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RESUMO 

 

Se existe um entendimento geral de que diversos elementos da cadeia produtiva da música 

mudaram após a internet, podemos afirmar que sua crítica também mudou? Esta tese faz uma 

investigação movida por esse questionamento inicial para, a partir daí, desconstruir desde a 

noção de crítica, seus dispositivos de valorização e legitimação, os locais de fala e o mercado 

em que circula, até a figura do crítico, seu papel e influência ao longo dos processos de  

formação da indústria da música até o atual contexto de rápidas mudanças. Para isso, faz uso 

de técnicas de observação participante e uma cartografia da crítica no atual contexto. 

Traçando um paralelo entre a ideia de cadeia produtiva da música e as teorias vigentes sobre 

redes sociais, a pesquisa problematiza questões referentes a construção da identidade de atores 

na rede e como sua representação se dá em uma dimensão muito maior do que se costuma 

apontar. A partir dessa dimensão maior, identifica, sim, uma nova forma da crítica que nasce 

de forma espontânea na internet. A tese apresenta em primeiro momento qual seria a relação 

com a crítica tradicional, quais as novas contribuições delimitando, assim, em que potencial 

estágio de transição estaria a nova crítica. O impacto no estágio atual da indústria da música e 

as perspectivas para o desenvolvimento junto a novos agentes da cadeia produtiva do campo. 

 

Palavras-chave: Crítica musical - Música Popular Massiva - Redes Sociais 
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ABSTRACT 

 

If there is a general understanding that various elements of the production chain of music 

changed after the internet, we can say that his criticism also changed? This thesis is a research 

driven by this initial questioning, from there, since deconstruct the notion of critical 

appreciation of their devices and legitimation, the local speech and the market in which it 

circulates until the figure of the critical role and influence over the process since the formation 

of the music industry until the current context of rapid change. For this, makes use of 

participant observation and mapping of critical in the current context. Drawing a parallel 

between the idea of the music production chain and the prevailing theories about social 

networks, the study discusses issues concerning the construction of the identity of actors in 

the network and how its representation takes on a much larger scale than is usually pointing. 

From this larger dimension, identifies, yes, a new form of criticism is born spontaneously on 

the internet. Introducing first time what would be its relationship with the traditional critique, 

what their new contributions and delimiting, so that potential transition stage is this new 

criticism. His impact on the current state of the music industry and the prospects for the 

development of new agents along the supply chain field. 
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Memorial 

 

A crítica musical foi um caminho que consegui inserir em minha jornada 

profissional desde cedo. Impulsionado pelas provocações apresentadas na 

disciplina de jornalismo cultural, ainda na graduação em jornalismo, e o fato de 

conhecer algumas ferramentas básicas de construções de sites - em uma época que 

ainda não existia o formato blog - lancei com colegas de sala um site que se 

destinava pretensiosamente a fazer crítica cultural. O Vitrolaz falava de música, 

cinema e literatura. Com o tempo, abarcou também quadrinhos, videoclipes, 

televisão e até teatro. Começou como uma brincadeira que, em pouco tempo, era 

listada no canal de parceiros do portal UOL e do Jornal do Commercio, em 

Pernambuco. E direcionou todo o percurso do meu desenvolvimento profissional 

até este momento. 

Quando formei em jornalismo, abri mão do convite de um jornal 

considerado o principal no estado, para escrever no caderno de informática, e 

optei por fazer um teste como crítico de música em jornal que estava no outro 

extremo desse jogo de valor no mercado do Recife. Consegui passar no teste, mas 

senti necessidade de ter um repositório virtual para tudo aquilo que publicava 

então na Folha de Pernambuco, por questões organizacionais. E construir um blog 

de matérias impulsionou ainda mais essa minha inserção no mundo da crítica. 

Levou-me a ser convidado por Hermano Vianna para compor a equipe que 

pensaria o começo do projeto Overmundo, a conseguir escrever em veículos - 

jornais, revistas e sites - de outros estados e a participar de curadoria de eventos 

que antes eu só conhecia como público. 

Foi a crítica que impulsionou também a opção por seguir uma carreira 

acadêmica. Em busca de compreender melhor a área que optei atuar, fiz a 

especialização em Jornalismo e Crítica Cultural oferecida pela Universidade 

Federal de Pernambuco (UFPE), onde escrevi uma monografia, em 2005, sobre o 

impacto da internet no jornalismo musical. Foi a ideia que levei para o mestrado 

em Comunicação também na UFPE, logo na sequência onde fui aprovado na 

seleção. Mas a ideia ficou na gaveta, quando fui convencido pelo meu então 
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orientador Edgard Rebouças a algo mais instigante na época, que era tratar das 

transformações mais amplas no todo da cadeia produtiva da música. 

Nesse tempo, me tornei colaborador das revistas Bizz e OutraCoisa. 

Fortaleci uma relação com um novo mercado independente de música que se 

construía no Brasil através de um esforço próprio, que era o site que editava na 

época - aquele mesmo, que era antes só um repositório de matérias publicadas no 

jornal impresso - chamado Pop up. A crítica me levou a conhecer todas as regiões 

e as principais capitais do Brasil. Não apenas as cidades, mas a cena musical 

independente que se desenvolve em cada uma delas. Foi quando consegui me 

perceber parte de fato de uma cadeia produtiva, trocando experiências com 

músicos de todo o país, produtores de festivais, outros jornalistas e o próprio 

público nesses eventos. 

No final do mestrado tive contato com o grupo de pesquisa em Mídia e 

Música Popular Massiva da Universidade Federal da Bahia, coordenado na época 

por Jeder Janotti Júnior. Apresentando um artigo no primeiro encontro realizado 

pelo grupo, passei a ter mais contato com demais pesquisadores na área. Na 

época, tive oportunidade de compartilhar experiências das pesquisas musicais com 

nomes como Will Straw, Simone Pereira de Sá e Micael Herschmann,situação que 

inspirou ainda mais a intenção de seguir os estudos na instituição, com as pessoas 

que conheci na Bahia. Portanto, já na reta final de minha defesa do mestrado, 

comecei a formular as possibilidades de uma proposta de tese para ingressar no 

grupo da UFBA. 

No começo do ano de 2008 defendi minha dissertação de mestrado na 

UFPE com a presença de Jeder Janotti na banca avaliadora. E, desde aquele 

momento, indiquei minha intenção em realizar o doutorado na Universidade 

Federal da Bahia. Saí da casa de meus pais pela primeira vez com essa intenção, 

quando fui morar em Salvador para já estar estabelecido na cidade durante a 

seleção. Consegui ir para lá também com o suporte da crítica, convidado pela 

editora Nadja Vladi a escrever sobre música no caderno de cultura do jornal A 

Tarde. Naquele mesmo ano começava a ser publicada no Brasil a revista Rolling 

Stone, da qual fui colaborador já naquele mesmo ano e, no ano seguinte, a 

Billboard Brasil, onde também publiquei textos sobre discos e shows. 
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O período do doutorado foi também um de maiores transformações na 

minha vida pessoal. Não apenas saí da casa de meus pais, como casei e virei pai. 

Passei a ser sócio e produtor do festival Abril Pro Rock, no Recife. 

Transformações que também trouxeram impacto para o desenvolvimento dessa 

pesquisa, porque foram duas situações que me permitiram encarar a crítica de uma 

forma diferente. Afinal, antes, o trabalho era uma brincadeira remunerada, tal qual 

uma criança que é contratada para um time de futebol e passa a ser levada a sério 

por isso. Depois, passou a se tornar então uma necessidade séria e de impacto na 

vida de terceiros. E, com o festival, a oportunidade de estar no lado oposto da 

crítica, vivenciando a relação das estratégias de divulgação e da percepção de seus 

comentários. 

Portanto, minha relação com a crítica musical é intrínseca. Em um nível 

tão forte que, para que essa aproximação não chegasse a contaminar em excesso 

os direcionamentos da pesquisa, optei, na metade do tempo do doutorado,porme 

afastar da crítica para ter um olhar distante e saudável sobre sua prática em 

território nacional. Foi o que possibilitou, devido a esse distanciamento, perceber 

uma mudança de paradigmas dentro dessa área. É o que apresento nesta tese. Um 

estudo sobre como podemos perceber se existe uma nova crítica de música já em 

operação a partir das novas mídias digitais, impulsionada pela lógica das redes 

sociais na internet. O fim da redação da tese demarca meu retorno à atividade da 

crítica, agora como colaborador do caderno Ilustrada da Folha de S. Paulo. 
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Introdução 

 

Esta tese registra o percurso teórico e metodológico para a construção do 

raciocínio apresentado no memorial. No primeiro capítulo traçamos então 

possibilidades de abordagens tanto teóricas quanto metodológicas para a pesquisa. 

Apresentamos o corpus pretendido de análise em sintonia com esse levantamento 

histórico. Este é um caminho que segue a mesma lógica de raciocínio da 

pesquisa.Então novos corpus serão apresentados também no desenvolvimento de 

outros capítulos. É neste ponto, a partir da demanda de uma revisão bibliográfica e 

da proposta de associar uma cartografia a uma observação participante, que surge 

a demanda de agregar outras áreas a esta pesquisa. 

O primeiro capítulo apresenta quais foram os direcionamentos 

metodológicos utilizados e os problemas que impulsionam a investigação desta 

pesquisa. Também vai desconstruir os primeiros corpus de análise que serviram 

para a construção do argumento inicial, a partir da crítica de música que é 

publicada em jornais, revistas e sites da internet. A partir deste material inicial, o 

capítulo encerra com um direcionamento que foi tomado como norte para todo o 

restante da pesquisa. 

O segundo capítulo ao invés de apresentar uma ideia única e consolidada 

de crítica musical vai desconstruir as várias noções existentes. A partir de 

contribuições de autores mais ligados ao campo das disputas sociais, como 

Bourdieu e Eagleton, do campo do jornalismo, como José Marques de Melo e 

Daniel Piza, e do campo dos estudos da música popular, como Simon Frith, entre 

diversos outros. Essa desconstrução, que passa também por uma revisão histórica 

e bibliográfica sobre o tema, auxilia na identificação dos problemas de pesquisas 

propostos nesta tese. 

Isso é feito no terceiro capítulo desta tese, que consiste numa explanação 

do estado atual da indústria da música e de como esse campo pode ser 

compreendido de forma diferente do que chamamos de cadeia produtiva da 

música. Os dados apresentados neste capítulo remetem à pesquisa que desenvolvi 

no mestrado em Comunicação na Universidade Federal de Pernambuco. O 

contexto de transformações parte de questões históricas, apontadas ainda por 
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Adorno, mas que vai receber contribuições de autores como Flichy e Therbege, 

entre outros do Brasil, como Micael Herschmann e Juliano Spyer. Apresentamos a 

formação de um mercado independente e as formas concretas como a internet 

transformou essa cadeia produtiva. 

Antes de entramos de fato na crítica, o quarto capítulo traz à tona as teorias 

acerca dos estudos das redes sociais no Brasil. Com contribuições de Recuero, 

Primo, Adriana Amaral e André Lemos, além de autores de outros países, como 

Lévy e Castells. Tratamos da questão da construção da identidade nos sites de 

redes sociais, desde já apresentando sinais de como podemos enxergar essas 

pesquisas em sintonia com o que acontece na prática com a crítica de música hoje 

na internet. Surgem também os primeiros exemplos de sinais que podem apontar e 

direcionar para uma nova crítica musical vigente no Brasil, a partir da dimensão 

mais limitada dos mercados de nicho. 

O quinto capítulo trata de fazer uma junção desses três pilares: a crítica, a 

indústria da música e as redes sociais. Para isso utilizamos também softwares de 

análise de redes sociais para compreender a construção de laços e entendermos 

que existe um paralelo muito próximo quando falamos de cadeia produtiva da 

música e de rede social da música. A partir das ideias de convergência midiática 

apresentadas por Jenkins, vamos propor outro grau de convergência que está em 

sintonia com o que tem acontecido com a crítica de música na internet. No quinto 

capítulo apresentamos uma primeira abordagem de quem seria o novo crítico de 

música nesse contexto de transformações. 

Todo esse raciocínio culmina então no sexto e último capítulo da tese. 

Nele, apresentamos possibilidade de relacionamento entre a nova crítica musical e 

como ela tensiona produtos culturais e práticas sociais, bem como sua relação com 

a cadeia produtiva de música e como a mesma também trabalha noções 

diferenciadas de valor em seu discurso. A conclusão da tese trata de questões 

finais que dizem respeito a um possível futuro da nova crítica e da relação que a 

mesma pode passar a desenvolver com a crítica tradicional,assim como os 

apontamentos para possibilidades de pesquisas que possam ser desenvolvidas a 

partir daí. 
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Nossa análise da crítica passa por diversas formas de materialização da 

mesma. Utilizamos desde os jornais tradicionais, como a Folha de S. Paulo até as 

revistas que ajudaram a construir a ideia de crítica de música vigente hoje no 

Brasil. Estão em análise textos da revista Bizz, que não está mais em circulação, 

assim como da revista Rolling Stone Brasil. Não apenas o texto, mas uma 

percepção de quem são seus colaboradores e como eles circulam entre outros 

veículos de crítica pelo país. Na internet, observamos sites e blogs de música, 

como o Scream and Yell e o Rock em Geral e sua relação tanto com a crítica 

tradicional quanto o que percebemos ser uma nova crítica. 

Também entra nesse contexto das análises e observações as comunidades 

musicais que estão presentes no site Facebook. Duas específicas estão no texto 

desta tese:a primeira é a comunidade da revista Bizz que, por ter sido batizada a 

partir da revista, traz a crítica em sua própria essência. É formada por usuários que 

desempenham a atividade da crítica fora da internet, tendo muito deles sido 

colaboradores da própria revista homenageada pela comunidade. A segunda é a 

comunidade Metal-PE, por apresentar um recorte mais evidente de pessoas que se 

interessam por música e percebem, nela, um instrumento agregador social. 

Em essência, o que esta tese propõe é ter na crítica de música um ponto de 

apoio para observar transformações de práticas sociais sobre produtos culturais 

em uma escala que é muito maior. Estamos tratando de questões como a 

reconfiguração da figura do formador de opinião em tempos de internet e da 

própria construção de uma percepção de indivíduos na relação que estes 

constroem nas redes sociais. A nova crítica é um caminho para compreender essas 

transformações. Não estamos em busca, aqui, apenas da formulação de um novo 

conceito para uma prática social que já é consolidada e, por natureza, propensa a 

mudanças a partir de avanços tecnológicos. 

Desde já, antes do começo da leitura desta tese, ressaltamos a crença de 

que existe, sim, uma nova crítica. Uma prática social que está em sintonia com as 

mudanças na forma de produzir, circular e consumir bens culturais em uma 

sociedade que se conecta a partir de softwares sociais, de blogs, de podcasts e de 

serviços de microblog como o Twitter. Uma prática que está relacionada à 

ressignificação que os usuários dão a essas plataformas, assim como continuarão a 
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dar a novas plataformas que venham a surgir no futuro. Não é uma visão limitada 

e restrita no sentido de “uma crítica no Facebook” ou “uma crítica no Twitter”, 

mas uma nova crítica a partir de novas práticas sociais cultivadas no contexto em 

que essas plataformas estão inseridas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 1. Questões gerais sobre a pesquisa 
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1.1. Percursos metodológicos 

 

Propor um novo paradigma não é um exercício fácil. Existe uma nova 

crítica? Interessa a esta pesquisa, muito mais que chegar a uma definição 

consolidada de “o que é a crítica”, criar uma noção dos limites que demarcam essa 

atividade. Onde podemos encontrá-la a partir de sua contextualização histórica, de 

sua relação com o mercado e da identificação de atores? Nortear esses limites é 

mais interessante para tensionar as questões a partir de mudanças nos hábitos de 

consumo tanto dos produtos musicais quanto dos textos que buscam fazer suas 

avaliações. Principalmente se considerarmos a flexibilidade em que trafegam as 

ideias sobre crítica que dizem respeito às pesquisas no campo da comunicação. 

Sendo assim, por mais tentador que pareça chegar a uma ideia consolidada 

do que é a crítica, construímos uma série de noções que favorecem a compreensão 

do assunto que será abordado ao longo dessa tese. Essa liberdade permite 

identificar com mais clareza alguns dos rastros que levam à questão central 

proposta aqui: existe uma nova crítica? Essa não é uma percepção que poderá ser 

refinada a partir de um olhar exclusivo da crítica tradicional. Ou mesmo a partir 

dos formatos que consolidaram essa prática,mas sim a partir das diversas 

configurações de novas práticas sociais permitidas por novos meios, como é o 

caso da internet.  

É fundamental, primeiro, delimitar as implicações de uma pesquisa feita a 

partir do guarda-chuva dos estudos da comunicação. Com isso podemos ter uma 

compreensão melhor do aporte teórico, métodos e também das intenções por trás 

da pesquisa,como ela determina o olhar. Como delimita José Marques de Melo: 

 

É o estudo do comunicador, suas intenções, sua organização, sua estrutura 

operacional, sua história, suas normas éticas e jurídicas, suas técnicas 

produtivas. É o estudo da mensagem e do canal, seu conteúdo, suas formas, 

sua simbologia, suas técnicas de difusão. É o estudo do receptor, suas 

motivações, suas preferências, suas reações, seu comportamento perceptivo 

(MARQUES DE MELO, 1998, p.20) 

 

No que diz respeito ao estudo do receptor, cabe um olhar detalhado 

também do comportamento que muitas vezes este tem de acordo com cada suporte 
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midiático. É comum, por exemplo, referendar a televisão com a imagem da 

família em volta do aparelho, do movimento entediado do mudar acelerado de 

canais, assim como as dezenas de paródias sobre o uso do jornal em papel 

algumas horas após sua publicação. A internet, como suporte, não escapa dessas 

idiossincrasias, geradas a partir do uso que é feito das ferramentas que um suporte 

fornece, o que demanda uma percepção mais cuidadosa em torno desta questão. 

Isso implica, por exemplo, olhar além dos blogs. A ferramenta clássica de 

representação da presença de conteúdo na rede produzido por quem, até então, 

desempenhava apenas papel de consumidor. Essa é uma relação que - fica aqui 

apenas como provocação - poderia ser atribuída aos estudos da folkcomunicação. 

Afinal, esse é um campo de estudo que vai além do pára-choque de caminhão e 

das bicicletas de propaganda, e chega ao uso do processo da comunicação por 

aqueles que estão marginalizados pela grande mídia. O crítico blogueiro pode ser 

percebido como um crítico marginalizado que está utilizando a ferramenta a que 

tem acesso para fazer uma mímica da mídia tradicional. E isso, associado à 

proposta de Luiz Beltrão, da flexibilização dos líderes de opinião por fora da 

mídia, talvez até daria conta da compreensão do problema inteiro proposto nesta 

pesquisa.  

Assim como as ferramentas, hoje já menos populares, de folksonomia1 

podem ser percebidas como meras afirmações de gosto impulsionadas pela 

necessidade de categorização da rede. Existe a tag “bom” e “ruim” e sua imagem 

crescente na nuvem representa uma crescente concordância, mas não 

necessariamente uma relação de valor consolidada. Não está presente o esforço 

retórico que permeia a crítica, assim como a necessidade de categorização não 

tensiona a circulação desses produtos nos meios em que estão inseridos. Prevalece 

a função de simples organização de conteúdo. É uma provocação perigosa, 

obviamente, já que esses dois pontos expostos demandam uma pesquisa 

aprofundada visto a quantidade de questões que levantam. 

O que está sendo afirmado aqui é que não estão nessas práticas a nova 

crítica que pretendemos encontrar. Mas elas dão apontamento para alguns rastros 

que levam as pistas perseguidas nessa pesquisa para chegar a suas conclusões. 

                                                           
1
A folksonomia é uma maneira de indexar informações. É uma analogia à taxonomia, mas inclui o prefixo folks, palavra da 

língua inglesa que significa pessoas. 
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Existe um comportamento do público na rede que demanda uma percepção mais 

cuidadosa. Essa participação é incentivada com frequência a partir dos espaços 

para comentários, do convite à categorização e dos usos das ferramentas de 

taxonomia. Mas também, principalmente, a partir dos espaços de debate que se 

auto-consolidaram em sites de redes sociais como o Twitter e o Facebook. Existe 

uma comunicação que é fragmentada, mas que parece construir diálogos e 

consolidar atores na rede. Compreender e tensionar essa consolidação é um 

esforço central nessa tese. 

Existem caminhos e processos que serão favorecidos para trilhar esse 

caminho e tentar encontrar esses resultados. A proposta deste capítulo é 

justamente apresentar alguns desses suportes de pesquisa e alinhar suas demandas 

específicas a partir do que foi construído no primeiro capítulo. Em essência, se 

conseguirmos chegar a um entendimento do contexto em que se insere a crítica, a 

intenção agora é chegar ao entendimento das perspectivas de análise e estudo que 

precisam ser tomadas para gerar um novo paradigma dentro desta atividade. 

Como identificar uma nova crítica de música a partir de dispositivos que 

desencadearam mudanças fundamentais no próprio campo musical? 

Sendo assim, podemos começar a considerar uma dialética da crítica. Um 

olhar a partir do contexto não apenas midiático, mas também social, político e 

econômico (KELLNER, 2001). O desenvolvimento de uma cartografia dessa 

prática pode contribuir para uma compreensão mais complexa das funções que ela 

desempenha em recortes específicos da sociedade, para, assim, traçar horizontes 

interessantes de análise. Algo que uma definição consolidada da função da crítica, 

por exemplo, poderia limitar. É preciso considerar, a partir da observação desses 

contextos, a existência não de uma função, mas de diversas funções de fato 

consolidadas ou, até mesmo, a já inexistência delas. 

No espírito dessa dialética, favorece-se então o olhar qualitativo proposto 

pela corrente dos Estudos Culturais. As perspectivas fenomenológicas e o 

interacionismo simbólico, respondendo as questões levantadas sobre o significado 

da cultura e as representações das práticas vividas. Falar da crítica, aliás, mais 

importante que isso, perceber uma nova crítica, é um esforço com foco na 
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produção de sentido. A abordagem que essa corrente traz também é oportuna na 

perspectiva que se faz da ideia de processos culturais, como afirma Johnson: 

 

A primeira é que os processos culturais estão vinculados com as relações 

sociais, especialmente com as relações e as formações de classe, com as 

divisões sexuais, com a estruturação racial das relações sociais e com as 

pressões de idade. A segunda é que a cultura envolve poder, contribuindo 

para produzir assimetrias nas capacidades dos indivíduos e dos grupos sociais 

para definir e satisfazer suas necessidades. E a terceira que se deduz das 

outras duas, é que a cultura não é um campo autônomo nem externamente 

determinado, mas um local de diferenças e de lutas sociais (JOHNSON, 

2004, p. 13). 

 

Seria um esforço inevitável falar dos Estudos Culturais sem trazer também 

a contribuição de Stuart Hall para o campo da comunicação. No entanto, a 

abordagem dos estudos de recepção que surge a partir do modelo de análise de 

codificação/decodificação (HALL, 1971) - na qual a crítica poderia ser incluida 

no sistema de produção - circulação - recepção proposto pelo autor - esbarra na 

questão levantada anteriormente de identificar um funcionalismo limitante na 

prática de avaliação de produtos culturais. Sendo assim, no que tange essa 

abordagem metodológica, interessa mais os usos que a sociedade faz de 

ferramentas de mídia do que a consequência da recepção de conteúdos midiáticos 

centralizados em veículos tradicionais, como jornais, revistas, rádio e televisão. 

José Luiz Braga faz uma observação que relativiza o que seria um sistema 

de respostas sociais em contrapartida a outros já propostos ao longo dos estudos 

da comunicação,especificamente aqueles que estavam concentrados no contexto 

de uma mídia de massa dominante: 

 

É claro que constatar um sistema de interação social sobre a mídia (em cujo 

âmbito ocorrem ações de retorno, de crítica, de aprendizagem, de controle da 

mídia e de interpretação produtiva), não corresponde a uma visão ingênua de 

que a sociedade estaria sabendo enfrentar o que produz midiaticamente e sua 

disseminação, ou de que corrigiria automaticamente as eventuais distorções 

do setor de produção. Pois, assim como o setor de produção apresenta 

distorções (relacionadas a suas lógicas econômicas, organizacionais e 

políticas, a seus conceitos de cultura e de entretenimento), o sistema de 

interação pode ser frágil, esparso, pobre de recursos (materiais, conceituais, 

criativos e operacionais), de pouco alcance e de visão pouco abrangente. 

Entendemos, portanto, que uma recepção ativa é correlata, de modo 

fundamental, à existência na sociedade de dispositivos de interação social 

vigorosos — nos dois sentidos, de enfrentamento interpretativo e de forte 

presença social, ou seja, constatar uma articulação sistêmica entre ações 
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interacionais de sociedade e produção midiática não corresponde a afirmar 

“equilíbrio”, menos ainda equilíbrio estável (BRAGA, 2006. p.42). 

 

Traçar essa cartografia da crítica pressupõe, visto que foram apresentadas 

algumas questões referentes aos Estudos Culturais, também um esforço em favor 

da etnografia que a envolve. Um estudo de campo pelo esforço de perceber quem 

produz e quem consome a crítica e estaria envolvido no processo de construção e 

consolidação de uma nova crítica. Um estudo que não precisa se limitar a uma das 

visões antropológicas clássicas da cidade como laboratório social, mas que opere 

em sintonia com noções mais recentes do não-lugar permitido na internet, 

potencializados especialmente por territórios informacionais (LEMOS, 2007). 

Essa opção por não traçar um recorte geográfico, que muitas vezes é um 

delimitador comum nas pesquisas de comunicação, se dá pela possibilidade do 

uso da observação participante. A pesquisa ocupa seu papel dentro do grupo que 

está inserida e é percebida a partir de entrevistas e contato com pessoas-chave. 

Com a pesquisa consciente, inclusive, do impacto que isso pode causar em 

determinados momentos, mas sempre com o cuidado de inverter a ordem das 

palavras e se transformar em uma “participação observante”,mas na expectativa 

de encontrar um denominador comum, equalizante, no encontro da pesquisa com 

a prática, como afirma Borda: 

 

A potencialidade da pesquisa participante está precisamente no seu 

deslocamento proposital das universidades para o campo concreto da 

realidade. Este tipo de pesquisa modifica basicamente a estrutura acadêmica 

clássica na medida em que reduz as diferenças entre objeto e sujeito de 

estudo. Ela induz os eruditos a descer das torres de marfim e a se sujeitarem 

ao juízo das comunidades em que vivem e trabalham, em vez de fazerem 

avaliações de doutors e catedráticos (BORDA, 1981, p.60). 

 

Este é um modelo de pesquisa que se vale mais da capacidade do 

investigador em captar, compreender, interpretar e analisar o fenômeno, mais do 

que quantificar material levantado e cruzar dados e referências de forma mais 

objetiva. O retorno, muito mais do que firmar o que pode ser um novo paradigma 

na percepção da comunicação - como até já foi listado aqui - é de construir 

categorizações e ferramentas de uso para onde o próprio estudo está inserido. 
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Portanto, trata-se de uma observação da nova crítica que possa ser reconhecida, 

mesmo que não seja imediatamente consolidada, pela crítica clássica. 

No segundo capítulo, quando começamos a delimitar uma noção de crítica 

que possa atingir uma compreensão comum a várias correntes de pesquisa, 

encontramos um foco importante de atividade na internet. Portanto, será adotada 

uma perspectiva de observação participante online, como definida por Adriana 

Braga: 

 

Este ofício inclui participar, observar, descrever: categorias que formam a 

unidade do fazer etnográfico [...] Entendo a observação participante  online 

como uma participação ‘especial’ por reconhecer que,  em termos de 

presença/ausência, a informação acerca da presença do/a  observador/a no  

setting não está disponível às/aos demais participantes, embora a presença de 

lurkers possa ser inferida através da discrepância entre o número de acessos 

em relação ao número de comentários registrados, bem como pela 

possibilidade de identificação dos provedores de origem dos comentários 

oferecida pelos contadores do site (BRAGA, 2006, p. 5) 

 

Essa escolha também reforça uma viabilidade do desenvolvimento da 

pesquisa a partir de certas facilidades que esse tipo de observação permite como 

“privilégios de acesso para negociar, dados de campo que podem ser gravados e 

salvos para análise posterior e um grande montante de informação pode ser 

coletado rapidamente e sem custos” (RUTTER & SMITH, 2002a). Para que essa 

escolha não represente exclusivamente uma zona de conforto e um risco, faz-se 

necessário, antes de um detalhamento mais especifico do arcabouço metodológico 

desta tese, a construção dos problemas de pesquisa, assim como uma apresentação 

mais detalhada do corpus de análise que se pretende explorar a partir das 

perspectivas apresentadas. 

Cabe pontuar a conscientização de que este não é um esforço simples. 

Segundo José Luiz Braga: 

 

Não soubemos ainda desenvolver dispositivos sociais centrados em processos 

críticos-interpretativos capazes de tensionar produtivamente os trabalhos de 

criação e produção, nem de eficazmente estimular, cobrar, avaliar e 

selecionar bons produtos, nem ainda oferecer bases eficazes para 

interpretação direta no ambiente do usuário (BRAGA, 2006. p. 60). 
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Isso é importante para não cair num abismo que é, inclusive, comum ao 

próprio exercício de uma crítica musical que teria uma única função específica e 

se define pelo resultado obtidos dessas funções. Talvez - e isso será uma ideia 

desenvolvida ao longo desta tese - uma percepção de uma nova crítica não esteja 

tanto nos resultados que ela atinge, mas sim no processo em que ela é constituída. 

Determinar problemas de pesquisa que ajudarão a delimitar um corpus de análise 

precisa, portanto, levantar questionamentos acerca não apenas na noção do valor 

mas da própria função que essa noção desempenha em um processo de análise. 

Afinal, a orientação ao consumo é algo que aparece de comum acordo 

entre diversos autores que tratam da crítica cultural e, especificamente, a musical. 

Para não cair no lugar comum do “sucesso da crítica, fracasso de vendas” o 

caráter economicista mais frio e calculista precisa ser relativizado. Consolidar 

uma nova crítica pode significar reconhecer que a atividade estaria ligada a outras 

coisas que não o consumo em seu sentido econômico ou mesmo de um consumo 

que se esgota em si mesmo. Que desempenhe papel na manutenção de diálogos 

em rede de uma cena musical ou do status artístico dentro de determinados 

contextos de circulação, assim como outras propostas que poderão ser detalhadas 

ao longo da pesquisa. 

Mais uma vez de volta a Braga: 

 

Sem a interação social-midiática (sobre mídia e seus produtos), a circulação 

geral não se completa; teríamos, na verdade, uma incoerência de 

funcionamento cultural em uma sociedade na qual determinados processos se 

passariam sempre em uma única direção (BRAGA, 2006, p.60). 

 

É notável que não podemos encarar a circulação de produtos musicais de 

forma unilateral, afinalexiste um sistema de retorno ao consumodesses produtos. 

Uma prática que tem sua percepção potencializada pela internet, o que por si só 

seria suficiente para demandar um esforço de observação mais cuidadoso. O que 

esse sistema de resposta representa? Como ele interage junto a sistemas de 

respostas convencionais, como, por exemplo, acontece com a crítica cultural que 

desempenha um papel estabelecido na própria estrutura da cadeia produtiva da 

música? Chega-se a um ponto do raciocínio que questões começam a ganhar uma 
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dimensão maior que a própria noção de crítica apresentada. E são essas questões, 

surgidas a partir de um levantamento bibliográfico que direcionam para o 

refinamento da pesquisa proposta nesta tese. 

1.2. Problemas de pesquisa 

 

Chegar à reflexão de uma possível nova crítica demanda contextualizar 

essa atividade a partir das novas práticas de consumo e da própria indústria da 

música. Com isso, chegamos a uma questão central da pesquisa que é “podemos 

afirmar que mudaram as práticas de produção, circulação e consumo da 

música?Seria possível, então, afirmar que existe também uma nova crítica? Caso 

sim, como podemos identificá-la?”. 

Isso levanta, obviamente ainda mais questões relacionadas que estarão no 

esforço de resposta da pesquisa apresentada aqui. Entre elas: 

 

● Se existe uma nova crítica musical, como ela determina e lida com questões 

sobre valor? 

● Se o público tem um papel maior no consumo 2.0, qual é o papel do público 

em relação a essa crítica? 

● Como o uso que o público faz das ferramentas para construir conteúdo na 

internet, como os blogs, reflete na crítica? 

● De que forma o uso fragmentado dessas ferramentas - os comentários, os 

hiperlinks, os sites de redes sociais –reflete-se na crítica musical? 

● Se existe um discurso crítico fragmentado, como ele se dissocia das simples 

afirmações de gosto? 

● Num contexto onde a afirmação de gosto pode se confundir com a crítica, 

como é que essa “nova crítica” se legitima? 

 

Determinadas críticas publicadas na internet - expostas no capítulo a 

seguir - apontam para uma necessidade de argumentação que supera a prática 
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narrativa textual clássica. Existe mais do que uma necessidade evidente de 

mudança: existe um esforço em construção. O que esses exemplos evidenciam e 

que é interessante para complementar essas questões é a permissividade que a 

internet oferece para praticar isso. Algo que se espera com certa naturalidade 

desse meio, muito mais do que a tradicional crítica em revistas e jornais 

impressos.  

Mais do que perceber o uso que as pessoas fazem da internet, está a 

especificidade de dentro desse contexto. O que elas fazem com cada site 

específico que a internet fornece a elas, principalmente os consolidados em uso 

massivo. Tudo isso leva a ainda mais questões: 

 

● Se a internet favorece uma nova crítica, como ela interage com serviços 

consolidados, como YouTube, Twitter, Foursquare, Instagram, Soundcloud, etc? 

● Se existe uma nova crítica formada a partir de um discurso fragmentado 

na rede, que relação ela pode ter com novas formas de acesso e armazenamento, 

como a navegação em nuvem? 

● Como essa crítica se comporta em dispositivos que potencializam a 

mobilidade da web, como celulares e tablets? 

● E como ela se comporta em relação a outros contextos que os 

dispositivos móveis potencializam, como, por exemplo, as especificidades da 

geolocalização e o potencial dos territórios informacionais? 

● Se uma nova crítica pode ser percebida a partir de um diálogo 

fragmentado, como as relações de laços na rede - e o potencial agregador de todos 

os pontos acima em relação a isso - influenciam na legitimação dessa atividade? 

 

Com essas questões em mente, abalizadas pelo levantamento teórico 

apresentado no segundo capítulo, podemos apresentar uma proposta de corpus e 

justificá-la dentro de todos os contextos vistos até agora. Mesmo com o risco de 

soar repetitivo, é importante reforçar a necessidade de um olhar fora da zona de 

conforto quando se diz respeito a crítica. Talvez uma nova crítica não esteja 

simplesmente nos blogs, ou mesmo “apenas” nos blogs. Mas em outro lugar, 
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também potencializado pela comunicação em rede. Com base nisso, segue uma 

delimitação do corpus que pode permitir esse olhar apurado. 

1.3. Objetos de análise 

 

Como processo metodológico para chegar à resposta para essas questões, 

está a análise comparativa dos textos publicados nesses novos espaços. Sites como 

Scream and Yell, Move That Jukebox e Rock em Geral e a relação que eles tem 

com outros sites de download e consumo direto de música, como o Um Que 

Tenha e Hominis Canidae, que não publicam com freqüência textos indentificados 

como crítica musical. Nesta perspectiva, é preciso entender o que os sites 

destacam como valor e se os sites que tendem a disponibilizar músicas de novos 

artistas seguem de alguma forma o que é publicado nesses espaços.  

O Scream and Yell é um site editado e coordenado pelo jornalista Marcelo 

Costa que tem uma inserção relevante no jornalismo cultural brasileiro, tendo 

trabalhado em veículos como a Folha de S. Paulo, revistas Rolling Stone Brasil e 

Billboard Brasil, além de portais como UOL e IG. O site está no ar desde o ano 

2000. Segundo dados colhidos em entrevista com o editor, o Scream and Yell 

recebe uma média de 53.890 visitantes únicos por mês, número bem próximo da 

circulação nacional da revista Rolling Stone, que afirma oficialmente vender 

75.000 exemplares em território nacional. Sendo assim, podemos afirmar que é 

um site muito bem inserido no nicho do jornalismo musical no contexto das cenas 

de música independente no Brasil. 

O Scream and Yell veicula exclusivamente textos sobre músicas, com 

participação de diversos colaboradores. São coberturas de shows, críticas e 

resenhas de discos, entrevistas e textos em formato clássico de reportagem sobre 

assuntos como cenas musicais e indústria do entretenimento. Tem pouco espaço 

para multimídia. Essencialmente vídeos, retirados de sites como o YouTube, que 

entram em uma seção específica, relacionados ocasionalmente com algum dos 

textos. Esses, por sua vez, costumam ser longos, com uma média de 900 palavras 

e 6000 caracteres. Por vezes, maior que um texto publicado em revistas sobre o 

mesmo assunto, que chegam a uma média de 3000 caracteres, no caso da revista 
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Rolling Stone. Todos os textos do site têm espaço para comentários e links 

externos. 

O site Move That Jukebox é um espaço mantido por fãs de música. 

Segundo entrevista concedida pelo editor Alex Correa para esta tese, nenhum de 

seus membros fundadores e colaboradores têm formação ou atuação profissional 

prévia como jornalista ou circulação na mídia tradicional, ao contrário do que 

acontece com o Scream and Yell. Foi fundado em 2007 por um grupo de amigos 

de São Paulo e Belo Horizonte. Fala exclusivamente sobre música e tem na pauta 

tanto artistas internacionais como nacionais, com ênfase em uma cena de fora da 

estrutura das grandes gravadoras, referente a bandas ditas independentes e que se 

apresentam em festivais de pequeno e médio porte. Todos os textos são 

acompanhados por seção de comentários, hiperlinks e recursos multimídia, como 

áudio e vídeo. O site faz parte de um guarda-chuva de sites de música do canal 

MTV Brasil. 

A importância principal de observação às publicações do site, ao longo dos 

quatro anos de pesquisa que englobam essa tese se dá principalmente pelo 

potencial de distanciamento de uma crítica do formato tradicional. Uma 

característica em geral dos sites e blogs de música de relevância consolidada –

através de acessos e respostas de interação do público - é o fato de uma parte 

significativa ser assinada por jornalistas que já tinham um trabalho consolidado na 

imprensa tradicional. É o caso, por exemplo, dos blogs Trabalho Sujo e Popload, 

respectivamente mantidos por Alexandre Matias e Lúcio Ribeiros, que já 

ocuparam tanto a posição de crítico de música como colunista de música da Folha 

de S. Paulo. Muitas vezes, servindo aos seus autores de repositório virtual de uma 

produção textual que vem dos jornais impressos. 

O terceiro site citado, o Rock em Geral, fica no espaço entre os dois 

exemplos anteriores. É mantido pelo jornalista carioca Marcos Bragatto, que 

ingressou no curso de jornalismo quando já tinha uma posição consolidada no 

mercado editorial através de revistas como ShowBizz (e, mais tarde, apenas Bizz). 

De todos os listados, traz um recorte mais claro em relação a seu conteúdo já a 

partir do título do site. O Rock em Geral veícula textos que falam exclusivamente 
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sobre rock, seja nacional ou internacional, em matérias no formato de reportagem, 

resenhas e críticas de discos e coberturas de shows e festivais. 

O Rock em Geral entra na lista para problematizar e promover um olhar 

especifico sobre a figura de um crítico engajado que é credenciado por uma mídia 

tradicional, mas pautado pela sua própria percepção de uma cena musical que 

considere interessante, que é a cena rock em sentido mais abrangente no território 

nacional. Afinal, um dos problemas da crítica musical listados no primeiro 

capítulo desta tese é sua relação confusa e delicada com o agendamento 

promovido por agencias de notícias e divulgação, através, principalmente, de 

releases. Algo que uma crítica engajada, supostamente, teria mais defesas - ou até 

menos interesse empresarial - para construir uma relação diferenciada de trabalho. 

Os outros dois sites citados representam uma desconfiança inicial, anterior 

à própria pesquisa aqui apresentada, de que uma nova crítica poderia ser 

encontrada nos chamados “blogs de MP3”,essencialmente sites que usam 

ferramentas de weblog - gerenciadores de conteúdo, que os publicam em ordem 

cronológica decrescente - associados por sites de armazenamento coletivo, para 

disponibilizar discos em formato de áudio MP3. Provocação a princípio reforçada 

pela associação direta à prática das antigas revistas especializadas, como a Bizz e 

OutraCoisa - revista editada e lançada pelo cantor Lobão, com patrocínio da 

Petrobras - de sempre encartar discos em suas edições impressas,prática que 

ajudava, inclusive, a reforçar o contrato de leitura entre revista e público: 

 

Uma valorização do produto em si – o disco, o show, o DVD – que é 

entregue ao leitor. Cumplicidade que reforça essa identidade que é 

compartilhada entre os veículos a seus leitores (a OutraCoisa é uma revista 

que “defende os artistas independentes”, a Folha de S. Paulo é “um jornal que 

valoriza a música brasileira” etc) (NOGUEIRA, 2011, p.139) 

 

Mesmo em um contexto de trocas facilitadas, como o da internet, revistas 

como a OutraCoisa deram a artistas que não conseguiam espaço nas principais 

gravadoras a oportunidade de entrar no mercado de uma forma tradicional. A 

iniciativa ajudou a formar uma parte da identidade da música jovem após os anos 

2000, quando a revista OutraCoisa lançou o primeiro trabalho de artistas como as 

bandas Mombojó, de Pernambuco, e Cachorro Grande, do Rio Grande do Sul. 
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Sendo uma das funções da crítica a orientação ao consumo, então entregar o 

álbum nas mãos diretamente do leitor poderia ser interpretado como orientação 

definitiva,obviamente no caso em que a relação de engajamento supera a relação 

comercial por trás dos lançamentos. 

