro. Há também 

espaço para o hibridismo característico de bandas que circulam como indie rock, e as 

canções mesclam surf music com bossa nova, jazz e inspirações de Beach Boys e 

Pavement. E mantém uma das principais característica do indie rock brasileiro dos anos 

1990: compor e cantar em inglês, coisa que a Pelvs faz nas 13 faixas de Península.  

Ouvindo o primeiro disco da Pelvs, Peter Greenway Surf, e comparando com 

Península, percebe-se uma mudança sonora; enquanto Peter... é experimental com a 

guitarra distorcida, voz modorrenta de Gustavo, passando sensações como melancolia e 

tristeza, em Península, a guitarra continua sendo o elemento fundamental e também são 

mantidos os riffs distorcidos e a voz arrastada e desafinada de Gustavo, mas há uma 

preocupação com os arranjos e com a gravação, inclusive com o uso de trompete. Para o 

crítico Marco Antonio Barbosa, os músicos da Pelvs conseguem fazer indie rock 

brasileiro: 
 
O disco tem a cara deles, especialmente por seu clima ensolarado, típico da 
Cidade Maravilhosa. Só por refutar os clichês de "guitar-band-deprimida-
com-vontade-de-estar-em-Londres", a Pelvs já ganha pontos. Soam mais 
brasileiros do que certas bandas − as mesmas que julgam ser "autênticas" por 
atirar tambores de maracatu em meio a um funk-metal mal-ajambrado, ou 
coisa que o valha (BARBOSA, Marco Antonio, Clique Music, 
http://cliquemusic.uol. com.br/discos/ver/pelvs/Península). 
 

A Pelvs é vista como uma representante legítima do indie rock nacional por se 

posicionar de forma independente ao poder hegemônico do rock produzido no Brasil, 

mas também por captar influências locais da cidade onde vive, sem regionalismos. 

Jornalistas brasileiros especializados em indie rock percebem que o álbum é visto como 

a fundamentação de um indie rock nacional que tem referências em bandas como Velvet 
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Underground e Pixies, diálogo com a surf music, produção própria, uma música que 

consegue fazer um diálogo com as distorções e refrões mais pops, guitarras distorcidas, 

insistência em cantar em inglês, mesmo que isso restrinja seu público, e, 

principalmente, a ideia de construir uma obra musical. 

No site Amor Louco, feito por fãs e especializado em indie rock, há a seguinte 

definição para Península: 
 
É o melhor disco da Pelvs, a obra-prima da banda, periga ser o melhor disco 
de indie rock já feito por esses lados. Melodias superapuradas e uma 
sequência de músicas espetaculares (Amor Louco, 27/12/2008, 
http://amorloucobr.blogspot.com/). 
 

É interessante notar que a banda é vista como uma espécie de referência da 

afirmação do indie rock brasileiro, pela sua autonomia criativa, pela valoração de 

sonoridades importantes ao rótulo, como guitarras distorcidas, canções melodiosas, 

letras que abordam um universo urbano, mesmo a forte referência com a surf music. É 

uma banda importante de uma cena local, Rio de Janeiro, que canta em inglês; e cantar 

em inglês é se afirmar dentro do indie rock global, não fazer restrições para alcançar um 

grande público e se colocar como independente do rock brasileiro mainstream. Ao 

longo das duas décadas de carreira, a Pelvs é vista por fãs, críticos culturais, músicos, 

blogueiros, produtores como uma das principais referências do indie rock brasileiro, e 

esta posição é consolidada com os valores que a banda compartilha, que são ideias do 

indie rock e que fazem do rótulo mais um produto do mercado de música. Pensando na 

Pelvs e na Sonic Youth, percebemos que a trajetória das duas bandas tem semelhança 

pela longevidade no cenário indie rock e por se manter como alternativa aos padrões do 

rock hegemônico. 

 

 

3.3 O indie vira mainstream – The Strokes 
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Figura 8 – Capa do CD-ROM do álbum Is This It?, da banda The Strokes – 2001 

 
 
Álbum Is This It? 
Banda The Strokes 
Ano 2001 
Produção Gordon Raphael 
Gravadora RCA Records 
Gravado e mixado Transporterraum NYC 
  
Canções Is This It 
 The Modern Age 
 Soma 
 Barely Legal 
 Someday 
 Alone, Together 
 Last Nite 
 Hard to Explain 
 New York City Cops 
 Trying You Luck 
 Take It or Leave It 
 

 

Um riff de guitarra rápido cru, desalinhado, um convite quase irresistível para 

dançar, a bateria entra e o som fica sujo e desconcertado, a voz de Julian Casablancas 

arrastada, desleixada, distorcida, cantando: “Last night she said/Oh, Baby, I feel so 

down/Oh, and turned me off/When I feel left out/So I, I turned around/Oh, baby, I don't 

care no more/I know this for sure/I'm walking out that door”107. Era janeiro de 2001 e o 

                                                
107 Noite passada, ela disse/Ah amor eu me sinto tão deprimida/ Quando você vai embora/ Quando eu me 
sinto deixada de lado/ Então eu, eu me virei/ Ah amor, eu não me importo mais/Eu tenho certeza 
disso/Estou saindo por aquela porta. Fonte: www.vagalume.com.br. 
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extended play (EP)108 The Modern Age, lançado pela banda nova-iorquina The Strokes, 

com apenas três canções, The Modern Age, Last Nite e Barely Legal, pelo selo 

independente Rough Trade109, transformou-se na “melhor nova coisa do rock” para 

críticos musicais, produtores e fãs. Produzido por Gordon Raphael, o EP foi gravado no 

estúdio Transporterraum NYC, durante três dias. A demo abria com The Modern Age, 

que trazia uma estranheza melódica sobre a vida moderna urbana, com riffs de guitarras 

muito parecidos com o hipnotismo da Velvet Underground, e depois entrava o potente 

vocal de Julian Casablancas. A segunda canção, Last Nite, trazia uma guitarra rítmica, 

que se completava com os vocais distorcidos de Julian. O EP terminava com Barely 

Legal, com riffs vintages inspirados nos anos 1980, tudo muito melodioso e dançante. 

Era a volta ao rock básico. 

Um som rápido, sujo, diferente do que circulava naquela primeira década do 

século XXI, mas muito próximo ao rock de bandas como Velvet e The Stooges. O 

crítico musical Lúcio Ribeiro (2001) escreveu na Folha de S.Paulo sobre o frisson que a 

banda provocou em jornalistas, fãs e produtores: 
 
É cedo para afirmar, mas há muito tempo a cena roqueira não ficava tão 
excitada com um grupo novo como agora, com The Strokes. 
E, se for levado em conta que é a banda iniciante mais comentada no 
corredor Nova York-Londres em anos, citada por roqueiros veteranos em 
entrevista, com shows cuja plateia é recheada de "notáveis" do pop. 
Tudo isso é para uma bandinha que tem apenas um (1!!!) single (três 
músicas) e dez (10!!!) propostas de gravadoras americanas para o primeiro 
álbum. 
(…) E a imprensa musical, inglesa ou americana, não sabe o que fazer com 
essa banda que nem um álbum cheio tem, nem gravadora nos EUA tem, nem 
um esquema mínimo de marketing tem. 
O rótulo que mais acompanha o Strokes em resenhas é: "a banda é um 
encontro do melhor de Velvet Underground com Stooges, com Kinks, com 
Nirvana". 
No site oficial da banda há disponível uma versão em MP3 para "The 
Modern Age". As outras canções, "Last Nite" e "Barely Legal", estão no 
Napster. 
O grupo apareceu ao rock em janeiro de 2001 no semanário inglês "New 
Musical Express" como "o single da semana". Uns poucos shows do Strokes 
na Inglaterra já fizeram com que a revista "The Face", de novas tendências, 
dedicasse duas páginas à banda, com uma enorme foto dos rapazes com o 
Empire State ao fundo. 
O "hype" atravessou o Atlântico e atingiu o lar da banda: os EUA. O grupo 
começou a correr o país abrindo shows em uma curta turnê do grupo inglês 
Doves. Nisso a "Rolling Stone" já tinha dado uma resenha grande do single 
"The Modern Age", que nem havia sido lançado nos EUA, num espaço 
dedicado para álbuns. 
Os ingressos da turnê começaram a se esgotar rapidamente, e os shows do 

                                                
108 Extended play (EP) é uma gravação em vinil ou CD que é longa demais para ser considerada um 
compacto (single) e muito curta para ser classificada como álbum (wikipedia.com). 
109 Gravadora inglesa situada em Londres. 



 

 

176 

 
 

Strokes se tornaram bem mais badalados que os da atração principal. A 
"NME" deu chamada de capa para uma curtíssima resenha de um show do 
Strokes no Texas e nem falaram do Doves, prata da casa. 
No mês passado, a primeira apresentação do grupo em Los Angeles reuniu na 
plateia Morrissey e Courtney Love, entre outros. 
A "Rolling Stone", agora em abril, em seu especial "What's Cool Now" (O 
Que É Legal Agora), elegeu o Strokes como "a próxima grande banda do 
rock" (RIBEIRO, Lúcio, Ilustrada Folha de S.Paulo, 20/04/2001, em 
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/ilustrada/ fq2004200106.htm). 
 

The Strokes, quinteto formado por Julian Casablancas (vocal), os guitarristas 

Albert Hammond Jr. e Nick Valensi, o baixista Nicolai Fraiture e o baterista Fabrizio 

Moretti (Figura 9), surge como a primeira banda de rock de uma geração que usa MP3 

players e baixa músicas na internet, ainda através do Napster. O EP passa a ser 

evidenciado com força pela imprensa de indie rock inglesa, como a revista inglesa New 

Musical Express e com espaço no jornal britânico The Guardian, e o grupo passa a ser 

disputado por grandes gravadoras.  

 

 
Figura 9 – Componentes da banda The Strokes 
Fonte: http://hqrock.wordpress.com/2011/01/22/the-strokes-tambem-esta-de-volta/ 
 
O ano de 2001 foi particular para o mundo ocidental e transformou a geopolítica 

após 11 de setembro, dia em que as duas torres do World Trade Center, em Nova York 

(EUA) foram derrubadas por um atentado terrorista da rede Al-Qaeda. O mundo ainda 

não estava recuperado do que tinha acontecido quando o mercado do indie rock se volta 

para a banda The Strokes como um dos principais representantes desta nova era, 

trazendo de volta um padrão melódico de 20 anos atrás. Strokes constrói uma 
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narratividade que permite compreender a experiência com um determinado rock 

representado por bandas como Velvet Underground, The Stooges, Kinks. Quando o 

texto de Lúcio Ribeiro coloca esta afinidade, percebemos que, para entender uma 

sonoridade como indie rock, temos que pensar no ideológico que se coloca dentro do 

próprio rock.  Strokes é uma banda que reivindica a simplicidade do rock, microfonias e 

uma postura ideológica, questões que a conecta a bandas com Velvet e Stooges, cânones 

da autonomia roqueira. 

O produtor Gordon Raphael, em entrevista à revista Noize (2010), explica como 

foi que as coisas aconteceram após a gravação do EP. 
 
Aconteceu uma tempestade. Os garotos foram embora e eu não ouvi nada, 
então esqueci deles. E então, repentinamente, três meses depois, Albert 
aparece dizendo, “Cara, assinamos contrato na Inglaterra com aquele disco 
que você gravou para a gente, e na realidade nós vamos sair em turnê por lá, 
porque fomos escolhidos pela NME como Song of the Week. Então vamos 
correr para Londres e excursionar pela Inglaterra. Eu pensei “uau, nenhuma 
banda com que já trabalhei assinou antes, e aqui estão eles, com uma grande 
tour na Inglaterra, isso é fantástico!”. Então a próxima coisa que aconteceu 
foi que a mídia americana começou a escrever sobre eles. E eram revistas 
como a Rolling Stone, que nunca escrevem sobre jovens talentos, escrevem 
sobre estrelas, produções milionárias, bandas contratadas por majors. Essa 
banda tinha contrato com um pequeno selo indie na Inglaterra, mas não eram 
sequer distribuídos nos EUA. Mas estavam escrevendo sobre eles como “oh, 
algo está acontecendo, algo está acontecendo!”. Então eles foram para lá de 
novo fazer uma tour com o Doves, e fizeram um show em Nova Iorque com 
eles, e todos os selos de NY estavam na frente do show com suas limusines, 
tentando contratar a banda naquele momento, 6 meses depois daquele EP. Fui 
para seu camarim e eles tinham contratos de todas as gravadoras (CORREA, 
16/03/2010, Revista Noize, http://www. noize.com.br/ 2010/03/09/noize31). 
 

O primeiro álbum da banda Is This It, também produzido por Gordon Raphael, 

lançado em setembro de 2001, pela gravadora RCA Records, única que aceitou a 

exigência da banda de não fazer videoclipes, porque eles se recusavam a dublar suas 

próprias músicas, tem as três canções do EP. O grupo gravou o videoclipe da canção 

Last Nite, dirigido por Roman Coppola, sem dublar. A gravação foi feita no Mercury 

Lounge em uma apresentação da banda como nome falso de Shitty Beatles. Ao todo, o 

álbum traz 11 faixas que reafirmam o poder dos riffs de guitarra simples e distorcidos, o 

vocal melancólico de Julian, uma gravação que soa como se a banda tocasse ao vivo. 

Gordon Raphael explica a virada que foi ouvir uma banda de rock and roll em uma 

época dominada por DJs e raves. Era um retorno do rock às guitarras: 
 
Para mim, antes de Is This It, a guitar music, o rock ‘n’roll, essa coisa toda 
estava quase acabando. Eu sabia que em Nova Iorque e em Londres havia 
pouquíssimos lugares para se tocar ao vivo, eram na maioria lugares para se 
ouvir discos e DJs e toda essa cultura. E depois que Is This It foi lançado, 
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centenas e centenas de bandas começaram, garotos tocavam guitarra, jovens 
que cresceram indo a raves, ouvindo techno music e acid jazz de repente 
começaram a ter bandas de rock. Ainda hoje tem um show em toda esquina, 
em cada cidade do mundo hoje à noite, e ontem, e amanhã, com bandas de 
rock tocando em toda cidade, em todo quarteirão. Uma coisa que posso dizer 
é que quando a banda tocou ‘Take It Or Leave It’ − e gravamos aquilo ao 
vivo − eu senti que tínhamos feito uma obra de rock ‘n’roll monumental, que 
era exatamente o tipo de som que eu vivo para ouvir. O solo de Albert 
naquelas músicas, e o impacto vocal de Julian, me causaram um sentimento 
de imenso poder e liberdade que durou por anos! (CORREA, Fernando, 
16/03/2010, Revista Noize, http://www. noize.com.br/ 2010/03/09/noize31). 
 

Neste álbum, The Strokes trazia de volta o rock melodioso, distorcido, 

minimalista, básico e cru. Gordon Raphael (2010) explica o que significou aquele disco 

naquele momento: 
 
Todo mundo que eu conhecia estava usando as novidades do ProTools110 
para deixar o som “grande” e sobrecarregado de samples e camadas 
adicionais de som. Eu pensei: e se nós apenas gravássemos a banda no meu 
estudiozinho e deixássemos os sons pulando pelo estúdio, como verdadeiros 
músicos se divertindo e tocando uns com os outros? Eu vinha pensando em 
Raw Power, do Iggy and the Stooges, porque a versão original daquele disco 
soa como um completo caos de freak-outs estourados e mal balançados. 
Também estava vidrado em Skinny Puppy na época, uma banda eletrônica e 
gótica matadora, de Vancouver; eles me inspiraram a usar distorção nos 
vocais e a tornar os sons agressivos, impossíveis de ignorar (CORREA, 
Fernando, 16/03/2010, Revista Noize, http://www. noize.com.br/ 2010/03/09/ 
noize31). 
 

Ao voltar sua sonoridade para o rock do final dos anos 1980, pós-punk, mais cru, 

distribuído de forma independente, flertando com bandas como Velvet Undergroung e 

The Stooges, gravar em um estúdio com uma tecnologia mais simples e menos digital, 

deixar o som com uma sonoridade eficiente, mas tosca, que parece feito "ao vivo", 

circular por pequenos clubes, gravar com um selo independente, fechar com uma 

gravadora que respeita sua autonomia criativa, The Strokes recupera os ideais do indie 

rock, mas desta vez este rótulo, que é parte de um mercado de nicho desde os anos 

1980, se amplia e, inegavelmente, a banda muda a posição do indie rock no mercado da 

música popular massiva. O disco vendeu cerca de dois milhões de cópias até o ano 

2002, um número gigantesco para uma banda que circulava na rotulação indie rock, mas 

uma cifra pequena comparada, por exemplo, ao álbum The Eminem Show, do rapper 

Eminem, que vendeu dois milhões em uma semana. 

Quando uma rede formada por fãs, músicos, críticos, produtores e ouvintes 

começa a perceber uma determinada música como indie rock, estava em jogo ali na 

                                                
110 Pro Tools é uma estação de trabalho em áudio digital que integra hardware e software, muito usada por 
profissionais na produção de música (wikipedia.com). 
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segunda metade dos anos 1980 uma rotulação para uma música que não queria ter um 

apelo popular, que queria se mostrar livre, indisciplinada e com autonomia criativa, 

circulando por uma rede alternativa de distribuição contrária ao chamado mainstream, 

uma música que era parte de um mercado de nicho. Bandas, críticos e fãs aclamavam 

para o rock honesto e verdadeiro, como nos anos 1950 e 1960. A posição foi tão 

fortemente ocupada que indie rock passou a significar para esta rede um novo gênero. 

Em 2001, quando The Strokes lança Is This It, a banda atualizava o que é entendido 

como indie rock para o século XXI, trazendo para seu som a arte da Velvet 

Underground e a estridência do punk, uma música que soa como se os anos 1970 

tivessem sido revisitados pelo anos 2000. São canções simples, diretas, com guitarras e 

vocais distorcidos, mas extremamente melódicas e dançantes, com muito ritmo. A 

revista britânica New Music Express elegeu Is This It o melhor disco da primeira 

década do século XXI, e a Rolling Stone, dos Estados Unidos, deu quatro estrelas para o 

lançamento. Dave Itzkof escreveu no jornal New York Times que “o quinteto foi 

aclamado como o salvador do indie rock” (ITZKOF, New York Times, 01/12/2009, em 

http://artsbeat.blogs.nytimes.com/ 2009/12/01/the-strokes-will-try-to-save-indie-rock-

again-next-year/). E o indie rock tornou-se “a nova grande coisa” para uma parte do 

mercado da música focado no público jovem.  

A chegada do álbum Is This It foi recebida por Jon Robinson, do New Musical 

Express, como um dos melhores álbuns dos últimos 20 anos, porque: 
 
'Ele' tem 11 músicas e 37 minutos de rock conciso e elegante feito por cinco 
jovens. 'Ele' é uma declaração de intenções verdadeiramente grande, uma das 
chamadas por demais raras às armas para a música com guitarras pode 
proporcionar, é um dos melhores álbuns e a estreia mais característica deste 
estilo dos últimos 20 anos. Simplificando, tem toda a qualidade que 
rock'n'roll exige de seus maiores expoentes (…) Algumas são óbvias: as 
narrativas arrastadas do vocalista Julian Casablancas, o ressoar das guitarras 
de Albert Hammond Jr e Nick Valensi, em uma gravação simples gravação, e 
a alegria do baixista Nikolai Fraiture e do baterista Fabrizio Moretti em fazer 
música.  
Este álbum está repleto de exemplos de "indispensabilidade". Essas canções 
representam um material que a banda tem tocado desde a sua criação e diz 
muito sobre sua qualidade: uma banda inspirada desde o início, e que 
capturou esta espontaneidade. 
Não há nada desnecessário ali. "Is This It" é um álbum de uma banda que 
sabe seus pontos fortes. O maior elogio que você pode dar a esse registro é 
que ele soa tão bom quanto o conceito (ROBINSON, John, NME, 
12/09/2005, http://www.nme.com/reviews/the-strokes/5914). 
 