Essa é uma prática que dá uma nova interpretação ao formato clássico de 

cadeia produtiva da música por dois motivos. Em uma visão generalista, jornais e 

revistas ocupam espaço destinado mais a avaliação que à promoção, geralmente 

observado em conjunto com estratégias de marketing e divulgação de gravadoras 

e selos como uma estratégia de fazer o nome do artista circular na mídia. No 

entanto, é possível recontextualizar o modelo e perceber quea mídia, mesmo 

tradicional, pode exercer uma importante função de circulação ao escolher seus 

canais de distribuição como forma de aferir valor a produtos e artistas. Afinal, 

mesmo em um ambiente como a internet, no qual é possível qualquer artista 

publicar a sua música, não existe garantia de que uma avaliação positiva, até de 

um veículo de grande circulação, vá garantir que essa música chegue aos ouvidos 

do público.  

Em casos específicos como dos sites Um que Tenha e Hominis Canidae, 

que optam por declarar sua linha editorial em favor exclusivo de bandas 

brasileiras, esses espaços militantes acabam por cumprir uma forte função 

jornalística, que é a de reforçar identidades e produções culturais locais 

(MARQUES DE MELO, 2003),ao contrário do que é percebido inicialmente pela 

associação de gravadoras, o conteúdo disponível nesses blogs não é aleatório 

como em uma rede de troca de arquivos, aonde através de uma busca é possível 

encontrarvários artistas. Existe uma seleção, uma relação de identidade e, 

principalmente, de militância nesses blogs,um contrato de leitura com usuários 

que sabem  que,  ali,  vão encontrar apenas discos de artistas instrumentais, ou da 

nova música brasileira, ou de música eletrônica etc.  

Esses casos remetem a uma hipótese da própria crítica como instrumento 

de remediação, como é proposto por José Luiz Braga. A prática da crítica, nesta 

visão,  é  um sistema  de respostas  diferidas  e  difusas  que  complementa  a 

produção e a recepção. Um modo de vivência cultural a partir de uma “esfera 

pública midiática” na forma de sites, cineclubes e fóruns. Um interessante fator de 
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provocação para pensar o exercício do jornalismo e da crítica praticada em jornais 

e revistas.  

Afinal, trata-se - tanto do jornalista, quanto do crítico - de uma área que 

tem constante embate sobre sua necessidade de formação, sendo tensionada pela 

prática promovida pelas mesmas instituições do chamado “jornalismo cidadão”. 

Quando os próprios grupos de mídia dão legitimação ao que é produzido fora de 

redações e outros ambientes criados para a função jornalística, então a 

participação do leitor deixa de ser uma ideia subversiva para figurar igual ao que é 

produzido pelo profissional tradicional - o repórter, o crítico, etc - no debate sobre 

jornalismo. 

Essa militância aproxima uma mídia que tem forma e origem mais 

tradicional da história de resistência e luta dos fanzines. Estas publicações 

independentes diversas vezes usavam seus canais de distribuição para fazer com 

que músicas circulassem pelo Brasil no formato de fita K7. É o que permitiu, por 

exemplo, a formação de uma cena punk de impacto nacional do início da década 

de 1980, que teria grupos como Ratos de Porão e Inocentes delimitando um traço 

forte da identidade do rock nacional. O resultado positivo da experiência dos 

fanzines fez com que selos independentes surgissem a partir dessas  publicações,  

como  é  o caso do  Midsummer  Madness,  no  Rio  de Janeiro, e o Coquetel 

Molotov/Bazuka Discos, no Recife focos de resistência ao mainstream. 

O que chamou a atenção desses sites citados (e outros, como Eu Ovo, 

Criatura de Sebo, 300 discos e Abracadabra) é que assim como as revistas que 

publicam suas principais reportagens e mais críticas ao disco encartado, o link 

para download nos blogs sempre vem acompanhado de texto. O texto, nem 

sempre de autor do site, costuma assumir caracterísiticas comumente associadas à 

crítica cultural. Essa opinião atrelada ao download ainda reforça uma afirmativa 

de Frith em relação ao jornalismo musical e ao consumo, referente à  forma  como  

a  cultura  importa  de maneiras  diferentes  para  o público. Um disco é avaliado 

positivamente, ou de consumo relevante, com argumentos que são bem mais 

simples, do tipo “banda mineira bem legal e semelhante a um navio”, ou “com 
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certeza você vai sentir saudades de seu Super Nintendo ao ouvir esse disco”2, em 

oposição a valores técnicos, como uso de acordes e notas, vocais, ou de mercado. 

Adotar esses exemplos como corpus, entretanto, é problemático. Existe 

uma inconsistência, quando se trata da internet, que desafia sua própria 

característica de memória, e podemos estar falando de exemplos que não estariam 

mais em atividade em um ou dois anos após o fim da pesquisa. Os recursos 

limitados disponíveis para a publicação e manutenção de blogs dessa categoria de 

download de MP3 faz com que os mesmos sejam, frequentemente, desativados. 

Uma boa parte por disponibilizar, eventualmente, conteúdo ilegal, de direitos 

detidos por grandes gravadoras que acionam judicialmente os sites. Em casos 

como o do Um Que Tenha, pelo encerramento inclusive da ferramenta utilizada 

para organizar o download de discos.  

Em seu último post, o autor do blog, que não se identifica formalmente, 

anuncia: 

 

Ontem à noite, fui informado pelo Rapidshare que a conta mantida pelo UQT 

foi bloqueada. Nunca tive conhecimento de medida desse tipo pelo servidor, 

que é ação corriqueira em outros servidores como o Mediafire e o 4Shared, 

por exemplo. No caso do UQT, é mesmo uma facada no coração, já que, 

simplesmente, não há como manter vivo o blog no formato de 

compartilhamento que hoje é utilizado. Não foram poucas as vezes que 

fomos “estimulados a desistir” e nos recusamos a entregar os pontos, mas 

dessa vez a coisa é mais séria. Talvez o modelo esteja superado, vamos 

pensar mais sobre isto. 

Assim, infelizmente, é com o coração furado que comunico que o 

Fulano Sicrano está em estado de coma, causado pela falência nos 

mecanismos de manutenção do blog, e que as chances de sobrevivência estão 

bem próximas de zero. Mas, vai saber? Alguém aí acredita em 

reencarnação?3 

 

Os blogs de MP3 ficam descartados não apenas pela inconstância de seu 

tempo de atividade. Durante o período de desenvolvimento dessa pesquisa, 

percebeu-se que os sinais de crítica presentes nesses espaços se resumiam quase 

que exclusivamente à reprodução de conteúdo de terceiros, reproduzindo o que 

era publicado em blogs, sites, jornais e revistas. Entretanto, podemos  perceber  

que  existe  uma  camada  intermediária de produção na música brasileira, o 

                                                           
2
 Ambos os trechos retirados do site Hominis Canidade 

3
 Disponível em <http://umquetenha.org/uqt/2012/10/10/comatose/> - Acesso em 10.10.2012 

http://umquetenha.org/uqt/2012/10/10/comatose/
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chamado mercado independente, que será detalhado com mais ênfase no próximo 

capítulo, que difere de artistas consagrados como Roberto Carlos e Claudia Leitte 

e, mesmo assim, consegue um retorno maior para novos artistas, através de um 

circuito de festivais e casas de shows que promovem sua circulação. E essa 

camada de artistas está interessada no potencial desses blogs como instrumentos 

de circulação e promoção em uma intensidade até maior que em relação à mídia 

tradicional. 

É um consumo relevante, mesmo sem disputar com as tradicionais paradas 

de sucessos, que é gerado a partir da ressignificação de uma prática antiga. Existe 

um interesse dos blogs em gerar o consumo desses artistas, muito mais do que em 

serem reconhecidos como um depósito de arquivos. Um espaço que, passada a 

primeira década da música em formato MP3, pode ser considerado consolidado e, 

portanto, incluído no pensamento da cadeia produtiva da música. A partir de 

agora, o artista que grava pode divulgar seus discos em empresas de mídia 

tradicional ou através de download em sites como esses blogs de MP3.  

Ainda que descartados como um espaço para a nova crítica, os blogs de 

MP3 trouxeram um rastro de investigação fundamental para esta pesquisa e que 

entram agora como proposta de corpus central da tese. A principal conexão entre 

o que é publicado nesses sites e os sites de crítica não é a aparente reprodução dos 

textos para acompanhar os downloads, mas uma repercussão que acontece em um 

bloco à parte: os comentários dos leitores. Se criticar e disponibilizar discos na 

rede representa um fim de uma ação passiva de consumo, os comentários sobre 

esse conteúdo dá brechas para um modelo onde a própria ideia de passividade 

torna-se inviável. Os comentários de um leitor começam o raciocínio em um site e 

terminam em outro. Existe uma circulação comum de comentários do próprio 

público leitor. 

Essa circulação de comentários atinge outros sites com funções diferentes 

dos blogs. Como, por exemplo, nas comunidades de usuários do site de rede social 

Facebook. Duas dessas comunidades são propostas para uma análise mais 

detalhada: a comunidade Bizz faz referência à revista publicada no Brasil que teve 

destaque nos anos 80 e 90. Com uma restrição para associação apenas através de 

convite, tem entre seus membros antigos editores, colaboradores e leitores da 
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revista, quefalam sobre música de forma bastante abrangente em relação a gêneros 

e cenas. Além dela, a comunidade Metal-PE traz as mesmas condições de 

associação, restrita a convidados, mas com um recorte que é bastante específico a 

um gênero musical e uma demarcação geográfica, neste caso, do heavy metal do 

estado de Pernambuco.  

 

1.4. Apontamentos para o desenvolvimento da pesquisa 

 

A crítica musical - e cultural como um todo - consiste numa atividade cujo 

processo demarca diversas categorizações. Um olhar mais detalhado sobre essa 

atividade, portanto, pressupõe adentrar nesses processos de produção para 

desconstruir e compreender como essa atividade acontece, por exemplo, em 

jornais, revistas e, inclusive, no meio acadêmico,mas, como já foi pontuado 

anteriormente, para encontrarmos uma nova crítica talvez seja necessário um olhar 

para o que está em seu entorno. E isso significa um olhar diferente também para 

outros processos,como, por exemplo, o debate sobre música que é travado em 

comunidades virtuais na internet. 

Uma parte significativa dessa pesquisa diz respeito a um comportamento 

espontâneo que o público tem na rede. Uma atividade que não atende processos 

pré-definidos nem se enquadra em possíveis categorizações. Cada usuário tem sua 

perspectiva sobre o uso que faz da rede e, mesmo utilizando ferramantas e 

tecnologias em comum, não atende a padronizações de usos e objetivos. Se existe, 

de fato, uma mudança que acompanha as transformações aceleradas do mercado 

musical, ela não pode ser mapeada à distância, mas participando e compreendendo 

desses supostos novos processos. Um usuário pode usar um mesmo site para fins 

profissionais que outro usa para fins mais afetivos, como usar um site como o 

Facebook ou o Orkut para fechar contratos de trabalho e para namoro virtual. 

Sendo assim, essa observação participante se dará principalmente nos já 

citados fóruns que estão no site de relacionamentos Facebook,mas sempre com o 

cuidado de mapear e compreender o percurso que os comentários listados fazem 

por outras redes e também outros sites, como os próprios blogs de música citados. 
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A intenção maior por trás desse mapeamento é o esforço de construir uma 

identidade consolidada na rede, que possa servir como guarda-chuva para esses 

comentários. Se existir, de fato, essa identidade consolidada, talvez seja possível 

então direcionar o raciocínio para a compreensão de uma nova crítica ou de uma 

nova atividade que, similar à crítica, exerça uma função bem pontual na cadeia 

produtiva da música,além das afirmações de gosto e do debate puro e simples 

sobre gêneros e cenas musicais.  

O caminho para a construção desse raciocínio, de uma forma que possa ser 

aplicado ao corpus proposto da pesquisa, demanda ainda uma passagem por outras 

referências teóricas que serão apresentadas nos capítulos a seguir. Um primeiro 

momento desse complemento diz respeito a uma compreensão mais detalhada dos 

processos inseridos na cadeia produtiva da música. Se o problema que move a 

pesquisa parte do pressuposto de uma mudança nas lógicas de produção, 

circulação e consumo a partir da popularização da internet, então é preciso 

delimitar e pontuar o que são exatamente essas mudanças e em que sentido elas se 

aproximam e podem causar influências na crítica musical. 

Um terceiro pilar, além do que diz respeito exclusivo à crítica e à cadeia 

produtiva da música, os debates sobre a formação de identidade na rede. Se essas 

mudanças percebidas, que podem representar uma nova crítica, acontecem de fato 

e têm como campo os sites de redes sociais, então é preciso também um 

destrinchamento das teorias existentes acerca dessas novas configurações sociais. 

Pontuado, não apenas pelo impacto que essas redes causam no que tange a cadeia 

produtiva da música, assim como nos paralelos que podem ser traçados a partir da 

proposta que a construção dessas identidades na rede tem com a própria noção da 

cadeia produtiva da música. 
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Capítulo 2. Por uma noção fragmentada da crítica 

2.1. A presença da crítica 

 

O discurso no entorno do campo da música tem, com frequência, um tom 

apocalíptico: o fim das gravadoras, o fim da imprensa musical e até o fim da 

própria música. Passados cerca de 20 anos da consolidação de um novo modelo 

digital e não material de circulação do produto musical, essa ansiedade parece ter 

cada vez mais um fim em si mesmo. Se espera pelo final, mesmo que o prazo de 

validade para tudo precise ser re-calculado a cada ano. Mesmo que, de dentro da 

indústria, onde deveria haver uma visão mais fria e determinista sobre o assunto, 

surja um discurso mais brando. No lançamento do primeiro iPod pela Apple onde 

Steve Jobs lembrou que “a música faz parte de tudo. Sempre esteve presente e ela 

sempre estará presente”4. Mesmo assim, ao lançamento de cada novo dispositivo, 

ao fechamento de cada iniciativa empreendedora na música, o discurso 

permanece. Se espera o fim apenas pelo prazer dos teóricos desse apocalipse em 

esperar.  

O exercício de futurologia talvez seja desnecessário para chegar à 

conclusão de que, muito provavelmente, a música não deixará de fazer parte do 

cotidiano e das transformações sociais. O que é fato, assim como tudo que diz 

respeito à tecnologia em outros campos, é que as últimas duas décadas trouxeram 

mais transformações nas formas de produzir, circular e consumir produtos 

musicais do que os 150 anos anteriores. Talvez o fim seja cíclico. E o prometido 

apocalipse para esse campo já tenha chegado e que passado um período sabático, 

ainda não tenhamos a compreensão necessária de que já estamos em um novo 

começo. Essas palavras um tanto ensaísticas têm como único propósito uma 

provocação maior. Se podemos ao menos chegar à conclusão de que as lógicas de 

produção, circulação e consumo da música mudaram, então como podemos 

chegar à conclusão de que o intermediário cultural mais clássico de todos neste 

campo, o crítico, também tenha mudado?  

                                                           
4
 Discurso de lançamento do primeiro iPod, dispositivo de reprodução de arquivos em áudio no formato MP3 da marca 

Apple. Disponível em: http://www.youtube.com/watch?v=kN0SVBCJqLs 
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Antes de entrar em uma análise mais aprofundada da trajetória dessa 

atividade, podemos acrescentar a composição dessa provocação que chegar a essa 

conclusão não é algo possível se olharmos a crítica carregados de toda a herança 

que o mercado editorial nos trouxe. Assim como já está claro que uma percepção 

mais cuidadosa da música e o que está em seu entorno, hoje, não pode ser 

percebido na perspectiva das grandes gravadoras e do modelo dos meios de 

consumo de massa. Encarar essa estrutura como uma limitação e superar esse 

obstáculo não é um exercício simples, principalmente se levarmos em 

consideração a margem subjetiva que a atividade da crítica pressupõe tanto para 

sua produção quanto para a recepção, como veremos em detalhe ao longo deste 

capítulo. 

Entretanto, partindo da afirmação de Simon Frith de que “para entender o 

julgamento de valor da cultura nós precisamos olhar para o contexto social em que 

ele é feito” (1996, p.22) é necessário demarcar que a atividade da crítica, como 

será destrinchado a seguir, surge nos ambientes da academia e dos jornais diários. 

Parte historicamente, como afirma Eagleton, “de uma luta contra o Estado 

absolutista. Dentro desse regime repressivo, a burguesia europeia começa a criar, 

para si própria, um espaço discursivo específico” (1991, p.3). Algo que, com o 

tempo, consolidará a máxima de Frith de que “parte do prazer na cultura popular é 

falar sobre ela” (1996, p.4). Uma atividade que, no Brasil, aparece nos jornais e 

folhetins, mas só vai ganhar força mesmo dentro das revistas, já na década de 30. 

Esse é o período onde, também, surge e fortalece-se a crítica praticada na 

academia (SÜSSEKIND, 1993,p.27), junto com a primeira geração de estudantes 

em Filosofia e Ciências Sociais. 

Reconhecendo, portanto, as diversas interseções e trocas do ambiente 

editorial e da academia, esta tese ocupa-se em falar especificamente do que 

chamaremos, desde já, de crítica midiática. Termo que será delimitado ao longo 

de todos os capítulos, mas desde já com uma compreensão imediata de se tratar de 

uma atividade realizada fora do ambiente acadêmico. Não em relação oposta ou 

antagônica, mas legitimada pela impressão apresentada por veículos de 

comunicação. Essa diferenciação é fundamental, inclusive, para a delimitação da 

compreensão de quem é a figura do crítico e o que determina sua atividade. E, 

mais tarde, como podemos observar a presença dessa figura de fora da estrutura 
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clássica do jornalismo, mas consolidado por um público - agora com o reforço da 

afirmação anterior de Frith - que é consumidor da crítica também como produto 

cultural. Mas este seria apenas um pretenso resumo, porque a promessa de 

destrinchar a ideia de crítica ao longo de uma tese inteira não é por acaso. A 

crítica é como um bom disco. Alguns vão dizer que aquele produto é 

simplesmente qualquer outra coisa. 

No final de 2005, quando Madonna lançava Confessions on the 

Dancefloor, a chamada - e assim reforçada pela crítica - “Rainha do Pop” rompia 

com uma referência estética marcante em sua carreira (seu disco anterior, 

American Life, mostrava uma futura cinquentona bem comportada em canções 

que reforçavam, inclusive, valores familiares) e anunciava o retorno a seu passado 

polêmico ao som de batidas eletrônicas. Um prato cheio para a análise, portanto, 

por se tratar de mudanças tanto na forma da música como em questões sociais e 

comportamentais de um artista consagrado. Na hoje finada revista Bizz, Camilo 

Rocha afirmava que: 

 

Madonna tem quase 50 anos, mas realmente não dá para aceitá-la muito 

tempo no papel de comportada, lendo historinhas para crianças na TV e 

fazendo a esposa caseira no castelo no countryside inglês. Não que ela não 

tenha direito - é só que, pelo menos em termos de persona pública, 

preferimos ver Madonna fervendo na balada, com certeza. 

É a mão do produtor Stuart Price que ajeita a maioria das músicas. Suas 

encarnações anteriores, como Les Rhythmes Digitales e Jacques Lu Cont 

deixam claro que ele tem uma obsessão doentia pelos tempos de franja 

repicada e do blazer de manga arregaçada com camiseta. Replicar a 

musicalidade pop dos anos 80, encaixando-a no enquadramento dos anos 

2000, é a sua marca. Nos tempos correntes, onde tantos buscam aqueles 

timbres de Duran Duran e Afrika Bambaataa, Price é um dos mestres. 

(ROCHA, 2005, p.58). 

 

Já neste primeiro trecho encontramos características do que Adorno 

delimita de crítica. Em falas como “o produtor ajeita a música” e a embalagem 

cosmética que é dada através de roupas, acessórios e cortes de cabelo para tentar 

definir uma sonoridade. “Quando os críticos não entendem mais nada do que 

julgam em sua arena, a da arte, e deixam-se rebaixar com prazer ao papel de 

propagandistas ou censores, consuma-se neles a antiga falta de caráter do ofício”, 

(ADORNO, 2002, p.78). É, portanto, uma atividade que não demanda um 

conhecimento técnico prévio de quem a exerce. O que o autor demarca como 
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sendo uma falta de caráter. No entanto, essa polêmica ficará suspensa para uma 

discussão mais aprofundada a seguir. Por hora, é interessante trazer outro conceito 

da crítica em total discordância com o trecho apresentado, de que está atividade 

seria uma forma de interpretação distante da premeditação e leitura da intenção do 

autor (COMPAGNON, 1999). 

Existe no trecho destacado uma razoável segurança em se falar o que tanto 

o artista quanto seu produtor artístico buscam atingir com o produto lançado. 

Encontramos nele, também, alguns dos apontamentos de MARQUES DE MELO 

(2003), ao tratar da crítica como gênero jornalístico. Segundo o autor, é função da 

crítica informar, “proporcionando conhecimento sobre o que está em circulação 

no mercado cultural”; reforçar a identidade de uma determinada comunidade, 

“julgando as obras de acordo com os padrões daquela determinada comunidade”; 

definir o que é novo e documentar a história.  

A crítica de Rocha que vem acompanhada de um sistema de pontuação 

que classifica o disco como “recomendável” encerra-se com o trecho abaixo: 

 

Um entrave para atingir fãs mais novos de música de pista deve ser realmente 

a voz de Madonna. Num mundo que curte MIA, Beyoncé, e Miss Kittin, o 

superexposto timbre da loira tem momentos em que soa deslocado e arcaico. 

Mas para quem implicar com a voz existe outra saída: como as bases das 

músicas são em geral muito boas, vale a pena esperar pela pencas de remixes 

(oficiais e bootlegs) que devem pipocar nos próximos meses. 

Claro que não é um momento musical e que certamente ela nunca mais vai 

gravar algo como Borderline ou Vogue. Mas é seu melhor disco em mais de 

dez anos, tem várias composições e grooves de primeira e a produão é genial. 

Que mais pode-se querer de uma estrela pop de duas décadas de estrada? 

(ROCHA, 2005,p.58) 

 

O julgamento final corrobora com outra definição da crítica, a de que sua 

finalidade “não é sobre gostar ou não gostar, mas explicar como ouvir, 

experimentar e se comportar” (FRITH, 1996,p.8). O selo de avaliação da Bizz - 

um ícone de um rosto ouvindo música feliz em um fone de ouvido - indica que, 

para o leitor geral daquela publicação, aquele é um disco que precisa ser escutado. 

Cumprindo, portanto, uma das funções que mais aparece em comum de autores, 

que é a de orientação ao consumo (FRITH, 1996; SHUKER, 1999; ADORNO, 

2002; PIZA, 2003; MARQUES DE MELO, 2003). Essa relação, entretanto, pode 

ser ampliada. A partir, por exemplo, de uma própria descontrução da publicação 
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que traz o texto sobre o disco de Madonna, que o autor delimita como pertencente 

ao gênero “electro-synth-disco-pop”. Nas páginas seguintes, seguem textos sobre 

Pink Floyd (rock progressivo), Moraes Moreira (MPB), John Lennon (pop inglês) 

e Autoramas (rock), entre outros. Heterogeneidade que indica que esta relação 

com o consumo talvez esteja relacionada apenas ao consumo da própria crítica - e 

não à orientação ao consumo de gêneros ou artistas específicos. 

Ao falar de crítica, Daniel Piza demarca um produto que “muitas vezes 

esgota em si mesmo” (2003). Podemos compreender, portanto, que existe um 

interesse no consumo da própria crítica tanto quanto no do produto de que ela fala. 

E o interesse em criar o que Frith chama de “comunidade de conhecimento, 

orquestrando um conluio entre músicos selecionados e uma parte igualmente 

selecionada do público” (1996, p.67). Se considerarmos, portanto, essa proposta, a 

ideia de crítica se encaixa bem no conceito de contrato de leitura como é proposto 

por Verón: 

 

O conceito de contrato é uma espécie de espaço imaginário onde percursos 

múltiplos são propostos ao leitor, paisagens onde o leitor pode escolher um 

caminho mais ou menos de liberdade, onde zonas nas quais ele possa se 

perder, ou seja, perfeitamente balizado. Ao longo da estrada o leitor encontra 

personagens diversos que lhe propõem atividades várias, através das quais se 

veem possíveis traços de relações, segundo as imagens que estes lhes passam. 

Um discurso é um espaço habitado de atores, de objetos e ler é colocar em 

movimento este universo, aceitando ou recusando, indo mais além à direita 

ou à esquerda, investindo mais esforços [...] Ler é fazer (VERÓN, 2004, 

p.216) 

 

Isso dá abertura a uma zona de conforto inclusive quando a crítica se 

propõe a criar polêmicas. Quem as faz, não faz no sentido de diminuir as vendas 

de um determinado produto em lojas, ou mesmo na expectativa de desfazer um 

cânone. Faz por saber que muitas vezes é isso que seu leitor a espera, assim como 

- corroborando com a proposta do contrato - muitas vezes o leitor está de fato à 

espera dessas polêmicas. Como podemos ver no caso abaixo, em crítica do 

paraibano Ricardo Anísio ao cantor baiano Caetano Veloso:  

 

Quem leva Caetano a sério? Somente aqueles que o entronaram pelo passado 

vendaram os olhos para não constatar o seu presente horripilante [...] Um 

artista irresponsável que se derrete ante os mimos dos axezeiros e não 
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consegue a postura pensada, de defender a qualidade e atradição da nossa 

música popular (ANÍSIO, 2005, p.42). 

 

Anísio entrou para o vocabulário da crítica nacional a partir de seus textos 

agressivos e com ataques diretos a grandes figuras da música popular brasileira. 

No prefácio escrito por ele em seu livro de registro dos textos publicados em 

jornais da Paraíba, diz: “o polemista que eles aprenderam a acompanhar e que 

despertou ódio em alguns artistas e seus tietes deveria ser registrado” (2005, p.19). 

Tem sido assim desde a consolidação da música pop internacional, como podemos 

ver em trecho do jornalista e famoso pelas polêmicas em revistas especializadas 

norte-americanas, Lester Bangs: 

 

Quem mais a não ser Lou Reed engordaria como um porco e então 

contrataria a mais cretina banda de carcaças adolescentes que ele pudesse 

encontrar para carregar ao redor do país numa turnê do tipo podreira-mais-

mortal-de-todos-tempos? (BANGS, 2005, p.73). 

 

O trecho antecede uma entrevista com o próprio Lou Reed, que antes de 

apresentar sua fala, ainda é apresentado pelo jornalista com o seguinte trecho: 

 

Que outro artista de rock iria consentir com uma entrevista para o autor deste 

artigo, ler o cuspe virulento resultante com aprovação e ainda me convidar 

para um segundo round porque, claro, ele é tão masoquista que amou a 

facada nas costas? Nenhuma alma viva, isso sim (BANGS, 2005, p.73) 

 

Lester Bangs alimenta sua fama polemista, mas também a pontua com o 

reconhecimento - e valorização - pelo próprio artista atacado. Demonstra, 

portanto, como esse contrato se estende à própria classe artística, que busca na 

crítica também uma representação de sua voz e intenções. E isso acontece também 

no Brasil. Zuenir Ventura explica uma divisão ideológica entre o músico carioca 

Chico Buarque e os baianos Gilberto Gil e Caetano Veloso, afirmando que "O 

Brasil musical de então vivia apaixonadamente dividido, como costuma acontecer 

em situações radicais" (1988, p. 77). A crítica cumpria seu papel de porta voz, seja 

na tomada de partidos ou mesmo no esforço de apaziguar, como publicou Nelson 



 

42 

Motta, citado por Ventura: “Nem toda loucura é genial, como nem toda lucidez é 

velha".  

No centro deste embate encontramos mais das funções da crítica segundo 

apontadas por Adorno ao demarcar a atividade também como uma ferramenta 

ideológica, afirmando que a mesma “atrela à ideologia sua própria verdade, a 

resistência contra a ideologia” (2002, p.88). Esse lado pode ser percebido no texto 

do jornalista Álvaro Pereira Jr., ao listar sete dicas para quem quer atuar na crítica 

de música. Nelas, demarca questões como “não seja amigo dos músicos” e 

“pratique a crítica destrutiva” (2003) e faz questão de conectar esses dois pontos 

da indústria, ao afirmar que “em geral, críticas de música são lidas por nerds, 

músicos e outros críticos de música” (2003). 

Portanto, dentro do contexto apresentado entendemos que a proposta 

central de orientação ao consumo que é creditado à crítica não se dá no sentido 

massivo frankfurtiano. Mas no da manutenção de comunidades consumidoras e 

engajadas na leitura e informação sobre determinados gêneros musicais. Essa 

noção é importante para delimitarmos que a crítica não é uma atividade latusenso, 

mas, como podemos inclusive destrinchar da observação de Barthes (2007) que 

ganha sentido quando aplicada a determinados nichos, nessas comunidades 

citadas acima.  

 

[...]A crítica não é absolutamente uma tabela de resultados ou um corpo de 

julgamentos, ela é essencialmente uma atividade, isto é, uma série de atos 

intelectuais profundamente engajados na existência histórica e subjetiva (é a 

mesma coisa) daquele que os realiza, isto é, os assume. Uma atividade pode 

ser “verdadeira”? Ela obedece a exigências bem diversas.(BARTHES, 2007, 

p. 160) 

 

Desta forma, fica claro desde já que quando falamos em crítica - e 

especificamente da crítica musical - não estamos tratando de uma atividade que é 

universal, mas que precisa ser observada e categorizada da maneira como se 

comporta especificamente dentro de diversos segmentos culturais. As intersecções 

existem, mas todas em um campo de subjetividade muito evidente. O próprio 

Barthes reforça que as funções da crítica passam por objetividade, gosto, clareza e 
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assimbolia. Nercoloini & Waltenberg (2011), por sua vez, observam que a crítica 

de música nacional se configurou em três funções maiores. 

A primeira é traduzir para o público a proposta artística em questão. A 

segunda é a de descobrir novos talentos, associado ao potencial agendador da 

mídia de massa. Por fim, a terceira função é a de reforçar supostos cânones da 

música, observando que apenas artistas consagrados recebem a maior nota nas 

avaliações publicadas nas revistas. De volta a Lester Bangs, encontramos várias 

dessas definições em seu texto sobre Lou Reed, o mesmo onde ele se posiciona 

com a frase “lá estava eu então rangendo os dentes, pronto para massacrar Lou até 

ele virar uma polpa choramingante até que ele aparecesse na cidade”, para então 

fazer sua descrição definitiva do músico entrevistado em forma de completo 

elogio:  

 

O fato é que Lou, como todos os heróis, está aí para tomar porrada. Eles não 

seriam heróis se fossem infalíveis, na verdade não seriam heróis se não 

fossem uns miseráveis cães sarnentos, os párias da terra, e mais, a única razão 

para se construir um ídolo é jogá-lo por terra novamente, como qualquer 

outra coisa (BANGS, 2005, p. 45) 

 

Estão expostos os signos necessários a toda a cultura pop. Adorar a Lou 

Reed é odiá-lo. E Bangs segue diversas páginas de conversa pontuando como o 

próprio artista passou a não reconhecer e valorizar sua criação. Posicionamento 

que traz uma colaboração fundamental a compreensão de Simon Frith de que o 

crítico, na verdade, constitui o consumidor ideal, engajado muito mais em 

conquistar a atenção do ouvinte desatento para as formas de ouvir, que as formas 

de produzir. A música é boa se escutada da forma correta, de acordo com os 

códigos da comunidade de conhecimento específica. Mas paramêtros de valor são 

uma conversa para mais adiante. Seguiremos, por enquanto, construindo nossa 

noção fundamental de crítica. 

 

2.2. Percurso histórico da crítica 
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No geral, as definições sobre a crítica apresentadas dizem pouco ou 

nenhum respeito sobre onde encontramos, afinal de contas, o desempenho dessa 

atividade. Frith justifica seu distanciamento ao afirmar que “se é através do 

consumo que a cultura contemporânea é vivenciada, então é através do consumo 

que a valorização cultural precisa ser localizada”. E esse direcionamento é 

reforçado por uma provocação anterior de que “a questão” no jogo do valor “não é 

sobre se algo é bom ou não, mas quem tem a autoridade para dizer isso”. A 

autoridade de um crítico pode ser facilmente compreendida como algo que é 

construído com o tempo, ao longo de sua jornada - como assim seria em qualquer 

outra área inerente ao homem - mas o que vivenciamos na prática diz o contrário, 

quando jornais contratam repórteres recém formados e de pouca experiência para 

exercer esse cargo em seus cadernos culturais. 

Shuker (1999) delimita a crítica musical dentro do que chama de 

“imprensa musical; jornalismo musical”. O que seria, segundo o autor, “revistas 

que cobrem amplamente a área musical; jornais dedicados aos negócios 

relacionados à atividade musical; publicações semanais ou menais voltadas para a 

música popular ou gêneros específicos” (p. 167). Shuker se arrisca ainda em 

categorizações mais específicas que demarcam uma atividade que vai além da 

análise de discos e espetáculos, englobando biografias, estudos sobre gêneros, 

listas de paradas de sucesso, bibliografias sobre registros e gravações, além de 

outros guias para o consumidor, como enciclopédias e discografias comentadas. 

Para responder onde lemos crítica musical hoje, Nercolini & Waltenberg 

complementa essa relação. Falam dos jornais, que são “espaços mais legitimados 

publicamente, pretensamente confiáveis; as revistas especializadas, dedicadas a 

aprofundar discussões musicais” (2011,p.229), mas também incluem o campo da 

internet.  

 

Os blogs de profissionais influentes em diversas cenas musicais e também, 

porque não, e aqui aparece a novidade que gostariamos de destacar, as 

críticas feitas por pessoas comuns, simplesmente admiradoras de música que, 

encontrando espaço na internet, fazem suas próprias críticas para 

compartilhar com quem quer que as encontre pelo ciberespaço. (2011; p. 229) 
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Sobre a crítica na internet especificamente, que é o foco central desta tese, 

ainda será dedicado um espaço específico para melhor desconstrução e 

compreensão. Corroborando com as afirmações acima, por hora basta mapear o 

começo e desenvolvimento dessa crítica que está presente nos jornais e revistas 

especializadas. Quais são essas publicações e quem são as pessoas que se 

legitimaram como críticos a partir delas, ou respondendo à questão proposta por 

Frith, quem são as pessoas com autoridade para publicar o que é bom ou ruim na 

música? 

Estipular um marco inicial para a crítica de música é um exercício 

complexo. Quando Barthes postula sobre o excesso de adjetivos que são usados 

na prática dessa atividade (1972), lembra que crítica musical e conversas sobre 

música são quase sempre a mesma coisa. Portanto isso é algo que antecede a 

própria imprensa e o atual formato da academia. Atribuir valores sociais e 

estéticos a determinadas produções, assim como a construção coletiva de 

simbolismos, é algo que acompanha a própria história da música. Seja em 

conversas, ambientes de ensino ou públicos. Faz parte da prática social comum a 

todas as artes. 

Para se pensar a crítica musical, entretanto, cabe adiantar as divagações 

históricas para a primeira parte do século XIX. É fato que o jornalismo cultural, 

como o conhecemos hoje, antecede esse período. Publicações como “The 

Spectator”, lançada em 1711 por Richard Steele e Joseph Addison, assim como 

“The Guardian”, dos mesmos autores, tiveram sucesso em retirar das faculdades o 

debate sobre as artes e o transpor para os pubs da Inglaterra (PIZA, 2003). A 

revolução tecnológica demandava um novo tipo de homem moderno na sociedade, 

interessado em estar sempre informado sobre o máximo possível, sobre a maior 

variedade de assuntos, pelos então novos canais massivos. 

A própria criação da prensa por Gutemberg em período ainda anterior 

favorece a circulação de folhetins e publicações com a finalidade de um exercício 

crítico. O mesmo equipamento foi responsável também pela padronização da 

notação musical, uma das primeiras formas possíveis de comercializar música, o 

que por um lado representava o avanço para a formulação de uma teoria e 

processo de aprendizagem, com os principais clássicos sendo traduzidos por um 
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sistema capaz de ser reproduzido e estudado por qualquer um versado nessa, 

então, nova notação.Também favorecia-se o amadurecimento do debate cultural. 

Falar sobre técnica e composição ganhava um parâmetro. Um ponto em comum 

em um cenário que começava a se desenhar globalmente. 

Mesmo um século após o desenvolvimento da imprensa escrita, os 

folhetins e panfletos que circulavam entre a classe média europeia encontravam 

sua zona de segurança nas artes plásticas, no teatro e na literatura. O exercício 

literário da crítica, nesse primeiro momento, foi favorecido por nomes como 

Baudelaire, Proust e, nos Estados Unidos, Edgard Allan Poe. A escrita da música 

ainda não fazia parte da formação cultural de todos esses autores fundamentais 

para o pensamento crítico. Sua estética constantemente se confundia com o que 

era produzido em outras áreas, sendo, mesmo assim, complicado traçar paralelos 

para um debate equilibrado. 

Mesmo nas outras artes, o debate sobre o que tem ou não valor sempre se 

equalizou em parte pela falta de parâmetros legitimados sobre o que poderia, 

afinal, ser considerado como uma obra bem ou mal sucedida. Entretanto, 

paralelamente ao avanço tecnológico e às mudanças de paradigmas na forma 

como o homem passa a produzir e circular seu consumo, a revolução industrial 

também favorece uma nova divisão de classes. Se antes a dita alta cultura era 

restrita aos donos de terra e a baixa cultura consumida pelo trabalhador do campo, 

surge nesse período o homem urbano, um figura que está situadaeconômica e 

politicamente entre essas duas camadas,dotado de recursos para consumir a alta 

cultura, mesmo esta não pertencendo a seu ambiente social. 

Essa ruptura, no final do século XIX, influenciada pelo Romantismo, foi 

responsável por uma das primeiras divisões entre uma alta cultura em oposição a 

uma baixa cultura (produzida pelo povo, sem instrução, de consumo supostamente 

preguiçoso). Algo que influenciará, mais adiante, a própria formulação da 

hipótese da teoria crítica na Escola de Frankfurt e o fim da arte como conhecemos 

pelas palavras de Adorno e Horkheimer. É a partir desse momento que a crítica 

começa a construir noções mais complexas de valor. Com essas divisões 

estabelecidas, o debate sobre boa e má música ganha um reforço em seu discurso 

formalista. Como afirma Frith: 
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Tais diferenças foram institucionalizadas dentro do que pensamos como 

mundo clássico da música: o público de música ‘popular‘ ocupando salões e 

shows beneficentes; o público da música ‘de arte‘ indo para orquestras e 

concertos de música de câmara (1996, p. 28). 

 

Segundo Frith, essa divisão entre um mundo burguês, “folk” e comercial é 

o que vai inspirar, mais tarde, a concepção de cultura dominante, popular e 

majoritária. É um primeiro parâmetro de análise que vai formar a prática 

discursiva do pensamento crítico sobre a música. Nesse época, ficava claro para 

uns que apenas quem tinha acesso a determinados tipos de conhecimento era 

capaz de usufruir de determinadas expressões culturais. O cenário que envolve 

esse surgimento da crítica é bastante delicado. Os então novos meios de 

comunicação de massa favorecem o surgimento de uma nova esfera pública, que 

percebe na ferramenta uma oportunidade de mudanças no paradigma político da 

época. E a crítica teve sua participação nesse embate. 

 

A moderna crítica europeia nasceu de uma luta contra o Estado absolutista. 

Dentro desse regime repressivo, a burguesia europeia começa a criar, para si 

própria, um espaço discursivo específico. [...] Situada entre o Estado e a 

sociedade civil, essa ‘esfera pública’ burguesa, como Jürgen Habermas a 

denominou, abrange todo um domínio de instituições sociais – clubes, 

jornais, cafés, periódicos – nos quais os indivíduos se reúnem para o livre e 

eqüitativo intercâmbio de um discurso racional, consolidando-se, assim, em 

um corpo relativamente coeso, cujas deliberações podem assumir a forma de 

uma poderosa força política (EAGLETON, 1991,p.3). 

 

Apesar das implicações sociais, políticas e econômicas associadas a tal 

afirmação, a origem desse raciocínio é bem mais simples. Vem da divisão entre a 

prática de música dentro da universidade e escola de música em oposição ao 

autodidatismo e improviso no território popular. Após a legitimação da notação 

musical, se estabelece que o bom músico é aquele que tem instrução: um 

professor e uma instituição que o molde. Ao contrário daquele que tentaria tocar, 

da forma que achasse conveniente, o instrumento que tinha acesso. 

É o tipo de pensamento que vai influenciar, na virada de século, a filosofia 

da “nova música”, pensada e proposta por Adorno. O improviso e a cultura das 

ruas, em oposição à composição que é estudada e meticulosamente escrita em 
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ambientes tidos como mais sérios, é retratado como a mais pobre produção 

cultural imaginada pelo homem. Adorno, como podemos ver no trecho abaixo, 

disserta contra a validade de se pensar com profundidade uma música produzida 

como parte da cultura de massa, assim como questiona o valor do que passa a ser 

chamado de vanguarda nesse contexto. 

 

Forma-se assim um tipo de estilo musical que, por mais que proclame a 

pretensão irrenunciável do moderno e do sério, se assimila à cultura das 

massas em virtude de uma calculada imbecilidade. [...] A Conivência com o 

ouvinte, sob o disfarce de humanidade, começa a dissolver critérios técnicos 

a que já havia chegado a composição de vanguarda. O que tinha validez antes 

da ruptura, a constituição de uma coerência musical mediante a tonalidade, se 

perde infalivelmente (ADORNO, 2007). 

 

Apesar de não constituir uma relação de valor direta - algo como “música 

erudita é bom/música popular é ruim” -, essa diferenciação estabelecida entre a 

primeira noção de alta e baixa cultura garante à música clássica um local de 

prestígio no debate sobre as artes, similar à noção de capital cultural 

institucionalizado, que Bourdieu falaria já no final daquele mesmo século. Eram 

textos estruturalistas e, muitas vezes, em busca de verdades por trás das obras 

avaliadas. Um tipo de abordagem que será criticada por Barthes anos mais tarde. 