Strokes materializa o paradoxo de uma banda hype, mas sem pertencer ao 

mainstream, e a imprensa musical e fãs vivem neste momento uma espécie de delírio 

com The Strokes, similar ao Nirvana no início dos anos 1990. Uma enormidade de 
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reportagens em jornais, revistas e sites. Clubes pequenos e lotados, gravadoras querendo 

fechar contrato com o quinteto considerado pela crítica como um segundo Velvet 

Underground. O que nos interessa é perceber marcas na banda que fizeram com que ela 

fosse vista por fãs, jornalistas e produtores como indie rock. Ao ouvir o disco Is This It, 

observamos que é a sonoridade de um rock clássico (baixo, bateria, guitarras), sem 

batidas pré-programadas, com distorções influenciadas fortemente pela tradição do pós-

punk. As comparações da forma de cantar com Lou Reed e com a sonoridade de bandas 

como The Stooges, letras que falam da vida de uma juventude urbana. Ryan Schreiber 

(2001), ao fazer uma resenha do álbum, observa aspectos que chamam tanto a atenção 

para a banda: 
 
O vocalista Julian Casablancas ostenta mais do que uma semelhança 
passageira com início de carreira de Lou Reed, em que Reed parecia 
acidentalmente dispensar letras de mudança de vida através de um sotaque 
drogado, Julian canta sobre as trivialidades simples da cidade grande com 
vida e lucidez gritantes. Essas músicas giram em torno de relacionamentos 
frustrados, nunca chegam perto de se aproximar qualquer coisa que poderia 
assemelhar-se a introspecção. No entanto, com autoconfiança, Casablancas 
entrega uma energia quase primitiva para os quatro rapazes que estão a 
apoiá-lo, a atenção se desloca a partir da letra para uma parede de fúria 
melódica tirada destes caras como se fosse seu sangue (SCHREIBER, Ryan, 
14/10/2001, Pitchfork, em http://pitchfork. com/reviews/albums/7537-is-this-
it/). 
 

O rock moderno, mas básico da banda The Strokes circulou por uma major e 

expandiu o indie rock. Não que isto já não tivesse sido feito antes, inclusive Sonic 

Youth também teve contrato com uma major. Apesar da expansão que o indie rock 

apresenta pós-Strokes, a banda nunca alcançou grandes cifras de vendas de discos e 

sempre tocou em festivais tradicionais do rock independente, como Lolapazoola e 

Rending. Entretanto, o álbum foi fundamental para o surgimento de bandas que traziam 

de volta a guitarra e a distorção, como Arctic Monkeys e Franz Ferdinand. 

Após Is This It, a banda lançou mais dois trabalhos. Room of Fire (2003) e The 

First Impressions of the Earth (2006), todos pela RCA Records. Depois os integrantes 

da banda continuaram a desenvolver trabalhos paralelos pessoais. Após quatro anos, em 

2010, começaram a preparar o quarto álbum, lançado em março de 2011, Angles. Antes 

usaram como estratégia de divulgação apresentações em shows secretos em pequenos 

clubes em Londres e viraram assunto em blogs de jornalistas e fãs de indie rock. 
 
O grupo voltou a tocar em um show secreto em um pub minúsculo em 
Londres, Dingwalls, com ingressos a 10 libras para 500 pessoas. Mas não foi 
bem assim que as coisas aconteceram no dia 9 de junho de 2010.  
E aquele ingresso que custava apenas $10 libras (quase 30 reais) passou a 
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valer, olha só: $500. São quase 1.400 reais pela volta da banda, que não fazia 
um show há quatro anos, em um pub com capacidade para 500 pessoas em 
Londres (RIBEIRO, POPLOAD, 9/6/2010). 
 

A estratégia funcionou. A Dingwalls só comporta 550 pessoas, e o que a banda 

anunciou é que seria o show do The Shitty Beatles com vendas de ingressos apenas on-

line. Os fãs tiveram que travar uma batalha virtual para tentar assistir ao show. O blog 

de Lúcio Ribeiro (2010) noticiou como foi a procura: 
 
A carioca Patricia Claper, 28, convocou um grupo de amigos para tentar 
comprar ingressos, "mas estava impossível". Com 10 mil acessos, o site do 
bar teve problemas técnicos, e os 400 convites se esgotaram em apenas oito 
minutos. Na porta da casa, ingressos, inicialmente vendidos por 10 libras 
(aproximadamente R$ 26,60) eram oferecidos a 100 libras e, no eBay, 
estavam sendo leiloados a 300 libras. Nem mesmo a imprensa podia ser 
credenciada (RIBEIRO, POPLOAD, 9/6/2010). 
 

Dez anos após sua estreia, o que faz uma banda como a The Strokes, que grava 

por uma major, a RCA Records, ter grande repercussão nos meios de comunicação, 

sucesso de público e ainda esteja sobre o rótulo de indie rock? As letras simples que 

falam de questões da juventude, da vida urbana, das angústias, uma música gravada 

com a poética de baixa fidelidade, um som básico cru, distorcido, sex appeal na 

performance e nas letras referenciais diretas ao punk dos anos 1979. Dentro do 

mainstream, The Strokes se mantém indisciplinada, despreocupada, fazendo um rock 

inovador mas voltado para cânones como Stooges, Velvet, traços distintivos para sua 

autenticidade dentro de uma rotulação como o indie rock. Desta forma, reivindica uma 

autonomia possível. 

 

 

3.4 Obsessão por independência – brincando de deus 
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Figura 10 – Capa do CD-ROM do álbum brincando de deus, da banda brincando de deus – 
2000.  

 
Álbum brincando de deus 
Banda brincando de deus 
Ano 2000 
Produção Nestor Madrid e André T. 
Selo Self Records/WR 
Gravado e mixado  Nestor Madrid 
Estúdio WR (Salvador-BA) 
  
Canções the Best on you 
 Música 
 Sexism (sex in 69)/ 
 allegro (intro)/ 
 allegro II 
 disco fly 

’till you come 
 sexorama/livro de rilke 
 zero stress 
 elle en lui 
 Poplyera 
 clap our hands 
 my pillow book 

 

Na Bahia, o início da década de 1990 foi particularmente importante para a 

música produzida no Estado. Diferente do Rio de Janeiro, a cidade vivia a ebulição da 

chamada axé music111, que explodiu em vendagens a partir do final dos anos 1980, com 

o sucesso de bandas como Cheiro de Amor, Reflexus, Olodum e de cantoras como 

                                                
111 A axé music é o encontro da música de blocos de trio elétrico com a música de blocos afro (frevo 
baiano + samba-reggae). É um estilo mestiço cuja linguagem mistura sonoridades harmônicas e 
percussivas (GUERREIRO, 2000, p. 133). 
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Daniela Mercury. Goli Guerreiro (2000), no seu livro A Trama dos Tambores, explica 

aquele momento para a música baiana: 
 
A axé music se transforma na grande novidade do show bizz. A imprensa do 
eixo Rio-São Paulo desembarca em Salvador para investigar o novo 
movimento musical baiano. A mídia televisiva passava a produzir e veicular 
imagens dos blocos afro de Salvador. Assim, a axé music se transforma num 
fenômeno de mídia e sinaliza sua ascensão nacional (GUERREIRO, 2000, 
p.134). 
 

É neste cenário, precisamente no ano de 1992, que surge em Salvador a banda 

brincando de deus112, seguindo os ideais do indie rock. Enquanto a cidade vivia de 

ensaios de blocos afro, shows de estrelas da axé music, Messias Bandeira, Cezar, Dalmo 

e Ruy (Figura 11) cantavam em inglês canções melodiosas com guitarras carregadas de 

distorção e letras sobre uma vida urbana depressiva completamente diferente da cidade 

onde viviam. Tendo como referências as distorções e reverberações da irlandesa My 

Bloody Valentine, a melancolia dos ingleses da The Smiths e o som distorcido dos 

escoceses da Jesus and Mary Chain, a banda tornou-se uma influência para o circuito 

indie rock local e nacional. O crítico Luciano Matos explica: 
 
A banda baiana foi uma das principais dessa cena, influenciando muita gente 
tanto pela sonoridade quanto pela postura independente, lançando seus 
próprios discos por um selo próprio e disponibilizando músicas na internet, 
por exemplo, muito antes de muita gente (MATOS, Luciano, http:// 
www.nemo.com.br/elcabong/?p=2359). 
 

Declaradamente independente, a brincando de deus foi uma das primeiras 

bandas do Brasil a criar o próprio selo (Self Records), filmar os próprios videoclipes, 

circulando em festivais (inclusive criando o próprio, o Boom Bahia113), lançando 

compactos no exterior. Foi a primeira banda brasileira a possuir um site na internet. Por 

isso mesmo sempre foi festejada como uma militante da cena independente que não faz 

concessões. Para Alexandre Matias (2001), a brincando de deus foi “um dos mais 

importantes grupos na consolidação do chamado indie rock brasileiro” (MATIAS, 

2001). Ao longo da sua existência, a banda gravou três álbuns: Better When You Love 

(Me) (1995), Running Live of Your Mind (ao vivo) e brincado de deus (2000). 

 

                                                
112 A banda assina com todas as letras minúsculas. 
113 Festival de Música Independente da Bahia, que aconteceu nos anos de 1997 e 1998. Ocorrendo outro 
somente em 2007. 
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Figura 11 – Componentes da banda brincando de deus 
Fonte: http://www.lastfm.com.br/music/Brincando+De+Deus 

 

A produção sofisticada e independente da banda baiana chamou a atenção de 

jornalistas especializados em indie rock no Brasil, como Álvaro Pereira Júnior (1997), 

que escreveu sobre o primeiro disco da banda brincando de deus, o qual chama de a 

revolução baiana, na Folha de S.Paulo: 
 
Existem alguns caminhos para uma banda dar certo na cena pop brasileira. O 
primeiro, mais óbvio, é conseguir um cantinho sob as asas do establishment 
caetânico da MPB, aquele que há 30 anos decreta o que é ou não bom, o que 
é ou não "descolado", neste país. 
O nihil obstat caetânico já marca, por exemplo, a verdadeiramente inovadora 
cena mangue beat de Recife. Se não fosse aquele poste, quem sabe Chico 
Science não estaria hoje (escrevo na Sexta-Feira Santa) comendo bacalhau 
em Santo Amaro da Purificação. 
Mas existe uma outra trilha possível, complicada, que exige convicção 
obstinada dos músicos que a escolhem: virar as costas para as panelinhas 
brasileiras, fazer um som que não segue moda alguma, caprichar nos contatos 
no exterior e se virar. 
Essa segunda opção foi seguida pela banda baiana brincando de deus (assim 
mesmo, com minúsculas), que lançou um compacto só nos Estados Unidos e 
tem um ótimo CD independente, "Better When You Love (Me)", aqui no 
Brasil. 
O brincando de deus é um quarteto que habita a praia, na falta de melhor 
nome, pós-gótica. Em seu som, ouvimos ecos de bandas como Jesus and 
Mary Chain, House of Love, Ride, Lush da primeira fase. Todas britânicas. 
As 11 faixas de "Better When You Love (Me)" não são exatamente o futuro 
do rock and roll. 
Apresentam uma opção definida pelo rock movido a guitarras e desilusões 
que dominou os anos 80. As letras, em inglês, falam de chuva ("there's 
something in the rain", da faixa "Christmas Falls on a Sunday"), frutas secas 
("a shock, a dry lemon", de "De Profundis"), mal-estares ("so sick, so sick", 
em "So Strange"). Coisas, assim. 
Só que depois da década de 80 veio o grunge, o rock alternativo virou 
mainstream e implodiu, a música orientada para pistas de dança avançou 
sobre novos públicos. 
Quem ainda fala de depressão, como o Nine Inch Nails, faz isso sobre uma 
base instrumental violentíssima, que em nada lembra as guitarras lentas e os 
vocais com eco dos grupos em que o brincando de deus se inspira. 
Resumindo: a música do brincando de deus é muito boa, mas a essas alturas 
deixou de ser inovadora. O que não é problema nenhum (PEREIRA, Álvaro, 



 

 

185 

 
 

13/03/1997, Folha de S.Paulo, Folhateen). 
 

O trecho acima realça um aspecto importante para uma banda classificada como 

indie rock: o controle sobre a sua produção, a autonomia artística e, também, a 

resistência a que se propõe a banda brincando de deus em relação ao mainstream são 

vistos como uma coerência e uma posição clara de que seus integrantes fazem música 

pela diversão por um prazer que não se rende ao mercado estabelecido da música e ao 

seu starsystem. 

Ao se associar aos valores distintos do rock hegemônico produzido no Brasil nos 

anos 1990, a banda enfatiza seu espaço como independente e oferece ao público uma 

resistência no ambiente do consumo musical. Desta forma, faz uma oposição também 

ao movimento manguebeat114, que mistura o peso das guitarras com samples e música 

regional. 

Assim como a carioca Pelvs, a brincando de deus foi uma banda que ajudou a 

consolidar o que era o indie rock brasileiro nos anos 1990, enfatizando o uso de 

guitarras altas e distorcidas, canções cantadas em inglês e a atitude de manter toda a 

produção sob seu controle. Nos anos 1990, pós-surgimento do Nirvana115, há uma 

mudança nas estratégias das majors nos Estados Unidos da América, que criam seus 

selos para escoar uma produção chamada “alternativa” com bandas mais experimentais 

direcionadas a um público ligado a uma cena local e que movimentavam cenários 

musicais específicos, como explica Shuker: 
 
Geralmente tais cenários foram determinados por uma combinação de 
fatores: estações locais de rádio universitárias, acesso fácil aos shows, 
publicidade e resenhas em fanzines locais e jornais independentes, e, 
especialmente, a existência de gravadoras locais independentes. Bertsch 
(1993) argumenta que há vínculos fundamentais entre os cenários da música 
alternativa e as áreas de alta tecnologia, pois ambos compartilham uma 
abordagem descentralizada e autônoma, do tipo “faça você mesmo”, e porque 
o isolamento independente não difere muito do espírito empreendedor 
capitalista, em que “cada um revela-se por si”. A produção musical, o projeto 
do equipamento e a programação são incumbências individuais ou de um 
pequeno grupo e não exigem um grande capital inicial (SHUKER,1998, p. 
51). 
 

Para as majors, a criação destes selos focados nesta produção independente era a 

garantia de um espaço no mercado de nicho, que começou a se tornar “uma tendência 
                                                
114 “O termo manguebeat passou a ser empregado pela crítica ao caracterizar bandas oriundas de outros 
pontos geográficos, desde que participassem do circuito indie e fossem adeptas do crossover entre 
elementos da música popular massiva e da tradição popular” (LIMA, 2008, p.10). 
115 Shuker explica que o sucesso comercial do Nirvana foi “tão grande devido, em parte, à associação com 
as influentes emissoras de rádio universitárias norte-americanas, que Kirschner refere-se ao alternativo 
como a nova tendência dominante” (SHUKER, 1998, p. 241). 
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dominante”. No Brasil ocorre o mesmo fenômeno com selos dentro de majors 

coordenados por nomes conhecidos da indústria fonográfica, como Pena Schimidt, que 

lançou o Tinitus, apoiado pela Polygram; Carlos Savalla, com o Plug, apoiado pela 

BMG; Carlos Eduardo Miranda, com o Banguela; Dado Villa-Lobos, com o Rock It, 

dentro da EMI.  

Neste contexto entre a ascensão da axé music, a hegemonia do BRrock,  a 

proliferação de selos independentes no Brasil e a busca de gravadoras por bandas que 

poderiam fazer o mesmo sucesso que o Nirvana, a brincando de deus não fecha com 

nenhum deste selos e busca seu espaço sempre de forma independente e trazendo isso 

claramente para o seu discurso, como coloca o vocalista e compositor Messias para o 

jornalista Chico Castro Júnior (2010): 
O Rock It!, que era o selo de Dado Villa-Lobos (Legião Urbana) e André X 
(Plebe Rude), queria lançar o disco, mas tivemos problemas de agenda. A 
deles não casava com a nossa. Como eu achava que o nosso disco não podia 
esperar, criei um selo independente, o Self Records, e lancei o disco eu 
mesmo, lembra Messias. (….) Essa obsessão por independência continua 
comigo até hoje, nota (CASTRO, Chico, em 16/03/2010, em rockloco. 
blogspot.com/2010/03/tres-vezes-messias.html). 
 

Uma das principais características da banda referenciada por seus fãs e 

enaltecida por críticos musicais é a opção em fazer tudo de forma independente, manter-

se fiel ao canto em inglês, o que significava menos espaço no mercado de  rock do 

Brasil, ter controle sobre o produto e afirmar esta liberdade criativa através de um 

experimentalismo estilístico. Estas atitudes fizeram a banda brincando de deus virar um 

ícone desta primeira geração indie rock nacional, por sua aclamada resistência ao 

mainstream. Álvaro Pereira (1997) coloca isto como diferencial: 
 
A força do brincando de deus está na atitude, em acreditar que dá para viver 
na Bahia e organizar show de tributo ao Joy Division, em vez de tentar 
conseguir uma boquinha na turma de Carlinhos Brown. 
Até onde sei, o brincando de deus não tem videoclipe em preto e branco, em 
que aparecem coisas escritas, dirigido por cineastas descolados. Nem cogita 
ter Arto Lindsay como produtor de seu próximo álbum. 
Os baianos pós-góticos não vão fazer parte do próximo projeto de Marisa 
Monte, nem ela deve saber que eles existem. 
Segundo me disse o Fábio Massari, da MTV, os amigos mais famosos do 
brincando de deus são os Posies, uma das melhores bandas americanas de 
hoje. Longa vida a eles (PEREIRA, Álvaro, 13/03/1997, Folha de S.Paulo, 
Folhateen). 
 

Ao se posicionar como uma banda de indie rock, que canta em inglês, tem seu 

próprio circuito de shows e nega um cenário musical estabelecido, a banda brincando 

de deus passa a ser reconhecida por este potencial significativo. Desta forma, ela se 
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reposiciona e se recontextualiza no mercado da música popular massiva com seus 

valores de banda independente, que usa formas alternativas de divulgação, que se 

apresenta em um circuito pequeno e disponibiliza para fãs, críticos, produtores uma 

outra forma de consumo musical. Não por acaso, ganha espaço em tradicionais meios de 

comunicação, como a Folha de S.Paulo, o que possibilita outras leituras sobre a cena 

musical da Bahia. 

O vínculo que a banda brincando de deus cria com esta classificação musical fez 

com que o terceiro e último disco, brincando de deus (2000), fosse eleito pelo jornalista 

Alexandre Matias (2006) como um dos 25 fundamentais na formação de um mercado 

independente, tanto do ponto de vista comercial como artístico.  
 
O terceiro disco destes baianos deveria ter o título que Experience, do 
Grenade, levou. Afinal, seria lançado um ano antes e produzido por Dave 
Friedmann (Flaming Lips, Mercury Rev, Mogwai) caso todo seu 
equipamento e pré-produções não fossem perdidos num incêndio. O grupo se 
refez e, ao lado do talentoso produtor e tecladista André T. (responsável pela 
sonoridade de novos baianos como Rebeca Matta e a banda Crac!), gravou 
seu álbum definitivo, imbatível. Um disco que poderia ser lançado no 
mercado exterior sem dificuldades e que, apesar da anglofilia, é 
essencialmente brasileiro (MATHIAS, http://www.oesquema. com. br/ 
trabalhosujo, 23/03/2006). 
 

O terceiro e último disco da banda foi coproduzido por André T., produtor 

baiano com diálogo com a música eletrônica, que trabalhou também com a cantora 

Rebeca da Matta116, ao mesmo tempo a banda gravou no Estúdio WR, com produção e 

mixagem de Nestor Madrid. O estúdio de Wesley Rangel, WR, tem história na ascensão 

da música baiana, já que foi responsável pela tecnologia que permitiu a gravação dos 

tambores dos blocos afro. Segundo Guerreiro (2000, p. 117):  
 
A tecnologia foi desenvolvida pela WR, a única gravadora de Salvador cujos 
estúdios produziram 90% de todo o material fonográfico que, naquela época, 
saiu da Bahia para o mercado nacional.  
 

A chegada dos blocos afro aos estúdios começa nos anos 1980 (GUERREIRO, 

2000), e, em 1987, Wesley Rangel começa a investir em uma tecnologia que permitiria 

ter a percussão como elemento central durante a gravação. Gravar e mixar o álbum em 

um estúdio símbolo da axé music está ligado ao perfeccionismo da banda com qualidade 

técnica e a experiência de Nestor Madrid, engenheiro de som, responsável pelos 

                                                
116 A cantora e compositora baiana faz MPB com forte influência da música eletrônica e do rock 
industrial. Seu primeiro disco, Tantas Coisas, de 1999, fez com que a cantora levasse o prêmio revelação 
pela Associação Paulista dos Críticos de Arte (APCA). Em 2000, lançou Garotas Boas Vão pro Céu, 
Garotas Más Vão pra Qualquer Lugar.  
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principais lançamentos da música baiana nos anos 1980/1990. O convite para André T. 

ser o coprodutor aponta, também, uma relação com timbragens eletrônicas e mais 

experimentalismo. O disco ainda conta com a participação de músicos de formação 

acadêmica, como Alex Pochat, e músicos da cena rock local, como Morotó Slim 

(Retrofoguetes) e Paulinho (Cascadura). O álbum foi gravado logo após a banda perder 

instrumentos, equipamentos e material de divulgação em um incêndio causado por um 

curto-circuito no estúdio do grupo. Para Matias (2001), neste álbum a banda atualiza o 

indie rock brasileiro com uma sonoridade mais eletrônica. 
 