O crítico ocupado em explicar sobre as obras, como delimita Frith: 

 

Entra o crítico. Na história da alta cultura, quando no começo do século 

dezenove a boa música se torna autonoma, algo que é concebido em favor de 

sua própria sanidade, independente da resposta do público. Então, o crítico se 

torna necessário como um expert, como alguém que irá explicar a música ao 

público, ensinando-o como ouvir (FRITH, 1996, p.64). 

 

Existe também a influência trazida pelo jornalismo praticado na época 

queainda em seu estágio inicial, não possuía divisões editoriais ou mesmo um 

cuidado gráfico mais elaborado. O texto corrido, portanto, não tinha a 

preocupação em se adequar a divisões temáticas e contava que o leitor 

acompanhava o debate proposto desde a primeira edição e estaria presente nas 

próximas. Essa similaridade com o folhetim (MEYER, 1996) era uma condição 

das limitações tecnológicas da época e da necessidade de se comunicar com uma 

rede formada por mais de 3 mil Pubs (CARREIRO, 2003). 
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2.2.1. Melody Maker e a legitimação do pop na revista musical 

 

Fundada em 1926, a britânica Melody Maker é considerada a revista sobre 

música mais antiga do mundo5, voltada para compositores e interpretes e que, 

portanto, começou a construir e legitimar uma nova noção de valor para a música. 

Algo que iria influenciar diretamente o raciocínio que construído por Simon Frith 

(1996) ao tratar dos limites do valor na música. O sociólogo reforça que quando 

falamos sobre música, o valor (o que podemos, de fato, determinar como sendo 

boa ou má música) encontra limite em três flancos: os que compoem, a indústria 

da música e o público. 

Já no final do século XIX a crítica perde espaço para uma nova geração de 

jornais (FEYEL, 1993). O primeiro quarto do século XX foi o período de 

transição do jornalismo cultural para as revistas semanais e mensais. Já existia 

uma abertura maior nesse processo para gêneros como o Jazz e o Blues, enquanto 

culturas populares em publicações, tanto no novo quanto no velho continente. 

Entre as suas principais características, como observa Piza, “o crítico que surge na 

efervescência modernista dos inícios do século XX, na profusão de revistas e 

jornais, é mais incisivo e informativo, menos moralista e meditativo” (2003). Um 

agente a favor da cultura no cotidiano das pessoas. 

O texto sobre o Jazz já era forte na principal revista americana, a New 

Yorker, que entrou em circulação um ano antes da Melody Maker. Mas demoraria 

mais um quarto de século para encontrar colaboradores como Whitney Balliet, 

baterista com formação em Jazz já na universidade de música, escrevendo para 

outros músicos que tinham interesse em questões que iam além da estética e 

técnica, mas também sobre aprendizado e criatividade de improviso. A abordagem 

sempre em tom de humor também direcionava sua circulação para um público 

menos especializado. 

O contexto histórico onde se consolidam as revistas de música é 

importante por dois motivos. Primeiro porque é a vivência estabelecida do 

capitalismo na sociedade ocidental. Comprar música já era uma atividade natural 

mesmo para o trabalhador que não detinha de grandes recursos para, por exemplo, 

                                                           
5
Disponível em <http://news.bbc.co.uk/2/hi/entertainment/1070699.stm> - Acessado em 4 de junho de 2011 
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consumir música ao vivo em grandes eventos. Em segundo lugar porque é um 

momento bem próximo ao primeiro grande marco da indústria fonográfica, 

quando as pequenas empresas de fonogramas começam a se fundir em 

empreendimentos maiores. Em 1928, na Europa, a Columbia se junta à Pathé e à 

Gramophone para formar a EMI (FLICHY, 1982). Até o final da década de 20 

ainda surgiriam a RCA/Victor e a CBS. 

Trata-se, portanto, um momento onde já existem grandes investimentos 

financeiros para produzir música de sucesso e atingir um consumo massivo. Se, 

por um lado, o Jazz passa a ser debatido ao lado da música clássica e, portanto, 

sendo considerado a alta cultura da época, passa por uma ruptura interna. 

Músicos, a favor de sua criatividade, resistem às produções exageradas das 

gravadoras e o sentimento é traduzido na publicação direcionada principalmente 

para eles. Consequentemente, o leitor não-músico, mas que ainda assim tem 

acesso à Melody Maker, passa a compartilhar e ser assimilado pelo próprio 

contrato de leitura. 

Desta forma, nos anos seguintes, a Melody Maker vai proporcionar o 

surgimento de uma das grandes características dessas publicações, que é a 

resistência ao gosto comercial e ao chamado mainstream6 (FRITH, 1996), o fluxo 

principal de produção das grandes corporações. Como resultado dessa postura, as 

décadas seguintes seriam influenciadas por essa linha de pensamento na formação 

da contracultura, que foi berço de publicações como a revista Rolling Stone. No 

entanto, a consequência maior é a relação de causalidade associada ao fato de que, 

se até o Jazz poderia ser tratado com menos seriedade, então talvez a música pop 

merecesse seu espaço para debate. 

Os Beatles são a banda responsável por criar essa ruptura ao aparecer, pela 

primeira vez, nas páginas da revista Melody Maker (JONES, 2002,p.45). O 

quarteto de Liverpool sai dos cadernos adolescentes e das páginas de serviço 

(resumidas a datas de shows e valores de ingresso) para terem sua música debatida 

com seriedade pela crítica. Passam, então, a surgir novas questões no embate 

sobre o que constitui valor na música. Clássico, “folk” e popular se legitimam 

                                                           
6
 O “fluxo principal” das músicas que estão nas paradas de sucesso e aparecem com maior frequência nas rádios, TV’s e 

jornais.O artista que está no mainstream é o artista massivo clássico. 
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como categorias distintas de julgamento. O que pode ser considerado valor - boa 

música - em um, não necessariamente vai se aplicar ao outro. 

Apesar de se legitimar em ambientes isolados e especializados, a crítica de 

música construída até a segunda metade do século XX tem as referências de sua 

construção textual em áreas como literatura e teatro. Existem diferenças entre a 

produção, circulação e consumo da crítica que é praticada na academia e aquela 

que está nos jornais e revistas, mas autores como Bourdieu, Barthes e Antoine 

Compagnon 7  trazem colaborações fundamentais para a formação da prática 

discursiv da críticada mesma forma que o que é praticado pela mídia de massa 

serve de referência e objeto de pesquisa para a universidade. 

O desenvolvimento do mercado de música e dos gêneros musicais 

favorece, ainda, que as publicações tenham críticos especializados, como crítico 

de rock e também de Pop, Reggae, Jazz e outras denominações, sendo que muitos 

gêneros, como a música gospel (ou cristã em geral), sequer são contemplados por 

uma crítica especializada. Com o tempo, surgem figuras que trafegam entre esses 

dois mundos, como o sociólogo e crítico de rock Simon Frith. Desta forma, uma 

teoria para o valor da música no debate popular ganha profundidade e refinamento 

teórico. 

A partir desta fragmentação é possível falar de crítica musical em termos 

mais gerais mas, assim como acontece com a crítica cultural em outras áreas, a 

investigação sobre suas mudanças demanda um olhar mais cuidadoso nos novos 

nichos de produção. Afinal, este é um processo multilateral, podendo a noção 

maior de crítica influenciar o que é escrito em contextos menores, como também o 

inverso. Um melhor entendimento da música pop pode ajudar também à música 

erudita. E, nesta mesma lógica, ampliada, na relação existente entre a música 

clássica, folk e comercial, como sugere Frith, ao afirmar: 

 

Parece ser algo restritivo, no mínimo, tratar os mundos da música clássica, 

popular e pop (como boa parte dos analistas tem feito) como se fossem 

objetos distintos de estudo: é mais produtivo como Ruth Finnegan 

argumenta, tratar eles comparativamente, traçando soluções contrastantes 

para problemas compartilhados (1996, p. 43). 

                                                           
7
Compagnon defende os sete conceitos a serem abordados pela crítica literária: literatura, autor, mundo, leitura, estilo, 

história literária e autor. 
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A crítica musical produzida na segunda metade do século XX é marcada 

pela chegada da contracultura. A influência literária da geração beat e o festival 

Woodstock8 são dois pilares que demarcam o encontro de uma geração que é 

traduzida em publicações como a revista Rolling Stone. O jornalismo gonzo9 de 

Hunter Thompson - que não chega a fazer crítica musical, mas sim escrever 

crônicas - influencia o estilo de escrita mais livre de nomes como Lester Bangs10. 

Os sentimentos de rebeldia e insatisfação política e social chegam aos meios de 

comunicação de massa através de publicações como a Rolling Stone. Esse 

sentimento é uma herança que a crítica musical carrega em sua necessidade de 

apresentar o novo e se impor contra os modelos de mercado.  

A revolução proposta pela geração de 60 e 70 não tem sucesso em impedir 

a legitimação do pop pelas grandes gravadoras. Os anos 80 (e começo dos anos 

90) chegam com a consolidação de artistas quase unânimes, como Madonna e 

Michael Jackson e a crítica precisa encontrar um discurso em acordo com o 

mercado. Como consequência, a revista Rolling Stone promoveu a editor o então 

repórter-apresentador da MTV norte-americana Kurt Loader e boa parte da crítica 

consolidada passou a retratar uma parte de suas publicações no final desse 

período. A própria Rolling Stone ficou conhecida pela prática quando deu ao 

disco “Nevermind” do grupo Nirvana, uma pontuação de três estrelas, depois 

colocando o álbum entre os 20 discos mais importantes de todos os tempos. No 

contexto mais amplo, para a delimitação específica deste objeto de pesquisa, será 

considerada também a contribuição brasileira para a formação e uma noção de 

crítica, tanto academicamente quanto no mercado editorial, para a área. Após esse 

                                                           
8Woodstock Music & Art Fair (conhecido informalmente como Woodstock ou Festival de 
Woodstock) foi um festival de música realizado entre os dias 15 e 17 de agosto de 1969 na 
fazenda de 600 acres de Max Yasgur na cidade rural de Bethel, no estado de Nova York, Estados 
Unidos. 
9Gonzo é um estilo de narrativa em jornalismo, cinematografia ou qualquer outra produção de 
mídia em que o narrador abandona qualquer pretensão de objetividade e se mistura 
profundamente com a ação. 
10Leslie Conway "Lester" Bangs (13 de dezembro de 1948 – 30 de abril de 1982) foi um jornalista, 
autor e músico dos Estados Unidos da América. Foi famoso pelas críticas musicais nas revistas 
Creem e Rolling Stone e era visto como a voz mais influente na crítica da música rock. Bangs é 
reconhecido também por ter criado o termo "Heavy Metal", na época utilizado para descrever o 
som das bandas Black Sabbath, Deep Purple e Led Zeppelin. 
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contexto geralveremos as transformações da crítica no final do século XX quando 

a internet proporciona um novo modelo de consumo de música. 

2.2.2 - Crítica no Brasil 

 

A crítica cultural é praticada no Brasil do século XX de uma forma mais 

livre do que foi apresentado até agora, sem fortes ligações a uma herança erudita. 

Machado de Assis e José Veríssimo constroem uma das grandes características 

dessa atividade no país: na literatura, a crítica é porta de entrada para o ofício de 

escritor (PIZA, 2003,p.32). Ela aparece nos jornais e folhetins, mas só vai ganhar 

força mesmo dentro das revistas, já na década de 30. Esse é o período em que 

também surge e fortalece-se a crítica praticada dentro da academia (SÜSSEKIND, 

1993,p.27), junto com a primeira geração de formandos em Filosofia e Ciências 

Sociais nas universidades do sudeste do país.  

Apesar de ambientes e contextos distintos, a crítica praticada na mídia 

(que chamaremos a partir de agora de crítica midiática) e a acadêmica se 

encontram nesse começo do século XX. Era normal que publicações como o 

Estado de São Paulo abrissem espaço, por exemplo, para a crítica acadêmica em 

seu Suplemento Literário. No entanto, o foco de atenção da crítica no Brasil 

estava na revista O Cruzeiro. Ao longo de sua história, entre os anos de 1928 e 

1975, ela vai apresentar ao país autores e artistas como Vinícius de Moraes, Mário 

de Andrade, Di Cavalcanti e Millôr Fernandes. 

O jornalista-escritor chega à sua grande fase na década de 40 (PIZA, 

2003,p.34). É quando essa herança dá fruto à segunda característica forte do 

jornalismo cultural brasileiro, que é a mistura entre a reportagem e o 

enciclopedismo. A crônica, então gênero mais popular para a atividade, dá lugar 

ao ensaio. Surgem autores como Graciliano Ramos, Aurélio Buarque de Holanda 

e Otto Maria Carpeaux. Este último, autor do livro Uma Nova História da Música, 

responsável por delimitar noções fortes de valor tanto na produção nacional, 

quanto na forma de olhar a produção internacional da música. É importante 

destacar ainda o trabalho de Mário de Andrade. O poeta, um dos pilares 

responsáveis pelo modernismo no Brasil, foi quem popularizou o estudo da 
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etnomusicologia 11  no país. Suas crônicas publicadas no Diario de São Paulo 

apresentam uma crítica que consegue ser bem dosada no academicismo e na 

linguagem popular. Ele conseguia elevar ou rebaixar o valor de uma obra tanto 

por seus aspectos técnicos como também falando de forma clara para o leitor não 

especialista, como no trecho a seguir:  

 

Entre as peças soltas, eu poderia discordar esteticamente de algumas delas. 

Turina, por exemplo, me aflige. Toda e qualquer Caixinha de música me 

horroriza. Maldito o compositor que pela primeira vez teve a idéia genial de 

imitir, no agudo do piano, os efeitos das caixinhas de música. Ah, se eu fosse 

compositor!... Havia de escrever uma Caixinha de música que passasse por 

todas as tonalidades, todos os registros do piano, especialmente o grave, em 

fortíssimo, ajudada a polifonia do trombone e do fagote, e durante tudo 

quarenta minutos. Porque caixinhas de música, e sublimes, somos nós os 

homens. Caixinha de música é a vida (ANDRADE, 1993, p. 41) 

 

No contexto maior, do mercado jornalístico, esse é um período de 

transição econômica importante. Com o espaço físico da publicação cada vez mais 

condensado, o jornal precisa dar espaço maior não apenas à política e à sociedade, 

como ao chamado “jornalismo de informação”. Essa mudança traz duas fortes 

influências na importância dada a crítica. Em primeiro lugar, ela passa a figurar 

com espaço secundário nos periódicos.Em segundo lugar, passa a ser pautada pela 

agenda do que está sendo lançado naquele momento e o crítico não pode mais 

simplesmente escolher sobre o que falar (CARREIRO, 2003). Outro crítico 

nacional de destaque que, assim como Mário de Andrade, conseguiu anos mais 

tarde, na década de 1950, dar valor ao trabalho da crítica musical foi José Ramos 

Tinhorão.  

Autor de diversos livros sobre a história da Música Popular Brasileira, ele 

assinou textos em vários periódicos na década de 50, como Revista da Semana 

(RJ) e Revista Guaíra (PR) e, mais tarde, na década de 70, nas revistas Veja e 

Senhor. Quando passa a crítico titular do Caderno B do Jornal do Brasil, no final 

da década de 70, se envolve em diversas polêmicas ao ser sempre um avaliador 

severo da música brasileira. É um dos primeiros a levantar opiniões contrárias a 

                                                           
11Etnomusicologia, também conhecida como antropologia da música, ou mais propriamente 
etnografia da música, é a ciência que objetiva o estudo da música em seu contexto cultural ou o 
estudo da música como cultura. 
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artistas como Chico Buarque e Paulinho da Viola, o que rendeu a expressão 

cunhada por ambos de uma “patrulha ideológica” na crítica nacional. 

São esses autores que vão traçar o modelo do jornalismo e crítica musical 

que é praticado no Brasil a partir da segunda metade dos anos 80. Nesse período, 

o mercado editorial reforça a presença de revistas especializadas, que vão falar 

tanto para um público consumidor específico, caso da Bizz voltada para a música 

pop, como também uma crítica que fala especificamente para músicos, como a 

revista Guitar Player e a revista Somtrês, destinada a audiófilos12, trazendo em 

suas capas quase sempre destaques sobre as tecnologias a favor da audição de 

música, emboratrouxesse também críticas, entrevistas e reportagens. Existe uma 

relação entre o que essas publicações falavam e o que era publicado nos jornais e 

cadernos de cultura diários. Mesmo atendendo a um nicho específico de consumo, 

o artista retratado nas revistas também servia de pauta para os cadernos diários, 

muitas vezes até em relação de causalidade direta, com os jornais diários 

buscando nas revistas fontes para seu conteúdo. São nomes característicos desse 

período Tarik de Souza, Ana Maria Baiana, Jamari França, José Teles e Jotabê 

Medeiros.  

A transição do mercado editorial na passagem do milênio é acompanhada 

por atribuladas mudanças no mercado fonográfico. Assim como algumas 

gravadoras e grandes lojas de discos encerram suas atividades, muitas revistas 

especializadas surgem sem sobrevida e param de circular no decorrer da década 

de 90, caso da OutraCoisa e a tentativa da editora Abril em republicar a Bizz. 

Quem se estabelece nesse cenário tem a música como mote, mas não como carro 

chefe de seu conteúdo editorial. 

Assim são as edições brasileiras da Rolling Stone e Billboard, que 

dedicam mais páginas a política, moda, comportamento, cultura pop em geral, que 

música especificamente. Durante esse período de virada de milênio, entre os anos 

1990 e 2001, a crítica de música se sustenta nacionalmente principalmente em 

                                                           
12O Audiófilo é um amante do som que gosta de ouvir música ao vivo e também reproduzida 
electronicamente. O Audiófilo tenta alcançar um nível de qualidade da música o mais próximo 
possível da gravação original usando aparelhos de alta fidelidade. Para tal, faz constantes 
adaptações, regulações e trocas dos seus aparelhos de som de alta fidelidade. Enfim, faz todo o 
possível para melhorar ainda mais o desempenho dos aparelhos, a fim de poder apreciar os 
instrumentos musicais e os cantores em toda sua plenitude, como se estivesse a assistir a um 
espectáculo ao vivo. 
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jornais como a Folha de S. Paulo e O Globo. Uma boa parte dos críticos que 

construíram carreira nessa época, como Lúcio Ribeiro, Alexandre Matias e Pedro 

Alexandre Sanches, tiveram seus trabalhos publicados em jornais de grande 

circulação. Mais tarde, migraram para revistas ou então para sites corporativos ou 

pessoais na internet. 

É importante pontuar na história da crítica de música, tanto fora quanto 

dentro do Brasil, a presença de esforços de uma mídia independente. Os 

“fanzines” (junção das palavras fanatic e magazine) começaram a ser publicados 

no Brasil em 1965, associados primeiro à ficção científica, mas logo migraram 

também para a cultura pop. Durante as décadas de 70 e 80, adotaram o discurso do 

rock nacional contra a ditadura militar (MAGALHÃES, 2003), assim como deram 

sustentação a cenas locais, promovendo bandas ao veicular fitas K7 em suas 

edições sempre xerocadas e enviadas pelo correio para outros estados. Ao se 

apropriar do modo de produção, os fanzines permitem a percepção de como a 

crítica configura localmente uma afirmação que é global. É possível ver 

“traduções” de mercados específicos de música e como, por exemplo, o gênero 

punk rock no Brasil se diferencia de suas influências mais fortes a partir dessas 

publicações. 

2.3. Crítica de música na internet 

 

Quando a internet se populariza, surge uma expectativa de que ela iria 

fragmentar o polo emissor da comunicação. Que o modelo tradicional, onde 

apenas uma fonte, a rede de mídia tradicional, controla e manipula toda a 

informação que está acessível para a população, iria dar lugar a um ambiente de 

trocas livres, caracterizado pela criação de comunidades de conhecimento 

compartilhado. Filósofos como Pierry Lévy chegaram a antecipar um novo 

iluminismo: 

 

Na era das mídias eletrônicas, a igualdade é realizada enquanto possibilidade 

para que cada um emita para todos; a liberdade é objetivada por meio de 

programas de codificação e do acesso transfonteiriço a diversas comunidades 

virtuais; a fraternidade, enfim, transparece na interconexão mundial (LÉVY, 

1999,p.245). 
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No Brasil, mesmo com a popularização da internet acompanhando o ritmo 

internacional, no final do século ainda existe um controle grande da informação 

em circulação na rede. Portais como o Universo OnLine (UOL) conseguem deter 

um considerável monopólio do conteúdo, evitando assim o potencial surgimento 

de uma nova esfera pública na rede (LEMOS, 2000; MACHADO, 2000). O 

ambiente restrito, entretanto, serviu para que uma minoria criativa experimentasse 

novas formas de comunicação dentro dos limites oferecidos. 

Foi o que aconteceu em 1998 no Rio Grande do Sul, quando um grupo de 

amigos se juntou para lançar o primeiro “mailzine” - um fanzine por e-mail - do 

país, o CardosoOnline. Talvez pouco relevante no contexto geral do jornalismo 

cultural no Brasil (ainda assim, além de seu fundador, André Czarnobai, a 

publicação lançou autores conhecidos do gênero, como Clarah Averbuck, Daniel 

Galera e Rafael Grampá), o esforço foi fundamental para antecipar uma febre que 

só seria popular no Brasil mais tarde: os blogs. Uma ferramenta que conseguiria, 

por volta de 2002, transformar o leitor em um potencial criador de conteúdo. 

Em relação ao jornalismo tradicional, esse potencial da internet sempre foi 

percebido como uma válvula de escape para assuntos que, até então, ocupavam 

cadernos de menor importância comercial para o jornalismo impresso, caso que 

costuma se enquadrar os cadernos culturais. É no ambiente virtual que Piza 

percebe um novo fôlego para o jornalismo cultural, ao afirmar que “a demanda 

por um jornalismo cultural de qualidade, vivo e crítico, é segura. Provas disso são 

a quantidade de endereços culturais surgidos na internet, inclusive no Brasil” 

(2003: 67). Endereços que nem sempre são mantidos e assinados por jornalistas 

ou personalidades ligadas a grandes grupos de mídia ou veículos reconhecidos. 

Durante essa primeira etapa, assim como acontece com o jornalismo, a 

crítica musical é uma simples transposição da atividade desenvolvida nos jornais e 

revistas para páginas na internet, não apenas em sua construção discursiva, como 

no fato de que é legitimada quase que exclusivamente pelos veículos de mídia já 

tradicionais. Experiências como o CardosoOnline e os primeiros blogs eram vistas 

apenas como tentativas amadoras de ocupar espaços na internet. A principal 

evidência dessa mudança estoura em 2004, quando um blog em Chicago, o 
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Pitchfork, publica uma resenha positiva sobre o álbum de estréia da então 

desconhecida banda canadense The Arcade Fire com uma nota de 9.7 (de um total 

de 10). Dentro do histórico geral de avaliações críticas do site, qualquer nota 

acima de 8.0 é de extrema raridade.13 

Com menos de um ano de trabalho, repleto de referências e uma formação 

inomum para o pop - arcodeon, violino e xilofone estavam entre os instrumentos 

principais - além de um selo local pouco expressivo, “Funeral”, o álbum em 

questão, esgota todas as tiragens e chega ao top 200 da Billboard. É considerado o 

primeiro grande caso de um “fenômeno da música na internet”. É a primeira vez 

que uma banda atinge uma parada de sucessos frequentada por artistas que sempre 

contaram com uma grande estrutura de divulgação e circulação. O mais 

importante: nenhum jornal ou revista especializada sequer havia falado sobre o 

grupo até então. Eram, de fato, anônimos. 

A força do exemplo em questão não está ligada exatamente à fonte 

principal, o blog Pitchfork, lançado por Ryan Schreiber, um estudante no termino 

do ensino médio sem nenhuma experiência anterior como escritor, mas a algo que 

está implícito na rede de computadores, que é a criação e manutenção constante 

de diálogos. Os blogs que praticavam crítica de música, assim como toda a 

comunidade formada online, faziam uma manutenção constante de conversas e 

trocas simbólicas em que o que um publicava era reforçado por outro e assim por 

diante. Essa é uma primeira evidência de uma “crítica 2.0” a ser notada: o poder 

de uma comunidade agregadora de conteúdo pode dar relevância a artistas fora do 

escopo tradicional da indústria cultural. 

Essa não é uma relação de simples causalidade. Não basta criar um blog 

que fale sobre música e escrever críticas para ser legitimado como um crítico 

musical. Estudos anteriores perceberam que a formação de comunidades virtuais 

em blogs se dá através da sensação comum de “acampamento virtual” entre seus 

leitores (BLANCHARD, 2003), um espaço onde as pessoas interagem ao 

examinar os fatos expostos (CHIN, A & CHIGNELL, M, 2006), geralmente 

observando os textos publicados e seus comentários (WEI et al, 2004), gerando 

                                                           
13

Disponível em 

<http://www.associatedcontent.com/article/1566864/the_influence_of_music_blogs.html?cat=33> - acessado 

em 15 de setembro de 2012 
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uma troca de “reciprocidade, prestígio, incentivo social e incentivo moral” 

(KOLLOCK, 1999).  

Antes disso, ainda no que diz respeito ao assunto central, falar da crítica 

musical demanda abarcar um entendimento geral da crítica cultural como um 

todo.Por sua vez, trazer essa atividade para o suporte da internet já demanda uma 

observação mais detalhada ao ofício do jornalismo. O jornalismo musical online - 

e a crítica que está inserida em suas atividades - pode ser encontrado em portais 

corporativos como UOL e G1, nos sites dos próprios jornais e revistas impressos, 

sites independentes de corporações e grupos de mídia, além de, como já citado, 

sites amadores de fácil acesso, como é o caso dos blogs. Sendo esta sequência, 

também, gradativa da audiência em geral desses veículos. Entretanto, as relações 

entre autoridade e veículo não estão tão próximas como acontece no ambiente 

offline. 

É importante observar, nessa primeira abordagem, que o jornalismo 

musical não apenas é encaminhado pelo mesmo tipo de instituição, como também 

pelo mesmo perfil de profissional. Não existe uma nova crítica imediata. Palácios 

(1999) lista entre as principais características do texto em meio digital a 

“convergência, interatividade, hipertextualidade, personalização, memória e 

instantaneidade do acesso”. Mas, se pegarmos um site de referência na crítica de 

música no Brasil14, como o paulista Scream and Yell, na análise de seus textos 

não encontramos muito desses pontos.  

Na análise do festival “Starts With You” (SWU), o segundo texto com 

mais acessos registrados no Scream and Yell, podemos perceber o quanto essa é 

uma atividade semelhante à sua contrapartida impressa. No texto “SWU: Cenário 

de festa ou de Caos?”, publicado no dia 10 de outubro de 2010, segue-se nove 

parágrafos de texto corrido direto. Sem características de convergência ou 

possibilidades para personalização da leitura - no sentido que é preciso acessar 

uma lógica de índice para chegar ao conteúdo final. O autor, Marcelo Costa, abre 

o texto com o parágrafo a seguir: 

 

                                                           
14

Esse mapeamento é feito em detalhe no capítulo a seguir, dentro da construção do corpus de pesquisa para 

a proposta metodológica 



 

60 

Não foi uma tragédia, mas quase. A saída do público do primeiro dia do 

SWU poderia facilmente ter entrado para as páginas negras da história do 

festivais de música ao redor do mundo. Um total de 47 mil pessoas (público 

informado pela produção) vagava sem nenhuma informação, perdidas entre 

pessoas da organização despreparadas, nenhuma placa de informação e a 

escuridão das ruas de terra batida da Fazenda Maeda (COSTA, 2010). 

 

O título já anuncia a abordagem opinativa de conotação negativa que virá 

no texto. Seu tom, noticioso, assemelha-se a escrita encontrada com frequência 

nos cadernos de cultura dos jornais e revistas - inclusive dos citados anteriormente 

nesta tese - e antecipa que outra regra do texto jornalístico não será seguida. 

Moherdaui pontua que os textos na internet precisam ser sempre curtos, “ninguém 

tem paciência nem tempo de ler matérias intermináveis na tela do computador - é 

fundamental desmembrar a notícia em várias notas" (2007). Na questão de valor, 

considerando inclusive que se trata de uma crítica a um evento, o parâmetro se 

divide em questões musicais e relações de mercado. 

 

Se musicalmente, a primeira noite tinha sido ok sem grandes destaques 

(talvez coito interrompido do RATM), a desorganização na saída 

simplesmente transformou um cenário de festa em um caos, quase um campo 

de guerra (COSTA, 2010).  

 

Algumas das características citadas por Palácios podem ser encontradas 

em outros exemplos de referência. Como é o caso do site Rock em Geral, onde a 

hipertextualidade serve de guia para navegação interna - todos os links levam para 

dentro do próprio site - como é exemplo do texto abaixo, sobre a apresentação 

feita pela banda Kiss no Brasil: 

 

Em meio a tantos efeitos especiais fica difícil lembrar que o Kiss tem um 

repertório raro dentro da história do rock, que dá respaldo a mais de 40 anos e 

20 álbuns lançados. Será difícil para cada uma das nove mil pessoas que 

estiveram ontem, na HSBC Arena, no Rio, lembrar o que de fato aconteceu a 

cada música, entre plataformas móveis, explosões, tiros, faíscas, tirolesa, 

papel picado e fogo, muito fogo. Mas as músicas, estas sim, vão ficar cabeça 

e no cantarolar de todos. Porque não há efeito especial que funcione sem uma 

boa composição, e tanto o Kiss sabe disso que acaba de produzir mais um 

punhado delas, no recém lançado álbum Monster (BRAGATTO, 2012). 

 



 

61 

A primeira citação à banda é grifada indicando um hiperlink que leva para 

o índice da palavra-chave (tag) que agrega conteúdos relacionados à banda. Todos 

os textos são acompanhados por fotos. Já o último link do parágrafo leva para a 

resenha crítica do disco Monster, publicada pelo mesmo autor. Percebe-se o tom 

informativo ao longo da introdução, com referências ao público, local e à 

cenografia. A construção do conceito de valor se dá por parâmetros de mercado e 

contextualização histórica, como a informação do tempo de existência da banda e 

quantidade de discos lançados, além, de pontuar “boa composição” como aspecto 

positivo. 

Esse desencontro de parâmetros, em um contexto mais amplo, é percebido 

tanto no jornalismo impresso quanto no online. Podemos entender que crítica é 

um texto que tem proximidade com a produção cultural, com a função de analisar 

essas produções, abrir para o debate, convencer e convidar à contradição, 

assumindo posição no embate social de cada época em que exerce o ofício 

(EAGLETON, 1991). Desde essa visão ampliada encontramos contradições na 

definição do que seria, afinal, interpretar uma obra. Compagnon observa uma 

crítica objetiva em oposição a outra que é subjetiva, no discurso de autores 

clássicos sobre o tema, como Picard e Barthes. 

 

1 - É imprescindível procurar no texto o que o autor quer dizer, sua "intenção 

clara e lúcida", como dizia Picard: esse é o único critério de validade da 

interpretação; 

2 - Nunca se encontra no texto senão quilo que ele (nos) diz) independente 

das intenções do autor; não existe critério de validade da interpretação.” 

(1999) 

 

A crítica midiáticapraticada nos jornais diários, nas revistas de circulação 

nacional e nos sites se enquadra dentro do que se convencionou a chamar de 

jornalismo opinativo. Dentro desse gênero jornalístico estão a modalidade da 

resenha - classificada em geral como um texto voltado para o entretenimento - e a 

da crítica,destinada não apenas aos cadernos culturais, também aos outros que se 

relacionam diretamente com produtos de consumo, como informática, veículos e 

gastronomia. 
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Portanto, a crítica é uma forma de interpretação que está distante da 

premeditação e leitura da intenção do autor (COMPAGNON, 1999). É importante 

destacar que esse papel do crítico, além da imprensa, também pode ser ocupado 

como vimos pelo artista, pela academia e até pelo próprio público, como veremos. 

NERCOLINI e WALTENBERG observam que a crítica de música hoje “se 

apresenta em forma de resenha, com pouca tomada de posição” (2011,p.233).  

Uma outra visão da crítica identifica ainda o autor desse tipo de texto 

como um fã em posição privilegiada. “Não é sobre gostar ou não gostar, mas 

explicar como ouvir, experimentar e se comportar”, afirma Frith (1996,p.8) ao 

tratar do tema. Neste caso, consumo está relacionado diretamente ao que podemos 

entender como valor na música. “Se é através do consumo que a cultura 

contemporânea é vivenciada, então é no processo do consumo que o valor deve se 

colocar na cultura” (1996,p.13). Frith faz ainda uma aproximação entre o 

julgamento de valor entre obras literárias e musicais ao citar Barbara Herrnstein 

Smith: 

 

O que estamos fazendo ao explicitar um julgamento de um trabalho literário é 

(a) articular uma estimativa de quão bem esse trabalho vai servir em certas 

funções definidas implicitas (b) para uma audiência implicita e definida (c) 

que está preocupada em experimentar a obra em certas circunstâncias 

implicitas e definidas(HERRNSTEIN SMITH, Barbara apud FRITH, 

1996,p.21). 

 

Atributos que podemos identificar no texto de Marcos Bragatto sobre o 

Kiss, no que segue alguns parágrafos após a introdução citada anteriormente. 

 

À bem da verdade, um show do Kiss não é lá para se pensar muito. O 

impacto visual quando a cortina cai e Simmons, Thayer e Stanley surgem 

tocando “Detroit Rock City” sobre uma plataforma que desce em direção ao 

palco é de impressionar. A quantidade de luzes piscando, fogos estourando – 

com sonoplastia e tudo – é de um magnetismo infalível. O telão de altíssima 

definição ao fundo e mais projeções nas laterais do palco mostram detalhes 

do show cujos efeitos começam a se intensificar em “Hotter Than Hell”, 

quando Gene Simmons cospe fogo com a “espada de Excalibur” empunhada. 

Antes da ótima “God Of Thunder”, ele tem seu melhor momento, quando 

interpreta – de verdade, dá pra ver no close dos telões – o vampirão que 

vomita sangue e voa para uma plataforma altíssima, quase no teto da Arena. 

Canta toda a música de lá mesmo, e desce na escuridão do palco enquanto o 

público está vidrado em outros efeitos. (BRAGATTO, 2012) 
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Percebe-se a contribuição para a comunidade de conhecimento proposta 

por Frith, delimitando um universo tateável tanto para o ouvinte do gênero rock, 

como para o fã específico da banda Kiss. Frith defende que a crítica da música 

pop, nesta lógica apresentada, usa adjetivos com duas finalidades: para relacionar 

a música aos seus possíveis usos e para localizá-la de forma genérica. Em ambos 

os casos, com o propósito de orientação ao consumo. Por fim, ele reforça a 

necessidade de termos um entendimento do que é música boa ou ruim: “Mesmo 

que nós saibamos muito bem o que não vamos concordar, ou como esses adjetivos 

devam ser aplicados” (FRITH, 1996, p. 23) 

Em ambos os casos, permanecem questões como memória, pela facilidade 

de acesso ao conteúdo publicado. Mesmo existindo conteúdo multimídia 

abundante sobre música disponível na internet, inclusive nos casos citados do 

festival SWU e no show da banda Kiss, não existe muita relação de convergência 

entre áudio e vídeo associados aos textos destacados, assim como nos demais 

textos de ambos os sites. Entretanto, uma característica específica chama atenção: 

a que diz respeito à interatividade permitida em ambientes digitais. Em um dos 

casos, no texto do Rock em Geral, apenas um comentário de leitor segue o texto: 

“Fantástico... um show do Kiss é muito mais do que música”. Mas, no caso do 

Scream and Yell, com o impulso do conteúdo polêmico do texto, o resultado são 

53 comentários em um espaço de cinco dias após a publicação. 

A partir deste ponto é interessante voltar a observação anterior referente ao 

estudo de Chin, A &Chignell, M, sobre a formação de comunidades em blogs. Os 

autores também sugerem a observação da troca de links para justificar a 

legitimação de uma rede de criação de conteúdo. Existe, a partir do suporte online 

e das possibilidades criadas pela ferramenta, uma rede de blogs sobre música 

independente com links únicos, em contraposição à troca recíproca (blogs que 

reconhecem outros blogs como parte de uma rede). A partir da pesquisa desses 

autores é possível atribuir noções fundamentais de redes sociais, como a formação 

de nós (hubs) nos laços de uma rede, gerando, assim, capital social15.  

                                                           
15Em economia social, capital social refere-se às normas que promovem confiança e reciprocidade na 
economia. É constituída por redes, organizações civis e pela confiança compartilhada entre as pessoas, fruto de 
sua própria interação social. No estudo do Capital Social, é importante compreender a natureza e 
funcionamento de uma comunidade de prática 
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O raciocínio faz parte de uma construção que está de acordo tanto com o 

conceito proposto por BOURDIEU (1983), ao afirmar que o capital social surge a 

partir de uma “associação a um grupo - o qual provê cada um dos membros com o 

suporte do capital coletivo” (p. 248-249), como o de COLEMAN (1998), que diz 

que “o capital social é definido por sua função. Não é uma entidade única, mas 

uma variedade de entidades com elementos em comum [...] e facilitam certas 

ações dentro da estrutura” (p. 59). Ou seja, podemos compreender que trata-se de 

uma legitimação que parte de atores como leitores e autores de outros blogs e se 

fortalece na estrutura dessas relações. 

Essa é uma realidade que se replica no Brasil em sites como Scream and 

Yell, Rock em Geral e também Trabalho Sujo, URBe e Move That Jukebox. 

Espaços onde é praticada uma crítica de música semelhante à da mídia tradicional, 

com a eventual pontuação e constantes listas de melhores do ano, mas com a 

formação dessa rede onde leitores e autores ajudam a legitimar determinados 

veículos, seja nos comentários e troca de links seja em debates em comunidades 

virtuais no Orkut e Facebook em torno desses sites. Com o último blog dessa lista 

acima citada tendo a curiosidade de não ser assinado por jornalistas ou músicos o 

que é uma evidência de mudanças na crítica musical na internet, onde o então 

consumidor comum se torna também um pólo emissor de opinião. 

Com isso, temos uma crítica mais livre das pressões do mercado. Se por 

um lado, o trabalho do jornalista tradicional está relacionado às estratégias usadas 

para promover um lançamento, o público, a princípio, não é alvo de releases, kits 

de imprensa ou outras formas de aliciamento da opinião, como viagens e presentes 

geralmente enviados às redações. O crítico, nesse novo contexto, está mais 

próximo àvisão do fã ideal proposta por Frith, que está na posição de promover 

um consumo qualificado de produtos musicais, sejam discos, DVD’s ou shows. 

Ele não ocupa um lugar de fala legitimado socialmente a partir de uma instituição, 

como é o caso de um crítico que trabalha para um jornal ou revista, mas tem 

reconhecido conhecimento de causa sobre o que pretende escrever, por parte de 

seus leitores e pelas relações construídas nas comunidades de blogs que falam 

sobre o mesmo assunto, para influenciar ou direcionar o consumo de seus artistas 

favoritos. 
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2.4. Os primeiros sinais de mudança 

 

Ao ser veiculado na internet, o texto da crítica de música já sofre 

mudanças em sua prática discursiva que são naturais do próprio ambiente. É um 

texto não-linear, composto por hiperlinks, e multimídia, podendo ser 

acompanhado de áudio e vídeo. Somente nesse caso já é evidenciada uma 

mudança fundamental, onde pela primeira vez uma crítica pode ser lida ao mesmo 

tempo em que se ouve música (ou assiste-se ao clipe, um trecho de show, etc) em 

um mesmo suporte. Da mesma forma, o leitor pode ser enviado diretamente para a 

compra do disco em um site de vendas, assim como para a página oficial do artista 

em questão, independentemente da opinião expressa sobre ele. No entanto, as 

possibilidades de mudança de paradigmas são muito maiores. 

Na medida em que o público se apropria dessa prática, podem ser 

percebidas evidências mais fortes de que existe uma nova crítica em circulação, 

que acompanha as transformações da indústria da música,seja uma crítica que não 

tem um interesse específico na valoração ou reforço dos cânonesou na promoção 

de novos artistas lançados pelas grandes gravadoras. Não apenas em sua intenção, 

mas também em seu contrato de leitura (a quem se destina, com que propósitos) 

como também em sua forma. 

No exemplo já apresentado, do blog norte-americano Pitchfork, a crítica 

musical nem sempre é apresentada na forma textual tradicional, chegando a 

desafiar o leitor, o artista e a própria comunidade crítica. Quando um dos 

colaboradores do site elogiou a gravação demo da então estreante banda Black 

Kids, a repercussão dos comentários foi suficiente para render a eles um contrato 

com a gravadora Columbia. Quando o disco de estréia foi lançado com o 

sugestivo título de “Parto traumático” (“Partie Traumatic”), o site se resumiu a 

publicar apenas uma foto de dois cachorros da raça Pug, com feições tristes, e um 

texto “Sorry :/” (sinto muito) por cima. 
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Figura 1. A resenha do site Pitchfork para o disco da banda Black Kids, em 2002 

   

Um ano antes, em 2007, o mesmo site fazia um experimento semelhante, 

ao publicar uma crítica do disco “Shine On” da banda Jet. No lugar de um texto, 

publicou-se um vídeo em que um chimpanzé urina diretamente na própria boca16. 

Embora soasse como brincadeira, no ano seguinte o grupo ficou de fora de todo o 

circuito de festivais da Europa. Durante a temporada, o grupo se apresentou quase 

que exclusivamente em sua cidade natal, Melbourne, na Austrália. No fim, a 

banda anunciou um encerramento das atividades por tempo indeterminado. O site 

certamente não foi o único e exclusivo responsável por esse desfecho, mas ocupou 

certamente um papel importante na cadeia de eventos que levou ao fim da banda. 