Acrescentaram novas sonoridades ao gênero musical a que pertenciam e 
adicionaram pitadas de reggae, literatura, música eletrônica e gravações em 
baixa fidelidade, tentando apostar num futuro considerado incerto por muitos 
(MATIAS, 2001, http://www.oesquema .com.br / trabalho sujo/). 
 

Aqui, percebe-se que a banda dialoga com outros gêneros, fortalecendo a ideia 

que cerca o indie rock como um rótulo híbrido, o que faz com que a banda experimente 

sonoridades como reggae, música eletrônica e psicodelismo sem afetar seus traços 

musicais mais relevantes: riffs de guitarra, solos minimalistas, distorções e a baixa 

fidelidade. O resultado de uma sonoridade em baixa fidelidade ou low-fi é uma busca 

estética, como explica Fraga (2007, p.17): 
 
Um tipo de gravação com menos qualidade, meio aguda e ruidenta, com o 
uso da voz abafada nos grupos de rock (….). Esse tipo de equalização é 
encontrada facilmente entre os grupos que se aproximam da cena indie. 
 

Esta sensação é como se escutasse a banda ao vivo, com imperfeições e com os 

vocais ficam mais baixos, os instrumentos são distorcidos e as microfonias fazem parte 

da sonoridade. Traços que marcaram o que se rotulou como indie rock nos anos 1980 e 

que são incorporados em todos os discos da brincando de deus, mesmo com o alto 

padrão técnico da gravação. 

O álbum brincando de deus traz marcas sonoras que são percebidas por fãs, 

músicos, produtores e artistas com a classificação indie rock. Estão presentes nas 14 

faixas, as melodias requintadas, os vocais entediados e pouco emocionais do vocalista 

Messias em canções que soam ruidosas com distorções barulhentas, muitas vezes que 

têm por trás a opção de uma poética de baixa fidelidade, o que amplifica as microfonias. 

A faixa de abertura, The Best on You, começa com os riffs de guitarra, o vocal suave 

disputa com distorções, com muita melodia, a guitarra está ali presente, protagonista. A 

letra diz “I had said to myself: love, love? No more/ I was almost determined.../ then 
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she said: "whatever happens to me, whatever happens to me ..."/ and I still wait my first 

son but she did/have gone (and she said)/ I will love with my heart, with my hands”117. 

Aqui, fala-se da complexidade de relacionamentos, mas de uma forma doce e urbana, 

até com certa timidez, como imprime a voz de Messias quando canta, quase em uma 

dor, o refrão: I will love with my heart, with my hands. O disco se propõe a uma 

exploração sonora, e há citações intelectuais tão caras ao indie rock, como na canção 

Livro de Rilke, quando a banda usa o português pela primeira vez: Você mentiu e 

desistiu/ e, mesmo assim,/ me deixou cair em braços que cortavam os pulsos só para 

mostrar que eram adultos/ Você mentiu e, mesmo assim, me deixou lutar me dando 

armas de brinquedo contra um inimigo nuclear. Aqui, uma alusão ao poeta 

existencialista Rainer Maria Rilke. O riff repetitivo da guitarra em Zero Stress seguida 

por camadas distorcidas e uma voz modorrenta dá uma impressão de angústia e tédio, 

com referências sonoras do dub. Clap your Hands começa com um som distorcido, um 

riff longo, uma distorção barulhenta, um rock mais eletrônico. Matias (2001), em 

comentário, sintetiza a ideia do álbum: 
My Pillow Book encerra o álbum com o vocal soterrado em baixa fidelidade, 
enquanto a banda cresce lentamente e estoura numa parede de microfonia. A 
letra traduz o sentimento de todo o disco: "Eu vou viver e aí eu decido/ Eu 
não me importo com a minha vida − mas me importo/ Eu perdi o controle, eu 
vi o fim/ Eu tentei, mas você sabe que os sonhos queimam/ Queria ser o 
mesmo/ Queria ser sempre o mesmo" (MATIAS, Alexandre, 13/01/2001, em 
http://www.oesquema.com.br/ trabalho sujo). 
 

O vocal soterrado, a baixa fidelidade, a microfonia e a letra sombria, depressiva, 

uma angústia existencial são características marcadas por Matias como fundamentais 

para mostrar a qualidade da banda em um álbum que o crítico considera “uma reflexão 

sobre os anos pós-punk do grupo” (MATIAS, 13/01/2001, em http:// 

www.oesquema.com.br/trabalhosujo/). Interessante perceber que tanto a Pelvs, com o 

primeiro disco Peter Greenaway’s Surf, como a brincando de deus, com a canção 

Pillow Book, fazem referência ao cineasta britânico Peter Grenaway, que flerta nos seus 

filmes com as artes plásticas, explicitando aqui uma vocação do indie rock em 

posicionar-se como uma expressão artística e falar para “connaisseurs”. O indie rock se 

posiciona sempre em relação ao outro que não é o indie rock, o que, nesse caso, é o rock 

cooptado. Portanto, suas mudanças estão atreladas às mudanças do rock estabelecido. 

As formações hegemônicas sempre tentam incorporar as formações emergentes, e essa 

                                                
117 “Eu tinha dito para mim mesmo: amor, amor? não sou mais eu / estava quase determinado... / então ela 
disse: “aconteça o que acontecer, aconteça o que acontecer...”/ E eu ainda espero o meu primeiro filho, 
mas está indo (e ela disse) / Eu a amarei com meu coração, com as minas mãos”.  
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incorporação significa excorporar outras. E o indie rock vai participar deste jogo e 

incorporar determinadas sonoridades, tensões e ideologia e excorporar outras a partir da 

relação que ele tem com o rock cooptado. 

O indie rock nacional canta em inglês por conta da métrica e para se posicionar 

de forma independente em relação ao BRrock. Nos anos 2000, o indie rock incorpora a 

MPB e canta em português, porque não precisa mais do inglês para marcar esta 

diferença.  O rótulo é independente porque circula por festivais, redes sociais e mantém 

sua autonomia criativa. Ser independente sempre se transforma diante do local onde se 

fala. Ser independente nos anos 1980, como o Sonic Youth, uma época das grandes 

gravadoras de estrelas do rock, como Rolling Stones, é diferente de como The Strokes 

se articula como independente. A banda está dentro de uma major, mas mantém sua 

independência criativa porque dialoga com a tradição do rock, elemento importante para 

o indie rock, que é sempre independente em relação ao rock hegemônico. 

Como é que quatro bandas tão distintas são reconhecidas em um mesmo lugar? 

O que elas têm em comum? Que experiência é essa, que coloca essas bandas dentro da 

rotulação indie rock? Devemos levar em consideração, ao colocar essas questões, que o 

fundamental neste capítulo foi perceber como essas quatro bandas articulam a ideia do 

que é rock, uma certa recuperação da ingenuidade inicial do rock, passando pelo punk 

rock, pela autonomia criativa. Também podemos perceber em cada uma delas a busca 

por fazer uma obra-prima, uma expressão artística em que procuram a perfeição. Esta é 

uma reivindicação de articidade que passa pelo minimalismo musical na qual o menos é 

mais, uma volta a um rock cru, ao básico, sem virtuosismos, com vocalistas que cantam 

fora do tom, guitarras distorcidas. Estas reivindicações destes estranhamentos remetem 

à ideia do indie rock como uma expressão artística e ao que fazia a Velvet Underground 

nos anos 1960, quando incorporou elementos da pop art nos seus shows e discos. 

O indie rock tem suas raízes no pós-punk, mas também na forma como desafia o 

rock estabelecido e a indústria fonográfica. Ele quer ser independente, não quer fazer 

parte do mainstream, ou seja, quer sua liberdade criativa para fazer canções que 

permitam o estranhamento de vozes desafinadas, as guitarras distorcidas, a distância do 

virtuosismo, as letras intelectualizadas e o desejo em transformar o conjunto do seu 

trabalho em uma obra musical e ter sua condição de artista reconhecida dentro de um 

mercado de nincho. 
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Conclusão 
 

 

Hamlet: [...] o resto é silêncio. 
(SHAKESPEARE, Hamlet, 1599/1601) 

 

 

Ao longo da tese, aparecem diversas menções ao indie rock como gênero a partir 

do posicionamento dos próprios atores sociais que atualizam e produzem o chamado 

indie rock. Nesta perspectiva, usamos a ideia de gênero da maneira como esta é 

vivenciada pelas comunidades musicais como uma forma de descrever o seu conteúdo. 

Entretanto, quando partimos para pensar nas classificações das expressões musicais, 

percebemos que o gênero musical, em sentido estrito, é difícil de ser abordado, sem que 

muitas vezes seja mal definida esta tentativa. Como sugerem alguns dos autores 

consultados para esta pesquisa, como Frith e Fabbri, optamos por pensar o gênero em 

uma perspectiva social e ideológica, o que também não impede que suas definições 

sejam imprecisas, mas nos ajudam a entender por que a experiência que é definida como 

indie rock é compartilhada por fãs, músicos, produtores e críticos como gênero. As 

rotulações são uma tentativa para tornar disponível um determinado produto dentro da 

cultura popular massiva, além de permitir que diferentes atores sociais partilhem afetos 

e identificações em torno de certas experiências musicais. 

A audiência do indie rock se articula a partir de um conhecimento especializado 

de uma determinada biblioteca do rock, que o posiciona como uma música intelectual, 

erudita, que permite uma estratificação dentro do rock e vai servir às necessidades 

sociais de determinados grupos que vão construir o discurso de independência do indie 

rock. Ao ser forjado como um rock independente que valoriza a liberdade criativa, cria-

se uma rede formada por selos, lojas, programas de rádio, revistas que atinge pontos de 

identificação simbólica. Ser independente, neste caso, significa ser independente de 

determinados contextos. 

Ao mesmo tempo, sua sonoridade vai sendo construída a partir dos seus meios 

de produção (BANNISTER, 2006), com gravações em estúdios caseiros, uso de 

instrumentos e equipamentos baratos, circulação por uma rede alternativa que permite 

que distorções, dissonâncias e gravações com baixa qualidade sejam vistas como 

marcadores da sua liberdade criativa por artistas, produtores e audiência. Eles também 
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servem para indicar que fazer parte dessa cultura não é apenas gostar do som, mas 

valorizar uma rede de distribuição alternativa, como college radios, fanzines, selos 

independentes e, atualmente, MySpace, Blip.fm, através das quais as formas musicais 

particulares são produzidas e liberadas por meios de produção próprios que servem para 

contextualizá-la e emoldurá-la.  

Quando se julga uma música como indie rock, é preciso compreender o que está 

sendo inferido com este juízo de valor. Frith (1996) coloca que para acontecer este 

julgamento são necessários determinados conhecimentos para julgar e refletir, sempre a 

partir das formas culturais conhecidas. Na música, Frith coloca que isso se dá a partir de 

três grupos sociais: músicos, produtores e consumidores que formam uma comunidade 

de conhecimento. Esta comunidade vai estabelecer regras, habilidades, valores para 

entender o que é original, o que é autônomo, o que é criativo. Ela compartilha uma 

narrativa especial a partir de bandas como Velvet Underground e The Stooges, que 

materializam o que é autonomia e criatividade ao longo da história do rock de uma 

forma diferente do que seria para o rock hegemônico se pensarmos, por exemplo, o que 

é criatividade e autonomia para bandas como U2 e Pink Floyd. Para Frith, o julgamento 

sobre o processo musical sempre dependerá de vários tipos de conhecimento – social, 

cultural, político, ideológico, estético. “Nós precisamos conhecer (ou saber sobre) o 

original; para descrever uma canção como ‘padronizada’, entender o que estamos 

ouvindo (ou não) em outras canções similares” (FRITH, 1996, p. 70). 

É possível perceber, mesmo que isso não esteja explícito, que ideias como 

independência, honestidade, não-comprometimento com a música como business estão 

associadas a uma determinada experiência musical. Assim como algumas descrições 

como peso, boas melodias e uma certa despretensão musical permitem associar e 

materializar essa noção de independência e honestidade a uma sonoridade. Nesta 

pesquisa, a grande questão não é afirmar que o indie rock é um gênero em sentido 

estrito ou não, mas a utilização da ideia de gênero por parte de críticos, de fãs, de 

músicos que permitem a uma comunidade de conhecimento afirmar que determinadas 

identificações se posicionem, vivam certas experiências afetivas e políticas como a 

reivindicação de autonomia criativa em meio ao processo de produção serial da 

indústria musical. 

 

 

As marcas do indie rock 
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Consumir a música do mainstream, das estrelas, comercial e cooptada, presente 

nas paradas de sucesso ou buscar bandas desconhecidas, sem estrelas, pouco comerciais 

que não circulam pelas rádios? A música popular massiva convive com esta distinção 

pelo menos desde os anos 1950, aponta Shuker (1998), ao mostrar a diferença entre dois 

tipos de público adolescente dos Estados Unidos da América.  
 
O primeiro [grupo], majoritário, era dotado de “um gosto indistinto da 
música popular, raramente expressando preferências articuladas” e para quem 
a música exercia uma função predominantemente social. Consumia a música 
comercial, isto é, a música do mainstream, deixando-se influenciar pelas 
estrelas e pelas paradas de sucessos. O segundo grupo, minoritário, era 
composto por “ouvintes mais ativos”, que tinham uma atitude mais rebelde 
em relação à música popular, revelada “pela insistência em padrões rigorosos 
de julgamento e de gosto; pela preferência não-comercial, pequenas bandas 
desconhecidas em vez de artistas de sucesso; pelo desenvolvimento de uma 
linguagem particular [...] [e pela] profunda indignação em relação à 
comercialização do rádio e dos músicos” (REISMAN: 1950, p. 412; ver 
também Frith & Goodwin: 1990); (SHUKER, 1998, p. 45). 
 

Na segunda metade dos anos 1980, no período pós-punk, bandas de rock que 

surgem nos campi universitários, tocam nos college radios, têm uma tendência às letras 

intelectualizadas e aversão ao mainstream começam a ser identificadas como rock 

alternativo ou independente. Esta articulação cria um discurso de legitimidade para esse 

rock que não quer ser cooptado e que se torna uma forma de se apropriar de uma cultura 

legítima do rock tradicional. 

Nesta perspectiva, o indie rock torna-se um mercado de nicho, no qual 

produtores, músicos, críticos e fãs compartilham certas ideologias, posições estéticas 

centradas em torno de um gosto partilhado por atos e atitudes comuns, atividades 

comerciais e bens culturais, uma comunidade de conhecimento. São posições 

ideológicas divulgadas, difundidas e assimiladas através de um conjunto comum de 

convenções discursivas praticadas por fãs, músicos e intermediários culturais e estão 

atreladas a algumas marcas que observamos durante esta pesquisa: 

 

a) Circulação por uma rede alternativa de divulgação: college radios, 

fanzines, festivais, redes sociais (MySpace, Last.fm, Blip.fm), selos independentes, 

blogs. 

b) Noção de autonomia criativa da sua produção, música para ser ouvida 

como expressão artística. 

c) Autenticidade: vista como uma volta a uma tradição seletiva de alguns 
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cânones do rock (Velvet Underground, The Stooges), uma forma de fazer música mais 

analógica, uma valorização da voz, da guitarra, do baixo e da bateria. 

d) Localismo: associação às cenas musicais locais, ligação com o espaço 

geográfico. 

e) Canções que falam de melancolia, letras pessimistas, intelectuais, 

individualistas, políticas, que focam o universo urbano. 

f) Volta ao passado, um som vintage, buscando uma tradição no rock dos 

anos 1960 e 1970, como o folk-rock, a surf music e o punk rock. Referências 

nostálgicas, reivindicação do rock tradicional, rebelde, não-cooptado, um discurso de 

legitimidade do rock. 

g) Canções suaves que privilegiam a base melódica. 

h) Ter profundo conhecimento da biblioteca indie rock é um elemento mais 

importante do que a utilização dos instrumentos musicais. 

i) Hibridismo musical: o indie rock abriga diversos gêneros como folk, rock, 

punk rock, flamenco, ska, MPB − gêneros que estão conectados a uma tradição musical 

e são reconhecidos por suas marcas de autonomia e de distinção. 

j) Prevalência de guitarras, das distorções, das dissonâncias, da mixagem 

alta, dos ruídos, da reverberação, das microfonias, dos poucos elementos rítmicos, dos 

vocais despretensiosos. 

k) Uso de tecnologias baratas, como o home studio inicialmente e, 

posteriormente, fazer a gravação soar em baixa fidelidade, mesmo com bons recursos de 

estúdio, desenvolvendo assim a poética do low-fi: um som sujo e ruidoso. 

l) Minimalismo: negação de um refinamento musical em arranjos e 

harmonias, com canções simples e repetitivas. 

 

Para entender os significados construídos dentro da lógica classificatória para 

produtos culturais usada por fãs, blogueiros, ouvintes, críticos, jornalistas, produtores e 

músicos, é necessário entender que a classificação é, além de uma prática 

mercadológica, também uma prática social, que configura os processos comunicacionais 

dos produtos culturais. Não é possível entender e compreender as rotulações sem 

estabelecer conexões entre gostos e valores dos consumidores. Desta forma, quando a 

audiência estabelece que um artista é indie rock, é uma percepção a partir de marcas que 

descrevem o sentido que a música tem para os ouvintes, como ela se comunica com a 

sua audiência. Mesmo porque alguns artistas continuam independentes, fora das majors; 
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entretanto, outros assinam com as grandes gravadoras, mas mantêm a independência na 

autonomia criativa. O que existe é uma experiência compartilhada entre produtores, 

consumidores e músicos que está por trás da ideia do indie rock como um gênero e que 

permite determinadas vivências e expressões no modo de se afirmar no mundo através 

de produtos culturais. 

Ao rotular bandas como Pixies, Sonic Youth, Dinosaur Jr., The Strokes, 

brincando de deus, Pelvs, Superchunk, Arcade Fire como indie rock, esta rede formada 

por músicos, produtores e consumidores reinterpreta a própria história do rock, criando, 

através de uma tradição seletiva, uma ideia diferenciada do que é criatividade e 

autonomia no universo do rock. Ao ouvir uma canção como Teen Age Riot, da Sonic 

Youth, ou The Best On, da brincando de deus, esta comunidade irá reconhecer 

determinada experiência como indie rock. O repórter Chico Castro Júnior (2011), ao 

falar do lançamento do novo álbum do Superchunk na reportagem Retorno Turbinado – 

rock referência do indie, Superchunk está de volta de longas férias, faz diversas 

referências que são importantes para compartilhar a ideia de indie rock: 
 
Eles são um ícone de independência e honestidade no rock alternativo norte-
americano. Sem contar que fazem um puta som divertido, sem frescuras. 
Agora, depois de nove anos sem lançar um álbum, o Superchunk está de 
volta, com Majesty Shredding, um cintilante retorno que ganhou edição 
nacional via selo Lab 344. 
(…) Em Majesty Shredding estão representadas todas as características que 
tornaram o Superchunk uma referência do rock alternativo: peso (mas não a 
ponto de ensurdecer), objetividade, boas melodias, energia juvenil, 
despretensão (mas não desleixo). Tudo isso acrescido da maturidade que os 
agora quarentões membros trazem. 
“Definitivamente, houve um esforço consciente para fazer um disco com a 
nossa energia – que é o que faz de nós uma boa banda, e também em escrever 
o tipo de canção em que somos bons. Acho que (o álbum) tem o mesmo 
espírito de muitos de nossos outros discos, mas, espero que soe melhor de 
fato, um pouco mais hi-fi, mas sem ser muito lustroso”, acrescenta. 
Levou tempo, mas a boa lição que fica do sumiço e retorno do Superchunk é 
bem clara: fazer música por obrigação, como business, simplesmente não 
funciona. “Creio que uma das chaves para se sentir bem a respeito dessa 
coisa toda é não deixar que se torne uma obrigação se agigantando sobre 
nós”, diz. 
“A obrigação boa é aquela que temos com os fãs que ficaram conosco esses 
anos todos – e isso se resolve com bons shows e fazendo o possível para 
recompensá-los pela paciência. Mas tem a obrigação ruim, a qual, felizmente, 
não temos mais, tipo: ‘precisamos gravar mais um disco para entrar em turnê 
e pagar nossas contas’”, reflete o band leader (CASTRO JÚNIOR, Chico, 2+, 
A TARDE, 15/03/2011). 
 