Frith (1996) fala de três fatores decisivos para a construção de valor para o 

público: “autenticidade, gosto e estupidez”. O primeiro diz respeito à necessidade 

do público em se identificar com a música. Ela precisa conseguir significar, de 

fato, o que propõe. O segundo é um conceito mais óbvio: fãs de determinado 

gênero não vão gostar, ou vão atribuir como sendo música ruim, se elas 

pertencerem a determinados outros gêneros. Quem escuta rock tem uma grande 

chance de afirmar que o pagode é um tipo de música ruim. O último diz respeito a 

músicas que negam algo que o público consegue racionalizar com facilidade. 

Música racista, por exemplo, é um exemplo de música ruim, independentemente 

de sua construção estética. 

                                                           
16Disponível em <http://pitchfork.com/reviews/albums/9464-shine-on/> - Acessado em 25 de setembro de 2010 
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A partir do princípio de que existe um conceito de valor distinto para quem 

ouve, isso se reflete em novas formas de valor quando os ouvintes passam a ser 

emissores de conteúdo e opinião. Existe a defesa da própria comunidade em 

promover um novo artista específico ou se associar a um evento de uma 

comunidade local. Muitos dos blogs que constituem nós mais fortes nessas redes, 

também fazem sua construção do que constitui valor a partir de outras formas de 

expressão. O site Stereogum.com é um “blog de MP3”. Traz texto, mas sempre de 

avaliação positiva, porque serve ao propósito de divulgar diretamente músicas 

para baixar de novos artistas. 

Essas são formas que a crítica encontra de acompanhar o desenvolvimento 

da indústria da música no mundo contemporâneo. Se o disco físico sai de cena e é 

substituído por arquivos digitais, esses ganham papel de destaque no foco da 

análise musical. Fala-se sobre um consumo que não pode mais ser medido ou 

qualificado nos moldes tradicionais. Portanto, para encerrar a formulação da 

crítica como objeto de consumo, é necessário também pontuar o atual estado da 

cadeia produtiva da música, o desenvolvimento de um mercado de nicho a fim de 

entender de que música é que trata a atual crítica. 

 

2.5. Relações entre a crítica e a indústria da música 

 

A cadeia produtiva da música envolve uma série de processos e agentes 

que atendem às lógicas de produção, circulação e consumo, que demarcam de 

forma similar as várias indústrias culturais (NOGUEIRA, 2008). Não é, de forma 

alguma, um processo unilateral. Acontece em várias camadas simultâneas, sendo 

muitas vezes complexo de delimitar seu começo e fim. Não podemos afirmar 

categoricamente que essa cadeia começa no artista e encerra-se com o consumo de 

sua música. Seus agentes estão em constante interação, criando diálogos e 

fomentando o negócio da música. 

Esse é um processo que pode ser percebido com mais facilidade a partir de 

seus principais atores, que são as grandes gravadoras multinacionais. Braços de 

milionários grupos de mídia, como a Warner e Universal, são eles que 

determinam o modelo seguido localmente por empresas menores. No final da 
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década de 70, quando o impacto econômico atinge essa estrutura maior, reflete na 

formação de uma proposta alternativa a este modelo, “com a criação de veículos 

de comunicação especializados, pontos de vendas e espaços culturais que não 

atuavam exatamente dentro da lógica do mainstream” (HERSCHMANN, 

2007,p.23). 

Hoje, essa parcela alternativa (ou independente, como é mais comumente 

chamada no momento), se potencializa na forma do mercado de nichos. A lógica 

que é proposta por Chris Anderson (2006) em sua formatação de uma “cauda 

longa” do consumo é simples. Parte da suposição de que existem muitos mais 

artistas atuando e gravando do que a indústria consegue lançar. E esses artistas 

agora conseguem participar de uma parcela maior do consumo de música graças a 

lojas que não tem uma limitação física, como os sites Amazon e Submarino, 

portanto não estando limitados a vender apenas os cânones da música. 

O cânonedefendido por Harold Bloom (1995) refere-se a determinadas 

regras que favorecem a existência de obras clássicas apreciadas por todosos 

interessado nas artes. É um conceito que, apesar de constantemente questionado 

academicamente (como foi feito por Italo Calvino, Mark Twain e Schopenhauer, 

foi abraçado com vigor pelo mercado. Em um universo confuso como o da música 

pop, as gravadoras elegeram e formataram seus próprios cânones que, em um 

processo de consumo unilateral, foram assimilados pelo público. 

Alguns nichos, como é caso, por exemplo, do rock independente, 

encontram nessa brecha uma forma específica de trabalho. 

 

Além dos núcleos cooptados pelo modelo da indústria fonográfica - 

selos/gravadoras, produtoras, lojas especializadas - o estágio da produção é 

marcado também pela formação de comunidades virtuais, principalmente em 

listas de discussão por e-mail. São espaços abertos, mas que atendem as 

mesmas regras sociais da realidade desconectada (NOGUEIRA, 2009, p.7) 

 

 As listas de trocas de e-mail têm um importante papel agregador na formação da 

cadeia produtiva do rock no Brasil. A partir delas, produtores de estados distintos 

percebem dificuldades e realidade semelhantes em suas regiões e acabam por 

fundar uma associação de festivais de música, a Abrafin, que conecta uma geração 

inteira que passa a lançar música no final dos anos 90. A união promove ainda a 
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elasticidade do próprio conceito do gênero rock que, nesse caso, acaba abarcando 

toda a produção independente do país. 

O exemplo do gênero rock está sendo trazido aqui por um dado bem 

específico. Anualmente, a associação de festivais promove uma média de 490 

shows no país, por onde passam cerca de 400 bandas. Na intersecção, estão 

artistas que aparecem com mais frequência em diversos estados e conseguem 

construir uma sustentabilidade na carreira sem depender de uma estrutura 

tradicional da indústria fonográfica. Não tocam em rádio, não têm o disco vendido 

em lojas tradicionais, não aparecem em programas de televisão. A crítica desses 

artistas, presente em sites e blogs especializados, se transforma em fio condutor de 

divulgação dessa cena. 

Essa é uma terceira evidência forte do surgimento de uma nova crítica a 

partir da internet. Essa “indústria independente”, se que é pode existir tal 

denominação, legitima essa nova mídia. Os blogs são convidados para fazer 

cobertura - e em muitos casos vão espontaneamente até os eventos –ao invés dos 

jornais e revistas tradicionais. Por outro lado, os críticos que surgem nesse 

ambiente legitimam os novos artistas que vão aparecer nas edições futuras de 

festivais como o Abril Pro Rock (PE), Goiânia Noise (GO), El Mapa de Todos 

(DF), Calango (MT), Eletrônika (BH), DoSol (RN), GiG (RS) e diversos outros. 

São artistas como Tulipa Ruiz (SP), Marcelo Jeneci (SP), Macaco Bong 

(MT), Camarones Orquestra Guitarrística (RN), Móveis Coloniais de Acaju (DF) 

e Vitor Araujo (PE), entre diversos outros, que figuram nos já citados sites, 

fazendo essa manutenção constante do capital social gerado dentro desse mercado 

independente. Não é uma formação ideológica (NOGUEIRA, 2009), mas busca 

muitas vezes dialogar com o mercado canonizado e, frequentemente, artistas de 

grandes gravadoras e já consagrados aparecem na programação desses eventos, 

assim como os novos artistas eventualmente serão cooptados, momentaneamente, 

pela mídia tradicional. 

Nessa relação, entretanto, surge a questão: o que determina o valor dentro 

dessa cena independente? A crítica musical que naturalmente ignora um artista 

como Arnaldo Antunes (SP) percebe valor em artistas no mesmo evento em que 

ele é atração principal? Ou mesmo dentro do contexto isolado, porque esses 
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artistas merecem atenção e o que os destaca em relação um ao outro? São algumas 

das questões que demandam pesquisa. 

O presente levantamento histórico e bibliográfico acerca da crítica musical 

foi feito levando em consideração que a mesma já constitui um produto de 

consumo da indústria cultural. Entre as várias atribuições apresentadas, que vão da 

orientação ao consumo, o diálogo com o mercado e a tradução versus a 

interpretação da intenção artística, entre tantos, demarcamos que, por crítica 

musical, entendemos primeiramente por um produto cujo consumo “muitas vezes 

esgota em si mesmo” (PIZA, 2003,p.59). As pessoas podem consumir a crítica, 

sem necessariamente comprar os discos ou assistir aos shows dos artistas que ela 

fala, mas apenas para fazerem parte do debate cultural. 

Partindo deste princípio, podemos entender que a crítica musical é uma 

atividade praticada por jornalistas, artistas, acadêmicos e também pelo público, no 

sentido de atribuir valor para promover diálogos entre essas várias instâncias da 

cadeia produtiva. Esse valor atribuído terá noções distintas de acordo com o 

contexto em que for debatido, sendo, portanto, algo que represente uma boa 

música para um músico, não necessariamente o correspondente para um jornalista 

ou para alguém na plateia. Uma boa crítica pode se aproveitar dos fragmentos 

dessa intersecção, dialogando com o máximo de pessoas possíveis, ou pode optar 

também por tratar especificamente com um único ponto de vista. É portanto uma 

atividade que vai além do simples juízo de valor e gosto, envolvendo local de fala, 

contrato de leitura e um sentido de reciprocidade e pertencimento entre quem 

escreve e quem lê. Faz parte da prática social da música a construção de uma 

comunidade onde o valor é uma moeda de troca nas conversas e nos laços de 

relacionamento entre quem pertence a esta determinada comunidade. 

A crítica, enquanto produto de consumo, está em circulação no âmbito 

tradicional em jornais, revistas e textos acadêmicos. Mas, hoje, pode ser 

encontrado em blogs e outras formas de expressão presentes na internet, como 

listas de trocas de e-mails e comunidades em sites de redes sociais, como o Orkut 

e Facebook. Novamente fica evidente a existência de um contrato de leitura 

específico, tal qual nos veículos massivos. Quem busca a crítica em um blog ou 
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comunidade, concorda de antemão com determinados códigos de gosto e 

comportamento assumidos pelo autor. 

A partir da bibliografia e dos casos analisados é possível perceber os 

rastros da formação de uma nova crítica musical, que acompanha as mudanças 

constantes da própria indústria da música. Uma crítica que se desenvolve em 

práticas discursivas novas, muitas vezes não textuais, que são reforçadas por uma 

construção coletiva de prestígio e comunidade. Um site que constrói sua 

comunidade de conhecimento e identidade de seus leitores consegue por vezes 

atribuir valor a um artista simplesmente indicando seu download, sem 

necessariamente abordar méritos estéticos. 

Mais do que uma simples afirmação de gosto - no sentido “se você gosta 

da música que escuto, vai gostar disso aqui também” - está em jogo uma 

complexa construção de prestígio e sentido de comunidade. Como um leitor que 

compra uma revista pelo artista em sua capa ou compra um disco por uma boa 

resenha, está atrelada aqui a sensação de pertencimento a um nicho/cena 

específica. Ele faz o download para participar e também construir diálogos dentro 

dessa cena. Para cumprir seu papel dentro do agendamento que é promovido pelo 

site em questão. 

 

Para os fãs, que os valores musicais não importam tanto, ou melhor, importa 

de maneira diferente e com diferentes consequências, tratar o julgamento da 

cultura pop é uma maneira de “flertar e brigar”. Como Frank Kogan sugere, 

isso significa que para o ouvinte de cultura pop, a estabilidade de 

julgamentos importa menos, afinal estamos sempre mudando nossa opinião 

sobre o que é bom ou ruim, relevante ou irrelevante, incrível ou trivial, 

mesmo acreditando que tais distinções sempre são pontos de pressão social 

necessários(FRITH, 1996, p.6) 

 

Existe uma nova crítica? As evidências apontam para uma etapa já 

avançada no processo de remediação. O público está indo além da mídia 

tradicional e construindo diálogos que, por sua vez, estão tendo impacto direto nas 

indústrias culturais. Na perspectiva de José Luiz Braga, a crítica aparece como 

protagonista em um novo processo de comunicação. Um sistema de respostas 

diferidas e difusas que complementam a produção e recepção. Na circulação de 

bens “[...]importa que várias pessoas tendo lido o mesmo livro ou ouvido e 

apreciado um mesmo tipo de música e tendo alguma informação sobre tais 
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materiais, ‘conversem’ sobre tais objetos e interajam com base nesse estímulo” 

(2006, p.28). 

Observar esse processo, portanto, demanda um olhar cuidadoso no 

comportamento que o público tem a partir do consumo de produtos culturais. E de 

como novas práticas sociais podem influenciar uma atividade que já parece ter um 

formato consolidado, como é o caso da crítica. Muitas vezes pode influenciar por 

ações não-intencionais que, aos poucos, podem se constituir na formação de um 

novo modelo de avaliação e debate sobre o valor desses produtos. Se, segundo 

Braga, o uso da mídia é algo importante a ser notado, devemos considerar que 

esse uso não necessariamente será a partir de pontos consolidados, por exemplo, 

no mercado editorial. 

2.6. O argumento da crise dentro da crítica 

 

A crítica musical, especificamente aquela encontrada no jornalismo diário 

e nas revistas, não foge ao clima apocalíptico apontado no começo deste capítulo. 

Existe um discurso sobre a crise dessa prática, tão forte quanto existe uma 

ansiedade pela que a mesma simplesmente exista. O argumento da crise não é 

homogêneo, mas encontra pontos similares entre os diversos autores que os 

defendem. O resultado, entretanto, é um só: de que se esta já não for uma 

atividade falida, que está vivendo seus últimos momentos e, categoricamente, 

perto de encerrar. O jornalista e historiador Geraldo Couto, em palestra, defende 

sua perspectiva de crise: 

 

O da capitulação dos segundos cadernos aos aspectos mais superficiais, 

frívolos e emburrecedores da indústria cultural, sobretudo da televisão. Não 

estou censurando o fato de os jornais falarem dos produtos da indústria 

cultura, sejam eles filmes de Woody Allen ou telenovelas mexicanas, vídeos 

de ópera ou discos de Chitãozinho e Xororó. O problema é a adesão acrítica à 

mais rasteira mistificação, é a facilidade com que o jornal compra e revende 

gato por lebre, fazendo com que a promoção de uma telenovela se disfarce 

em ‘perfil’ do ator tal ou discussão da ‘temática do momento’ (COUTO, 

1995)17. 

                                                           
17

Disponível 

em<http://www.bb.com.br/portalbb/page251,138,2514,0,0,1,6.bb?codigoMenu=5253&codigoNoticia=6704&codigoRet=5

255&bread=1> - Acessado em 10.09.2011 
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Este um argumento que é similar à visão que é apresentada por Daniel Piza 

que, ao postular sobre uma “crise de identidade” no jornalismo cultural, falar da 

complexa relação de dicotomias entre erudito e popular, nacional e internacional, 

como “falsos dilemas” que precisam ser enfrentados cotidianamente (2003). Isso 

levaria um favorecimento da crítica superficial a produtos destinados puramente 

ao entretenimento, inclusive na abertura da pauta da crítica para assuntos menos 

pontuais, como a gastronomia, que enfraquece a relação entre a instituição 

jornalística e o mercado. A crítica perderia sua própria noção de formadora de 

opinião. 

Esse é um ponto em comum entre os diversos pensadores sobre a crítica 

cultural em geral:a partir do momento que a crítica consolida seu discurso em 

torno de produtos de entretenimento de consumo rápido - como, por exemplo, 

filmes que ficarão poucos dias em cartaz, shows que acontecem com uma 

frequência constante em uma cidade, discos de coletâneas em torno de um assunto 

específico como “canções de amor” ou “o melhor do [gênero]” - se aproxima em 

um grau que é considerado perigoso dos departamentos de divulgação e marketing 

das empresas por trás desse produto. Geraldo Couto também discorre sobre o 

assunto: 

 

Outro calcanhar de Aquiles - se é que se pode ter mais de um - do jornalismo 

cultural é sua relação um tanto promíscua com os departamentos de 

marketing das empresas de cultura e/ou promotoras de eventos. Muitas vezes, 

pessoas de fora do meio jornalístico perguntam se determinada matérias são 

compradas. A verdade é que a corrupção ocorre de modo muito mais sutil, às 

vezes quase imperceptível. Gravadoras de discos ou empresas promotoras de 

eventos compram de fato espaço na mídia quando oferecem, por exemplo, 

passagem para um jornalista ir a Nova Iorque entrevistar determinado 

popstar. O jornal, que nunca desembolsaria um tostão para conseguir tal 

entrevista, sente-se na obrigação de abrir-lhe um espaço de destaque em suas 

páginas (COUTO, 1995) 

 

Esse argumento tem uma aproximação que faz parte da atual condição 

capitalista da produção simbólica como aponta Jean-Pierre Warnier: 

 

A atividade das indústrias culturais e mediáticas somente continuará a existir 

a longo prazo se respeitar as lógicas econômicas. As empresas devem estocar 
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receitas, vendendo espaços ou tempo de programação a anunciantes 

publicitários, ou vendendo produtos culturais. A publicidade oferece a dupla 

vantagem de fornecer ao mesmo tempo financiamentos e conteúdos 

(WARNIER, 2000, p. 84). 

 

Em relação a este ponto, Gadini conecta a crise da crítica cultural ao 

potencial agendador das publicações onde estão inseridos.  

 

A mesma lógica da economia de mercado também deixa os próprios editores 

numa espécie de ‘necessidade’ de tentar seguir o ritmo dos lançamentos, os 

de produção em escala industrial ou localizada, que determina boa parte dos 

temas e das principais matérias publicadas pelos cadernos. Diante dessa 

‘pressão’, direta ou indireta e nem sempre tão explícita, o temar de levar um 

furo (informação) faz que alguns editores acabem por noticiar quase 

simultaneamente aos demais diários, mesmo que sem maiores preparações, 

‘aproveitando’ material de agência - como ocorre com a maioria dos diários 

estaduais -, buscando conciliar uma suposta necessidade de ‘não ficar atrás’ 

com a pouca estrutura de produção jornalística própria, como é comum em 

boa parte dos jornais do país (GADINI, 2009, p. 282). 

 

A afirmação evidencia diversos pontos que podem ser associados 

diretamente a essa crise da crítica, principalmente quando associada às pressões 

editoriais nas quais estão inseridas:carência de equipe especializada, prazos curtos 

para reflexão e produção, a relação com a concorrência, além da já reforçada 

relação com os departamentos de marketing, noção que já aparece na crítica de 

forma mais branda, mas que ganha mais ênfase na relação da mídia com a 

sociedade como um todo. Essa característica se assemelha ao conceito que 

McCombs apresenta de agendamento18 (2009) e explica como um resultado da 

necessidade de orientação das pessoas na sociedade pode ser definida a partir das 

variáveis entre relevância e incerteza. 

Essa necessidade de orientação está ligada à formação e bagagem cultural 

do público a que se destina. Uma perspectiva que corrobora as noções de contrato 

de leitura de Verón e da relação da crítica com um público ideal proposta por 

Frith. O que McCombs tensiona é justamente referente à “necessidade de 

orientação”, que será baixa quando tanto a relevância quanto o nível de incerteza 

forem baixos. Algo que se conecta ao argumento da crise, se considerarmos que o 

fim abrupto de publicações culturais esteja relacionado a uma suposta baixa de 

                                                           
18

 A teoria da agenda diz que a mídia pauta os assuntos no cotidiano na sociedade 
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relevância. Algo que não cabe, nesse contexto, de ser investigado. Mas que aponta 

a uma conexão entre ideias em torno da crise da crítica caso venha ser feito esse 

esforço em uma outra pesquisa. 

É interessante, principalmente a conclusão que busca essa tese, um outro 

argumento da crítica que corre paralelamente aos apresentados aqui, mas que não 

vai destacar as questões enfraquecidas pelo atrelamento ao mercado,mas 

justamente as consequências de não estar atento ao que acontece em um circuito 

consolidado através de departamentos de marketing e estratégias de divulgação 

massiva de produtos culturais a partir de grandes corporações. Um argumento que 

vai enfatizar uma crise a partir da falta de percepção que a crítica tem hoje de uma 

produção cultural que corre por fora dos circuitos tradicionais de produção, 

circulação e consumo. 

No ápice de um debate proposto na Folha de S. Paulo, a partir do jornalista 

e crítico de música Álvaro Pereira Jr., sobre a atual cena de música independente 

do país, a pesquisadora Ivana Bentes publicou, em resposta, o texto “Adeus aos 

críticos? Jornalismo cultural e a crise dos mediadores”19  onde apresenta outra 

perspectiva. Segundo Ivana: 

 

Hoje é ‘o crítico’ de jornal que tem que responder e seguir o twitter (e outros 

dispositivos das redes) para não ficar fora do circuito e fora dos debates, e 

não o contrário, no momento em que os jornais impressos e a mídia de massa 

perdem autoridade e protagonismo para as redes e precisam delas para ter 

uma ‘sobrevida’ e feedeback (BENTES, 2010) 

 

Nas palavras de Ivana a crise se evidência pela falta de um olhar mais 

cuidadoso da crítica parao que se produz fora da indústria cultural consolidada. 

Ivana fala de um crítico que descobre “perplexo” que existem novas lógicas de 

consumo em mercados de nicho e ações legitimadoras a partir da participação do 

público (ANDERSON, 2006). Em essência, sua fala pode ser interpretada como a 

provocação de que a voz do público tem uma diferença no atual contexto que a 

internet aparece como suporte mediador da comunicação. Uma diferença que 

desafia, inclusive, o potencial agendador da crítica e como ela vai se situar no 

papel de revelador ou legitimador de certas movimentações culturais. A autora 
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Disponível em <http://www.trezentos.blog.br/?p=6468> - Acessado em 22 de outubro de 2011 
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acentua sua defesa em favor de uma nova cena musical falando do fim da 

onipotência da mídia tradicional em favor das articulações de quem, antes, era 

apenas um leitor passivo.  

2.7. Questões sobre a chegada do público à crítica 

 

A entrada do público, a partir do acesso facilitado às ferramentas do que se 

convencionou a chamar de web 2.0 - um segundo momento da internet (PRIMO, 

2007), onde o conteúdo passa a ter uma produção descentralizada - traz 

questionamentos pontuais importantes de serem debatidos e contextualizados no 

que diz respeito à crítica. A partir do histórico traçado ao longo deste capítulo, 

percebe-se que a crítica é uma atividade que se consolida na academia, para então 

ser desenvolvidanos jornais e semanários - como já reforçado anteriormente - por 

artistas e intelectuais. 

Se retomarmos o raciocínio de Frith de que a crítica trata mais da 

autoridade de quem fala, que do parâmetro de valor que é utilizado no julgamento, 

temos então uma atividade onde a figura do especialista é bem consolidada. O 

jornal, enquanto instituição, legitima essa visão. Antecedida por esse passado que 

envolve acadêmicos, artistas e intelectuais, a figura do crítico, mesmo que não 

demande esses antecedentes, carrega esse peso no senso comum. Do início da 

década de 1980 até a segunda metade dos anos 90, a crítica cultural - e em 

especial a musical - está centralizada, como vimos até agora, principalmente, na 

figura do jornalista. Esse passa a ser o especialista em tratar dos assuntos em 

questão, com a instituição do grupo de mídia como seu escudo de defesa. 

O jornal faz o crítico? A formação de jornalista faz um crítico? Qual o 

caminho percorrido para a especialização? Esses questionamentos ganham uma 

nova dimensão quando a internet passa a dar voz ao “amador”, no entendimento 

antagônico que essa pessoa representa em relação a pessoa que se especializou. 

Para tanto, uma das perspectivas mais consistentes de observação está na proposta 

de Chris Anderson de que a internet fornece acesso facilitado a produções de 

nicho. Como isso o fanzine ganha um novo sentido quando passa a ter mais 

leitores interessados especificamente naquele assunto - aquele nicho - e que antes 
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não encontravam nas publicações regulares. Esse é um fenômeno que ele batiza de 

“cauda longa”, devido a um novo desenho no gráfico que mostra a relação entre 

produção e consumo após a chegada da internet doméstica. 

Anderson (2006) fala de uma “camada de navegação” que existe na 

internet através de filtros. Uma forma de “ajudar as pessoas a se deslocar do 

mundo que conhecem (‘hits’) para o mundo que não conhecem (‘nichos’) em 

veículos que sejam ao mesmo tempo confortáveis e ajustados sob medida às suas 

preferências” (p.107). Um esforço no sentido inverso da mídia tradicional, que 

deslocaria as pessoas para um mundo de ainda mais produtos de sucessos - que ele 

chama de hits. No mundo desconectado, se trata dos jornais, programas de rádio e 

televisão. No outro, o conectado, os filtros propostos por Anderson são as pessoas. 

Essa é uma suposição que gera controvérsias. Segundo Andrew Keen 

(2009): 

 

A democratização, apesar de sua elevada idealização, está solapando a 

verdade, azedando o discurso cívico e depreciando a expertise, a experiência 

e o talento. Como observei antes, está ameaçando o próprio futuro de nossas 

instituições culturais. (KEEN, 2009, p.19) 

 

Anderson rebate com a afirmação de que “a Cauda Longa está de fato 

cheia de lixo”. E que os filtros estão presentes - muito no sentido já explicado 

anteriormente de como uma rede de sites se legitima ao dialogar entre si - para 

evitar isso. Esse embate entre Chris Anderson e Andrew Keen, no que diz respeito 

ao assunto tratado aqui, tem um campo de delimitação muito clara. Trata-se do 

Pitchfork x revista Rolling Stone, do site Scream and Yell x caderno de cultura 

Ilustrada da Folha de S. Paulo. Do blog mais simples, criado com ferramentas 

gratuitas, e de como ele estaria colocando em cheque a mídia tradicional. 

A internet permite isso. Mas e se a entrada e participação do público não 

se tratar exatamente desse tipo de ação? Já é claro, hoje, que aquele leitor 

insatisfeito com as publicações tradicionais que são ofertadas na banca de revista 

tem a liberdade de criar um canal próprio de divulgação. Se por um lado esses 

blogs se tratam de um novo local de fala, eles o fazem quase como uma mímica da 

mídia tradicional ao utilizar textos longos, poucas imagens e até na similaridade 
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das pautas. Entretanto, chamamos atenção anteriormente para o fato que a crítica a 

um festival publicada no site Scream and Yell já colecionava mais de 50 

comentários no espaço de três dias. Algo que, afinal, é uma das características já 

listadas anteriormente por Marcos Palácios quando fala do que se trata o texto 

online: a interatividade. 

Seria possível identificar, nesses comentários, uma nova forma de se fazer 

crítica? Essa é uma das questões centrais a ser desenvolvida nessa tese. Por ora, 

fica a provocação de que existe, de fato, um espaço para o “amador” de Andrew 

Keen que, por sua vez, é tensionado sobre o papel do fã na avaliação cultural, já 

explicado aqui segundo a ótica de Simon Frith. Existe uma margem para 

questionar quem ocupa o papel, então, do especialista. A tese aqui defendida vai 

um pouco além dessa constatação. Não seria a relação de comentários em um 

texto online que formaria uma crítica?Afinal, misturam-se ali simples afirmações 

de gosto, conversas menos aprofundadas e percepções de proximidade entre o 

leitor e escritor (os comentários dos amigos, com piadas internas, etc). 

Mas, além disso, encontra-se também nesses comentários um esforço 

retórico. E, justamente por se tratar de um esforço, não se esgota naquele único 

momento em que um usuário registra seu comentário ao texto. A observação de 

uma suposta nova crítica não está naquele momento logo após o texto principal, 

mas no que é desencadeado a partir dali. Um esforço retórico que começa no 

comentário, mas contamina outros sites, principalmente, os que tem 

funcionalidades de redes sociais, como o Facebook. 

Na desconstrução da crítica feita ao longo desse capítulo, inclusive no que 

diz respeito àinternet, não se pontuou a partir de nenhum autor - com exceção, 

talvez, das relações do contrato de leitura de Verón - que entre o que delimita essa 

atividade estaria algo relacionado com o leitor da crítica. Não por falta de autores 

ou debate sobre o assunto, mas intencionalmente para separar esses dois 

paradigmas para um debate mais extenso. É, fundamental, para pensar uma nova 

crítica, considerar que a participação do público pode gerar novos também novos 

formatos e lógicas discursivas que tenham um efeito constatado no todo que 

constitui uma rede de produção, circulação e consumo de produtos culturais. 
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Capítulo 3. Indústria da música e sua relação com a 

crítica 

3.1. Formação e consolidação da indústria da música 

 

Falar da crítica musical é falar, inevitavelmente, da crítica cultural. Nesse 

sentido, tratar da indústria da música - que desencadeia todas os questionamentos 

e rastros de pesquisa sobre a crítica - por sua vez, é inevitável para pontuarmos 

antes algumas questões sobre seu próprio guarda-chuva temático, que são as 

indústrias culturais. Da cultura como entretenimento e do entretenimento como 

produto de consumo. Isso significa, por exemplo, reconhecer que existe uma 

argumentação em caráter de marco teórico no discurso de Walter Benjamin em 

sua Obra de Arte na Era de suas Técnicas de Reprodução, mas que precisa ser 

atualizado e desenvolvido.  

De fato, o raciocínio sobre o processo que envolve a cultura e a sociedade 

de consumo tem um início forte nas questões levantadas por Benjamin. O que é 

problemático nesse marco é a divisão proposta entre um mundo da arte e um 

mundo do consumo. Algo que é reforçado pelo fato desse mercado se consolidar 

através da música popular, o que colabora com as noções de “alta cultura” e 

“baixa cultura” que antagoniza o popular e o erudito. Isso se tornou uma tendência 

que, inclusive, chega a contaminar muito da percepção em pesquisas no âmbito 

acadêmico. Como afirma MARTIN (1996): 

 

Em parte, isso representa uma reorientação dos interesses das pesquisas - 

dando muito mais atenção a estilos de música ‘popular’ (em oposição a 

aquelas que se legitimam como ‘sérias’), e uma visão da produção da música 

na sociedade industrializada como um negócio e não como arte (MARTIN, 

1996, p.217). 

 

Portanto, traçar um marco das indústrias culturais - que, já no plural, 

subentende-se uma diferenciação da proposta frankfurtiana de indústria cultural, 

como veremos a partir de um contexto onde existe não uma, mas várias e distintas 

lógicas de produção - precisa ser feito livre de certos estigmas. Assim como não 
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existe um simples o obtuso sistema capitalista que rege toda a regra de mercado, 

podemos afirmar que é bem consolidado, por exemplo, uma economia específica 

dessas indústrias. Algo que, para começar, parte da noção de atividade cultural 

que o nome carrega. É interessante para esta pesquisa a abordagem de Menard: 

 

Uma atividade cultural: 

○ Incorpora uma forma de criatividade em sua produção; 

○ Produz e comunica bens simbólicos; 

○ Incorpora uma certa forma de propriedade intelectual; 

○ Tem como finalidade a si mesmo (MENARD, 2005, p.37). 

 

Temos então uma abordagem bem mais otimista que aquela proposta 

herdada pelos teóricos da Escola de Frankfurt. REBOUÇAS (2004) apresenta uma 

contestação direta a partir de um raciocínio construído pelo grupo de 

economicistas e sociólogos composto por Armel Huet, Jacques Ion, Alain 

Lefèbvre, Bernard Miége e René Perón: 

 

Para eles, as indústrias culturais não estavam ligadas a uma só lógica, como 

diziam os frankfurtianos, mas a uma série de elementos complexos, com 

dinâmicas e regras diferenciadas. A partir daí, estabeleceram parâmetros para 

a análise com base na organização do trabalho, nas características dos 

conteúdos, na forma de institucionalização, na horizontalização e 

verticalização da produção e da circulação, e pela apropriação dos usuários” 

(REBOUÇAS, 2004, p.7). 

 

O final desta afirmação traz um ponto importante para o incentivo desse 

distanciamento do pensamento original da indústria cultural. Afinal, “não se pode 

entender o que se passa culturalmente com as massas sem considerar a sua 

experiência. Pois, em contraste com o que ocorre na cultura culta, cuja chave está 

na obra, para aquela outra chave se acha na percepção e no uso.” (MARTIN-

BARBERO, 2008, p.80). Passamos a ter uma relativização maior nos processos, 

mas não no impacto que os mesmos acarretam na sociedade e suas práticas de 

consumo. Frith também traz sua reflexão sobre o impacto que esse distanciamento 

tem já no caso da música e a sua formação de gêneros, ao afirmar que: 
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Se a cultura de massa não é definida pela cultura da classe média contra a 

arte, mas como uma maneira de processá-la, então o conflito crucial entre alta 

e baixa [cultura] não é entre classes sociais, mas sim aquele produzido pelo 

processo comercial em si, em níveis de expressão cultural, tanto no pop como 

na música clássica, tanto nos esportes como na literatura (FRITH, 1996, p. 

35). 

 

Marc Menàrd (2005) traz considerações para um conceito de indústria 

relacionado a um contexto cultural. As características listadas pelo autor dizem 

respeito a 1- Reprodutibilidade. Se o produto funciona em uma lógica de 

reprodução, então está portanto obrigatoriamente em uma lógica industrial (apesar 

de atentar também para as indústrias de bens não reprodutíveis); 2- Importância 

do trabalho criativo. Algo que vai incidir no valor final dos produtos 

comercializados nessa indústria. 3- Renovação constante da oferta e 4- Demanda 

imprevisível. É uma atividade que precisa estar lançando novos produtos sempre, 

mesmo sem uma certeza de sucesso comercial e, por fim, o 5- Caráter de protótipo 

que esses produtos assumem. 

Trata-se, também, de uma abordagem mais otimista ao assunto. Podemos, 

então, ter uma compreensão melhor delimitada de uma indústria da música mas 

sem a perspectiva de instrumento destruidor da arte. Uma atividade que atende 

lógicas de produção, circulação e consumo (JAMBEIRO, 1975), tal qual outras 

formas de expressão artística, mas que se difere em seu modo das artes cênicas, da 

literatura e do audiovisual, entre tantas essas outras. Entre as características 

fundamentais em comum, está a lógica editorial, onde o conteúdo é descontínuo e 

a a partir de produtos individualizados (os discos), que dependem de suportes 

materiais para execução (os tocadores de música), e têm o papel central no editor 

(o produtor musical e, também o artista). 

Tradicionalmente, é uma história que remete ao momento que Emil 

Berlinder desenvolve o primeiro gramofone, que já tinha um caráter comercial ao 

ser ativado por modas, no ano de 1893. No entanto, num sentido mais amplo, a 

música como atividade comercial antecede em muito essa época. Mesmo anterior 

a notação musical, quando os compositores cobravam para a composição de 

marchas fúnebres e nupciais, ou mesmo através da relação de mecenato com a 

burguesia, a troca comercial sempre esteve presente. 
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O que interessa a partir da criação do gramofone é a consolidação das 

corporações musicais formadas a partir da fusão de diversas empresas. A própria 

Gramofone, empresa criadora do aparelho, daria origem, em 1928, a gravadora 

EMI; enquanto sua contrapartida francesa formaria, em conjunto com a Philips, a 

Phonogram (FLICHY, 1982). E nesse jogo comercial, envolvendo diversas outras 

empresas, formariam o grupo conhecido hoje pelas gravadoras Universal, Sony, 

Warner e EMI. Responsáveis por uma fatia considerável do mercado de aparelhos 

tocadores de música, assim como pelo conteúdo vinculado em CD’s, DVD’s e 

formatos digitais como os arquivos de áudio em formato MP3.  

No Brasil, quem compõe essa relação das principais empresas que formam 

a indústria da música - comumente dividida entre o filão do disco e dos 

espetáculos musicais - é a gravadora Som Livre. Ela entra no mercado com o 

reforço de mídia da Rede Globo e lançando um modelo de negócios diferente, 

com ênfase na venda de fonogramas e não na contratação de artistas, o que dá 

uma vantagem no custo da gravadora, como explica Márcia Tosta Dias: 

 

A Rede Globo, por exemplo, criou a gravadora Som Livre em julho de 1971 

visando quase que exclusivamente esse tipo de produção. Em apenas 25 dias, 

a gravadora já colocou no mercado seu primeiro disco: a trilha da novela O 

Cafona, que vendeu expressivas 200 mil cópias (TOSTA DIAS, 2000, p.91). 

 

A Som Livre reforça um modelo de trabalho similar ao das gravadoras 

internacionais, que tem a figura do produtor musical no centro de decisões 

importantes do processo de lançamento de novos artistas e manutenção da 

estrutura da empresa. Uma delimitação da função que ajuda nessa compreensão 

também é apresentada por Tosta Dias: 

 

Ele é responsável pela escolha dos músicos, arranjadores, estúdio e recursos 

técnicos. Pensa na montagem do disco, na sequência em que as músicas 

devem ser apresentadas e escolhe as faixas de trabalho (músicas que serão 

usadas para a divulgação nas rádios e na televisão). Cuida também para que 

seja cumprido o orçamento destinado ao projeto (TOSTA DIAS, 2000, p. 

91). 
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A figura do produtor faz parte do imaginário da música, tanto 

internacional como nacional. No Brasil, nomes como Liminha, Nelson Motta e 

Miranda chegam a ganhar uma conotação quase de grife musical, a partir do tanto 

que eles delimitam dos artistas que costumam trabalhar. Sendo, muitas vezes, 

impulsionadores de vendas de artistas mais novos, quando seus discos são 

anunciados com a produçãodeles. E, desta forma, consolidaram o trabalho desse 

grupo de empresas conhecidos, no jargão da indústria da música, como majors. 

Por representarem a maioria do mercado. 

É importante acrescentar nesse contexto da indústria da música a presença 

de outras empresas, a constar, gravadoras nacionais e os selos (NOGUEIRA, 

2008). Gravadoras que tem poder próprio de distribuição de produtos musicais no 

país, como é caso da Trama, Biscoito Fino e Deckdisc, entre outras. E os selos, 

que contam com uma terceirização maior de serviços, reflexo de uma estrutura 

menor de força de trabalho, muitas vezes sendo chamados de gravadoras 

independentes ou indies, como explica Shuker: 

 

As gravadoras independentes são pequenos selos que têm autonomia em 

relação, ao menos, aos processos produtivos e criativos, à contratação e 

promoção dos artistas. Embora a dependência das grandes gravadoras ainda 

se verifique no que se refere à distribuição dos seus produtos, esses selos são 

considerados mais flexíveis e inovadores quanto ao catálogos de artistas 

(SHUKER, 1999, p. 171). 

 

Conforme dito anteriormente, essa indústria da música trabalha a partir do 

filão do disco e das empresas de entretenimento. Seus fluxos de trabalho 

envolvem a participação de empresas de outras áreas, como de comércio e varejo; 

fabricação e distribuição, entre os principais. Tosta Dias faz o paralelo com o 

conceito de linha de produção, que categoriza etapas dentro de um processo. 

“Concepção e planejamento; preparação do artista; repertório e gravação; 

mixagem; preparação de fita master; confecção de matriz; prensagem; controle de 

qualidade; capa; distribuição; marketing e difusão” (TOSTA DIAS, 2000, p. 65).  

Esse fluxograma envolve ainda outras instâncias mais complexas, como 

políticas públicas (NOGUEIRA, 2008), devido ao impacto dos programas de 

incentivo, como a Lei Rouanet, na produção de discos e espetáculos no país. A 
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partir dessas associações, vem uma consideração importante a ser feita, que é o 

desmembramento desses processos em uma cadeia produtiva. Falar em indústria 

da música é falar de diversos agentes conectados no entorno do produto musical. 

Que, como foi listado aqui, estarão relacionados a etapas de diretas da produção 

de um fonograma, mas, como veremos a seguir, envolvem ainda outras áreas 

como, por exemplo, a própria crítica de música 

3.2. Cadeia produtiva da música 

 

Indústria da música e cadeia produtiva da música são duas noções que 

muitas vezes se confundem. Entretanto, não podemos considerá-los sinônimos. 

Como vimos anteriormente, a indústria da música diz respeito efetivamente as 

pessoas envolvidas nos processos do filão dos discos e shows. Suas relações 

comerciais são mais simples e diretas. E, ainda assim, essas relações não 

envolvem os terceiros - como, por exemplos, empresas de distribuição e varejo - 

no que podemos entender por indústria da música. 

A cadeia produtiva, no entanto, envolve um processo que é mais inclusivo. 

Leonardo Salazar (2010) ao fazer uma relação de agentes dessa cadeia, cita 

algumas relações que são mais evidentes, como o artista (interprete e compositor) 

e também o agente de shows, DJ, produtor musical e executivo e o promoter. Mas 

o que é ainda mais interessante para ajudar a construir essa ideia de cadeia 

produtiva são agentes listados como advogados, designers, contadores, sindicatos, 

governo e fornecedores em geral.  

Se imaginarmos, portanto, a situação hipotética de uma apresentação 

musical, entrariam como membros dessa cadeia produtiva - destrinchando a ideia 

de fornecedores - pessoas nas funções de seguranças, barmans, vendedores 

ambulantes, cozinheiros, etc. Toda função e todo emprego gerado, mesmo que 

indiretamente, na jornada de fornecer uma experiência musical ao público final. 

Com a consciência - mesmo que não militante a isso - do esforço no entorno dessa 

causa. A cadeia produtiva da música é formada todos aqueles que trabalham, em 

algum momento de seu cotidiano, mesmo que indiretamente, em favor dessas 

experiências. 
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É um fluxograma observado na forma de fractal - uma imagem onde não 

existe um começo ou fim de suas conexões - como propões Prestes Filho (2004) 

em seu estudo sobre a economia da música no Brasil. Uma contribuição 

importante dessa percepção é a presença não apenas desses profissionais 

associados, mas do público. O público como elemento ativo, contrariando as 

propostas originais referentes a indústria cultural, e transformador do contexto 

musical que está inserido. Que reconhece esses demais agentes de formas mais 

natural, ao ponto de interagir cotidianamente com eles. 