Aqui, o crítico cultural e o músico compartilham com fãs ideias de que o indie 

rock é honesto, uma música divertida, que não grava álbuns por obrigações do mercado 

ou para "pagar contas". Tanto o crítico como o músico enaltecem a ideia da autonomia 
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artística, não-cooptada, prevalecendo o discurso da autenticidade dentro do rock. 

Também são apresentados aspectos musicais, como as melodias, a despretensão e a 

poética low-fi, mesmo que utilizem desta vez uma certa alta fidelidade. 

No decorrer da reportagem, observamos o reforço de outra marca muito 

importante que é a circulação em um selo independente, próprio, fora das majors: 
 
(…) Há cerca de 20 anos, quando o Nirvana estourou com o fundamental 
álbum Nevermind, o rock alternativo se tornou a galinha dos ovos de ouro da 
hora para as gravadoras major. 
Iniciou-se ali uma caça ao “próximo Nirvana”. E todo mundo que tinha 
algum destaque no meio indie ganhou um contrato com uma multinacional: 
Sonic Youth, Mudhoney e Dinosaur Jr., entre muitos outros. 
Todo mundo, menos o Superchunk. Na verdade, eles não só recusaram todos 
os contratos oferecidos pelos homens de terno, como criaram seu próprio 
selo, o Merge Records, administrado por Mac McCaughan e a baixista Laura 
Ballance (CASTRO JR., Chico, 2+, A TARDE, 15/03/2011). 
 

Percebe-se aqui uma tensão dos ideais do indie rock com bandas ícones, como 

Sonic Youth e Dinosaur Jr., que assinaram com majors. Não assinar é um fato relevante 

para a Superchunk, assim como ter seu próprio selo e amar a música antes de tudo: 
 
“Sério: a única exigência (para ser contratado pelo Merge) é que “amemos 
sua música”, garante Mac. “Além disso, queremos estar certos de que o 
artista é tão comprometido com seus discos quanto nós mesmos, porque 
quando decidimos lançar um disco, despendemos muito esforço, trabalho, 
neurônios e recursos, então fazemos questão de que o artista vai fazer isso 
também, pois não podemos fazer isso por eles”, ressalva. 
Escolado, o músico/empresário não se sente ameaçado pelo sucesso 
estrondoso de The Suburbs, o bem-sucedido último disco dos seus 
contratados, Arcade Fire: “Acho que o que faz eles continuarem conosco 
(espero) é que eles sabem que os contratamos pelas mesmas razões que 
contratamos outras bandas: nós amamos sua música e queremos apoiá-los no 
que for necessário”, afirma Mac. 
“Também temos uma ótima distribuição, que era o que costumava separar 
selos indies de majors, mas isso não acontece mais, além de uma equipe que 
trabalha duro por eles”, diz (CASTRO JÚNIOR, Chico, 2+, A TARDE, 
15/03/2011). 
 

Os ideais indie de trabalho independente, de liberdade criativa, de canções 

melodiosas, da poética low-fi, da rejeição ao mainstream são marcas que se tornaram 

ideias do indie rock e que são divididas e compartilhadas por músicos, produtores, fãs, 

críticos culturais que interpretam esta expressão musical como gênero.  

Podemos perceber na reportagem de Castro Júnior (2011) acima que 

contradições como amar a música e ter uma excelente rede de distribuição fazem parte 

deste constante processo de incorporação e excorporação. Porque, da mesma forma que 

o músico pode fazer de maneira ingênua uma afirmação política de que é preciso amar a 

música que se faz, que é necessário criar de maneira autônoma, o próprio músico coloca 
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que ter uma boa distribuição é fundamental. Então, percebe-se que existe um jogo entre 

se afirmar nesse nicho como criativo e autônomo e, ao mesmo tempo, reivindicar o 

mercado. Temos a presença dos discursos de excorporação e de incorporação, daquilo 

que se afirma de forma dinâmica como rock e o que se estabiliza no mercado. Esta 

sempre será uma questão para quem vive na comunidade de conhecimento denominada 

como indie rock: uma negociação permanente de excorporação e de incorporação.A 

ideia de compartilhar determinados interesses, ideologias, possibilita a determinado 

grupo experimentar afirmar a existência deste gênero, o indie rock.  

Inicialmente, nesta pesquisa, tinha-se a hipótese de que indie rock era um 

gênero, porém mais importante do que essa discussão foi perceber como essa rede de 

músicos, produtores e consumidores se vale desta afirmação e que transita e consome 

uma determinada música como gênero. Ao compartilhar significados, ideias, 

sonoridades, buscamos uma forma de interpretar aquilo que estamos ouvindo e não 

necessariamente um gênero musical em senso estrito. Isto porque existe um processo 

comunicacional por trás das rotulações que não podemos ignorar, e isto significa que 

fronteiras são demarcadas quando músicos, produtores, críticos e fãs usam o indie rock 

como gênero. Ao tentar entender como se dá este processo de rotulação, estamos 

levando em consideração a experiência vivida destes atores sociais que usam o gênero 

para compreender esta experiência partilhada em um lugar de disputas, tensões e 

diálogos. 

 

 

Compartilhar experiências 
 

 

As classificações são úteis porque possibilitam a um determinado grupo 

compartilhar experiências e atribuir significados para uma banda ou um artista. Sendo 

assim, o gênero não é apenas melodia, ritmo. Como colocam Fabbri (1980) e Frith 

(1996), seu sentido é mais amplo porque incorpora também valores, gostos e aspectos 

ideológicos e sociais. Portanto, ao ouvir uma canção e rotulá-la como indie rock e desta 

forma posicioná-la como gênero, o que se faz é tomar emprestado a mais óbvia 

descrição que se pode ter para denominar uma música. Fazemos uso constante dos 

gêneros para rotular os produtos culturais que consumimos, e esta rotulação não 



 

 

198 

 
 

obedece sempre a rigores técnicos, mas a uma necessidade de classificação para 

entender o que estamos consumido e quais valorações, ideologias e identidades aquele 

rótulo nos traz e nos distingue de outras classificações. 

Quando nos anos 1980 músicos, produtores e consumidores afirmaram a 

expressão musical indie rock para se separar da indústria fonográfica comandada pelas 

majors, criou-se uma forma alternativa dentro da indústria da música através de selos 

independentes, college radios, fanzines, pequenos shows. Uma perspectiva que foi 

fortalecida no movimento punk, que promoveu a ideia central de que a produção e a 

distribuição de gravações não têm necessariamente de ter lugar nas estruturas 

convencionais das empresas de disco. Então o indie rock nasce de um modo de 

produção (BANNISTER, 2006), entretanto, cria uma comunidade que começa a dividir, 

a partir desta rotulação, vários ideais, inclusive musicais. Os riffs distorcidos de 

guitarra, os volumes altos de mixagem, os vocais despretensiosos, as microfonias, as 

letras em inglês no Brasil são formas, também, de criar um produto que parece mais 

difícil de ser digerido pelo mercado dos produtos culturais massivos, uma forma de 

compartilhar uma cultura “legítima”. Entretanto, estas pretensões artísticas do indie 

rock criam um novo mercado dentro da música popular massiva, que é o mercado de 

nicho e esta liberdade criativa, entre outros itens, vira uma marca que é identificada, 

compartilhada e consumida. 

Microfonias e distorções criam espaços somente a partir de determinadas 

vivências que serão relacionados a estes aspectos ideológicos e políticos. Dentro desta 

perspectiva, acreditamos que tem um elemento político forte no indie rock que é um 

condicionamento diante desta máquina de triturar produtos culturais, que é a indústria 

fonográfica. É uma negociação que pode existir dentro da própria indústria, mas 

também que pode se colocar à margem. O independente que pode transitar por diversos 

lugares, dependendo do lugar que se fala. Portanto, quando The Strokes grava com uma 

major, como a RCA Records, mas seu discurso é o de ter autonomia criativa na 

produção dos seus discos, na agenda de shows, há ali uma posição política para se 

colocar dentro de uma tradição do rock de música artística, uma apropriação de 

legitimidade dentro da lógica da padronização da cultura popular massiva. 

Autores, como Neale (1990), sempre apontam o gênero como ambíguo e de 

difícil definição. Para um gênero ser compreendido, precisa ser entendido e interpretado 

pela audiência, que precisa compreender os seus sentidos. Então, quando fãs, críticos e 

músicos afirmam que "Superchunk é indie rock", estão compartilhando uma série de 
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conhecimentos que fazem com que interpretem aquela banda como indie rock. Quando 

apontamos o hibridismo musical como uma marca do indie rock, percebemos isso nas 

canções como do Vampire Weekend e todas as suas referências aos sons africanos, mas 

também em bandas como Pixies. Esta abertura é uma das características do indie rock 

que não encontramos no heavy metal, por exemplo. Em entrevista à revista Noize, o 

baterista David Lovering explica a inspiração latina de algumas canções, como Isla de 

Encanta e Vamos. 
Nós temos duas, talvez três músicas de inspiração espanhola, ou porto-
riquenha. Acredito que seja apenas uma parte do que nós somos que veio 
para fora, entende? De repente é alguma coisa relacionada à sonoridade dos 
instrumentos que nos chamou atenção. Mas é algo pontual, que só aparece no 
nosso trabalho de vez em quando. Acho que os álbuns mais tardios têm um 
pouco mais dessa vertente latina, mas não é nada que defina o nosso trabalho 
(NOIZE, Edição 38, outubro de 2010). 
 

Ao dialogar com sons latinos, o Pixies mostra a vocação do indie rock em ser 

cosmopolita na sua produção musical. O rótulo não tem problemas em corresponder-se 

com outras sonoridades, inclusive periféricas ao rock americano e inglês. Esta interação 

que o indie rock tem com outras musicalidades não faz com que seja associado ao world 

music, por exemplo, porque essa incorporação é sempre mediada pela ideia de rock. No 

indie, terá sempre essa afirmação de ser rock, mesmo quando se articula no hibridismo 

musical.  

A canção Vamos, do álbum Surfer Rosa (1988), do Pixies, inicia com uma 

microfonia, depois entram um violão e a voz de Frank Black cantando uma letra em 

espanhol: Estaba pensando sobreviviendo con mi sister en New Jersey/ Ella me dijo que 

es una vida buena Allá/ Bien rica bien chevere. O início mais suave é cortado por uma 

bateria seca minimalista, riffs de guitarra cheios de distorção, uivos, e a letra passa a ser 

em inglês com algumas frases em espanhol. Temos aqui várias marcas que vão 

identificar a canção do Pixies como indie rock. Esta música ocupa uma dimensão que, 

ao ser vivenciada por uma comunidade, será compreendida como indie rock, porque 

existe um idealismo, um sentido, uma posição que faz com que músicos, produtores, 

críticos e consumidores denominem o Pixies dentro desta classificação. Há uma 

proeminência de guitarras, no lugar de sintetizadores e efeitos digitais, uma alternância 

entre ferocidade e suavidade, que Bannister (2006) coloca como uma bipolaridade 

emocional. Essa música ocupa uma dimensão que, ao ser vivenciada por uma 

comunidade, passa a ser compreendida como indie rock, porque existe uma forma de 
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incorporação dessas musicalidades alternativas que são conjugadas com essa ruptura 

que ainda é associada à forma de expressão do rock como independente. 