Isso ganha novo sentido principalmente se encararmos o impacto do 

potencial local (ou mesmo glocal) de uma cadeia produtiva. Não estamos falando 

de uma música que passa por grandes empresas, que circula em uma mídia 

nacional, nem estará presente nas grandes lojas. Mas que faz parte da construção, 

por exemplo, de uma cena musical. Onde artistas locais interagem com um 

público local, junto com fornecedores locais, dando vida a uma determinada 

expressão artística que é característica de uma cidade, ou mesmo de um bairro de 

uma cidade. Nesse contexto, a cadeia produtiva se torna uma proposta de 

participação consciente de seus atores. 

Associando essa proposta conceitual a relativização que foi apresentada 

anteriormente, é importante pontuar que não existe uma cadeia produtiva 

definitiva, mas diversas cadeias produtivas. Afinal, nem todos os agentes 

presentes em um determinado gênero estarão presentes, ou mesmo terão o mesmo 

capital social, quando se tratar de outros gêneros e outras cenas musicais. 

Inclusive, e fundamental para as relações que serão construídas aqui, no que diz 

respeito a imprensa musical e a crítica em diversos gêneros. A crítica musical, por 

exemplo, não desempenha o mesmo papel na cadeia produtiva da música gospel 

que desempenha no caso do rock. Em outros casos, a crítica sequer estará presente 

e dará espaço, por exemplo, para o jornalismo de celebridades.  

Desde já, é importante pontuar algo que aparece em comum acordo as 

categorizações apresentadas por Prestes Filho, Salazar e outros autores, como 

Micael Herschmann, é a participação da imprensa e da crítica como agente 

possível da cadeia produtiva da música. O que é interessante observar nessa 

interseção é que todos os autores têm um direcionamento bem claro a uma cadeia 
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produtiva composta por novos artistas - ou, como chamam, artistas independentes 

- e de fora de uma estrutura impulsionada por grandes corporações de mídia. E, 

nesse contexto, ganham um sentido quase militante. 

Isso é visível, por exemplo, quando Salazar, ao listar esses agentes, fala da 

imprensa: 

 

A imprensa é fundamental no mercado brasileiro para divulgar a música 

independente na grande mídia. Sem dinheiro para investir em campanhas 

midiáticas, resta ao artista independente recorrer aos espaços jornalísticos dos 

cadernos de cultura dos jornais, às revistas especializadas, aos blogs, aos 

programas de rádio e televisão. O papel da imprensa é informar o público, 

analisar a obra, promover o artista, executar o fonograma (rádio ou televisão). 

[...] Geralmente eles são bem receptivos em relação aos novos artistas. Cabe 

destacar a figura do assessor de imprensa, profissional igualmente jornalista 

que faz a ponte entre o veículo de comunicação e o artista (SALAZR, 2010, 

p.44). 

 

Merschmann fala sobre como a região da Lapa, no Rio de Janeiro, se 

configura como uma cadeia produtiva própria para o samba, como exemplo da 

diversidade que essas cadeias produtivas podem se configurar. Em seu exemplo o 

autor demonstra como a imprensa especializada também faz parte dessa cadeia de 

agentes: 

 

Com o tempo, essas experiências nesses países anglo-saxõoes terminaram por 

elaborar mercados com alguma especificidade, dedicados principalmente às 

produções independentes, como a criação de veículos de comunicação 

especializados [...] que não atuavam exatamente dentro da lógica do 

mainstream (HERSCHMANN, 2007, p. 23). 

 

O objetivo final desse sistema de relações e interações sociais e comerciais 

que constitui a cadeia produtiva da música está não apenas a colocação de um 

produto musical no mercado, mas a manutenção do próprio processo. Se 

considerarmos os produtos finais mais importantes da indústria da música - o 

disco e o show - e aplicá-los nesse contexto, temos um organismo vivo formado 

por estúdios de gravação, vendedores de instrumentos, escolas de música, bares, 

restaurantes e o mais variado tipo de comércio informal. Além de lojas de discos, 

de roupas, os já citados serviços terceirizados e tudo o que mais envolve um 

ouvinte de música a determinada canção.  
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Cadeia produtiva da música, portanto, é um conceito muito mais próximo 

ao de cena musical, que o de indústria da música. Como podemos perceber na 

afirmação a seguir, trata-se de: 

 

[...] Relação orgânica entre a música e a história cultural local e as maneiras 

nas quais a cena emergente usa a música apropriada via os fluxos globais e 

redes para construir narrativas particulares locais (BENNET & PETERSON, 

2004, p. 07).  

 

 Freire Filho e Fernandes conectam essa ideia da construção narrativa as práticas 

urbanas para consolidar uma noção ainda mais consistente de cena musical: 

 

A utilização do conceito de cena permite escaparmos de uma descrição mais  

restrita  da  mecânica  da  experiência  sociomusical,  ampliando  o escopo da 

análise, passando a considerar a rede de afiliações mais ampla que  permeia  

atividade musical [...]  Lançar mão  do  conceito  de  cenas musicais – como 

moldura analítica para o estudo da lógica de formação das alianças, no campo 

da experiência musical independente da cidade – pode ajudar a capturar, mais 

integralmente, a gama de forças que afetam a prática musical urbana. 

(FREIRE FILHO, 2006, p. 33). 

 

Nesse sentido, conectando portanto as ideias de cena e cadeia produtiva é 

interessante e um tanto inevitável a metáfora da rede apresentada por Prestes Filho 

et al: 

 

Cadeia produtiva da economia da música é um complexo híbrido, constituído 

pelo conjunto de atividades industriais e serviços especializados que se 

relacionam em rede, complementando-se num sistema de interdependência 

para consecução de objetivos comuns artístico, econômico e empresarial 

(PRESTES FILHO, 2004, p. 29) 

 

Com isso construímos uma relação entre agentes da música que passa por 

um sistema comercial, mas tem uma relação simbiótica ainda mais forte. Diferente 

de um modelo clássico de processo da indústria da música, onde uma relação 

entre um artista e gravadora ou uma gravadora e um fornecedor pode encerrar 

repentinamente por algum direcionamento institucional ou necessidade financeira. 

No organismo vivo que é a cadeia produtiva, encontramos os artistas que abrem 

mão do cachê, os técnicos de som que trabalham por uma ajuda de custo e, no 
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ponto que interessa mais a esta pesquisa, o jornalista, blogueiro e fanzineiro que 

frequenta e escreve sobre determinados contextos musicais não por estar sendo 

pautado por um editor, mas por se reconhecer e participar de uma cena ou cadeia 

produtiva local. 

A metáfora da rede, que será abordada em detalhes no próximo capítulo, é 

fundamental neste ponto. A cadeia produtiva da música - e do livro, do filme e 

qualquer outra área de economia da cultura - tem na base de suas engrenagens um 

sistema de trocas simbólicas e de capital cultural por vezes mais forte e recorrente 

que a troca comercial clássica. Muitas das ações desencadeadas nesse contexto 

também dizem respeito a pura manutenção do status quo dentro da rede. Um 

sentimento que vai além do pertencimento e ganha força na militância, tão comum 

ao que está na superfície do senso comum em relação às cenas musicais. 

 Podemos, desta forma, compreender que a indústria da música tradicional 

- as grandes gravadoras e sua relação com corporações de mídia e etc - não é um 

sinônimo, mas uma das diversas partes que compõe o que podemos chamar de 

cadeia produtiva da música. A relação entre essas duas instancias sempre teve 

limites muito bem estabelecidos, por vezes com uma compreensão própria, como 

o uso do termo mainstream para explicar o que faz parte da indústria e 

“alternativo” para delimitar o que faz parte da cadeia produtiva, mas estando fora 

dessa indústria tradicional. Esses limites, como veremos logo a seguir, perdem um 

pouco de - ou ganham novo - sentido com a chegada da internet. 

Estamos falando, até então, de uma noção construída com a limitação 

tecnológica e comunicacional presente até a primeira metade da década de 1990. 

Onde uma mídia de massa era decisiva tanto para um resultado de sucesso para 

um determinado artista, tanto quanto uma crítica considerada de referência 

precisava fazer parte de um sistema de mídia de massa. Como vimos no primeiro 

capítulo desta tese, muito do que se estabelece no Brasil em termos de crítica vem 

de jornais tradicionais, como a Folha de S. Paulo e o Globo, assim como, no que 

diz respeito específico a música, a revistas como Showbizz e, mais recentemente, 

Rolling Stone Brasil e Billboard Brasil. Uma mídia, como também foi pontuado, 

refém do potencial agendador da indústria do entretenimento como um todo. 
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É notável que todas relações e processos listados até então no que diz 

respeito a indústria e cadeia produtiva da música, não se basta em artistas de um 

mínimo de reconhecimento público. Citando, mais uma vez, Steve Jobs, “a 

música sempre esteve e sempre estará presente”, o que significa que para cada 

Roberto Carlos, temos centenas de outros cantores trabalhando cotidianamente 

sua música. Na segunda metade da década de 90 e a popularização da internet 

doméstica, presenciamos o surgimento de ferramentas que dão uma vazão maior a 

esses esforços menores e chega, inclusive, a relativizar um pouco da própria 

noção de sucesso. Como veremos a seguir, temos não uma mudança, mas um 

processo de mudança de paradigma, com o próprio negócio das grandes 

gravadoras em posição questionável. 

Mesmo tratando de instâncias diferentes, o impacto da indústria da música 

- pelos seus números, seu poder econômico e potencial agendador através da 

mídia tradicional - é suficiente para ditar muitas das regras que o restante da 

cadeia produtiva da música interage. Mesmo não fazendo parte dessa estrutura, a 

parte independente / alternativa sempre trabalhou na mesma lógica e dinâmica de 

produção, circulação e consumo. E a internet traz uma mudança nesse contexto. 

Mudança que causa um impacto decisivo na crítica e nas possibilidades de 

surgimento de uma nova crítica dentro desse novo contexto musical.  

 

3.3. Transformações trazidas pela internet 

 

A transformação que a internet traz para os processos da cadeia produtiva 

da música não é imediata. Mesmo após a criação do arquivo de áudio digital MP3 

pelo Fraunhofer Institute, em 1995, e a consolidação deste formato em 1998 com 

a criação dos primeiros suportes que poderiam executá-lo tal qual os anteriores 

Discman e Walkman. Uma pequena faísca de mudança é acesa em 1999 quando o 

estudante norte-americano Shawn Fanning cria em seu dormitório da universidade 

o programa para trocas de arquivo Napster. O primeiro a ser protagonista de uma 

batalha judicial entre usuários e grandes gravadoras nos Estados Unidos. O 
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software desencadeia uma série de eventos que apresentam o contexto atual da 

música no mundo. 

O Napster representa para a música a consolidação de um novo modelo de 

comunicação que é apresentado em larga escala na internet e que rompe com o 

clássico “um para todos” lançado no princípio dos estudos do campo. Um 

primeiro passo para a consolidação de um sistema de resposta social, como sugere 

Braga ao afirmar que “os sentidos midiaticamente produzidos chegam à sociedade 

e passam a circular nesta, entre pessoas, grupos e instituições, impregnando e 

parcialmente direcionando a cultura” (2006, p.27). O que podemos compreender é 

que os produtos culturais não simplesmente chegam, mas impactam a sociedade, 

circulando e construindo novo sentido. 

Bolter e Grusnin (1998) afirmam que essa remediação é uma característica 

da mídia digital, pois implica o reconhecimento do meio anterior, da sua 

linguagem e da sua representação social. Desta maneira, todos os meios têm o seu 

sistema de produção afetado pelas novas mídias. Já neste ponto inicial fica 

evidente a importância da diferenciação das relações mercadológicas postas 

anteriormente entre indústria e cadeia produtiva da música, como afirma Janotti 

Jr, “a apropriação cultural envolve determinadas produções de sentido que, apesar 

de fazerem parte do mercado midiático, não podem ser reduzidas aos índice de 

audiência ou vendagem” (2003, p.11). Fica evidente as consequências desse 

primeiro distanciamento entre modelos de produção, circulação em consumo. 

Ainda sobre o assunto, Martín-Barbero fala de um sistema “segundo o 

qual o espectador traz para a interação com a mídia suas vivências e suas bases 

culturais socialmente elaboradas” (1997, p.40). O que o Napster promove em 

ritmo acelerado é mais do que uma simples troca ilegal de arquivos de áudio, mas 

uma oportunidade de ressignificação das práticas sociais em torno da música. Se o 

burburinho em torno do software ganha força ao atingir artistas de grandes 

gravadoras como a banda de rock Metallica - quem primeiro acionou 

judicialmente os criadores do software - eram nos artistas esquecidos ou mesmo 

desconhecidos que ganhariam um novo sentido a partir dessas trocas. Cabe, mais 

uma vez, citar Braga: 
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Trata-se aqui de um aprender do gosto e da fruição, difuso, não controlado 

pelos sistemas educacionais; permeações com a riqueza e a variedade e 

processos; aprendizagem de usos e de seleções; seria uma ‘aprendizagem de 

usuário’. Incluímos nesse tipo de ação as funções de socialização, enquanto 

processo de desenvolvimento de competências culturais em sociedades 

midiatizadas (BRAGA, 2006, p.38). 

 

É o rompimento com o sistema clássico de controle através do 

agendamento da mídia. O Napster, assim como os softwares de compartilhamento 

que seguiram seu legado, ficou extremamente popular pela possibilidade de 

encontrar artistas foras de catálogo. Assim como, em uma escala ainda menor, 

pela promoção de artistas mais novos ou a consolidação do potencial de certas 

cenas musicais para além da noção geográfica que a constitui com tanta força. 

Como afirma Bertsch: 

 

Há vínculos fundamentais entre os cenários de música alternativa e as áreas 

de alta tecnologia, pois ambos compartilham de 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 (BERTSCH, 1993, p.36). 

 

Temos então uma porta aberta para diversas mudanças tanto na cadeia 

produtiva da música quanto ao que diz respeito a indústria da música. O que é 

interessante de perceber nesse ponto é que uma parte considerável dessas 

mudanças surge a partir de possibilidades apresentadas ao consumidor, que no 

desenho clássico do fluxograma de processos que envolvem a produção, 

circulação e consumo, ocupava uma posição com excesso de passividade. Não 

restavam muitas opções além de sempre ouvir as mesmas rádios, ler as mesmas 

revistas e, portanto, consumir aquilo que era apresentado para ele e que ele 

conseguiria encontrar na hoje falida instituição das lojas de disco. 

Uma compreensão comum desses novos processos apresentados pela 

internet, portanto, diz respeito a essa reconfiguração do consumo. Chris Anderson, 

ao propor sua teoria sobre a cauda longa, traça um paralelo entre os limites 

comuns de uma loja física, tanto no sentido do estoque de produtos quanto ao 

alcance de público. Uma loja de discos só poderá, sempre, vender quantos discos 

cabem dentro de sua instalação física. E só poderá atender as pessoas que 
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passarem pelo seu endereço, estando limitados portanto a um determinado bairro 

de uma determinada cidade. Portanto, não arriscaria ofertar um produto sem 

grande exposição midiática, para não correr o risco de não o vender. 

Com a internet doméstica, o consumidor não estaria mais na condição de 

sair de casa ou frequentar as lojas de sua comunidade para consumir, por exemplo, 

música. Essa personalização do consumo é alvo de diversas teorias sociais, desde 

o pós-moderno, ao hipermoderno de Lipovetsky (2006), ao “pós-massivo” 

apresentado por André Lemos: 

 

A paisagem comunicacional contemporânea é formada hoje por processos 

massivos, com o fluxo informacional centralizado, e pós-massivo, 

customizados onde qualquer um pode produzir, processar, armazenar e 

circular informação sobre vários formatos e modulações (LEMOS, 2007, 

p.11) 

 

A abordagem de Lemos parece mais branda no sentido que, mesmo ao 

propor um prefixo “pós”, assume um paralelo de realidades. Não representaria, 

portanto, o fim do moderno ou o fim do modelo de comunicação de massa, mas 

um evidente processo de transição. Na música, isso representa que ainda existe 

com bastante consolidação a parada de sucesso promovida pelas redes de televisão 

e rádios FM, assim como sua relação com uma imprensa escrita. Mas, 

paralelamente, existe um outro processo, com mais possibilidades de 

customização. Um artista de fora da parada que, sem a internet, teria apenas uma 

circulação local limitada. 

O que Anderson observa (2006), é que em toda produção cultural existem 

muito mais nichos que hits (termo que usa para destacar os sucessos 

incontestáveis de venda). O consumidor, tendo experimentado essa parada de 

sucessos, agora encontra ferramentas para encontrar um artista que não é lançado 

por gravadora e, portanto, não chegaria a loja de discos de sua cidade. Um dos 

impactos dessa mudança de paradigma que é apontado pelo autor está no fato que 

a lista de discos mais vendidos até o final da primeira década dos anos 2000 é 

formada por discos lançados entre os anos de 1970 e 1980. Independente do 

crescimento da produção de discos ou mesmo de uma população consumidora. 
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Essa não é uma mudança expressiva. Um segundo ponto apresentado por 

Anderson diz que os custos de atingir esses nichos estão caindo drasticamente, 

mas “a simples oferta de maior variedade não é suficiente para deslocara a 

demanda”. Quando a internet consolida ferramentas como os sites de venda e 

compra eBay e sua contrapartida brasileira, o Mercado Livre, a curva no gráfico 

entre demanda e consumo se torna mais horizontal e longa. O que revela, 

portanto, uma demanda que não era perceptível no mercado de consumo de 

massa. Um ponto que é importante a esta tese é a percepção que esse novo 

mercado de nicho escoa também por uma mídia de nicho, como blogs, fóruns e 

listas de e-mails.  

O resultado, segundo Anderson, é que no mercado de sucessos de venda 

20% do estoque corresponde a 80% das vendas; enquanto no de nicho, 98% do 

que está em estoque representa o maior total de produtos vendidos. Se pensarmos 

que a lógica comercial da indústria da música é editorial, como falamos 

anteriormente, temos nesses números apresentados uma viabilidade tanto na 

lógica de fluxo, com produtos mais efêmeros e de clube privado, através de 

assinaturas por conteúdo. Não por acaso, algo que tem dado certo com modelos 

como a iTunes Store, da Apple, e o serviço de filmes e séries Netflix. Exemplos 

que se consolidam a partir de conteúdo de grandes distribuidoras, mas que 

funcionam também como ferramentas para escoamento de produtos de nichos. 

Uma consequência dessa mudança, ainda referente a lógica organizacional 

editorial, é a relação entre produto e suporte que é flexibilizada. Arquivos digitais, 

como as músicas em MP3, tem uma possibilidade de execução maior que seus 

antecessores - o disco de vinil só toca na vitrola, o CD só toca no aparelho de som 

com a bandeja específica - ao chegar em dispositivos móveis como os aparelhos 

de celular. Algo que é potencializado com a miniaturização de suportes de 

memória, o que leva esses arquivos a locais inusitados, como cartões de 

felicitações, eletrodomésticos, brinquedos, etc. Além, obviamente, dos 

dispositivos próprios para execução desses arquivos, como o iPod. 

O que aparece uma observação em ordem inversa - do consumo para a 

produção - talvez seja apenas um chamativo para a importância da figura do 

consumidor no que diz respeito a cadeia produtiva da música. No campo da 
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produção, uma mudança significativa que a internet traz para a música está nas 

propostas alternativas ao direito de autoria. A noção de autor é problematizada 

com frequência a partir do que a internet facilita - criações derivadas e 

colaborações a distância entre os principais - e ganha evidência a partir de 

propostas como o Creative Commons. O nome diz respeito a uma licença mais 

flexível visando uma maior circulação de obras na rede. 

Lawrence Lessig, autor da proposta, tem um encanto pela rede tal qual 

Chris Anderson. O Creative Commons permitiria uma liberdade criativa 

enriquecedora a qualquer criador de produtos culturais. No entanto, além da carga 

partidária do texto em que constrói sua ideia, parte das propostas de Lessig dizem 

respeito a ações complexas demais. Como, por exemplo, o catálogo de toda obra 

licenciada a partir do copyright - a lei de direito autoral norte-americana - para 

que então seja questionado um a um qual sua relação com essas licenças (2005: 

280). No entanto, em uma perspectiva mais real, licenças como o Creative 

Commons chamaram a atenção para figuras como o DJ e até um pouco da 

ressignificação do produtor musical na cadeia produtiva da música em tempos de 

internet. 

Além da produção e consumo o campo da circulação também sofre 

diversas alterações com a internet. Um mapeamento de novos sistemas de 

circulação (Nogueira, 2008) evidencia, por exemplo, o impacto de serviços de 

bancos de dados. Sites de conteúdo colaborativo e constantemente 

regulamentados por uma comunidade própria, como o Wikipédia ganham um 

papel específico na cadeia produtiva da música. Esse caráter aberto traz usuários 

produtores de conteúdo presentes desde as grandes gravadoras, como também fãs 

e artistas, o que permitiu a criação de completos e complexos bancos de dados 

musicais. Isso muda a experiência de ouvir música para um contexto onde toda a 

informação do artista está ali, disponível. 

Um exemplo interessante é o da banda carioca Los Hermanos, disponível 

no endereço http://pt.wikipedia.org/wiki/Los_Hermanos. Alguém que ouvisse a 

banda pela primeira vez e tivesse a curiosidade de conhecê-la, encontrará lá a 

história em detalhes da formação até o encerramento do grupo, o processo de 

gravação e composição de cada um dos discos, informações específicas sobre 
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cada uma das músicas além de gráficos sobre a entrada e saída de integrantes e 

turnês. O verbete se desdobra em páginas específicas de cada integrante, cada 

integrante da banda de apoio, cada ex-integrante, as gravadoras, os produtores 

musicais, as casas de shows, festivais, estúdios e o que mais disser respeito ao 

grupo. 

Um outro serviço que se populariza na rede e ganha sentido próprio na 

música são os sites de armazenamento virtual. Antes mesmo da proposta da 

navegação em nuvem - onde os arquivos deixariam os discos físicos do 

computador para servidores na rede - sites como MegaUpload, Rapidshare, 

YouSendIt, Badongo, Zshare e Sharebee permitiam que seus usuários 

armazenassem arquivos de até 300mb. Com a garantia do anonimato de seus 

usuários, os sites viram florescer discos completos e, mais tarde, discografias 

completas. O que, mais uma vez, muda a experiência auditiva da música. Se 

alguém que, ainda no exemplo anterior, escuta o Los Hermanos e lê em seu wiki 

que a banda tem uma referência do grupo americano Weezer, consegue, em 

instantes, ter acesso a discografia dessa banda. 

Isso é particularmente fundamental para o surgimento do fenômeno dos 

blogs de MP3, discutidos em extensão no capítulo anterior desta tese. Os sites se 

popularizaram como alternativas a softwares P2P como o Napster e Kaaza, que 

passaram a ser perseguidos pela indústria da música. Mais tarde, esses sites seriam 

o pontapé inicial para a popularização dos BitTorrents. No começo da segunda 

década do século XXI, esses arquivos se consolidam como uma das principais 

fontes de arquivos digitais na rede. Os BitTorrents são protocolos que permitem 

seu utilizador realizar downloads de arquivos indexados em sites, maximizando o 

desempenho das taxas de transferências.  

Outra mudança significativa que a internet traz para os sistemas de 

circulação de música está nas redes sociais. Basta citar exemplos de sites como o 

YouTube e Flickr, que começam como comunidades de armazenamento de 

conteúdo - em vídeo e foto, nos casos citados - onde passaram a ser encontrados 

shows completos, videoclipes, fotos de divulgação oficiais e registros de fãs dos 

mais variados artistas possíveis. Com a popularização de conexões mais rápidas 

de internet, sites como o YouTube passaram ainda a fazer transmissões ao vivo de 



 

96 

eventos musicais. Isso sem falar nos casos de sites como o Orkut e Facebook e o 

impacto de seus desdobramentos, como será visto adiante, na música. 

Esse conteúdo excessivo e abundante não está distribuído de forma 

desorganizada. É importante pontuar, já que o assunto é circulação de música, no 

impacto da folksonomia nos conteúdos descentralizados. Spyer define o termo 

como sendo “a classificação direta dos recursos da internet pelos usuários, 

geralmente de ambientes sociais, utilizando etiquetas digitais (tags)” (2007). Uma 

espécie de indexação social, que ganha destaque a partir de serviços como o site 

Del.icio.us 20 . As palavras-chave - as etiquetas digitais - conseguem ser 

organizadas em espaços próprios e um site, que use o conteúdo wiki da banda Los 

Hermanos, pode reunir lá todos os seus vídeos no YouTube, assim como todas as 

fotos do Flickr, e assim por diante. 

Isso é particularmente interessante para o caráter de sindicância sob a qual 

a internet é organizada. Um conteúdo específico disponível na rede pode ser 

assinado por um usuário. Algo que Spyer explica como uma possibilidade dos 

“leitores de um determinado site sejam informados a respeito de novos artigos ou 

documentos multimídia disponíveis” (2007: 63). As tags podem ser assinadas e, 

sua lógica de assinatura, serem aplicadas a um site específico, como foi 

exemplificado anteriormente. Essa sindicância, relacionada a arquivos de áudio, é 

o que permite também a criação de podcasts, um modelo específico de rádio que 

ganha sentido a partir da internet. 

De volta a Anderson, o autor traz uma afirmativa interessante para 

conectar o sentido que todas essas ferramentas ganham na cadeia produtiva da 

música: 

 

Embaixo da cauda, onde os custos de produção e distribuição são baixos 

graças ao poder democratizante das tecnologias digitais, os aspectos de 

negócios são secundários. Em vez disso, as pessoas criam pro várias outras 

razões - expressão, diversão, experimentação e assim por diante. A razão por 

que o fenômeno assume características de economia é a existência de uma 

                                                           
20O Delicious oferece um serviço on-line, que permite adicionar e pesquisar bookmarks sobre qualquer 
assunto. Mais do que um mecanismo de buscas para encontrar o que se quer na web, é uma ferramenta para 
arquivar e catalogar os sites preferidos para acessá-los de qualquer lugar. Serviços similares, de 
compartilhamento de links favoritos, costumam ser conhecidos pelo termo inglês "social bookmarks". 
Desenvolvido por Joshua Schachter e entrou no ar no final de 2003. Em 2011 tornou-se propriedade da AVOS 
Systems, empresa dos fundadores do YouTube: Chad Hurley e Steve Chen. 
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moeda no reino capaz de ser tão motivadora quanto o dinheiro: reputação. 

Medida pelo grau de atenção atraída pelo produto, a reputação pode ser 

convertida em outras coisas de valor: trabalho, estabilidade, público e ofertas 

lucrativas de todos os tipos (ANDERSON, 2006, p.71). 

 

São mudanças que propoem uma nova lógica comercial - uma “economia 

da reputação”, como o autor classifica - mas já em sintonia com a realidade da 

cadeia produtiva da música. Todo esse impacto demanda um olhar mais cuidadoso 

em desdobramentos específicos, que é o que essa tese propõe fazer com a crítica 

musical. Ficamevidentesdiversas mudanças concretas e legitimadas que a internet 

traz para diversos processos que envolvem desde a criação ao consumo de um 

produto musical. Entretanto, até chegar à crítica, existem brechas que ainda 

precisam ser exploradas principalmente no que diz respeito a essa segmentação do 

mercado exposta por Chris Anderson e no conceito de cauda longa. 

3.4. Sobre a segmentação de mercado 

 

Um mercado de música segmentado tem o potencial de consolidar lógicas 

segmentadas de produção, circulação e consumo de seus vários processos. 

Ainternet nos traz a um ponto onde podemos afirmar que a cadeia produtiva de 

um gênero específico não vai funcionar, ou mesmo dialogar, com a de outro 

determinado gênero. Encontros e interseções a parte, é recorrente ver na mídia 

tradicional matérias que falam, por exemplo, da volta do disco de vinil - mais 

comum ao rock e a MPB - e as aparelhagens21do tecnobrega do Pará. 

O que é interessante perceber, nesse caso, é a possibilidade de uma 

segmentação além dos limites geográficos. E isso atinge a crítica de música. É o 

caso da cena indie brasileira que tem pontos de encontros na web e, com uma 

frequência menor, em locais físicos. É uma engrenagem que dá sentido à proposta 

de Chris Anderson, quando um artista começa a ser falado com maior frequência 

em sites especializados e passa a circular em festivais. O resultado não é um 

artista massivo, mas um artista que consegue existir dentro de um mercado 

segmentado. 

                                                           
21O mercado tecnobrega gira em torno das festas de aparelhagens, que contam com modernos equipamentos 
de som, iluminação e efeitos visuais. 
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Antes de chegar no momento onde é possível a existência do artista nesse 

contexto de mercado, ainda é importante reforçar outras questões referentes às 

transformações que a internet traz para a cadeia produtiva e a indústria da música. 

Foi falado anteriormente sobre contrapartidas mais flexíveis aos direitos autorais, 

mas a ilegalidade da circulação de arquivos digitais na rede é um tópico polêmico 

dentro de todo esse contexto. Uma diferença crucial entre o bem público, que 

geralmente se encerra em seu consumo é que o bem digital se multiplica, o que 

traz implicações legais severas, já que essa multiplicação é, por definição, contra a 

lei. Essa é uma grande questão por muito tempo não respondida pela indústria do 

entretenimento: porque alguém que pagou por um determinado produto agiria 

ilegalmente para distribuir o mesmo de graça? 

Segundo Peter Kollock existe um estímulo baseado em “reciprocidade, 

prestígio, incentivo social e incentivo moral” (1999) que movimenta uma espécie 

de economia da colaboração. Um raciocínio que é complementado por Spyer, ao 

afirmar que “o custo para produzir bens públicos caíram expressivamente, 

enquanto os benefícios aumentaram, e isso motiva e estimula a coordenação” 

(2007,p.60). Temos, nesse modelo, uma lógica que rege o que acontece nos blogs 

que publicam textos com link para download de discos completos, mesmo que 

ilegalmente. 

Quando isso é feito dentro de uma esfera legal - caso dos já citados 

Hominis Canidae e Um Que Tenha, entre outros blogs de MP3 que optam por 

disponibilizar apenas conteúdo de artistas que não estão associados a gravadoras e 

editoras tradicionais - gera uma ferramenta interessante para o mercado 

segmentado,uma parada de sucessos alternativa à que é publicada pela mídia 

tradicional. Vale o raciocínio da segmentação das cadeias: um levantamento dos 

discos mais vendidos, por exemplo, nas carroças de camelô das ruas daria um 

resultado bem diferente do que é apresentado pelas grandes redes de lojas 

(NOGUEIRA, 2009). Desta forma, os blogs se tornam um termômetro também 

para uma segmentação à parte. Existe então, um deslocamento da orientação ao 

consumo para essas plataforma. 
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Um exemplo que serve para ilustrar isso é o site Hype Machine22 uma 

espécie de diretório do que é falado entre os blogs de música, como o próprio site 

define-se: 

 

Simplesmente falando, o Hype Machine, acompanha o que blogueiros de 

música estão escrevendo. Nós selecionamos a dedo um conjunto de 

excelentes blogs de música e, então, apresentamos o que eles tem discutido 

para fácil análise, consumo e descoberta. Dessa maneira, as suas chances de 

topar com músicas incríveis ou blogs incríveis são altas. [...] Nós estamos 

criando ferramentas que dão valor a vozes independentes que escrevem sobre 

música. Nós acreditamos que um grupo seleto de pessoas apaixonadas em 

produzir uma conversação mais engajada do que uma mobilização social 

imensa, ou uma rígida hierarquia de editores. Nós amplificamos suas 

postagens e os áudios que eles escolhem, para ajudar a expandir essa cultura 

vibrante23 

 

O site trabalha com listas de popularidade tanto de artistas quanto dos 

próprios blogs de terceiros onde são veiculados. Segundo Nercolini & 

Waltenberg: 

    

Mesmo com suas limitações - já que sua proposta não é dar conta de uma 

discussão sobre música em nível mundial, nem abarcar todos os gêneros 

musicais - o programa aponta para uma espécie de sistema de recomendação 

de música ao mesmo tempo programado - já que quem organiza as 

informações da maneira como são dispostas é o programa - e humano, já que 

as postagens originais são feitas por blogueiros (NERCOLINI & 

WALTENBERG, 2010, p.242). 

 

Um sistema de indicação que traz resultados, como indica o semanário 

inglês The Economist em matéria publicada sobre blogs de música: 

 

Na última década, blogs de música indie - boa parte americanos, cada um se 

gabando de serem como uma mini-NME - se tornaram muito influentes. O 

Pitchfork e o Stereogum, em particular, tinham o poder de levar ao sucesso 

bandas de selos independentes a cada polegar levantado que as davam. 

Bandas como Arcade Fire e Fleet Foxes devem muito de sua viabilidade 

comercial a cobertura online entusiasta. O site Hype Machine - que 

acrescenta áudio e vídeo junto a textos existentes, além das tradicionais 

resenhas e entrevistas - pode facilmente fazer com que um músico que nunca 

                                                           
22 Ver Hypem.com 
23 Disponível em www.hypem.com/about - Acessado em 20 de setembro de 2012 

http://www.hypem.com/about
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tenha feito um concerto ao vivo digno de atenção em uma noite. Quanto mais 

misteriosa a banda, melhor é para o site revelá-lo24 

 

O que isso representa, em termos de uma sensibilidade para uma nova 

crítica, é que talvez o sistema de indicação presente em blogs de MP3 e similares 

já dê conta dessa orientação ao consumo. E que uma nova crítica esteja menos 

relacionada ao agendamento que sua contrapartida tradicional. De fato, as lógicas 

distintas das diversas cadeias produtivas em operação relativizam a própria noção 

de sucesso (seja comercial, seja de público, seja de crítica). Então esse tipo de 

sucesso comercial já não será um interesse central de um artista que busque o 

respaldo do que ele identifica como sendo uma nova crítica. Não será algo que irá 

impulsionar seu consumo, mas poderá acompanhá-lo em outras metas e outras 

instâncias no que diz respeito à música. 

Afinal, existem também mudanças significativas nas relações financeiras 

tradicionais dentro dessa lógica de segmentação. No ano de 2007 a gravadora 

paulista Trama lança no Brasil o sistema “download remunerado”, através do qual 

convidam empresas a patrocinarem lançamentos individuais de artistas, assim 

como a alimentar uma rede chamada Trama Virtual, onde qualquer artista poderia 

disponibilizar sua música e ter chances de ser remunerado financeiramente por 

downloads avulsos. O resultado da empreitada não foi expressivo o suficiente. A 

banda que mais arrecadou no primeiro ano, a paulista Dance of Days, arrecadou 

R$ 2.000 por ter atingido um total de 42.000 downloads (NOGUEIRA, 2008, 

p.89). Mesmo com a participação de empresas como a Volkswagen, o serviço 

encerrou-se em meados de 2011. 

O download remunerado da Trama antecedeu uma tendência mais forte na 

cadeia produtiva da música, tanto no Brasil quanto em outros países, o 

crowdfunding. O termo significa um financiamento feito diretamente pelo 

público, que recebe em troca presentes diferenciados pela colaboração. Uma 

forma de pré-venda com vantagens, que tem ajudado artistas a lançar seus discos, 

clipes e até a fazerem shows. Um exemplo em particular, o da cantora norte-

americana Jill Sobule, ajuda a ilustrar o caso: quem pagava as menores cotas 

                                                           
24 Disponível em <http://www.economist.com/blogs/prospero/2012/03/indie-music-publishing> - Acessado em 

03.03.2012 

http://www.economist.com/blogs/prospero/2012/03/indie-music-publishing
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ganhava um disco com antecedência e quem pagasse as mais caras teria a cantora 

em sua casa fazendo uma apresentação musical ou até mesmo gravaria uma 

participação no disco. 

 

Esse desvirtuamento do processo das cadeias produtivas mostra que, se o 

público não está interessado em ficar apenas aguardando pelo consumo, ele 

talvez se interesse em participar também das várias etapas de produção. Jill 

Sobule assinou o nome de quem patrocinou seu disco como ‘produtores 

executivos’, e isso faz parte da relação de prestígio na economia da 

colaboração (NOGUEIRA, 2010) 

 

Se, por um lado, as formas alternativas de produção conseguem libertar o 

artista de certas pressões do mercado, sempre existem outros elementos de pressão 

igualmente complexos. A alternativa natural, no caso do Brasil, está no patrocínio 

público através de programas municipais, estatais e da federal lei Rouanet. Ainda 

assim, o processo democrático e aberto à participação de qualquer um demanda 

contrapartidas, prestação de contas e adequação a um modelo sistematizado de 

produção. O crowdfunding é um sistema de retorno mais direto entre produtor e 

consumidor e pula muitas dessas etapas.Em determinados casos, consegue ter 

sucesso. 

Um dos fatores determinantes para esse sucesso - medido, nesse caso, em 

conseguir finalizar e lançar o produto com a verba planejada - está nessa relação 

de segmentação. Existe um perfil de público que atende a uma demanda de 

produção musical interessado em ter essa relação mais próxima com o artista e 

que irá pagar um valor maior em troca de um retorno diferenciado do ídolo. O que 

significa, nesse contexto de mudanças, que existe não apenas a já citada 

alternativa ao sistema de indicações, como também uma alternativa ao sistema de 

financiamento e relação entre mercado e público.  

A partir deste ponto podemos começar a delimitar uma percepção de uma 

nova crítica também em uma lógica segmentada. Da mesma como forma como as 

transformações no mercado do entretenimento causam um impacto maior em 

segmentos específicos desse campo, o esforço de observar uma nova crítica que 

tenha o mesmo tamanho e proporção de uma crítica tradicional talvez 
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simplesmente não faça sentido: uma nova crítica precisa atender com mais ênfase 

a lógica segmentada deste novo mercado. 

A proposta central aqui é a de um modelo que já é consolidado e operante 

de forma orgânica e natural a algumas cadeias produtivas específicas da música. A 

seguir, vamos apresentar um contexto que parece não apenas ser convidativo, mas 

tem uma demanda bem específica por essas mudanças. Um recorte de algo que se 

convencionou ser chamado de “nova cena independente brasileira”, mas é muito 

mais restritiva do que se propõe. Desafiando um pouco os próprios limites dos 

gêneros musicais convencionais, tratando, por exemplo, como rock, algumas 

construções sonoras que vão além do que é comum a esse estilo. 

Essa cena independente ligada aos festivais de música foi escolhida como 

recorte por operar, declaradamente, em um sistema de rede de agentes que 

assumem o bordão da cadeia produtiva como uma construção contínua e engajada 

de relacionamento entre si. Algo que favoreceu a transformação desse modelo da 

rede em coletivos, associações e outras formas de grupos aglomerados 

trabalhando por uma cena específica, com um discurso muito bem construído e 

delimitado que, na medida em que cresce, ganha dimensões políticas, econômicas 

e sociais próprias, muitas vezes assumindo uma posição antagonista bem evidente 

perante determinados modelos consolidados como, por exemplo, a crítica de 

música tradicional. 

Essa cadeia produtiva serve também para ilustrar essa distinção comentada 

sobre como alguns processos específicos podem dizer respeito a determinados 

segmentos, mas não estar em operação quando se trata de outros. E, nas 

características próprias de sua segmentação, apresenta elementos distintos e 

únicos que fazem sentido e têm efeito direto em seus agentes, mas não poderiam 

ser importados para outros gêneros musicais. Como, por exemplo, uma rede de 

festivais em todo o Brasil, ocupando, enquanto discurso, um lugar que seria 

creditado naturalmente às rádios de frequência modulada (as FM’s) do país25. 

3.5. Redes de música e os Festivais independentes 

                                                           
25

 Disponível em <http://rollingstone.com.br/noticia/dezessete-festivais-de-musica-independente-criam-uma-nova-associacao/> - Acessado 

em 21 de julho de 2012 
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Falar de um mercado independente ou alternativo dá margem ao debate 

que envolve a própria definição do que é ser alternativo. Afinal, estética e 

mercado sempre estiveram em posições conflitantes no campo da música popular 

massiva. Durante longo período da canção pop, um lado servia ocasionalmente 

como resposta ao outro para artistas que constantemente procuravam se identificar 

com alguma noção de margem. Estar fora do fluxo principal - o mainstream - por 

vezes significava apenas gravar determinado gênero, como rock alternativo, que, 

por sua vez,seria embalado e vendido da mesma forma que grandes artistas, 

apenas direcionado para um nicho específico de público.  

Esses gêneros à margem surgem primeiro em selos e pequenas 

gravadoras,uma alternativa ao principal caminho de produção e circulação de 

música em escala industrial para atingir um grande público, conforme Shuker 

define ao afirmar que a música alternativa é um gênero, ainda que questionável: 

“visto como menos comercial e também menos vinculado a tendências, sendo 

considerado mais autêntico e ‘inflexível’” (1999, p. 240), contextualizando depois 

o rock psicodélico e as bandas de garagem com lógicas menores de produção. 

Apesar de alternativo ser um termo que circula desde a década de 60, foi 

associado em maior intensidadeà música pop dos anos 80 e 90. Artistas daquela 

época, como Michael Stipe, da banda R.E.M, viviam esse conflito com mais 

proximidade, como demonstra a afirmação abaixo: 

 

Quando começamos o R.E.M, alternativo era exatamente o que o rock’n’roll 

e punk rock deveria ser, uma atitude e uma abordagem ao que, naquele ponto, 

se tornava claramente um negócio [...]. Era sobre como se mover nessas 

águas perigosas sem ser consumido pelos aspectos do mercado, lançando 

discos e distribuindo eles enquanto podíamos tocar para nossos fãs. 

Alternativo era uma boa descrição para bandas como a minha, mas com o 

tempo se tornou apenas outra categoria. E depois, claro, se tornou no 

mainstream (STIPE, 2006)  

 

A explicação se aproxima do discurso de oposição à indústria do 

entretenimento que é tão comum no rock. Sob esse ponto de vista, ser alternativo 

também se caracterizava como uma postura de mercado,pois as grandes 

gravadoras também exigiam a adequação de seus artistas às tendências do que 
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estava ou não vendendo e tocando nas rádios. Identifica-se, na fala de Stipe, a 

observação que Shuker faz sobre autenticidade, sendo essa a busca de um local de 

fala livre de influências diretas, muito mais que diretrizes estéticas.  

Ainda assim, ao abordar a música independente, Shuker corrobora que 

existe um afinamento no discurso estético das bandas, associando a idéia também 

a um gênero musical. Para Shuker, independente é um “termo musical amplo” 

(1999, p.172) e ele chega a citar nomes como o Depeche Mode (synth-pop) e 

Dead Kennedys (punk rock) como exemplos para bandas em busca de “algo 

completamente oposto ao que está em vigor” ou, como definição mais específica 

“uma música crua e imediata, enquanto a música industrializada é vista como uma 

música produzida” (1999, p.172).  

O conceito de autonomia encontra sua fusão entre estética e mercado na 

década de 70, principalmente no movimento punk dos Estados Unidos. Nesse 

período, surgiram as primeiras formações de um mercado específico, “com a 

criação de veículos de comunicação especializados, pontos de vendas e espaços 

culturais que não atuavam exatamente dentro da lógica do mainstream” 

(HERSCHMANN, 2007, p. 23). Mesmo que isso significasse um diálogo próximo 

às grandes gravadoras, com empresas como a Warner Music, distribuindo, e 

comercializando os discos do Dead Kennedys comentados nos fanzines locais.  

No Brasil esse conflito também surge pelos movimentos da contracultura 

também na década de 70. O uso para alternativo e independente encontrou uma 

separação delimitada por autores como Pereira (1993) e Hollanda (1981) a partir 

da produção daquela época. Algo que tomou força no começo da década de 80, 

quando as gravadoras formatam os primeiros artistas do que mais tarde ficaria 

conhecido como BRock. Bandas como Titãs, Barão Vermelho, Paralamas do 

Sucesso e Ultraje a Rigor passaram a ser lançadas por multinacionais da música, 

resultando a criação de uma nova margem alternativa de produção. 

Herschmann propõe para o termo independente uma consideração a “todas 

as produções das pequenas empresas fonográficas e dos circuitos culturais que não 

são promovidas exclusivamente pelas majors” (2007, p.23). Essa definição já 

contempla um novo ponto de vista, onde um lado não está necessariamente oposto 

ao outro, ou sequer funciona numa lógica antagonista. Afinal, a agonia do 
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conceito independente está no fato de que, nesta lógica de mercado, encontramos 

os artistas mais dependentes entre todos os agentes de uma cadeia produtiva, já 

que não têm um grande maquinário da indústria fonográfica à sua disposição.  

Nesta definição encontra-se também um esclarecimento da atual situação 

do artista independente brasileiro. Desde que se trouxe à tona debates sobre a 

economia da cultura, o músico/banda descobriu-se parte de um processo 

intrínseco que envolve diversos agentes. Estar do lado alternativo, neste mercado 

independente, não significa sob hipótese alguma estar só, por mais que isto 

contrarie a visão romantizada do artista excluído e incompreendido. 

A cadeia produtiva da música se reposiciona para adequar-se a cada um 

dos nichos que abarca. As bandas de rock brasileiras que não são promovidas 

pelas majors - e, por esse aspecto mercadológico e não estético, são consideradas 

independentes - encontraram um discurso de militância dentro de sua própria 

cadeia produtiva. Essa situação é bem ilustrada no título do disco da banda 

instrumental cuiabana Macaco Bong, chamado “Artista igual Pedreiro”, sugerindo 

a ideia de que a classe artística constitui uma classe trabalhadora igual a todo 

restante da sociedade civil. 

Independente, portanto, parece ser um artista que está sendo produzido por 

empresas menores, mas sem um caráter de oposição aos maiores. O independente 

procura um diálogo com gravadoras de médio a grande porte, mesmo que não seja 

no sentido de fazer parte de sua relação de artistas, mas de ter esses artistas de 

gravadoras consolidadas participando dos mesmos eventos e sendo consumidos 

por um mesmo público. Desde a virada de milênio para os anos 2000, o rock 

independente do Brasil desenvolveu uma estrutura organizacional própria e 

bastante distinta. Além dos núcleos cooptados pelo modelo da indústria 

fonográfica - selos/gravadoras, produtoras, lojas especializadas - o estágio da 

produção é marcado também pela formação de comunidades virtuais, 

principalmente em listas de discussão por e-mail. São espaços abertos, mas que 

atendem às mesmas regras sociais da realidade desconectada. 

Janotti Jr. e Cardoso Filho afirmam que “o entrelaçamento das inovações 

tecnológicas às práticas cotidianas é fundamental para o entendimento da cultura 

pop” (2006). No caso do rock independente não é diferente. A delimitação dessas 
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listas e fóruns é, na maioria dos casos, regional. Sendo assim, a região Nordeste 

concentra a maior parte desses grupos, que encontram exemplos nas listas PB-

Rock (Paraiba) e RN-Rock (Rio Grande do Norte). Além dos estados, existem 

ainda concentrações maiores, como é o caso da lista Nordeste Independente, com 

334 membros de todas as capitais da região.   

No Centro Oeste, a concentração está em cidades como Goiânia, Cuiabá e 

Brasília. O exemplo maior é a Poplist, com 368 membros espalhados por todo o 

país, que geram uma média de 28.000 e-mails/mês. Desde a sua formação, em 

1998, até hoje, os membros estiveram presentes em momentos importantes da 

cadeia do rock, estando entre os representantes os criadores dos selos Monstro 

Discos (GO) e Midsummer Madness (RJ), as bandas brincando de deus, Cansei de 

Ser Sexy e Bonde do Rolê, além de atuais jornalistas da Rolling Stone, Folha de 

S. Paulo e Multishow (Globosat).  

Essas listas favorecem o trabalho de produção e selos, já que conectam 

bandas de diversos estados, que, por sua vez, trocam músicas em formato digital, 

acelerando o processo de divulgação. Sendo assim, as gravadoras de rock 

independente conseguem se firmar muito mais por um segmento - como a 

Submarine Records, que só lança música instrumental, e a Monstro Discos, 

especializada em hard e stoner rock - que pela região de atuação. Nos dois casos 

anteriores, a primeira de São Paulo e a segunda de Goiânia, lançam muito mais 

bandas de outros estados que daquele em que estão baseadas suas atividades. 

A facilidade tecnológica das listas permitiu um contato que, anteriormente, 

acontecia apenas durantes os festivais. A concentração de produtores, agentes de 

circulação e consumidores tornou-se permanente e, eventualmente, inspirou novas 

etapas da cadeia produtiva do rock independente. Se os selos perceberam primeiro 

a facilidade de expandir negócios através dessas ferramentas, foram os produtores 

dos próprios festivais que deram um passo além na formação dessa cadeia própria. 

Em 2006 foi criada a Associação Brasileira dos Festivais Independentes (Abrafin). 

Apesar do estatuto do órgão afirmar que o mesmo está aberto para eventos de 

todos os gêneros, ele é predominantemente formado por festivais de rock. São 45 

festivais associados que acontecem em todos os estados do país. A proporção é 

exemplificada no quadro abaixo: 
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Quadro 1: Festivais por região 

Nordeste   29,03% 

Centro-Oeste   29.03% 

Sudeste  19,35% 

Norte   12,90% 

Sul 9,69%  

Fonte: Associação Brasileira dos Festivais Independentes, 2008 

 

A movimentação maior provocada na cadeia produtiva do rock vem dos 

festivais e das redes de música formados em torno dos mesmos. Segundo relatório 

apresentado pela Abrafin, são cerca de 990 pessoas contratadas por ano, além de 

564 voluntários. Uma média de 52 contratos e 28 voluntários por festival. São 

eventos como o Abril Pro Rock (PE), Mada (RN), Goiânia Noise (GO), Porão do 

Rock (DF), Calango (MT), Eletronika (MG) e Gig Rock (RS). Por ano, esses 

eventos atingem um total de 103.526 pessoas, uma média de 5.751 por evento, 

geralmente dividido entre dois ou três dias de shows. 

Com a ausência das rádios os festivais acabam colaborando para delimitar 

um perfil do próprio rock independente no Brasil, já que, em média, promovem no 

ano cerca de 488 shows no país. Desses, ainda segundo a Abrafin, 6,55% são de 

bandas estrangeiras e 40,77% de bandas do estado onde o festival é realizado. 

Apenas no ano de 2008, os festivais da associação somaram um total de 404 

bandas diferentes apresentadas ao público, recorte que diz muito sobre o quadro 

da produção de música no país.  

Um olhar detalhado na programação desses festivais mostra o potencial 

que os mesmos começam a desenvolver como novos fomentadores de talentos e 

para a formação de público massivo. Os artistas que mais se apresentaram em 

2008 foram Macaco Bong (MT) (5 festivais), Curumin (SP) e Vanguart (MT) (4 

festivais), Autoramas (RJ), Mallu Magalhães (SP) e Amp (PE) (3 festivais). A de 

maior evidência, foi selecionada destaque do ano pela revista Rolling Stone, 
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enquanto o Vanguart assinou contrato com a major Universal e a cantora Mallu 

Magalhães passou por um processo de super-exposição midiática. A relação 

desses festivais com os artistas é diferente do que acontece no mainstream da 

música pop. Os cachês são mais baixos, assim como as condições de apresentação 

são mais precárias. No entanto, no centro do discurso da Abrafin está a formação 

de um circuito que consegue se manter ao longo do ano com várias apresentações, 

permitindo que as bandas se sustentem através desses festivais e não apenas 

esperando um deles acontecer todos os anos.  

Essa proposta dos festivais inspirou a formação de um terceiro núcleo 

organizacional próprio da cadeia produtiva do rock independente. Alguns dos 

produtores de festivais também tinham seu trabalho ligado a casas de shows (e 

também àprodução específica de bandas). Segundo relatório apresentado pela 

Abrafin, 100% de seus sócios têm outros negócios relacionados à música, o que 

gerou a criação da rede Casas Associadas. Aberta a todos os gêneros, mas na 

prática formada principalmente por casas de rock. Ao observar o comportamento 

da cadeia produtiva do rock independente no Brasil percebe-se uma clara 

transição do modelo de negócios do disco para o de shows ao vivo. É uma 

realidade que acompanha o contexto maior da música brasileira (e, para todos os 

efeitos, global). A criação de um circuito de festivais que, por sua vez, inspira a 

conexão entre casas de shows, delimita uma orientação muito específica ao 

consumidor, através de um discurso de que a nova música desse gênero específico 

agora passa a ser legitimada através desses canais.  

O formato clássico de festival de música brasileira atende à lógica das 

grandes gravadoras. Oferece poucas atrações, quase todas com a logomarca de um 

major estampada em seus discos e produtos. Já os festivais independentes, com 

sua média de 488 shows anuais, onde cada evento conta com cerca de 30 bandas 

por dia, trazem uma quantidade de artistas impossível de mensurar pela indústria 

do disco, fazendo com que nenhuma empresa tenha fôlego para lançar tantos por 

ano. O gênero encontra sua maior justificativa de celebração neste ponto. Sem a 

legitimação das gravadoras e das rádios, o circuito de festivais já modela seu 

próprio sistema de locais de fala, que podem ser percebidos através de números 

divulgados pela própria Abrafin. Das cinco bandas que mais circularam, duas 

pertencem ao mesmo selo que produz o festival central da Associação, o Goiânia 
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Noise - visto que o presidente fundador também conduz o evento e o selo - todas 

as cinco bandas tiveram passagem por também por festivais como Abril Pro Rock 

(PE) e Calango (MT), dois eventos que também ocupam posição central na 

política da Abrafin. 

Ainda assim, essa relação entre os festivais não é claramente política, já 

que os festivais fundadores da Associação também são os que existem há mais 

tempo. A referência para produtores menores deixa de ser a mídia tradicional e as 

paradas de sucessos das rádios para ser a resposta de público em eventos 

semelhantes. Sendo assim, bandas que conseguem boas apresentações em eventos 

como o Abril Pro Rock (no começo do ano) e no Goiânia Noise (final do ano), 

estatisticamente têm mais oportunidades de se apresentarem em eventos similares, 

já que ambos costumam reunir produtores de festivais menores entre o público. 

Em 2011 a Abrafin rompeu com seus fundadores e se transformou em duas 

entidades. Uma chamada de Rede Brasil de Festivais e outra chamada Festivais 

Brasileiros Associados, mas com dinâmicas e objetivos ainda similares à 

associação original. 

Essa transposição também reforça a proposta de que o impacto no 

consumo de música nainternetse dá através de ferramentas de sociabilidade 

(NOGUEIRA, 2008). Bandas com cases de sucesso em consumo na internet, com 

grande soma de downloads - entre as estatísticas do site Trama Virtual, listado 

como parceiro da Abrafin, estão os grupos Dance of Days (SP) e Fresno (RS), o 

primeiro independente, o segundo artista do selo Arsenal –não chegam sequer a 

ter presença na programação dos eventos do circuito de festivais. A maior ação 

política acontece nas listas de discussões e comunidades virtuais que, com a 

ausência do disco como instrumento de divulgação, tornam-se vitrines para o 

trabalho de cada banda e para a troca de experiência entre produtores. Essa 

estrutura organizacional permite uma nova noção de localidade para a cena 

independente, já que bandas não surgem mais com base do que acontece em suas 

cidades, mas sim como referência do que está em vigência no circuito de outras 

capitais. 

O exemplo da afirmação no parágrafo anterior pode ser visto nas redes 

formadas no entorno da realidade dos festivais, como é o caso, por exemplo, da 
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“Fora do Eixo”, composta por representantes em todo território nacional, 

agregados a partir de iniciativas musicais como o festival Calango, em Cuiabá, e 

que se multiplica em ações como a Universidade das Culturas - nome dado ao 

processo de aprendizagem de seus integrantes - e a Rede Música Brasil, uma 

reunião de agentes da cadeia produtiva da música em todo o território nacional 

com o uso de ferramentas como lista de e-mails e comunidades no Facebook. 

Existem ainda as Casas Fora do Eixo, em que os moradores concordam em fazer 

parte de um fluxograma de trabalho que, na maioria das vezes, envolve a 

organização de eventos musicais. 

Esta é a mudança mais evidente que a internet traz para qualquer cadeia 

produtiva: a aproximação e facilidade de contato entre seus agentes. O 

desdobramento, no caso da música, já é bem específico e distinto do que acontece 

em outros campos culturais. É interessante observar que essa aproximação 

promoveu uma militância política mais forte nesses agentes. As associações de 

festivais e coletivos que formam a rede Fora do Eixo estão não apenas presentes, 

mas fomentando debates que se pautam pelas políticas públicas, editais de 

patrocínio e pelo envolvimento de intelectuais locais na construção de um novo 

discurso, lançando, possivelmente, novas e complexas noções de cena que não 

cabem no debate aqui proposto.  

3.6. Sobre a crítica no contexto de mudanças 

 

A questão central que move essa pesquisa parte do pressuposto que houve 

uma mudança na indústria e na cadeia produtiva da música, e que essa mudança 

pode ter afetado ou mesmo promovido a construção de uma nova forma de crítica 

musical. Neste capítulo essas mudanças foram destrinchadas para mostrar qual o 

impacto que elas trouxeram nos processos e agentes que trabalham no entorno da 

música com enfoque no Brasil. Sinalizando possibilidades de transformação que 

esses novos arranjos podem acarretar na atividade da crítica especializada ou 

mesmo na delimitação da figura do crítico dentro desse novo contexto. Os sinais 

de uma re-configuração começam a ficar mais evidentes. 
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E essa mudança não está simplesmente na transposição de suporte para a 

atividade da crítica. Entre as várias opções que a internet oferece para produção 

própria de conteúdo, os blogs ganharam uma visibilidade expressiva. A definição 

apresentada por Juliano Spyer ajuda a entender os motivos, quando o autor afirma 

que esses sites não passam de “ferramentas simples de ser operada tanto por quem 

a atualiza quanto pelos usuários que apenasleem o conteúdo” (2007: 52). Apesar 

de ter algumas características próprias (como, por exemplo, a publicação de textos 

em ordem cronológica, numa única linha do tempo), o blog não chega a 

representar um formato, mas sim uma forma simplificada de produzir um site. 

Apesar das facilidades técnicas, esses sites precisam de um conteúdo que é 

pensado criativamente. Observando alguns sites mais relevantes - pela quantidade 

de indicações em redes como o Facebook, por exemplo - em atividade no Brasil 

fica em evidência nomes que são comuns a outras mídias: Ricardo Noblat, 

Anselmo Góes, Miriam Leitão, William Waack e Sérgio D’ávilla, entre outros, 

são todos jornalistas que passaram ou ainda estão em jornais de grandes 

circulação nacional. Na música não é diferente. Entre os autores mais 

compartilhados e lidos estão nomes como Alexandre Matias, Lúcio Ribeiro, 

Bruno Natal, Paulo Terron, Marcelo Costa e Jamari França, que aparecem 

regularmente em jornais como a Folha de S. Paulo, O Globo e revistas como a 

Rolling Stone Brasil e Billboard Brasil. 

Fica evidente, então uma primeira característica desses blogs: trata-se 

muito mais de um jornalismo nicho, que um novo e inédito esforço da atividade. 

São pequenas pílulas, adaptações ou mesmo versões dos jornais e revistas 

composto por jornalistas que estão utilizando o potencial dessas novas 

ferramentas para complementar um conteúdo que já produzem com facilidade 

dada a prática profissional. Em alguns outros casos, em blogs como o Urbanaque, 

Move That Jukebox e Sobremusica, os autores não começam a carreira em 

redação, mas, tendo se inspirado nos blogs citados anteriormente, seguem um 

padrão similar. Inevitavelmente, com a consolidação, vão figurar também nas 

matérias publicadas em nos jornais diários e revistas mensais. 

Uma relativização necessária a essa comparação entre os blogs e a mídia 

de massa é uma orientação comercial em menor proporção. Algo que dá a esses 
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sites características semelhantes aos já citados fanzines. Produção que “não se 

destina a um público leitor de massa, mas para um pequeno circulo social sectário; 

além disso, são defensores de sua preferência musical” (Frith: 1983: 77). Se antes 

essas publicações tinham uma distribuição limitada, tanto pelo seu formato 

artesanal quanto pela dependência de postagens tradicionais via correio; na rede 

alguns blogs encontram pequenas parcelas de leitores que, juntos podem se 

igualar a circulação de um jornal local. Assim como dita a teoria da Cauda Longa 

de Chris Anderson. 

Paralelo a esse crescimento, o mercado editorial - tal qual outros mercados 

de entretenimento - vivencia uma perda diária de leitores. No entanto, ao contrário 

do que esse quadro poderia propor, não existe uma falência dos agentes 

legitimadores tradicionais. Wayne afirma que “blogs de música são a nova 

Rolling Stone; o novo top 40 das rádios, a nova MTV [...] A audio-blogosfera se 

tornou na indiscutível frente pensante da indústria”26. No caso do Brasil isso tem 

uma certa característica de redundância, visto que os autores das revistas, das 

rádios e do canal de TV também estão entre os principais blogs. 

Por um lado, então, temos o fato que a internet pode até permitir que 

consumidores tradicionais produzam seu próprio conteúdo diretamente. Mas ainda 

não é um conteúdo que consegue tensionar processos e produtos midiáticos, nem 

gerar grandes dinâmicas de mudança nesses processos. Mas a internet permitiu 

que eles ocupassem um papel mais interativo nesse processo. O consumidor, em 

primeira estância, produz conteúdo que se perde na avalanche de conteúdo de sites 

como o YouTube, mas que mais tarde são organizados por vários desses blogs já 

legitimados. Em um segundo momento já consegue ampliar e dar relevância a 

debates propostos a partir de seus comentários. 

Como foi dito anteriormente, essa imprensa de nichos tem ainda certa 

aproximação com questões maiores de gêneros. Historicamente, os fanzines, que 

servem de inspiração para esse modelo, foram responsáveis pela legitimação de 

formas de canção e movimentos culturais até então ignorados pela mídia 

tradicional, como já foi dito anteriormente, em relação por exemplo ao punk rock 

na década de 80 no Brasil. O fenômeno se repete na medida que as gravadoras 
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passam a buscar nesses blogs artistas que encontram um público potencial. 

Segundo Wayne: 

 

De repente, indie não é mais tão ‘indie’ e a contracultura - goste ou não - não 

é mais tão ‘contra’. Ironicamente, o culto ao jornalismo cidadão construído 

com base nas comunidades P2P e no baixo temperamento dos hipsters está 

conduzindo a indústria da música, e não a esgotando (WAYNE, 2007) 

 

Para ilustrar o caso, o mesmo autor traz ainda o exemplo do que chama de 

“blog bands”, ou bandas e artistas que tiveram sua carreira lançada ou 

impulsionada através da repercussão que tiveram na blogosfera musical. O 

surgimento e consolidação desses artistas seriam mais uma evidência de que esses 

sites se igualam em diversas formas com a mídia tradicional, também no que diz 

respeito ao potencial de agendamento do consumo. 

 

Assim é o conto das ‘blog bands’ como o Arctic Monkeys e Tapes N’Tapes. 

E mesmo que o gosto pelo indie rock na blogosfera tenha sido acusado de ser 

homogêneo (boa sorte em encontrar um blog popular sobre jazz) seu impacto 

na indústria é inegável. De fato, o próprio crescimento do indie rock nos 

últimos anos fala bastante sobre esse impacto (WAYNE, 2007) 

 

Esta é uma característica natural da crítica, como aponta Braga, ao reforçar 

que a relação de tensão na mídia não se desenvolve em torno de um processo 

genérico, como o disco, mas em produtos específicos, como os gêneros musicais 

(2006: 58). A evidência de um gênero específico do jornalismo de nicho vem 

como resultado positivo que esses movimentos conquistaram no mercado de 

música e re-configurando tendências, até então, controladas pelas mídias 

tradicionais, como a rádio e a televisão. Isso contribui também para um raciocínio 

apresentado anteriormente de que uma nova crítica deve ser observada a partir da 

lógica e do contexto de determinados nichos. 

Como Barbero aponta, o gênero constitui uma construção pragmática em 

torno de uma sociedade cultural (1997: 302). Se apoiarmos esta constatação a que 

é proposta por Frith de que o mesmo gênero não possui uma atribuição geográfica 

- no exemplo trazido pelo autor, alguém poderia gostar de música rave, sem nunca 

ter ido a uma festa rave (1997) - encontramos no jornalismo de nicho um dos 
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principais pontos de concentração social entre os aparatos de recepção e 

circulação de música na internet. Mas não no texto que está publicado neles e sim 

em seu potencial de interatividade e retorno a partir de seus leitores. 

O jornalismo de nicho identifica leitores com gosto em comum ao assunto 

abordado, que mais tarde irão se reunir em listas de discussão, fóruns e outras 

ferramentas que promovem a sociabilidade na rede. O site cultiva esses leitores a 

terem uma experiência de leitura diferenciada, deixando comentários em cada site, 

republicando os textos em outros lugares ou recortando trechos para promover 

debates com outros leitores em outros endereços virtuais com características de 

redes sociais.  

São relações que remetem diretamente aos apontamentos de Castells sobre 

a sociedade em rede, quando o autor afirma que os laços afetivos são formados 

entre pessoas “que não são os que trabalham ou vivem em um mesmo lugar que 

coincidem fisicamente” (2006,p. 274). O que acontece com os blogs e sites de 

conteúdo é que eles servem de “senso de lugar” para que essa comunidade 

encontre de forma organizada uma parte da informação que é descarregada na 

internet através de outras plataformas. 

A parcela física dessas relações é a experiência musical. O público 

comparece a shows e consome música, multiplicando a experiência em diversas 

plataformas específicas, como os sites de vídeo, fotos, áudio e comunidade de 

artistas em sites como Facebook. Uma característica desta relação é que o sistema 

de todos para todos se inverte para um novo: todos para um. O conteúdo 

descentralizado se concentra num canal mediador, muitas vezes sem participação 

direta do usuário. Um controle espontâneo e legitimado, diferente das relações 

construídas, por exemplo, entre a imprensa tradicional e a indústria do 

entretenimento. 

Nesse caso, inclusive, vale pontuar que o esforço pelo controle do 

conteúdo produzido na rede já faz parte da pauta dos departamentos de 

divulgação, marketing e relações públicas das gravadoras de disco, como 

apresenta Wayne: 
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Um certo nível de tráfego pode ser necessário para atrair dólares em 

propaganda, mas mesmo os mais jovens blogs de música vão se encontrar 

com as investidas dos departamentos de relações públicas das gravadoras 

quase que imediatamente. Começa com os releases de imprensa, discos 

promocionais e, mais comumente, e-mails com músicas em MP3 anexadas. 

Então começam os convites para shows e [...] os presente. (WAYNE, 2007) 

 

Esta tentativa de controle, entretanto, mira em direção errada quando se 

trata de uma nova crítica. Os blogs, como foi visto até agora, representam de 

forma consolidada muito mais uma espécie de transposição da mídia tradicional 

para um suporte online. E, como já ficou evidente no percurso histórico da 

indústria do entretenimento, essas empresas não conseguem acompanhar a 

ansiedade por antecipação de uma indústria que se transforma em ritmo acelerado. 

Um disco - e o mesmo vai acontecer com filmes, livros e etc - vai “vazar” ao 

público antes do planejamento de seu lançamento oficial. 

Por se tratar de uma indústria de características semelhantes, os blogs 

também vão ter dificuldade de acompanhar esses vazamentos. Ao tentar 

acompanhar, podem direcionar um esforço editorial a um artista que não tenham 

muita sobrevida ou, como tem começado a acontecer com maior frequência, não 

dar a devida atenção a uma movimentação anterior em sites de redes sociais como 

o Facebook e ignorar um artista que, repentinamente, ganha destaque massivo. Foi 

o que aconteceu com a cantora norte-americana Lana Del Rey, fenômeno da 

música indie em 2012 que teve todas suas primeiras gravações ignorada pelos 

blogs de música. 

O semanário inglês The Economist comentou o caso: 

 

O que Del Rey ilustra é que checar os créditos das credenciais e valor da cena 

índie é um exercício inútil nos dias de hoje - Se o índie fosse uma festa 

privada, o segurança já teria deixado o prédio a muito tempo. Del Rey não foi 

a primeira compositora que teve sua carreira orientada a se reconfigurar de 

forma amigável a cena índie e bandas como The Drums já tinham feito o 

mesmo. Enquanto isso, artistas que recebem carta branca nos blogs hipsters 

de hoje contratam publicistas e agentes influentes que licenciam suas músicas 

comercialmente para promover seus artistas pelos circuitos da grande 

indústria. Enquanto isso, os olheiros da indústria estão passando o pente fino 

em sites como o SoundCloud e, claro, YouTube, em busca de suas próximas 

sensações. As paredes cairam e é uma cosias boa que elas provavelmente não 

serão erguidas novamente
27 
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Foi dito anteriormente neste trabalho que a configuração de uma nova 

crítica talvez não estivesse relacionado mais ao tradicional agendamento do 

consumo. Mesmo assim, uma nova crítica pode estar em busca da legitimação de 

um determinado agendamento, mesmo que seja o da própria crítica. Não na forma 

de um controle, tanto que os blogs tentam fazer do conteúdo produzido 

espontaneamente pelo público quanto da grande indústria tenta fazer dos blogs. 

Mas, se consideramos algo que já foi afirmado aqui, que a crítica hoje se esgota 

em si mesma, ganhando características próprias de um produto de consumo 

cultural, ela precise reinventar seu método de garimpar o novo. Seja, porque não, 

convidando e coordenando o público a fazê-lo. 

O que fica claro desde já é que uma nova crítica não vai estar presente em 

espaços como blogs de música ou sites culturais. Nesses está uma simples 

transposição das atividades já encontradas em jornais e revistas de forma mais 

tradicional. Textos - como foi visto aqui, por vezes, bem longos - e a avaliação de 

produtos em sistemas reconhecidos pelo público, como a pontuação através de 

estrelas e notas que tendem a resumir todo o esforço argumentativo permitido por 

um produto cultural a uma avaliação mais rápida que busca responder questões 

como “devo ou não comprar esse disco?”. 

Sobra, na perspectiva de análise, os sites relacionados a construção e 

manutenção de redes sociais. Esse recorte, por sua vez, levanta mais questões que 

resolve. Entre elas, uma central, está a da representação de identidades na rede. O 

caminho do raciocínio diz respeito a legitimação da crítica, mas para isso precisa 

passar primeiro pela legitimação do crítico. Então, como poderíamos identificar 

quem são os críticos dessa nova crítica que acontece na internet? Qual é o seu 

local de fala e como poderíamos, por exemplo, apontar alguma noção de contrato 

de leitura entre ele e o que seriam os seus leitores. Aliás, junto a questão de quem 

é o crítico, como podemos identificar quem seriam os consumidores de suas 

críticas no mesmo ambiente? 

Uma opção mais natural seria a de percorrer um trajeto similar ao que 

aconteceu com os blogs de música. Identificar a presença nessas redes de críticos 

que sejam mais engajados na cobertura de um determinado gênero musical em 
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veículos tradicionais e nesses blogs para, a partir daí, mapear os caminhos e 

pontos de encontro do mesmo com outros agentes da cadeia produtiva da música. 

Antes, serão apresentadas algumas teorias e abordagens relacionadas as redes 

sociais e a construção da representatividade do indivíduo dentro da mesma. Elas 

são fundamentais para apresentarem argumento central da proposta desta tese de 

que existe, sim, uma nova crítica e ela está fragmentada em diversos pontos 

distintos da internet. E que o local de fala, ou mesmo o contrato de leitura, se dá a 

partir da identificação desses pontos, tal qual um leitor de uma revista 

especializada de música pop, por exemplo, sabia identificar caminhos, linguagens 

e demais códigos inerentes ao fã do gênero abalizado por uma mídia de massa. 
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Capítulo 4. Representação de identidades nas redes 

sociais 

4.1. Redes sociais na internet 

 

Em termos conceituais, os blogs não diferem muito de outros sites de 

redes sociais. Segundo definição de Boyd & Ellison (2007) esses sites tratam de 

uma espécie de sistema que permite 1- a construção de uma persona através de um 

perfil ou página pessoal; 2- a interação através de comentários; e 3- a exposição 

pública da rede social de cada ator. Recuero complementa com a afirmação: 

 

A grande diferença entre sites de redes sociais e outras formas de 

comunicação mediada pelo computador é o modo como permitem a 

visibilidade e a articulação das redes sociais, a manutenção dos laços sociais 

estabelecidos no espaço off-line (RECUERO, 2009, p. 102). 

 

Falar de um direcionamento prático sobre esses sites de redes sociais pode 

parecer um caminho perigoso. Afinal, no começo desta pesquisa, o site Orkut 

figurava como endereço mais popular do gênero no país, em um gráfico de 

constante crescimento. Entre o final de 2011 e começo de 2012, o site perdeu a 

popularidade para o Facebook, que soma hoje mais de um bilhão de usuários em 

mais de 200 países28. Mesmo o Facebook, antes de atingir o topo, chegou a ter sua 

popularidade ameaçada por outros sites, como o MySpace, hoje quase 

abandonado por seus usuários. Para ilustrar esse ambiente de mudanças, o próprio 

MySpace chegou a ser vendido pela primeira vez por meio bilhão de dólares e 

revendido, mais tarde, por R$ 35 milhões.29 

Serviços surgem e são encerrados diariamente. Os serviços a princípio são 

definidos pelo tipo de mídia que trabalham, como, além dos já citados até então, é 

caso do Pinterest (imagens), Vimeo (vídeos) e SoundCloud (audio). Mas o 

crescimento envolve também uma segmentação temática, como diz Amaral: 
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Devido ao intenso crescimento e popularização dos sites de redes sociais, 

uma das tendências de apropriação foi a segmentação em nichos de ‘gosto’ e 

estilos de vida, como redes de relacionamentos voltadas a animais 

domésticos (como o Orkupet), moda (MySpace Fashion), atuações 

profissionais (por exemplo, o Linkedin) e de música, entre outros. 

Atualmente, existe uma série de redes emergentes específicas para a música 

como o Soundcloud, Grooveshark, MyStrands, o Pandora (que foi fechado 

para usuários fora dos Estados Unidos), Ilike, Spotify, Imeen (que apresentou 

um crescimento muito grande no último ano) e o Musicovery (que trabalha 

com as sensações dos gêneros musicais através das cores e do design)30 

 

A música parece ser um combustível natural para esses sites. Além do caso 

do MySpace, que em pouco tempo lançou uma plataforma exclusiva para músicos 

e fãs se conectarem, o campo sempre esteve presente como temática de outras 

redes, como o Orkut e o Facebook, seja nos grupos e comunidades, ou em 

aplicativos desenvolvidos por terceiros para interação nos sites. O que fez surgir, 

com o tempo, sites de redes sociais específicos para encontros pautados pela 

música, como é o caso do LastFM 31 , que impulsionou por sua vez algumas 

pesquisas específicas sobre o caso. 

Mesmo assim, o impacto dessas redes específicas de música ainda é 

pequeno para provocar mudanças significativas na cadeia produtiva da música. O 

LastFM declarou em 2012 ter 40 milhões de usuários no mundo todo32, um pouco 

mais que a população da Inglaterra. Mesmo não sendo orientado exclusivamente 

para a música, o potencial de redes como o Facebook, que já supera os 1 bilhão de 

usuários, é naturalmente maior. Esses sites já entraram na pauta da grade indústria 

do entretenimento e uma parte significativa de suas estratégias de divulgação hoje 

passa, obrigatoriamente, por ações no Facebook e no YouTube, que por sua vez já 

soma cerca de 800 milhões de usuários33. 

É interessante notar nesse crescimento que, pela primeira vez, através de 

sites com o Facebook, foi possível medir a demanda de consumo de um público 
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massivo. E a troca, compartilhamento e comentários deixado pelos seus usuários 

evidenciam algo que indústria não gostaria de reconhecer com a pirataria, que é a 

falta de oferta para atender tanta demanda. Tatiana Rodrigues Lima, em 

considerações sobre transformações que a internet trouxe para o consumo da 

música digital, pondera sobre assunto: 

 

Os ouvintes são cada vez mais ativos na cultura musical, através de suas 

ações nas plataformas ligadas às majors das TIs e do entretenimento e da 

disponibilização de conteúdos (áudios, vídeos e textos) em sites colaborativos 

e alternativos; sua demanda por música gratuita não é atendida pela indústria 

fonográfica, constituindo-se um dos principais fatores da queda de receitas 

desse setor (LIMA, 2011, p. 111). 

 

Essa demanda não atendida fica perceptível, por exemplo, em listas de 

melhores do ano publicadas em sites como o Scream and Yell. Nela figuram 

nomes como Pélico, Nevilton e Los Porongas, que além de não estarem dentro de 

uma estrutura de grandes gravadoras ou selos de distribuição, não figuram 

também em matérias publicadas em jornais como a Folha de S. Paulo, O Globo, 

Estado de São Paulo e revistas como a Rolling Stone Brasil e Billboard Brasil. 

Durante o período de observação de comunidades do Facebook como a da revista 

Bizz (entre 2009 e 2012), esses são nomes que já aparecem com uma relativa 

frequência entre os comentários de usuários. 

Sites como o Facebook reforçam esse tipo de fenômeno por seu potencial - 

tanto no sentido literal quanto no figurado - de desenvolver comunidades. As 

redes e comunidades descentralizadas geograficamente, em termos gerais, são 

impulsionadas pela comunicação mediada pelo computador, mesmo esse não 

tendo sido seu marco inicial (McLuhan, 1964; Castells, 2006). Essas comunidades 

já se desenhavam através de laços relacionais - algo que será abordado em detalhe 

no tópico a seguir -  de vários de seus integrantes, mas que ganha nova dimensão 

quando são reunidos sob um guarda-chuva, seja o da nostalgia por uma antiga 

publicação de crítica musical, seja pela afinidade por determinados gêneros. 

Para Recuero, as agregações sociais na rede encontram duas definições: 
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Grosso modo podemos dizer que no ciberespaço existem formas de 

agregação eletrônica de dois tipos: comunitárias e não comunitárias. As 

primeiras são aquelas onde existe, por parte de seus membros, o sentimento 

expresso de uma afinidade subjetiva delimitado por um território simbólico, 

cujo compartilhamento de emoções e troca de experiências pessoas são 

fundamentais para a coesão do grupo. O segundo tipo refere-se a agregações 

eletrônicas onde os participantes não se sentem envolvidos, sendo apenas um 

locus de encontro e de compartilhamento de informações e experiências de 

caráter totalmente efêmero e desterritorializado (RECUERO, 2009, p. 138) 

 

A abordagem da agregação comunitária surge como um paralelo ideal para 

o que já foi listado aqui em relação as relações construídas na cadeia produtiva da 

música. De fato, a ideia de rede, como será abordada em detalhes a seguir, é uma 

metáfora mais próxima do ideal do entendimento construído aqui em relação a 

cadeia produtiva. Em tempos em que as relações mediadas por computador 

facilitam não apenas colaborações artísticas, sites como o Facebook e Orkut se 

transformam em um mapa para quem quer encontrar debates e conversas sobre 

música na rede. 

Recuero (2009) lista diversos autores que identificam uma característica de 

cluster nas comunidades virtuais. Os clusters, dentro do estudo das redes sociais, 

são como são chamados determinados atores sociais que tem um potencial de 

agregar ainda mais atores e aumentar o capital social de uma determinada rede. 

Dentro desse paralelo, segundo a autora “uma comunidade, assim, constitui-se em 

uma estrutura de nós que estão mais próximos, mais agregados, mais conectados 

que os demais em uma rede social" (p. 148). Participar de uma comunidade é, 

portanto, potencializar suas conexões com outros agentes da cadeia produtiva. 

Nada mais natural, portanto, ao seguir os passos de jornalistas e 

colaboradores de grandes revistas e dos principais jornais do Brasil, encontrar na 

comunidade Bizz outros críticos e resenhistas de veículos menores. E, nesse 

grupo, encontrar ainda antigos editores e colunistas, debatendo não em tom 

saudosista o fim da publicação - como a temática por trás do nome da comunidade 

poderia propor - mas novos lançamentos de artistas contemporâneos da música 

brasileira. Seja compartilhando links para downloads, coberturas e entrevistas em 

veículos convencionais ou, simplesmente, expondo a opinião através das 

ferramentas básicas do Facebook. 
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É importante frisar que esse não é um uso isolado. Como foi dito 

anteriormente, novos sites de redes sociais surgem, emergem e findam todos os 

meses na internet. Eles não se diferem apenas pelo tipo de mídia trabalhada ou a 

temática envolvida, mas também pelo próprio uso que é feito pelos usuários, onde 

um determinado site pode ser utilizado, por exemplo, para falar mais com os 

contatos de trabalho e em outro site construir uma rede de amigos. Em seu estudo 

sobre essas redes, Recuero pontua sobre esses diferentes usos: 

 

Outro elemento importante para o estudo das redes sociais na internet é a 

percepção que os diversos sites de redes sociais não necessariamente 

representam redes independentes entre si. Com frequência, um mesmo ator 

social pode utilizar diversos sites de rede social com diferentes objetivos 

(RECUERO, 2009, p. 105). 

 

Para a autora, esses usos distintos acarretam também uma fragmentação do 

capital social que é gerado dentro dessas redes. Recuero afirma que "os sites de 

redes sociais atuariam em planos de sociabilidade, proporcionando que um ator 

utilize os diversos suportes para construir redes sociais com focos em tipos 

diferentes de capital social" (pg. 106). Trabalharemos, no entanto, em uma 

abordagem quase que oposta a esta. A de que mesmo os usos distintos seriam 

utilizados com o enfoque em um mesmo capital social. 

Boyd e Ellison (2007) trabalham dois elementos em suas categorizações 

aos sites de redes sociais. O primeiro é a apropriação, ou um sistema utilizado 

para manter e dar sentido as redes; e a estrutura, que tem em seu foco a exposição 

pública da rede dos atores. Sites como o Orkut e o Facebook tem muita de sua 

movimentação realizada em torno da lista de amigos, onde um usuário pode ver as 

conexões com outros, assim como identificar quais as conexões são em comum. 

Muitas das comunidades são construídas com base nessas relações de terceiros e 

isso afeta, também, no que diz respeito as aglomerações impulsionadas pela 

música. 

No caso do uso da revista Bizz como inspiração para uma comunidade, por 

exemplo, percebemos a existência de dois grupos com o mesmo nome no 

Facebook. A primeira comunidade é aberta a participação de qualquer usuário e 

seu conteúdo é, por consequência, atualizado com mais frequência. 
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Sãoperceptíveis também muitas publicações com a intenção de propaganda, seja 

de músicos expondo seus novos trabalhos, seja de produtores de eventos 

divulgando suas agendas em suas respectivas cidades. Existe menos interação e 

debate também, numa espécie de coexistência mais branda onde os demais 

usuários se resumem a poucos comentários curtos sobre o que é dito por outros. 

A segunda comunidade da Bizz é fechada e restrita a membros 

convidados. Uma diferença já evidente está na quantidade de membros. A 

comunidade aberta acumula mais de 2 mil pessoas, enquanto a fechada agrega 

cerca de 300 pessoas. Evidentemente, foi percebido que seus usuários tem muito 

mais conexões em comum que a comunidade aberta. Observando os perfis 

individuais, identificou-se então ainda mais colaboradores da finada revista assim 

como colaboradores atuais das principais revistas e sites em atividade falando 

sobre música. Uma diferença entre as duas comunidades, entretanto, desperta 

muito mais atenção: a quantidade e o tamanho dos textos nos comentários 

ultrapassam o das postagens originais. 

As regras de convivência aparecem com certa naturalidade, sem que 

precisem ser verbalizadas ou publicadas nesses ambientes fechados. Como explica 

Spyer: 

 

Na colaboração em grupos fechados costuma ser mais eficaz o filtro a partir 

da definição de regras de procedimento - a ‘NETIQUETA’ ou eitqueta usada 

em ambientes virtuais sociais. Os participantes aprendem o que, quando, 

onde e de que maneira falar. Como o grupo é formado por pessoas pré-

selecionadas, a participação geralmente é menor e fica mais fácil definir e 

cobrar obediência e regras como, por exemplo, não publicar ofensas pela 

ferramenta. Nos grupos abertos, dependendo da quantidade de envolvidos, as 

soluções mais eficazes incluem a participação do moderador ou usam 

soluções tecnológicas para filtrar o urído da comunicação (SPYER, 2007, p. 