Quando atores sociais se esforçam para qualificar determinadas sonoridades 

como indie rock e atribuem-lhe o significado de um gênero, não podemos ignorar que 

esta experiência vivida e dividida representa o compartilhamento de conhecimentos 

sobre estes artistas e bandas que passam a fazer parte desta classificação. Há um esforço 

destes atores em categorizar este produto cultural, e para isso buscam relações com 

modos de produção, valores, sonoridades, autenticidades, que, quando encontradas em 

um determinado produto, ajudam a construir a ideia de indie rock como gênero para esta 

comunidade. 

Não podemos obliterar a afirmação da ideia de que gênero é fundamental para o 

processo de distinção dos produtos culturais dentro da cultura popular massiva. 

Portanto, a indústria fonográfica sempre usou os gêneros para classificar seus produtos e 

alcançar públicos de gostos diversificados. O mesmo pensamento se aplica para os 

meios de comunicação massivos, que precisam desta segmentação para alcançar 

determinadas audiências. O indie rock surge como contraponto ao mainstream e passa a 

atender a um mercado de nicho que gosta de consumir uma música colocada como uma 

expressão artística e não comercial, uma música que circula em uma rede alternativa de 

distribuição, que utiliza uma tecnologia mais barata para gravar seus discos e que se 

coloca dentro da tradição do rock. O indie rock expande o consumo da música popular 

massiva porque cria um novo mercado de consumidores e, junto com eles, os fanzines, 

os jornais, as revistas, os blogs, os programas de rádios, o circuito de shows, os 

festivais. 

Para os atores sociais que compartilham esta experiência, o indie rock é uma 

distinção que descreve uma música pós-punk, com guitarras distorcidas, microfonias, 

dissonâncias e reverberações, que resiste a um mercado mainstream e cria a própria 

rede de distribuição, que passa a fazer parte da indústria da música. Para compreender 

por que consumidores adotam esta classificação, temos que ter a perspectiva de que um 

gênero no ambiente da música popular massiva deve ser pensando e estudado como 

uma ferramenta que envolve aspectos sociais, ideológicos, e não apenas musicais. A 

forma como esta música é apropriada e abrange complexidades e tensões que devem ser 

levadas em consideração pelos pesquisadores ao tentar entender o significado de gênero 

para as audiências, principalmente no mundo da música, que permite aos consumidores 

a construção deste sentido ao lado de músicos, produtores e críticos. O desafio desta 
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pesquisa foi exatamente tentar compreender experiências afetivas em torno da música 

que permitem articulações de elementos políticos e ideológicos que sugeriam o uso do 

indie rock como gênero pelos atores sociais.  

Frith (1996) argumenta que “nossas relações sociais são constituídas dentro de 

uma prática cultural, então nosso senso de identidade e diferença é estabelecido dentro 

de um processo de discriminação” (FRITH, 1996, p. 18). Desta forma, pensamos como 

os valores, os gostos, as posições estéticas definirão nossas práticas culturais e nossas 

posições dentro dos grupos sociais. O que nos leva a entender a importância das 

classificações para estabelecermos posições culturais e sociais e distinções em relação 

aos outros grupos. Quando uma comunidade estabelece que o indie rock é um gênero, 

entendemos que há ali uma posição cultural dentro de um grupo social. O uso do gênero 

por esses atores sociais está diretamente conectado às experiências vividas por eles e em 

torno das práticas culturais desta música. 

A existência de bandas como Velvet Underground, nos anos 1960, da Sonic 

Youth, nos anos 1980, brincando de deus e Pelvs, nos anos 1990, e The Strokes, no ano 

2000, traz uma inovação e oposição às formas dominantes estabelecidas do rock. As 

técnicas e os equipamentos baratos usados para criar um mercado independente ao 

mainstream tornaram-se atributos estilísticos. São bandas que apostaram em marcas 

como minimalismo musical, adotaram letras intelectualizadas, uma postura 

independente em relação rock hegemônico. As discordâncias, os riffs da Sonic Youth, 

representam uma posição cultural, assim como o minimalismo da Velvet, as letras 

melancólicas da brincando de deus, as melodias da Pelvs, o rock cru da The Strokes.  

A construção do que é indie rock passa por uma construção social. Para Frith 

(1996), gostar de uma música é um argumento social e ideológico que não é respondido 

apenas por uma musicalidade comum. Ele ainda argumenta que a forma como uma 

musica é produzida, a atitude incorporada por músicos e ouvintes em muitos gêneros é 

mais importante do que o texto musical. Para uma audiência de indie rock, saber que a 

banda “não se vendeu ao mercado”, que mantém sua liberdade criativa, sua autonomia, 

e que se posiciona de forma contrária à música do mainstream faz com que a definição 

do indie rock seja muito mais ideológica/política do que musicológica. Portanto, para os 

atores sociais envolvidos nesta lógica, perceber o indie rock como gênero é 

compreender que seu sentido depende de uma experiência compartilhada, de um 

conhecimento musical sobre determinadas bandas e artistas que vão ajudar a formatar 
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quais são as habilidades musicais, ideológicas e sociais para que determinada 

sonoridade tenha o significado para quem faz e ouve aquela música.  

 

Gênero em construção 
 

As regras e convenções dos gêneros são dinâmicas. Podemos observar que 

Janotti Júnior (2004), em seu livro Heavy Metal com Dendê, traz toda uma 

argumentação histórica de como este gênero vai se construindo como tal deste o início 

do anos 1970 “ainda como um esboço de gênero musical” (JANOTTI JÚNIOR, 2004, 

p. 27) e que apenas nos anos 1980 se sedimentou e foi assimilado como tal, mas que, 

quando ele se estabiliza, novas produções buscam mais radicalização dentro do próprio 

gênero. A opção pelo consumo de um determinado tipo de música pressupõe gostos, 

afetos e valores. Quando um fã opta por dizer que ouve indie rock, ele está 

evidenciando apropriações culturais que podem não ser perceptíveis às outras 

audiências, mas que é parte de um “processo de especialização” (JANOTTI JÚNIOR, 

2004). Ao entender que circular em selos independentes, perceber a distorção de 

guitarras, apreender as letras intelectuais e urbanas e notar a poética low-fi como partes 

do que músicos, produtores e consumidores percebem como indie rock, temos ali uma 

experiência vivida com um produto cultural. Mesmo o indie rock podendo ter sua 

posição como gênero questionada, não podemos obliterar que existe uma experiência 

que é partilhada, vivida, um lugar de disputas, tensões e diálogos que o posicionam 

neste lugar por fãs, músicos, produtores e críticos culturais. 

Nosso objetivo, nesta tese, foi compreender as fronteiras demarcadas no 

processo comunicacional que envolvem esta rotulação e que fazem com que esta 

comunidade use indie rock como gênero. Podemos perceber que existe uma sonoridade 

indie rock, mas ela não é uma base única para seu reconhecimento como sendo ou não 

indie rock; o sentido que é indie rock está diretamente ligado a sua forma de produção, a 

circulação da sua música, de pertencer a uma rede de valores, sentimentos, gostos e 

afetividades de uma comunidade de conhecimento. O indie rock ocupa um espaço 

dentro da música popular massiva de liberdade criativa, que se contrapõe ao 

comercialismo do mainstream, do rock hegemônico. 

A construção deste ideal cria um espaço de consumo de nicho que absorve uma 

audiência que consome músicas que considera diferenciadas e, portanto, de qualidade. 
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Para Trotta (2010), esta dicotomia funciona “como estratégia de negociação do artista 

no mercado, mas também nas negociações de prestígio e reconhecimento dentro de cada 

campo artístico” (TROTTA, 2010, p. 252). Esta distinção de uma autonomia criativa é 

fundamental dentro do indie rock.  

A definição de indie rock como gênero parte de fãs, músicos, produtores, 

intermediadores culturais, e a decisão de trazer este objeto para estudo nesta tese foi a 

possibilidade de entender como a ideia de gênero funciona dentro dos processos 

comunicacionais que envolvem a apropriação de determinadas expressões artísticas por 

uma comunidade de conhecimento. O indie rock faz uma articulação com determinados 

padrões de consumo da música e se afirma como uma alternativa de um mercado de 

nicho dentro da cultura popular massiva.  Também retificamos as especificidades do 

universo da música e do rock, no qual o papel dos músicos, fãs e críticos é ativo na 

afirmação de um novo gênero. 

Nesta pesquisa, acreditamos ter construído o argumento que faz com que 

possamos compreender por que uma determinada comunidade de conhecimento 

identifica a experiência do indie rock com a ideia de gênero partindo da análise de 

críticas e reportagens, entrevistas de músicos, dos álbuns, das canções, da forma como 

essa música circula, do discurso dos fãs, músicos, produtores e críticos. Também 

identificamos o indie rock a partir da leitura de autores como Hesmondhalgh (1999) e 

Bannister (2006), que elaboraram uma série de elementos comuns (produção, 

posicionamento ideológico, textos musicais, circulação) que estão presentes em bandas 

percebidas como indie rock. 

Esta tese pretende ser uma contribuição com os estudos de comunicação e 

cultura, à medida que, a partir da análise de produtos musicais, buscamos compreender 

os processos de comunicação de um dos principais produtos da cultura popular massiva. 

O uso de gênero por fãs, músicos, críticos culturais chama a atenção de como esta noção 

é fundamental para o consumo de produtos culturais massivos. A retrospectiva da 

história do rock e das ideias do que é independente e o que é indie rock oferecem 

indícios de que o gênero é um processo dinâmico e fundamental na comunicação de um 

produto cultural e que ele é também parte de uma experiência vivida, compartilhada por 

uma comunidade de conhecimento. O próprio entendimento do que é rock envolve uma 

dinâmica, um processo, um movimento que reposiciona e repagina a própria ideia do 

que é vivenciado como rock e como independente.  
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