85-86). 

 

Mapeando os caminhos percorridos por esses usuários na rede, em parte 

pela integração permitida atualmente pelos serviços, percebe-se também uma 

repetição - literal ou não - do conteúdo que é publicado em comunidades do 

Facebook no serviço de microblog Twitter. Um site de rede social onde a criação 

do perfil está em segundo plano, em favor da manutenção do mesmo a partir de 

frases curtas e a relação entre seguir outros usuários. A relação não precisa ser 
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unilateral e escolher seguir uma pessoa não demanda necessariamente a 

autorização da mesma, nem a necessidade que a mesma siga de volta o outro 

usuário. 

O Twitter é uma linha do tempo continua das atualizações desses textos 

curtos, com até 140 caracteres, de seus usuários. Apesar de aparentar uma 

fragmentação em excesso, inclusive sem contar com comunidades ou 

funcionalidades voltadas para promover ainda mais encontros de seus usuários, o 

site oferece uma possibilidade de agregar conteúdo de forma espontânea através 

de palavras chaves (sendo hashtags o termo universal do site). Onde um 

determinado recorte de assunto pode ser dado ao que está sendo publicado. Na 

música, é utilizado com frequência as hashtags com nomes de artistas, de gêneros 

e de eventos ao vivo. 

Apesar de sites como o Facebook e Twitter evidenciarem um diálogo 

descentralizado na rede, essas funções não são inéditas. Muito do que acontece 

nesses ambientes remete a um comportamento que começa a se desenvolver nas já 

comentadas listas de e-mail e também, menos populares no Brasil, os murais de 

recados (bulletin boards) dos fóruns. Onde uma temática central orienta os rumos 

do que será discutido por seus usuários, que atendem regras de sociabilização 

definidas de forma espontânea e, muitas vezes, com o conteúdo publicado 

passando pelo crivo de um moderador, ou seja, com acesso restrito. Sobre a 

dinâmica, Spyer traz a comparação entre os modelos: 

 

Por meio dessas ferramentas, populares entre entusiastas da computação já no 

início dos anos 1980 nos Estados Unidos e em alguns países europeus, 

usuários assinavam as listas para trocar mensagens a respeito de tópicos 

específicos. O conteúdo enviado por uma pessoa chegava a todos os 

participantes que podiam, também responder a todos eles (SPYER, 2007, p. 

47). 

 

A diferença dessa prática no contexto atual está em uma espécie de 

sinergia maior entre o uso que é dado as redes. Talvez pelo detalhamento exigido 

na criação dos perfis, no simbolismo por trás das ações de “adicionar como 

amigo” ou solicitar a participação em uma comunidade, cria-se uma forma de 

relação afetiva distinta, como detalha Lemos &Lévy: 
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Atualizando o debate, podemos dizer que, com as comunidades virtuais e as 

atuais redes sociais do ciberespaço, seus membros compartilham um espaço 

telemático e simbólico (mensagens instantâneas, blogs, softwares sociais, 

microblogs, websites) mantendo certa permanência temporal e fazendo com 

que seus participantes sintam-se parte de um agrupamento de tipo 

comunitário, diferentemente de outros que podem se dar no mesmo espaço 

telemático sem, no entanto, guardarem qualquer vínculo afetivo e/ou 

temporal (LEMOS & LÉVY, 2010, p. 102) 

 

Esse raciocínio parte para uma definição que é apresentada pelos mesmos 

autores sobre a categorização das relações sociais a partir desses sites. O que 

difere do já apresentado até então é que as categorias partem muito mais de um 

uso social que é feito sobre as diversas ferramentas, que do propósito que é 

apresentado pelo próprio desenvolvedor da ferramenta. O uso desses sites, afinal, 

se dá de forma espontânea e sem muita alternativa ao controle. O que um site 

como o Facebook pode representar para um usuário - a oportunidade de estar em 

contato com a família em outro estado, reencontrar amigos de infância - pode não 

significar para outro, que terá suas próprias finalidades - contatos de trabalho, 

monitoramento de marcas e ações, etc. 

As categorias apresentadas pro Lemos &Lévy dizem das relações que são 

comunitárias e das não comunitárias, sendo a diferença justamente um sentimento 

expresso de uma afinidade delimitada por um território simbólico. Trata-se da 

formação tanto de uma nova esfera pública quanto de uma nova esfera política, e 

suas respectivas interações. E assim como em suas contrapartidas que se 

desenvolveram em um mundo sem internet, está em jogo uma disputa por capital 

simbólico com potencial legitimador de determinadas práticas culturais.  

É interessante essa perspectiva da sinergia entre esses que são chamados 

de softwares sociais - termo popularizado por Clay Shirky, em 2002, sobre sites e 

serviços que utilizam tecnologias da informação para potencializar as relações em 

grupo34 - como é caso do Facebook e Twitter, além de outros e já citados e 

exemplificados sites. Principalmente em um contexto de rápidas mudanças, isso 

pode significar que é preciso ter uma observação mais cuidadosa sobre um campo 

                                                           
34

 Shirky é conhecido por suas pesquisas sobre sites colaborativos, como a Wikpedia. O termo foi apresentado na conferência Social 

Software Summit. 
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macro, que envolve as práticas, em favor de um micro, que observaria o uso de 

cada site. 

No que tanje os interesses da pesquisa apresentada nesta tese, isso 

significa que um olhar investigativo para uma nova crítica musical em direção as 

redes sociais é um olhar maior sobre seus usos que pelas ferramentas em voga no 

momento. Desde já, descartar qualquer margem de interpretação de que uma nova 

crítica esteja no Facebook, no Twitter, Orkut ou qualquer outra rede que venha a 

surgir na internet, mas sim na construção de uma comunidade impulsionada por 

essas ferramentas, dialogando entre diferentes serviços prestados. Algo possível 

visto que a relação entre os usuários dessas redes evidencia uma superação da 

plataforma, estando os mesmos conectados a partir de diversos serviços distintos, 

mas com a mesma finalidade. 

Isso é algo presente na perspectiva apresentada por Lemos &Lévy, ao falar 

do potencial da construção de uma inteligência coletiva: 

 

Podemos dizer que, em um futuro não tão longínquo, as comunidades que 

terão definido melhor nossa identidade serão as nações de signos, as “nações 

virtuais”, as famílias do espírito, isto é, as comunidades de eleição que 

adotaremos, talvez, depois de ter experimentado várias a fim de escolher 

aquela que melhor nos convém (LEMOS & LÉVY, 2010, p. 113). 

 

Evidente que essas mudanças não acontecem a partir de uma perspectiva 

de zero absoluto. Toda transformação de uma prática social é parte de um 

processo contínuo e, olhar para comunidades formadas em torno de uma temática 

como uma revista de música é um ponto de partida mais natural. Assim como 

seria, em uma primeira perspectiva, observar os blogs de música e o 

comportamento das revistas especializadas na internet para identificar uma nova 

crítica de forma mais rápida. Mas com o já evidenciado potencial do conteúdo 

criado pelo usuário, outras comunidades também despertam atenção de 

observação. 

É o caso da comunidade “Metal-PE” que agrega headbangers - como são 

chamados os fãs do gênero heavy metal - com uma delimitação geográfica, do 

estado de Pernambuco. Temos uma segunda perspectiva que não traz em seu mote 

termos associados a crítica ou ao jornalismo cultural, o que poderia por sua vez 
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entrar como fator influenciador do comportamento e da netiqueta de seus 

usuários. A comunidade é fechada para usuários convidados e está com a opção 

de não listada, o que significa que não aparece em resultados de buscas 

apresentados pelo Facebook. Não existe a opção de descobrir, de alguma forma, o 

grupo no site. 

A comunidade Metal PE agrega em média 640 membros, entre eles 

jornalistas e críticos especializados em escrever sobre o gênero em revistas e 

jornais. Também estão presentes, em uma proporção maior, músicos e artistas do 

estado, produtores de eventos e, por fim, usuários que se declaram apenas como 

público consumidor de discos e shows, seja na capital ou mesmo em outros 

estados. Ao contrário do grupo da revista Bizz, este apresenta uma regra de 

netiqueta em sua descrição geral, que diz, em tom bem humorado: “grupo criado 

para discussão e divulgação da cena metal e afins em Pernambuco. Não é um 

espaço para criancices e agressões gratuitas. Portanto, vacilou, pé na bunda!”. 

Apesar da descrição e da demarcação geográfica no título, as publicações 

presentes na comunidade Metal-PE não estão restritas a produção do estado de 

Pernambuco. Seus membros participam compartilhando conteúdo, quase sempre 

em vídeo, de bandas de todo o mundo. Sejam videoclipes, documentários, trechos 

de filmes ou links de sites que tratem do assunto. Assim como a comunidade 

fechada para convidados da revista Bizz, percebe-se uma atuação muito maior nos 

comentários de cada postagem, que costumam exceder em tamanho os próprios 

textos que originam o debate. Muitas vezes, esses se limitando a apenas indicar 

um link para um vídeo. 

Esse não é um comportamento intenso, mas pontual, presente em ambas as 

comunidades. E, como foi dito anteriormente, se repete em outros softwares 

sociais de forma sistematizada. Foi dito anteriormente que uma nova crítica talvez 

não opere a partir de funções do que seria uma velha crítica, mas em um momento 

de transição vão existir diversos pontos de interseção. Como a sugestão de Frith 

sobre a criação de uma comunidade de conhecimento; ou a de Braga da tensão de 

produções culturais na cidade.  

Antes de entrar em qualquer debate referente a disputa por capital social, 

simbólico ou mesmo econômico por trás dessas ideias, faz-se necessário primeiro 
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afastar um pouco o campo de observação sobre o constitui a base desses 

softwares, que são as redes sociais, sejam elas online ou offline. E, em sequência, 

aproximar em mais detalhe para o entendimento sobre a constituição dos agentes 

dessa rede e como esses conceitos podem ajudar na construção desse raciocínio 

em torno de uma nova crítica. Principalmente no contexto de rápida mudanças, 

em que um site como o Facebook e Twitter possa vir ou não deixar de existir ou 

simplesmente perder a relevância para outro serviço da vez. 

Falamos aqui dos sites de redes sociais, mas entre os paralelos já possíveis 

de serem traçados, fica evidente que esses não são os equivalentes as tradicionais 

publicações da crítica cultural e musical. Não podemos delimitar mudanças que 

sejam de fato significativas com uma acertiva como “a crítica do Facebook” ou “a 

crítica do twitter”, mesmo que seja numa perspectiva desafiadora como “a crítica 

no youtube” ou site que use algum outro conteúdo não textual. Estamos em busca 

do discurso crítico, do novo crítico, e da nova crítica que surge a partir de suas 

ações na rede. Independente de formato, da mesma forma que o crítico tradicional 

segue fazendo a crítica tradicional em novos suportes.  

4.2. Redes sociais online e offline 

Falamos em sites de redes sociais e como eles promovem uma integração 

maior entre usuários participantes de uma comunicação mediada por 

computadores. Mas essas relações são anteriores não apenas a internet, como aos 

próprios computadores. Como já foi dito aqui, as redes sociais inclusive figuram 

como uma metáfora ideal para a noção construída sobre cadeia produtiva da 

música em seu sentido mais engajado e afetivo possível. E, por esse mesmo 

motivo, uma desconstrução mais detalhada de suas teorias podem ajudar inclusive 

na compreensão da relação entre seus agentes.  

Trata-se de um complexo sistema que surge a partir das relações criadas e 

mantidas entre as mais variadas pessoas em diversos contextos sociais. Recuero 

afirma que "a relação é considerada a unidade básica de análise em uma rede 

social" (pg. 37). Essas relações são parte natural de nosso cotidiano, muitas vezes 

sendo construídos sem um propósito específico, tanto que o conteúdo não é um 
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ponto fundamental em uma primeira observação do que constitui essas relações, 

como também afirma a autora: 

 

A ideia de relação social é independente do seu conteúdo. O conteúdo de uma 

ou várias interações auxilia a definir o tipo de relação social que existe entre 

dois integrantes. Do mesmo modo, a interação também possui conteúdo, mas 

é diferente deste. O conteúdo constitui-se naquilo que é trocado através das 

trocas das mensagens e auxilia a definir a relação. Mas não se confunde com 

ela, que pode ter conteúdos variados (RECUERO, 2009, p. 37) 

 

Podemos então ter a música como palavra-chave que define uma rede 

social e seus atores, mas que não necessariamente direciona ou especifica suas 

trocas simbólicas. Duas pessoas podem estar conectadas por serem agentes ativos 

desse campo, mas não necessariamente vão interagir de forma positiva e amigável 

com base neste único ponto. Essa é uma perspectiva que ajuda a relativizar a 

característica militante apresentada na cadeia produtiva da música. Os limites 

dessa militância são medidos, portanto, pela complexidade da relação social. Para 

entender essas relações, precisamos entender os dois elementos centrais que 

definem uma rede social, que são seus atores e as conexões que eles mantêm na 

rede. 

Um ator na rede não precisa ser, necessariamente, representado por um 

indivíduo. Nos gráficos que constitui uma rede social, eles são visualizados como 

laços conectados por relações sociais. Esses laços podem ser, por exemplo, 

instituições, marcas ou outras formas de representação social. É mais comum, 

entretanto, que uma instituição demarque os limites de uma rede (por exemplo, os 

funcionários de uma empresa. E essa rede entenderia os relacionamentos entre 

esses funcionários). Mas o gráfico da rede pode ser percebido como um fractal, 

sem começo ou fim e, se aproximando mais ou menos sua visão, um laço pode se 

desenvolver em vários novos laços (seguindo o exemplo, a empresa sendo vista 

especificamente a partir de seus funcionários). 

Uma diferença fundamental entre as redes sociais offline e as mediadas 

por computadores é que o ator passa a ser uma representação de um indivíduo (ou 

representação de uma instituição). Essa representação caracteriza um primeiro 

desejo de se integrar e fazer parte de uma rede. Algo que não é uma opção nas 
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redes tradicionais. Por mais que sites como o Facebook forneçam opções extensas 

e complexas para a construção de um perfil - uma das modalidades de 

representações - essa é uma ação que pode tomar forma, por exemplo, a partir de 

um endereço de e-mail. É comum encontrar endereços de e-mails que fazem 

referência a características pessoas, como cor da pele, do cabelo, ou mesmo a uma 

subcultura específica.  

Uma possibilidade tão simples que evidencia que essa representação nem 

sempre acontece de forma literal. Surgiu de forma espontânea no site de 

relacionamentos Orkut uma paródia com as possibilidades, através da comunidade 

“Eu menti no meu perfil”, que reúne cerca de 700 membros. A representação pode 

suprimir alguma informação pessoal ou mesmo inventar alguma inexistente, além 

dos casos onde se cria um perfil inteiramente falso. Alguns sites, como o Twitter, 

oferecem inclusive uma ferramenta de verificação de autenticidade em caso de 

celebridades para evitar que esse tipo ato ocorra.  

No mundo offline, construir laços em uma rede social é uma ação 

complexa. Demanda contexto, convivência e interesse, entre outros esforços que 

podem, em último caso, ainda não serem correspondidos. A relação na 

contrapartida online opera em outra dinâmica, com outra relação de tempo e 

dispositivos de proximidades que, ainda assim, constituem uma rede. Como, por 

exemplo, na ação de adicionar e aceitar outro perfil como amigo, ainda que o 

categorizando em áreas específicas. Alex Primo apresenta dois caminhos 

principais que podemos encaixar essas interações: 

 

Interação mútua é aquela caracterizada por relações interdependentes e 

processos de negociação, em que cada interagente participa da construção 

inventiva e cooperada da relação, afetando-se mutuamente; já a interação 

reativa é limitada por relações determinísticas de estímulo e resposta 

(PRIMO, 2003, p. 61). 

 

Na rede, as interações reativas já não fazem mais parte do que representa 

com maior intensidade os softwares sociais. Se levarmos em conta que ações 

aparentemente simples - como o clicar de uma opção “adicionar” a um perfil - 

demanda processos de negociação, então cabe dizer que os laços sociais na rede 

demandam definições próprias. Temos uma relação de proximidade que é 
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aparente, ao encontrar um terceiro na relação de contatos de uma determinada 

pessoa e o que opera, de fato, por trás dessa presença. Principalmente em casos 

como o Twitter, onde seguir um perfil é uma algo que não demanda, num 

primeiro momento, moderação. 

Os laços, segundo definição de Wellman, dizem respeito a determinadas 

padronizações nas relações sociais: 

 

Laços consistem em uma ou mais relações específicas, tais como 

proximidade, contato frequente, fluxos de informação, conflitos ou suporte 

emocional. A interconexão destes laços canaliza recursos para localizações 

específicas na estrutura dos sistemas sociais. Os padrões destas relações - a 

estrutura da rede social - organiza os sistemas de troca, controle, dependência 

e conflito (WELLMAN, 2001, p. 7). 

 

Recuero (2009, p. 40) lembra que, na comunicação mediada por 

computador, nem toda relação social se estabelece através de diálogos. E, como 

Primo também explica, as vezes acontece de forma unilateral. Com base nisto, a 

autora propõe suas próprias topologias para as relações sociais em uma rede. 

Chama de laço associativo aquele que tem uma interação reativa, como decidir ser 

amigo de alguém em um site de relacionamentos. Enquanto os laços dialógicos 

são caracterizados pela interação mútua, como um bate papo online ou a troca de 

recados em softwares sociais como o Orkut e Facebook. 

Essas abordagens favorecem um raciocínio de que os sites de redes sociais 

podem ser percebidos como um ambiente para crítica musical, ou mesmo cultural 

como um todo. É uma lógica que se reforça através de diálogos, mas um tipo 

diferente de diálogo. A força de um determinado agente na rede, de certo modo, se 

mede em uma lógica similar a da comunicação de massa, visto que ele não precisa 

ter uma resposta direta a cada um de seus seguidores. Os hubs, termo usado 

comumente para determinar perfis como muitas conexões em alguma rede social, 

funcionam como formadores de opinião. Muito, como afirma Primo (2009), em 

reconhecimento de suas próprias conexões, “sendo assim, as informações que os 

hubs transmitem são frutos de uma filtragem prévia”. 

Scott (2000), em sua contribuição para as configurações das redes sociais, 

fala de um aspecto importante nesse ponto, que é a centralidade. Segundo o autor, 
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determinados nós na rede são centrais devido o grau de conexão que mantém com 

outros nós, tornando-se, portanto, um ponte de conexão entre diversas redes 

distintas. Ainda segundo o autor, uma medida do grau de intermediação de um 

determinado nó pode indicar quais agentes da rede têm um poder de espalhar mais 

informações em mais redes distintas. Diferente de outro termo, que ele apresente 

como sendo a centralização, ou a capacidade que um nó tem de formar ou 

aumentar diversas redes. 

O estudo dessas proximidades traz uma perspectiva interessante. Lemos & 

Santaella (2009) falam da formação de redes integradas - que chamam de redes 

3.0 - e a partir de dispositivos como o da centralidade, percebe-se que a 

informação no contexto online persegue caminhos além dos limites de um 

determinado software social. As autoras chamam atenção ainda pelo fato de que 

determinados fluxos contínuos de informação, proporcionado por sites como o 

Twitter, ganham dimensão quando adotam um caráter de conversação pessoal e 

emocional. Afinal, cada publicação de um usuário estará presente no fluxo de 

diversos usuários. 

Lemos & Santaella lançam, a partir desse raciocínio, a proposta do usuário 

como “designer artesanal de ideias” e que essa participação ativa contribui para a 

construção de uma coletividade - tal qual o sentimento comunitário que Lemos 

(2002) afirma ter sido despertado na pós-modernidade. Temos, então, um ponto 

de encontro com as ideias apresentadas sobre a crítica e sua função de fazer a 

manutenção de uma comunidade de conhecimento. Essa comunidade, se usarmos 

as redes sociais como metáfora ou mesmo sinônimo para essas conexões, se 

constitui a partir de um ponto de encontro - um não lugar - definido pelos laços 

sociais dos hubs na cadeia produtiva da música.  

Um ponto chave está na percepção de que o fluxo de informações é 

integrado e não apenas resumido ao mural do site Facebook ou a linha do tempo 

do site Twitter. Esses dois pontos dizem respeito a dinâmica da interface de 

usuário de ambos os sites, onde é possível visualizar as atualizações de todos os 

contatos a partir de uma apresentação que é ora cronológica - caso do Twitter - ora 

pautado pela importância de determinados comentários - caso do Facebook - a 

partir ações como comentários, compartilhamentos de conteúdo ou curtidas, uma 
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opção simples e direta que o Facebook oferece ao seu usuário para que este afirme 

um grau mínimo de interesse pelo conteúdo de terceiros. O usuário tem uma visão 

expandida desse fluxo. 

Isso significa dizer que, no que diz respeito a percepção de uma nova 

crítica, os softwares sociais e demais sites de redes sociais são um ponto 

importante, mas que não podem ser limitadores a este processo. A cadeia 

produtiva - ou a rede social - da música amarra seus laços a partir da percepção de 

seus atores às ações de terceiros. Sites como o Facebook, YouTube, Twitter e 

ferramentas como os blogs são complementares - e não os limites - a esses 

contextos. Um fã de música, que procura estar informado sobre música, no 

contexto atual proporcionado pela internet não vá legitimar um veículo, mas sim 

diversas movimentações em torno do produto musical. A publicação no blog, o 

comentário na comunidade do Facebook, no Twitter, etc. 

Sendo assim, mesmo com as afirmações de diversos autores apresentadas 

neste tópico referentes a importância das relações sociais para a construção de 

uma rede, a percepção de uma nova crítica está em algo mais básico no debate: a 

figura do crítico. Se uma nova crítica nas redes sociais está além dos limites do 

Facebook e pode ser percebido coletivamente por integrantes deste contexto 

específico, então é fundamental trazer a tona problematização que a internet traz 

para este caso. Afinal, o crítico, seja de música ou de qualquer outra forma de 

produção cultural e entretenimento, durante muito tempo, tem sido legitimado 

primeiro pelo local onde publica seus textos para, mais tarde, ser pelo seu próprio 

trabalho.  

Seja em textos de divulgação de artistas lançados pela própria indústria e 

seus departamentos de promoção, seja nos debates promovidos em fóruns e 

encontros onde a música é um tema central, expressões como “a crítica do jornal” 

ou da revista, site, etc; tem antecedido argumentos com considerável frequencia. 

O fato é que temos hoje instituições, mesmo os menores jornais diários em 

circulação em capitais menos expressivas política e economicamente do país, que 

a partir de seu potencial agendador conseguem legitimar o crítico sem muito 

esforço. A cadeia produtiva da música reforça isso em muitas de suas ações, como 

os já citados textos de divulgação e nos trabalhos de relações públicas com a 
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imprensa. Com os envios de discos a redação dos jornais, os convites para 

cobertura de eventos, que não endereçados a um crítico específico, mas ao 

veículo. 

Temos uma série de pistas apresentadas até então sobre uma nova crítica 

de música, mas para que essas se consolidem em algo concreto a figura do crítico 

precisa funcionar também como um hub na rede, independente do site que esteja 

sendo apresentado. Precisa ser um elemento centralizador, mesmo que não esteja 

participando de diálogos multilaterais com outros agentes. Que seu discurso seja 

percebido, mesmo que fragmentado a partir de sua presença em diversos 

dispositivos. Para tanto, vamos agora analisar algumas questões referentes a 

construção de uma identidade na rede. E como os estudos das redes sociais na 

internet podem contribuir para a compreensão e percepção da identidade de um 

crítico que consiga superar, por exemplo, a fácil legitimação ligeira que seria 

creditada a um veículo de comunicação tradicional. 

Como afirma Lemos & Lévy (2010), a transformação da opinião da esfera 

pública é consequência direta da cibercultura. Segundo os autores: 

 

A transformação da esfera midiática pela liberação da palavra se dá com o 

surgimento de funções comunicativas pós-massivas que permitem a qualquer 

pessoa, e não apenas empresas de comunicação, consumir, produzir e 

distribuir informação sob qualquer formato em tempo real e para qualquer 

lugar do mundo sem ter de movimentar grandes volumes financeiros ou ter 

de pedir concessão a quem quer que seja. [...] Surgem novas mediações e 

novos agentes, criando tensões políticas que atingem o centro da pólis em sua 

dimensão nacional e global (LEMOS & LÉVY, 2010, p. 25) 

4.3. Construção da identidade na rede 

 

Falamos anteriormente sobre como a identidade ganha novo sentido nos 

sites de redes sociais na internet. Passam a ser uma representação de sua 

contrapartida da vida real, com uma considerável margem para auto-

interpretações do que seria, de fato, representativo de uma determinada 

identidade. Um indivíduo pode escolher enaltecer ou rebaixar características 

físicas, sociais e econômicas quando renasce na rede. Pode escolher simplesmente 
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mentir, ser outra pessoa. O avatar, termo usado para delinear uma identidade 

virtual está sujeito apenas aos limites da criatividade de seu autor.  

Um entendimento comum evidenciado pelos estudos das redes sociais na 

internet diz respeito justamente as ferramentas de criação de um perfil. Muitos 

desses sites, no momento de cadastro, pedem que o usuário liste algumas 

informações básicas que, por sua vez, ajudaram a classificar e direcionar 

publicidade específica para um público de nicho. No entanto, existe uma 

perspectiva limitante nessa observação no que diz respeito a percepção que uma 

determinada identidade estaria restrita ao site em que foi construído, de forma 

isolada de outros contextos. 

Antes mesmos da popularização de softwares sociais, como já foi 

apontado anteriormente, a construção de uma identidade na rede pode tomar 

forma a partir de diversos dispositivos. Döring fala, por exemplo, das páginas 

pessoais. Exemplo bastante popular antes dos blogs. As páginas pessoais 

constituem-se de endereços na internet com informações específicas e exclusivas 

sobre uma determinada pessoa. Pode ter tantas finalidades quanto desejar o autor 

da página, seja profissional, pessoal, etc. As primeiras páginas pessoais, 

construídas como recursos mais simples, se limitavam a exibir fotos, textos e 

canais de contato como e-mail e telefone, sem muitos recursos visuais a seu 

dispor. Como afirma Döring: 

 

O comum aos conceitos de 'identidade cultural', 'identidade narrativa', 'self 

múltiplo', 'self dinâmico' e 'self dialógico' é o foco da construtividade, 

mudança e diversidade. Precisamente os aspectos que são encontrados nas 

páginas pessoais. A página pessoal está sempre 'em construção', pode ser 

regularmente atualizada para refletir as últimas configurações do indivíduo 

(DÖRING, 2002) 

 

Na internet os blogs surgem como uma forma mais complexa de sites 

pessoais. A ferramenta permite não apenas uma construção de sites sem 

conhecimento prévio de programação na linguagem HTML, que utilizada para 

construir páginas na web, com uma atualização mais dinâmica dos mesmo. 

Quando os blogs se popularizam, a partir do ano 2000, a presença de identidades 

mais complexas na rede é impulsionada. Serviços de catalogo, como o site 
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Technorati, registraram no ano de 2007 cerca de 112 bilhões de blogs em 

atividade na rede. Recuero estende a afirmação de Döring não apenas aos blogs, 

mas a outros sites, com uma referência explicita ao conceito de mass-self-

communication (Castells, 2007). 

 

Um ator, assim, pode ser representado por um weblog, por um fotolog, por 

um twitter ou mesmo por um perfil no Orkut. E, mesmo assim, essas 

ferramentas podem apresentar um único nó (como um weblog, por exemplo), 

que é mantido por vários atores (um grupo de autores do mesmo blog 

coletivo) (CASTELLS, 2007, p. 25). 

 

A partir daí surge o raciocínio que a representação de um ator na rede 

trata-se da construção e manutenção contínua de um local de fala na rede. Lemos 

(2002) tem a percepção de como esses espaços ganham sentido a partir de uma 

“narração do eu”, o que implica dizer que essa a formação dessas identidades e a 

legitimação desses autores é um processo contínuo. Não basta um preenchimento 

de formulário com pontos indicativos para se formar um perfil. O mesmo vai 

passar pelo filtro de outros atores, que darão sentido ou não aquela determinada 

construção. Neste ponto, as relações discutidas anteriormente têm seu impacto na 

formação das identidades. 

Fica evidente também a ausência de uma relação entre público e privado 

na construção desses atores. Se é a partir de diálogos que a identidade se legitima, 

então a ação de optar por uma presença na rede é muito mais complexa do que 

parece. É preciso escolher ser visto, mas para se tornar de fato um ator nas redes 

sociais na internet é preciso escolher também interagir. Não existem muitas 

possibilidades de controle sobre o resultado dessa interação. Um perfil falso pode 

rapidamente ser desacreditado, perdendo sua razão de ser, como pode ter um 

desdobramento na vida offline. Em setembro de 2012 uma mãe norte-americana 

chegou a acreditar que seu filho estava morto devido um perfil falso no 

Facebook35. 

Segundo Yu, Yan e Cheng (2001), cada ator tem muita informação sobre 

sua situação, mas não tem informação sobre outras situações. Para reduzir a 

                                                           
35Disponível em <http://www.dailymail.co.uk/news/article-2203108/Mothers-outrage-finding-hoax-memorials-dead-son-7-Facebook-alive-

well.html> - Acessado em setembro de 2012 

http://www.dailymail.co.uk/news/article-2203108/Mothers-outrage-finding-hoax-memorials-dead-son-7-Facebook-alive-well.html
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2203108/Mothers-outrage-finding-hoax-memorials-dead-son-7-Facebook-alive-well.html
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incerteza e consolidar a parceria, os atores precisam ter mais informações 

confiáveis de seus parceiros. Ainda segundo Dixon (2000), os atores em uma 

determinada rede social precisam de condições que beneficiem a troca e partilha 

de conhecimento entre si. Ainda segundo a autora, as pessoas sentem-se 

valorizadas quando há interesse de conhecer sobre sua expertise. Temos, portanto, 

um cenário que é favorável para trocas simbólicas de capital social, o que permite 

a identificação de dispositivos da crítica musical nesse contexto. 

Santaella (2007) percebe nesse contexto uma espécie de processo 

caleidoscópico, onde a subjetividade dos indivíduos se mescla à 

“hipersubjetividade de infinitos textos” os quais nos levam de um nó a outro, 

multiplicando as informações em uma trajetória livre e sem predefinição. 

Temos, então, nos sites de redes sociais um caráter de apropriação muito 

forte. O uso específico de cada site só ganha sua real dimensão a partir de uma re-

significação dada pelo usuário. Construir um perfil a partir de formulários padrões 

é um passo ainda embrionário em todo esse processo, que pode afetar a própria 

rede como um todo. Um exemplo simples e dentro do campo da música está no 

MySpace, site criado originalmente com a finalidade de promover 

relacionamentos entre adolescentes, mas foi apropriado com finalidades de 

divulgação musical. Outros, mais complexos, está na programação descontínua 

apresentada nos canais de vídeo do YouTube. 

No princípio, os dispositivos de redes sociais presentes no site eram mais 

burocráticos e diziam respeito a ação padrão dos softwares sociais do ser ou não 

amigo de outro perfil. Com o tempo, ganhou o sentido de assinatura de um canal, 

que, mais tarde, se integrou as televisões chamadas de smartTV com acesso a 

internet. A partir do uso tanto de quem cria conteúdo, quanto de quem o consome, 

o YouTube passou por um turbilhão de re-significações até chegar no estágio 

atual onde figura lado a lado de uma cartela tradicional de canais de broadcast no 

aparelho de TV. Isso sem mencionar ainda os outros usos, como os canais que se 

transformaram em rádios, criando listas de reprodução onde o conteúdo em vídeo 

pouco importa, apenas seu áudio. 

O fato de o sujeito ser processual faz com que ele também se fragmente e 

possua múltiplos laços de atuação e interesse, compartilhando distintos focos de 
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atenção. Esta é uma das características que Stuart Hall (2006) atribui à 

contemporaneidade, já que “passamos a ser confrontados por uma multiplicidade 

desconcertante e cambiante de identidades possíveis, com cada uma das quais 

poderíamos nos identificar- ao menos temporariamente”. Estas expressões de 

identidade são também acompanhadas pelo movimento de apropriação da 

tecnologia social no ciberespaço configurando um movimento de multiplicidade e 

pequenos grupos cujas vozes se conectam em ações sociais.  

Com essa perspectiva em mente, torna-se necessário pontuar que a 

dimensão do indivíduo é muito maior do que comporta sua representação em um 

único site. E, portanto, não pode ser observado de forma restritiva como tem sido 

apresentado em outros estudos das redes sociais. O blog não é uma representação 

do ator, assim como um perfil no Facebook também não é. São fragmentos de 

uma representação do ator, que figura como uma espécie de guarda-chuva de 

ações pontuais na rede. Fragmentos da construção de um discurso que, este sim, 

quando percebido em sua dimensão coletiva, constitui a nossa percepção de um 

ator.  

Isso dá conta, inclusive, de uma aparente necessidade do usuário da rede 

em estar presente em diversos serviços distintos. Apesar de uma pluralidade de 

ofertas, muitos desses softwares sociais surgem com propostas similares, ou 

mesmo com propostas de oferecer um serviço a partir da apropriação que foi dada 

por usuários a outros serviços. Isso aconteceu quando o aplicativo para celular 

Instagram, que promove uma rede social de fotografias, se popularizou e foi 

comprado pelo Facebook36. Diversos outros aplicativos com a mesma dinâmica e 

finalidade foram e continuam sendo lançados todos no rastro desse sucesso. 

É importante perceber que o uso acontece de uma forma convergente. 

Observando a troca de mensagens entre os usuários dos grupos Bizz e Metal PE 

no Facebook, faz-se referência constante a publicações dos mesmos usuários em 

sites como o Twitter, o Orkut e conteúdo também produzido por eles e publicados 

em sites como o YouTube e Flickr. Todas essas ações poderiam ser concentradas 

a partir das ferramentas ofertadas no Facebook, mas os usuários escolhem não 

seguir essa limitação. O mesmo vale para conteúdo publicado em blogs e sites 

                                                           
36

Disponível em <http://g1.globo.com/tecnologia/noticia/2012/09/instagram-cresceu-1179-apos-ser-comprado-pelo-Facebook-diz-

estudo.html> - Acessado em setembro de 2012 

http://g1.globo.com/tecnologia/noticia/2012/09/instagram-cresceu-1179-apos-ser-comprado-pelo-facebook-diz-estudo.html
http://g1.globo.com/tecnologia/noticia/2012/09/instagram-cresceu-1179-apos-ser-comprado-pelo-facebook-diz-estudo.html
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estáticos - sem atualização constante - na rede. A dimensão do autor, como 

falamos, é sempre muito maior. 

Temos nesse contexto alguns paralelos com as ideias já apresentadas sobre 

cadeia produtiva da música e das cenas musicais. É o indivíduo em transito que 

legitima sua participação em uma determinada cena. Algo que é produzido sem a 

percepção da conexão de diversos agentes tem um potencial agregador muito 

menor e, na metáfora das redes sociais, geraria laços muito mais frágeis entre os 

nós da rede. Se o capital social é o combustível dos atores, conquistados através 

do fortalecimento das relações, é preciso ser percebido que algo dito no Twitter 

pode e vai repercutir no Facebook, no YouTube, no Flickr e onde mais houverem 

manifestações dos usuários. 

Não podemos assumir que o ator na rede social está desconectado de 

outros contextos. Abordaremos, a seguir, sobre a lógica do capital social nas 

relações construídas nas redes. Desde já com a proposta em mente de que a 

construção de uma identidade acontece de forma fragmentada, mas é percebida a 

partir de lógicas unificadas pelos atores de uma rede que tenha um recorte muito 

específico, como é o caso das já citadas comunidades relativas a assuntos 

musicais.  

4.4. Capital Social e valor na crítica nas redes sociais 

 

As ideias existentes sobre capital social hoje são extensos e, por vezes, 

conflitantes. Entretanto, um ponto de encontro comum fala de uma relação de 

troca não material, com condições reguladoras das ações sociais. Bourdieu (1983), 

fala da existência de três formas de capital vigentes na sociedade: o econômico, 

mais tradicional e perceptível em nosso cotidiano; o cultural, relacionado tanto a 

produtos como a agregações sociais relacionados a cultura em uma visão mais 

clássica, e o social. Este, como foi dito, regulador de interações em uma 

determinada comunidade. Ainda segundo o autor, um quarto tipo de capital 

costura essas três instancias, chamado de capital simbólico.  

Dentre as outras diversas teorias que tratam do capital social, (Coleman, 

1988; Putnam, 2000; Siisiäinem, 2000; DeFilippis, 2001), a que é apresentada por 
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Bourdieu se destaca pela herança marxista ao fazer referência às disputas sociais. 

O conflito é uma força motriz desta forma de capital que, segundo o autor - outra 

perspectiva interessante - não pode ser possuída por um indivíduo. A proposta 

apresentada por Bourdieu também é interessante por ser uma das que mais fala 

dos interesses coletivos em favor do interesse do indivíduo. Por esses motivos, se 

torna uma referência forte procurada pelos paralelos das pesquisas sobre as redes 

sociais. 

 Seja na percepção de uma cadeia produtiva ou de uma rede social, o 

capital social é sempre tensionado por interesses maiores que podem ser 

percebidos de forma coletiva. É o que vai dar força a determinados laços na rede, 

seja a partir de trocas econômicas ou simbólicas entre seus agentes, criando uma 

relação intrínseca de prestigio que ecoa em demais agentes. O capital social é o 

que vai legitimar, por exemplo, os hubs, ou nós da rede que tem uma capacidade 

maior tanto de influenciar outros nós como de agregar demais agentes. Esse 

prestígio tem uma moderação pelos próprios usuários dos softwares sociais a 

partir de ações permitidas por essas ferramentas, como nos casos do 

compartilhamento do Facebook ou da re-publicação (retweet) do Twitter. 

Primo observa essas relações na afirmação a seguir: 

 

A medida que esse filtro se torna bastante seletivo, garantindo a qualidade 

das informações passadas, novos interagentes passam a confiar no que o hub 

publica. Em outras palavras, o capital social dos hubs cresce de forma 

recursiva. Quanto mais capital social... mais capital social. É o efeito ‘ricos 

ficam mais ricos’. As mensagens publicadas por hubs acabam ‘escorrendo’ 

para outros grupos a partir de retweets de pessoas que funcionam como 

pontes entre essas redes. Esses novos  leitores podem se interessar em 

conhecer os tweets de quem enviou aquela mensagem original, conferindo-

lhe novos seguidores no Twitter.” (PRIMO, 2009) 

 

A internet, devido suas plataformas e interfaces visuais, permite uma 

observação mais completa das relações formadas nas redes sociais. Mesmo assim, 

o recurso visual não é a única contrapartida, visto que em muitos casos é possível 

acompanhar em detalhes os diálogos assim como as categorizações de 

relacionamento que os usuários podem fazer ao informar, por exemplo, quem são 

seus familiares e seus colegas de trabalhos. Recuero aponta a possibilidade de 
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observar esses diálogos como fundamentais na compreensão do capital social pelo 

estudo das redes na internet. 

 

Para que se estude o capital social dessas redes, é preciso estudar não apenas 

suas relações, mas, igualmente, o conteúdo das mensagens que são trocadas 

através delas. [...] Isso porque ela trabalha o caráter estrutural do capital 

social, sua capacidade de transformação de acordo com a função e sua base 

na reciprocidade, que consideramos os elementos essenciais do conceito 

(RECUERO, 2009, p.50) 

 

A partir de mensagens, conseguimos ter uma percepção mais clara 

inclusive de determinadas categorizações sugeridas para o capital social. Como é 

o caso de Bertolini & Bravo (2001) 

 

a) relacional - que compreenderia a soma das relações, laços e trocas que 

conectam os indivíduos de uma determinada rede; b) normativo - que 

compreenderia as normas de comportamento de um determinado grupo e os 

valores deste grupo; c) cognitivo - que compreenderia a soma do 

conhecimento e das informações colocadas em comum por um determinado 

grupo; d) confiança no ambiente social - que compreenderia a confiança no 

comportamento de indivíduos em um determinado ambiente; e) institucional 

- que incluiria as instituições formais e informais, onde é possível conhecer 

as 'regras' da interação social, e onde o nível de cooperação e coordenação é 

bastante alto (BERTOLINI & BRAVO, 2001, p. 1-5) 

 

Recuero (2009) traz um exemplo que ilustra como a partir dessas 

categorizações podemos perceber que o capital social opera em diferentes níveis:  

 

Alguém que escreve no seu blog que está chateado porque teve um mau dia 

no trabalho e acha que sua vida está ruim invoca, de certa forma, o apoio dos 

comentaristas, que poderão manifestar-se de forma a fazer o blogueiro sentir-

se melhor. Já o segundo nível compreende valores que são acessados pela 

coletividade apenas, como a institucionalização. Imaginemos, por exemplo, 

que um grupo de atores que utilize um determinado canal de chat decide 

organizar um campeonato de futebol. Esse campeonato é resultado de um 

esforço coletivo e institucional, portanto, proveniente do capital social de 

segundo nível (RECUERO, 2009, p.51) 

 

Pensando no caso da música, essas relações de capital social também 

ficam evidentes em exemplos já bem estabelecidos. Em um ambiente tradicional, 

com as grandes gravadoras da indústria da música, os jornais e revistas, temos um 
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capital social institucional bastante dominante, que se encontra com a crítica a 

partir de uma lógica normativa. Já na internet, imperam as lógicas cognitivas e de 

confiança, em vista dos crescentes espaços com conteúdo que são criado por 

usuários e regulados por terceiros a partir de suas reações. Esse é um contexto 

bastante favorável para a percepção de uma nova crítica que também é mais livre 

de obrigações e relacionamentos institucionais. 

Podemos, desta forma, ter uma compreensão de que mesmo que as 

instancias institucionais padronizadas podem ser de alguma forma contornadas. 

Diálogos que surgem em sites como o Facebook e o Twitter têm um 

desprendimento muito maior, mesmo com o esforço da grande indústria em 

exercer algum controle nesses ambientes, como é o caso das empresas que pagam 

a celebridades para que elas falem de determinados assuntos ou marcas em seus 

perfis nos sites de redes sociais37. O capital social mesmo entre um ator com 

poucas conexões e um determinado hub, se consideramos a lógica de distribuição 

e circulação de bens de nicho, pode muitas vezes estar completamente de fora do 

campo de interesse dessas indústrias. E, ainda assim, constituir uma relação 

relevante entre laços sociais e o capital social gerado dentro daquele determinado 

contexto. 

O capital social é, de fato, fundamental para a compreensão das relações 

construídas nas redes sociais na internet. Entretanto, se levarmos em consideração 

que essas redes estão inseridas nos mais diferenciados contextos, como é caso 

desta tesa o da música e o da crítica musical, outras formas de capital também 

devem ser levadas em consideração em igual peso. Como é o caso do capital 

cultural e como seu simbolismo inclusive consegue determinar noções comerciais 

em determinados produtos que tenham algum tipo de circulação ativada a partir de 

seu consumo, como os discos e shows de uma forma geral. 

Desde já é interessante notar que essa relação entre capital social, cultura e 

as redes sociais é a mesma relação constituída a partir da crítica cultural. Temos 

um agente, o crítico, que a partir do capital social que agrega, seja a partir de 

instituições - o crítico do jornal - ou da reciprocidade de suas relações em um 

determinado contexto - o crítico da cena - consegue contribuir para o sempre tenso 

                                                           
37

Disponível em <http://celebridades.uol.com.br/noticias/ap/2011/11/03/celebridades-chegam-a-cobrar-10-mil-dolares-para-divulgar-um-

produto-no-twitter.htm> - Acessado em Março de 2010 
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campo de disputa do capital cultural. O resultado de seu trabalho está, 

indiscutivelmente, nesse território de disputas, independente de outras funções 

como a do agendamento ao consumo ou construção de uma comunidade de 

conhecimento. Mesmo, inclusive, quando a crítica é influenciada por estratégias 

da indústria musical. 

Quando Bourdieu fala da economia das trocas simbólicas (2011), 

desconstrói justamente as relações existentes entre arte e mercado, para poder 

chegar a compreensão sobre como um artista consegue atribuir valor comercial as 

suas obras. Dentro desse sistema de trocas, onde entram em jogo não apenas a 

figura do artista, mas do conflito entre quem antes figurava como mecenas e a 

indústria do entretenimento, Bourdieu percebe a formação de uma classe social 

bem específica, com condições de transitar justamente no campo do simbólico 

para gerar capital cultural. Essa classe, que ele identifica como sendo uma espécie 

de elite intelectual, faz o mesmo perfil onde muitas vezes identificamos a figura 

do crítico. 

O próprio autor traça essa relação: 

 

O desenvolvimento do sistema de produção de bens simbólicos (em 

particular, do jornalismo, área de atração para os intelectuais marginais que 

não encontram lugar na política ou nas profissões liberais), é paralelo a um 

processo de diferenciação cujo princípio reside na diversidade dos públicos 

aos quais as diferentes categorias de produtores destinam seus produtos, e 

cujas condições de possibilidade residem na própria natureza dos bens 

simbólicos. Estes constituem realidades com dupla face - mercadorias e 

significações -, cujo valor propriamente cultural e cujo valor mercantil 

subsistem relativamente independentes, mesmo nos casos em que a sanção 

econômica reafirma a consagração cultural (BOURDIEU, 2011, p.102-103). 

 

Temos, portanto, relações intrínsecas tanto na contrapartida exclusiva dos 

sites de redes sociais quanto no que diz respeito a crítica cultural. Seguindo a 

observação inversa, o capital social reforça a e dá sentido a construção de laços 

entre atores na rede. Isso é algo ganha uma nova dimensão a partir de ferramentas 

oferecidas pela internet, como é caso dos chamados softwares sociais, como o 

Facebook e o Orkut; além de outros sites de redes sociais, como o microblog 

Twitter e o site de compartilhamento de vídeos YouTube, ferramentas que servem 

para a construção de uma representatividade dos indivíduos na rede, como será 
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abordado com mais detalhe no capítulo a seguir com relação específica com a 

crítica musical no contexto do mercado independente da cadeia produtiva da 

música. 

Um último ponto importante a ser ressaltado diz respeito a uma 

característica diferente entre as redes sociais offline e as online, referente a 

manutenção da relação. Em sites com o Facebook e Orkut, a primeira construção 

do laço se dá através do ato de solicitar e aceitar um pedido de amizade de outro 

usuário. Uma vez que isso é feito, não é necessário nenhum outro esforço para ser 

percebido no fluxo de contatos de uma determinada pessoa. O processo é 

contínuo, muitas vezes independente da criação de qualquer diálogo. Em algumas 

redes, como os citados Facebook e Orkut, isso pode representar apenas um 

associativismo superficial, mas no que diz respeito a uma prática de crítica nesses 

espaços, temos uma perspectiva favorável de construção de audiência. 

Afinal, gerar capital cultural e agendar o consumo são noções que podem 

estar próximas em instâncias não comerciais, como, por exemplo, promover o 

debate dentro de uma comunidade específica sobre uma determinada produção, 

mesmo que em âmbito local. Seguindo este raciocínio, temos uma perspectiva de 

que uma nova crítica talvez não demande novos operadores para que possa ser 

legitimada, mas que consiga trabalhar de forma relativizada a partir de operadores 

já consagrados pela crítica tradicional. Mesmo, além dos dois citados, em 

questões mais diretas como a identificação de um público leitor e afetado por esta 

nova crítica.  

Este capítulo abordou a atuação de uma nova crítica de música nas 

diversas manifestações de redes sociais que existem na internet. Um primeiro 

refinamento do olhar a partir da ideia de atores, laços e capital social desde os 

chamados softwares sociais, a outros serviços disponíveis na rede. Foi visto que, 

no caso da música, existe um uso que é bastante específico e que ganha proporção 

através de uma conexão - ou talvez convergência seja o termo mais adequado - 

entre diversas manifestações.  

A seguir abordaremos, no próximo capítulo, sobre como podemos fazer 

essa observação unificada, a partir das ideias de convergência midiática. Com o 

estabelecimento da figura do crítico, poderemos, a partir dele, identificar os 
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caminhos e resultados de uma nova crítica de música, com base no que já foi 

apresentado até este ponto da pesquisa. Apesar do corpus ter aparecido 

pontualmente em todos os momentos até então, chega também um momento de se 

debruçar ainda mais neste mapemaento realizado e costurar os diálogos que são 

realizados dentro da comunidade musical na internet. Para tanto, é de fato 

necessário a consolidação desta nova abordagem para a identidade do indivíduo a 

partir das relações apresentadas da crítica musical. 
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Capítulo 5. Convergência entre identidade e crítica 

musical 

5.1. Sobre convergência das mídias 

 

A proposta central lançada no capítulo anterior desta tese traz uma 

referência ao conceito lançado por Jenkins (2009) sobre convergência em tempos 

de mídias digitais conectadas pela internet. Segundo o autor: 

 

Por convergência, refiro-me ao fluxo de conteúdos através de múltiplas 

plataformas de mídia, à cooperação entre múltiplos mercados midiáticos e ao 

comportamento migratório dos públicos dos meios de comunicação, que vão 

a quase qualquer parte em busca das experiências de entretenimento que 

desejam. Convergência é uma palavra que consegue definir transformações 

tecnológicas, mercadológicas, culturais e sociais, dependendo de quem está 

falando e do que imaginam estar falando (JENKINS, 2009, p. 29). 

 

Jenkins fala da convergência entre as mídias, algo que foi apontado nos 

capítulos iniciais desta pesquisa como sendo uma característica comum da 

internet. Mais do que um simples caráter multimídia, onde o suporte teria 

condições de aliar texto a imagens, sons e vídeos, estamos falando de um 

agregamento de lógicas de produção. Não é apenas vídeo, mas a TV está 

convergindo para a internet. Assim como não são apenas arquivos de áudio, mas 

as rádios estão convergindo também para a internet. Cada um em seu próprio 

ritmo, com características distintas. Mesmo assim, ainda não tendo atingido um 

ponto final, causando transformações nas lógicas dessas indústrias, inclusive com 

sua relação com o público. Ainda segundo Jenkins: 

 

A convergência das mídias é mais do que apenas uma mudança tecnológica. 

A convergência altera relação entre tecnologias existentes, indústrias, 

mercados, gêneros e públicos. A convergência altera a lógica pela qual a 

indústria midiática opera e pela qual os consumidores processam a notícia e o 

entretenimento. [...] a convergência refere-se a um processo, e não a um 

ponto final. [...] (JENKINS, 2009, p. 43). 
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Essa movimentação tem sido observada como algo espontâneo do próprio 

crescimento das mídias. Tanto na contrapartida tecnológica, quanto em relação as 

suas facilidades de acesso. Santaella (1996) fala das mídias como ferramentas que 

conseguem promover uma interação social e, portanto, uma consequência natural 

que as interações também ganhem uma dimensão maior. Segundo a autora, esse 

aumento promove inclusive a quebra de diversas barreiras clássicas, como a da 

cultura erudita em oposição a cultura popular e de massa. Do tradicional e do 

moderno: 

 

[...] quanto mais as mídias se multiplicam mais aumenta a movimentação e 

interação ininterrupta das mais diversas formas de cultura, dinamizando as 

relações entre diferenciadas espécies de produção cultural. A multiplicação 

das mídias tende a acelerar a dinâmica dos intercâmbios entre as formas 

eruditas e populares, eruditas e de massa, populares e de massa, tradicionais e 

modernas, etc (SANTAELLA, 1996, p.31). 

 

Este é o mesmo cenário em que Lemos observa uma transição do modelo 

de cidade industrial para o que chama de cidades informacionais, as cibercidades. 

Essa transformação social é consequência de um impacto da mudança de um 

modelo massivo de mídia para o que ele chama de mídia pós-massiva. Inserindo 

as redes sociais e os dispositivos móveis, como os telefones celulares de múltiplas 

funções, também neste processo de convergência. 

 

Mídias com funções massivas (as ‘clássicas’ como o impresso, o rádio e a 

TV), e as mídias digitais com novas funções [...] ‘pós-massivas’ (internet, e 

suas diversas ferramentas como blogs, wikis, podcasts, redes P2P, softwares 

sociais, e os telefones celulares com múltiplas funções) (LEMOS, 2007, p. 

124).  

 

O próprio Jenkins, quando lança sua ideia de convergência, também 

pontua essa divisão entre os processos tecnológicos e os sociais: 

 

Para uma definição de meios de comunicação, recorremos à historiadora Lisa 

Gitelman, que oferecem um modelo de mídia que trabalha em dois níveis: no 

primeiro, um meio é uma tecnologia que permite a comunicação; no segundo, 

um meio é um conjunto de “protocolos” associados ou práticas sociais e 

culturais que cresceram em torno dessa tecnologia. Sistemas de distribuição 

são apenas e simplesmente tecnologias; meios de comunicação são também 
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sistemas culturais. Tecnologias de distribuição vêm e vão o tempo todo, mas 

os meios de comunicação persistem como camadas dentro de um estrato de 

entretenimento e informação cada vez mais complicado. (JENKINS, 2009, p. 

41). 

 

Sendo assim, temos uma convergência que em primeira instancia é de 

caráter puramente tecnológico. A internet está abarcando com maior força 

processos de produção que antes eram exclusivos de mídias tradicionais. Mas o 

impacto social e cultural desta mudança é incontestável, visto que as relações 

comunicacionais promovidas por essas transformações fazem parte do que 

constituem em essência as relações culturais na sociedade, conforme a afirmação 

de Santaella: 

 

Em síntese: aquilo que pode melhor caracterizar as concepções semióticas da 

cultura é a ênfase que se coloca na relação entre cultura e comunicação, até o 

ponto de se chegar, inclusive, a identificar a função de ambos os termos uma 

vez que os fenômenos culturais só funcionam culturalmente porque são 

também fenômenos comunicativos (SANTAELLA, 1996, p. 29). 

 

Esse processo de convergência, em um primeiro momento, pode também 

trazer uma referência natural aos conflitos que surgem do encontro entre 

diferentes tecnologias e diferentes agentes. Convergir, afinal, pressupõe também 

divergir. No entanto o estudo das convergências, de forma geral, se apresenta 

sempre em uma perspectiva otimista - uma característica cada vez mais comum 

nos estudos dos processos sociais - e, nesse espírito, Santaella fala que o 

fenômeno pode não tratar de harmonia, mas trata de negociações e acordos em 

busca de um território comum: 

 

Convergir não significa identificar-se. Significa isto sim, tomar rumos que, 

não obstante as diferenças, dirijam-se para a ocupação de territórios comuns, 

nos quais as diferenças se roçam sem perder seus contornos 

próprios.(SANTAELLA, 1996, p. 7). 

 

O ponto de encontro, este território comum, é apresentado por Jenkins 

como o que ele chama de “caixa preta”. Mas um dispositivo unificador de todos 

os dispositivos comunicacionais não é mais uma parábola. Desde 2010, os tablets 

- computadores pessoais da espessura de um livro - estampam uma convergência 
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completa a partir de suas funções. Recebem sinal de TV, de rádio, acessam a 

internet, fazem ligações por redes de telefonia celular, ao mesmo tempo em que 

oferecem opção de criar conteúdo de texto, áudio e vídeo. E por serem 

equipamentos resumidos a uma tela sensível ao toque, ainda incorporam a 

mobilidade de uma forma que mesmo os laptops ou netbooks não conseguem 

incorporar.  

É importante desprender o estudo da convergência sobre os processos 

exclusivamente tecnológicos. Em sua busca obsessiva por essas caixas pretas, 

Jenkins expõe a complicada relação com o ritmo acelerado do crescimento 

tecnológico quando fala, por exemplo, que o videocassete de sua sala de estar se 

qualificaria como uma dessas caixas pretas. Um dispositivo que já não faz mais 

parte do inventário natural de uma residência por estar defasado 

tecnologicamente. Portanto, mais importante que se ater a dispositivos e mídias é, 

com a compreensão de que a convergência é um processo contínuo, compreender 

os processos sociais que ela impulsiona. 

Antes de entrar nesse ponto, é fundamental inserir as relações da cadeia 

produtiva da música nesse contexto. O processo de convergência encontra alguns 

de seus principais exemplos e motivadores na grande indústria da música. De 

todos os aparelhos reprodutores de algum tipo de mídia, os da mídia sonora são os 

que sofrem maiores transformações. Desde o lançamento do iPod, aparelho que 

executa músicas em formato digital, pela Apple, que as indústrias tem avançado 

cada vez mais rápido em uma corrida desenfreada que causa impacto decisivo em 

outros processos. O iPod, e os players de arquivos digitais em formatos MP3, em 

geral, mudaram a forma de circular e consumir música em escala global. 

Na perspectiva tecnológica, a delimitação dessa caixa preta onde todas as 

mídias vão convergir teve um ponto de partida em dispositivos pensados 

originalmente para se ouvir música. A Apple lançou uma loja virtual de venda de 

músicas e criou uma forma dos usuários acessarem a ela direto do dispositivo. 

Isso transformou o dispositivo em celular e, mais tarde, em um tablet onde é 

possível uma pluralidade de ações a ponto da música já estar em segundo ou 

terceiro plano. Hoje esses dispositivos têm uma finalidade muito maior de acesso 
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a internet e uso de aplicativos que oferecem formas personalidades de acessar 

serviços específicos na rede. 

Apesar de a convergência falar do encontro da televisão com a rádio e o 

texto, entre outros entendimentos de mídia, é interessante observar como os sites 

de redes sociais se integraram nesse processo graças a esses dispositivos. Ler uma 

matéria de um jornal em um tablet é uma ação acompanhada de ferramentas 

prontas para compartilhar nos mais diversos softwares sociais e gerar interação a 

partir deles. O mesmo vale inclusive para conteúdos multimidiáticos. Um tipo de 

aplicação específica, chamada de segunda tela, permite que usuários façam um 

alinhamento entre tablet e televisão e, partir do que é transmitido, possa acessar 

conteúdos no Twitter, Facebook, YouTube e diversos outros sites. 

Esse uso integrado se tornou parte da etiqueta padrão das aplicações para 

dispositivos móveis. É raro encontrar um aplicativo que desempenhe qualquer 

função que não esteja integrada com interação em sites de redes sociais. Ao 

mesmo tempo em que muitos sites de redes sociais tem uma interface diferenciada 

proporcionando um uso muito mais complexo a partir desses aplicativos. É o 

exemplo do YouTube, que tem suas funções sociais muito mais evidentes a partir 

de seu aplicativo para telefones celulares e tablets do que em seu site oficial 

(www.youtube.com). Muitos serviços que já eram oferecidos de forma similar no 

computador, como compartilhamento de foto, ganharam um novo contexto e 

sentido a partir da convergência, como é caso do aplicativo Instragram, que 

constrói uma rede social a partir dessas ações. 

É preciso, portanto, pensar na convergência com mais ênfase em seus 

processos sociais. Nos usos que são feito na sociedade a partir do encontro desses 

dispositivos para, então, trazer uma contribuição dessa pesquisa para o campo que 

ajudará a formatar uma nova crítica, que é a convergência dos indivíduos, no 

sentido de proporcionar um olhar unificado das ações fragmentadas que os atores 

fazem na rede. Algo que ainda aconteça em uma dimensão menor, concentrada 

em uma comunidade específica, mas que cause impacto e transformação social 

dentro desse determinado contexto. 

5.2. Sobre convergência dos processos sociais 

http://www.youtube.com/
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A convergência das mídias traz, em sua essência, uma fragmentação dos 

processos de produção de conteúdo na sociedade. Se, por um lado, a tecnologia 

permite que diversos formatos passem a ser apresentados em cada vez menos 

dispositivos distintos, essa mesma tecnologia oferece cada vez mais oportunidades 

para que os usuários, antes passivos, se tornem mais atuantes. É uma implosão 

tecnológica que, como consequência direta, tem uma explosão de mensagens e 

conteúdo descentralizado e sem regulação. Superando, em um primeiro nível, 

muitas das características comuns as mídias tradicionais, como observa Lemos: 

 

Os blogs, os podcasts, os wikis, os fóruns de discussão, os softwares sociais, 

não funcionam pela centralização da informação, não estão necessariamente 

ligados a empresas de comunicação, não se limitam a apenas enviar 

informação, não estão necessariamente ligados à publicidade e ao marketing 

que pagam as emissões, não são concessões do Estado e não se limitam a 

uma cobertura geográfica precisa (LEMOS, 2007, p. 125). 

 

Essa liberdade de criação, consequentemente, pode acarretar em um 

primeiro momento em um crescimento desenfreado de conteúdo. Mas o tempo 

demonstrou como as ações de auto-regulamentação ajudam a construir um 

sentimento maior de comunidade na rede. É o caso de sites como o Wikipédia, 

onde os usuários são responsáveis pela validação de conteúdo através da 

manutenção de um sistema de prestígio. A internet dá liberdade para a produção 

descentralizada, mas também dá a liberdade para a centralização coordenada a 

partir de dispositivos não institucionalizados, mantidos pela própria comunidade.  

 

A cultura digital é a cultura dos filtros, da seleção, das sugestões e dos 

comentários. Os mecanismos de busca de última geração, os agentes 

inteligentes e as comunidades virtuais seriam estratégias que visam poupar do 

martírio da opção entre uma miríade de possíveis usuários (COSTA, 2002, p. 

34). 

 

 Podemos perceber, nesse caso, uma forma de convergência também dos 

processos sociais. Os papéis na sociedade que antes eram determinados por 

instituições e cargos, na rede, passam também a ser ocupados por determinados 

usuários exclusivamente a partir de seu engajamento. Observando a partir da 
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lógica de produção e os processos de uma empresa jornalística, figuras nos dois 

extremos do processo de avaliação, como o revisor de textos (o copidesque) que 

faria apontamentos antes da publicação e o ombudsman, que faria comentários 

após a publicação, são cada vez mais raros. Apropriados pelo público, esses 

cargos ganham a dimensão da construção de uma inteligência coletiva, como 

aponta Jenkins: 

 

Nenhum de nós pode saber tudo; cada um de nós sabe alguma coisa; e 

podemos juntar as peças, se associarmos nossos recursos e unirmos nossas 

habilidades. A inteligência coletiva pode ser vista como uma fonte alternativa 

de poder midiático (JENKINS, 2008: 30). 

 

Pierre Lévy conceitua inteligência coletiva a partir da noção de “uma 

inteligência distribuída por toda parte, incessantemente valorizada, coordenada em 

tempo real, que resulta em uma mobilização efetiva das competências” (Lévy, 

2007: 28). A definição de Lévy procura acentuar a característica humana desta 

inteligência, que, segundo ele, seria originária e não iria além do conhecimento 

humano como um todo. Essa partilha construída fora das instituições tradicionais 

mediadoras da comunicação fortalece essa ideia de convergência dos processos 

sociais. Tensiona a figura do especialista diplomado em favor do especialista 

engajado. 

 

Nesse cenário, o texto de um jornalista se distinguirá cada vez menos daquele 

de um expert reconhecido ou de um internauta com escrita hábil. Estamos 

falando efetivamente de potência. Sabemos que grande parte do uso das redes 

sociais é para troca de banalidades do quotidiano. Mas não só. No Brasil, já 

podemos ver o crescente uso e uma produção de conteúdo que tende 

efetivamente a elevar a qualidade dessas informações (LÉVY& LEMOS, 

2010, p. 86). 

 

Ainda segundo os autores, essa reorganização é contínua. Com isso, 

traçam um paralelo similar ao que já foi comentado nesta tese sobre figuras 

fractais. Estruturas que tem seus centros e periferias em constante transformação, 

sem começo e sem fim, onde a observação de um determinado ponto se expande 

em uma infinidade de outros pontos. Esse cenário, a princípio caótico, é 

impulsionado pela convergência midiática, impactando processos sociais e 
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gerando essa nova inteligência coletiva. Produzida, partilhada e mediada por todos 

os usuários conectados. 

 

É o que poderíamos chamar de caráter fractal da conversação ou da 

inteligência coletiva no ciberespaço, impulsionado pelas possibilidades pós-

massivas das tecnologias digitais. No lugar de se estender a um só nível, uma 

só escala (na cena clássica das mídias massivas), suas formas complexas e 

dinâmicas se reproduzem em todas as escalas e passam de um nível a outro 

de maneira imprevisível, no seio de uma rede viva, móvel, em expansão da 

inteligência coletiva da humanidade (LEMOS &LÉVY, 2010, p. 87). 

 

Com isso temos uma tensão entre dois processos. O da formação de uma 

opinião através de dispositivos midiáticos com uma produção centralizada, e ao 

processo da formação de uma esfera pública. Falar em opinião pública nesse 

contexto é algo delicado, visto que existe uma clara convergência dessas 

instâncias com a tomada de poder pelo público a partir das ferramentas 

encontradas na internet. É preciso, como sugere Braga, pensar uma nova opinião 

pública: 

 

Se considerarmos, porém, a esfera pública propriamente dita como o espaço 

em que, através de ação comunicativa, a opinião se forma e – como 

conseqüência – direciona ou participa do direcionamento dos objetivos e 

processos da ‘coisa pública’, é necessário reconhecer que, hoje, a opinião 

pública não corresponde nem a tal conceito nem a tais processos (BRAGA, 

2006,p. 10) . 

 

Esse é um desdobramento eminente de determinadas convenções sociais. 

O rápido avanço tecnológico acelera essas transformações, mas, conforme foi dito 

anteriormente, não pode ser pensado com uma relação de causalidade.  

 

Parece-me pouco rigoroso atribuir simplesmente a dificuldade de processo de 

esfera pública à existência da moderna mídia tecnológica. Eu consideraria 

que a ampliação obrigatória da ‘ágora’, na lógica da proposta democrática, e 

os limites concretos da democracia representativa do mundo atual, impedem 

a pretensão de que aqueles processos se mantenham significativamente, no 

âmbito geral da sociedade.” (BRAGA, 2006,p. 12). 

  

Jenkins procura observar a formação dessa chamada inteligência coletiva a 

partir da formação de comunidades específicas em sites de redes sociais. Seu 
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exemplo seminal está no que chama de “comunidades de spoilers”, onde seus 

usuários com informações antecipadas sobre um determinado programa de 

televisão, o Survivor, precisam lidar com questões de ética, que demandam 

resoluções de problemas comunitários. O exemplo é positivo para pensar um 

consumo que o autor chama de assíncrono, que vai além da necessidade de 

assistir, em tempo real, os programas da categoria “reality tv”. Programas onde 

espectadores são convidados a vivenciar provas e algum determinado contexto 

sendo observados constantemente por outros espectadores. 

Mas, como foi apontado anteriormente nos exemplos que formam o corpus 

dessa pesquisa, existem também as comunidades de crítica. Tanto no caso da 

comunidade Bizz quanto na comunidade Metal-PE vemos uma convergência de 

outros processos sociais, além do encontro entre a mídia formadora de opinião 

com o esforço crítico individual de um então consumidor. Temos uma 

convergência de processos que estão na relação entre o consumo e a indústria 

musical, quando esses espaços virtuais se tornam também território de disputa de 

cadeias produtivas de nichos específicos, de uma forma que não era observada 

antes com tanta clareza. 

Entre os membros mapeados pela comunidade Metal-PE, estão aqueles 

que são músicos de bandas do estado, produtores de eventos, além de jornalistas 

de veículos tradicionais e aqueles que formatavam a então confusa massa cinzenta 

chamada de público consumidor. E todos estão tratando em um mesmo território, 

dentro das mesmas regras sociais, com o prestígio social sendo mediado pelos 

próprios usuários da comunidade a partir de questões como participação, 

reciprocidade e interação. Pelo próprio nome, a comunidade da Bizz demanda um 

perfil de usuário que tenha interesse ou mesmo que pratique a crítica. Os críticos 

de antigamente são inclusive os usuários ativos da comunidade. 

Já na comunidade Metal PE, o capital social construído entre seus 

indivíduos supera instituições. Um jornalista reconhecido como crítico de música 

em um jornal diário está sujeito as mesmas regras do público consumidor, do 

artista, do produtor de eventos, das pessoas que trabalham nessa cadeia produtiva 

específica em outros papeis - os roadies assistentes das bandas; donos de lojas de 

disco; por exemplo - e entusiastas em geral. Nessa disputa, um que teria a opinião 
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tradicionalmente abalizada por uma instituição pode se encontrar com um 

argumento sem muito impacto entre outros membros da comunidade. 

Jenkins cita o cientista político Ithiel de Sola Pool como um rastro dessas 

mudanças institucionais a partir da perspectiva da convergência: 

 

Um processo chamado convergência de modos está tornando imprecisas as 

fronteiras entre os meios de comunicação, mesmo entre as comunicações 

ponto a ponto, tais como o correio, o telefone e o telégráfico, e as 

comunicações de massa, como a imprensa, o radio e a televisão. Um único 

meio físico - sejam fios, cabos ou ondas - pode transportar os serviços que no 

passado eram oferecidos separadamente. De modo inverso, um serviço que 

no passado era oferecido por um único meio - seja a radiodifusão, a imprensa 

ou a telefonia - agora pode ser oferecido de várias formas físicas diferentes. 

Assim, a relação um a um que existia entre um meio de comunicação e seu 

uso está corroendo (POOL, 1986, p. 112). 

 

Uma tensão curiosa para essa interatividade é que ela pode ocorrer 

também através de apropriações simbólicas e simulações. Mônica Tavares cita as 

categorias de simulação propostas por Jean-Louis Weissberg onde está em 

evidência a “simulação do outro”, onde explica que: 

 

Ademais, este autor acrescenta que a noção de interatividade como 

‘simulação do outro’ traz no seu bojo, a separação entre l’interactivité de 

commande e l’interactivité langagière. Se, na segunda, a linguagem é o vetor 

principal da interação, na primeira, destaca-se a noção de ‘simulação 

corpora’, na qual o corpo é transformado em um conjunto de competências 

limitadas ao interior de quadros de ações simuladas (por exemplo: 

videogames, mundos virtuais baseados na comunicação por avatares 

interpostos, etc.). Esta maneira de pensar a interatividade é valiosa, pois 

desloca a problemática da interatividade do âmbito simplesmente técnico e 

instrumental, e traz, em função de sua especificidade comunicacional e, 

conseqüentemente, produtiva, a perspectiva de encará-la como um fenômeno 

potencializador de processos de recriação (TAVARES, 2002, p. 41). 

 

Intuitivamente, usuários podem, por exemplo, fazer uma simulação da 

crítica convencional como conhecem não na construção de seu discurso e 

argumento, mas na construção de suas intenções. O que representa dizer que, 

nesse território de convergências de práticas sociais, onde mídia e público passam 

a ser observados dentro de mesmas regras, também podemos inserir a crítica 

cultural ou, ao menos, por hora, a crítica musical a partir do que é observado da 

construção coletiva dos usuários nesses espaços. Isso é percebido de forma 
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intencional nas comunidades de crítica assumida, como é caso da Bizz, onde toda 

publicação é um convite a argumentação em torno de produtos culturais. 

Entretanto, ainda existe outra categoria de convergência que será proposta 

nesta tese que contribui para a percepção de uma nova crítica. No mundo offline é 

comum entendermos uma identidade a partir do próprio indivíduo, algo que 

influencia perceber a representação de sua identidade na internet a partir de uma 

limitação material restrita. Como apresentamos a partir de outros autores, o ator 

na rede, tem sua representação em seu perfil construído a partir de ferramentas 

específicas. O indivíduo na rede é seu perfil no Facebook, ou seu perfil no 

Twitter, ou seu blog. 

No entanto, a noção de identidade tem uma dimensão maior do que é 

percebido em um perfil em site como o Facebook. Os contatos mantidos por um 

indivíduo em um site não diferem tanto dos contatos mantidos pelo mesmo 

indivíduo em outros sites, mesmo que sejam utilizados com intenções diferentes. 

A própria dinâmica ofertada por uma considerável parte desses serviços, onde os 

contatos são encontrados a partir de seu perfil em outras redes, provoca isso. 

Desta forma, temos uma possibilidade de que uma mesma identidade seja 

reconhecida a partir de sua participação em diferentes serviços. O que um fala no 

Facebook talvez não cause um impacto direto no YouTube e vice-versa, mas o 

capital social que é construído a partir dessas relações sim. E isso é algo que fica 

evidente no caso da cadeia produtiva da música, potencializado quando a mesma é 

observada a partir da lógica de nichos de produção e consumo específicos. 

Convergem as mídias, convergem os processos e o indivíduo também assume uma 

característica de convergência a partir de sua presença fragmentada em diversos 

locais de fala na rede.    

5.3. Sobre convergência da representação de indivíduos na rede 

 

Uma primeira perspectiva por trás da ideia de uma convergência das 

representações dos indivíduos está por trás da pluralidade de serviços oferecidos 

hoje pela internet. Falamos que um dos caminhos que os serviços e sites de redes 

sociais buscam se diferenciar é oferecendo recursos ligados a alguma mídia 
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específica. Como o compartilhamento de fotos ou de vídeos. Outra maneira é 

através do arco temático que movimenta as interações. É o caso do Skoob, um site 

onde se compartilha o título dos livros que está lendo; ou do LastFM, que os 

usuários compartilham quais músicas estão ouvindo. 

A necessidade de comunicação e sociabilidade é muito básica e primária 

ao ser humano. Temos necessidade natural de se expressar. Tanta necessidade que 

certamente um único serviço, por mais plural que se apresente a um usuário, 

certamente não irá se esgotar em si mesmo. Um ilustrador poderia muito bem se 

limitar a publicar suas ilustrações no Facebook, assim como um músico poderia 

fazer com suas canções. Mas fazer isso através das redes específicas, como a 

DeviantArt no primeiro caso e o Soundcloud no segundo, promove construções de 

novas relações, trabalha a curiosidade por conhecer novas plataformas e também 

trabalha essa necessidade de se expressar em canais distintos. 

A internet funciona como um sistema de escape para essa necessidade de 

expressão - ou mesmo um sistema libertador, termo mais perigoso por carregar em 

sua abordagem em excesso de positividade - seja através de sites pessoais, de 

programas de podcast, de vídeos, da relação em comunidades virtuais e nas listas 

de discussão por e-mail. Lemos & Lévy observam certa demanda comunicacional 

reprimida pela falta de uma estrutura técnica, aberta e de alcance global: 

 

As pessoas sempre têm muitas coisas a dizer, imagens e músicas a difundir, 

coisas a trocar, injustiças a denunciar, sofrimentos a expressar, histórias a 

contar, opiniões a oferecer, questões a colocar, poemas a declarar, 

testemunhos a compartilhar, fotos a mostrar, músicas a serem ouvidas. E esse 

deslocamento da palavra, esse ‘poder de dizer enfim’, esse ‘mostrar’ e ‘se 

mostrar’ generalizado é que é uma das principais dimensões da revolução 

ciberdemocrática em curso (LEMOS &LÉVY, 2010, p. 89-90). 

 

De um modo geral, os estudos sobre os sites de redes sociais observam 

cada uma dessas manifestações de forma individualizada. Com um considerável 

apanhado de diversos autores, Recuero fala sobre como esses espaços constituem 

uma narrativa, que ora a autora identifica como uma “narrativa do eu”, ora como 

uma “narrativa do outro”. E explica que essa percepção ajuda a compreender uma 

formação de identidade pelo local de fala, já que, segundo aos autores listados por 

Recuero, a percepção a partir das relações seria uma abordagem muito mais 
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complexa e inviável de se começar um mapeamento de relações sociais. Segundo 

a autora: 

 

A percepção de um weblog como uma narrativa, através de uma 

personalização do Outro, é essencial para que o processo comunicativo seja 

estabelecido. Aquele é um espaço do outro no ciberespaço. Essa percepção 

dá-se através da construção do site, sempre através de elementos identitários 

e de apresentação de si (RECUERO 2008, p. 28). 

 

O argumento se sustenta a partir da observação de Donath (1999) que a 

interação humana se dá a partir do momento que um indivíduo identifica o outro. 

E ferramentas como o blog favorecem essa identificação, assim como os perfis 

construídos nos softwaressociais, por demandarem informações mais completas 

como cidade de origem, foto, links pessoais, informações profissionais e 

categorizações familiares. No entanto, ao falar das possibilidades despertadas pela 

convergência, Jenkins lembra de como essas informações podem ser percebidas a 

partir de um único fluxo, sem precisar se ater a determinadas limitações técnicas 

ou tecnológicas. 

Em essência, impera um argumento que já apareceu em diversos outros 

momentos aqui: importa muito mais a apropriação feita pelos usuários e o uso que 

resulta disso. Não existe muita perspectiva para controle, como acontece nos já 

citados casos dos perfis falsos ou dos que foram gradativamente alterados em 

favor de algum interesse de seu detentor. Isso é algo natural no uso feito hoje por 

qualquer coisa oferecida pela internet. Sem negar o peso que o ator tem na 

definição de uma rede, mas sim reforçando que uma determinada rede pode ser 

compreendida em uma abordagem mais superficial a partir de outros dispositivos 

sociais além das pessoas e de suas relações construídas. 

 

A convergência não ocorre por meio de aparelhos, por mais sofisticados que 

venham a ser. A convergência ocorre dentro dos cérebros de consumidores 

individuais e em suas interações sociais com outros. Cada um de nós constrói 

a própria mitologia pessoal, a partir de pedaços e fragmentos de informações 

extraídos do fluxo midiático e transformados em recursos através dos quais 

compreendemos nossa vida cotidiana (JENKINS, 2009,p. 28). 
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Temos nesse caso um remediação dos usos das redes sociais. Ampliando 

um pouco do que já foi abordado sobre o termo, a remediação é definida por Paul 

Levinson como o processo “antropotrópico” pelo qual as novas tecnologias dos 

media tornam melhores (improve upon) ou retificam (remedy) as tecnologias 

anteriores. Bolter e Grusin (2000: 273) usam remediação como lógica formal pela 

qual os novos media renovam (refashion) as formas dos media anteriores. Ao lado 

da imediacia e da hipermediacia, a remediação é um dos três elementos da sua 

genealogia dos novos media. 

Uma das estratégias da remediação que são apresentadas por Bolter e 

Grusin se chama a imediação (“imediacy”) ou imediação transparente – um estilo 

de representação visual cujo objetivo é fazer esquecer ao espectador a presença do 

meio (tela, filme fotográfico, cinema, etc.) e acreditar que ele está na presença de 

objetos de representação. Se aplicarmos a ideia de imediação aos usuários das 

redes sociais na internet - veremos no tópico seguinte que se trata de uma 

quantidade expressiva, quase totalitária - chegamos bem próximo ao raciocínio 

proposto aqui. Com a diferença que essa representação visual trata-se do próprio 

indivíduo offline, se é que podemos fazer de fato essa divisão com algum sentido. 

Kellner fala como a apropriação dessas ferramentas, como tem sido 

discutido até então aqui, gera um sentimento de ativismo espontâneo em seus 

usuários. Com impacto em algo de dimensão muito maior do que é tratado aqui, 

assim como Lemos, o autor fala do potencial que essa apropriação traz para a 

construção de um novo modelo de democracia dos processos comunicacionais. 

Mas sua observação também cabe no contexto que é discutido nesta pesquisa, 

principalmente na expectativa de fazer surgir opiniões que, até então, estavam 

silenciadas. Segundo Kellner: 

 

Por isso, hoje em dia os estudos culturais deveriam discutir como a mídia e a 

cultura podem ser transformadas em instrumentos de mudança social. Para 

tanto, é preciso dar mais atenção à mídia alternativa do que se fez até agora, 

refletindo-se mais no modo como a tecnologia da mídia pode ser 

reconfigurada e usada em favor das pessoas. Essa tarefa implica o 

desenvolvimento de um ativismo capaz de intervir na televisão de acesso 

publico, na radio comunitária, nos meios de comunicação por computador e 

em outros domínios que hoje estão surgindo. Para obterem uma participação 

genuína, as pessoas precisam adquirir conhecimentos sobre a produção da 

mídia e sobre a criação de produtos divulgáveis. A intensificação do ativismo 

na mídia poderia ampliar significativamente a democracia, com a 
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proliferação de novas idéias e com a possibilidade de manifestação das 

opiniões até agora silenciadas ou marginalizadas (KELLNER, 2001,p. 426). 

 

A questão, afinal, é: e se observamos essas redes sociais a partir de 

parâmetros já pré-estabelecidos por outros dispositivos sociais? Como é o caso, 

por exemplo, da cadeia produtiva da música. A perspectiva de análise das redes 

sociais trata de uma pesquisa que vai, a partir de softwares sociais e outros 

serviços, como os blogs e microblogs, construir uma teia de relações. Medir o 

capital social com a compreensão de que aquele determinado perfil representa um 

ator, que vai se relacionar com outro determinado perfil. E assim 

consequentemente construindo a parábola já apresentada aqui sobre o fractal das 

interações sociais.  

Nesse mesmo fractal de interações, entretanto, estão inseridas outras redes. 

E interações que são construídas e acumulam capital social a partir de relações 

offline também. Mesmo dentro de uma dinâmica próxima a da crítica musical 

tradicional, temos entre as possíveis delimitações do crítico sua circulação em 

diferentes espaços de uma ou de várias cenas musicais específicas. Desta forma, 

alguém que é frequentador assíduo em uma comunidade como a da Bizz, por 

exemplo, tem uma parte da relação mais óbvia de sua rede social fácil de deduzir. 

Serão outros jornalistas, músicos e produtores de um período específico. 

Isso é ainda mais forte quando levamos em consideração uma comunidade 

como a Metal PE. Estão pré-estabelecidos questões referentes a gosto - os 

membros gostam de música heavy metal - delimitações geográficas - o estado de 

Pernambuco - locais de circulação - shows e bares do público heavy metal - 

econômicas e sociais. Sendo assim, muito do que pode ser mapeado já é 

apresentado por definição, incluindo a probabilidade de diversos membros se 

conhecerem pessoalmente e já terem construído laços sociais anteriores ao 

surgimento de determinados sites de redes sociais. Qual a função, então, que um 

site como o Facebook, o Twitter ou o Facebook tem na regulamentação dessas 

relações? Ou mesmo se esses sites apresentam alguma possibilidade potencial 

dentro desse contexto específico. 

Esses são dois casos onde podemos afirmar com segurança que o site não é 

uma representação do ator na rede social na internet. O paralelo que pode ser 
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traçado é que em espaços como um blog pessoal, um perfil no Facebook e 

similares terão, sim, uma representação da própria rede que ele está inserido. Uma 

forma de visualizar determinadas conexões que a rede de um indivíduo já faria de 

forma natural, como um contato entre músicos de duas bandas distintas, ou quem 

um blogueiro conhece na área de produção de eventos do nicho específico na 

região.  

Sob essa perspectiva, podemos falar que o indivíduooffline representa a 

convergência de suas diversas atuações online. Não podemos observar de forma 

separada a rede social formada pelos agentes da cadeia produtiva de um 

determinado gênero musical em noções de conectado a partir de softwares sociais 

e os não-conectados. Os sites vão representar uma oportunidade construção e 

reforço extra de capital social, de estreitar relações e fortalecer um censo de 

comunidade específico. Uma cena musical que é tanto real quanto virtual, da 

mesma forma, como mostraremos logo a seguir, que os integrantes da comunidade 

Bizz se encontram dentro do circuito de festivais independentes. 

Desta forma, encontramos desde já o suporte para identificar alguns dos 

problemas de pesquisa apresentado ainda no começo desta tese, que é o local de 

fala do novo crítico. E no espírito das lógicas convergentes - de suportes, de 

processos e dos indivíduos - começa a ficar evidente que essa precisa ser a 

abordagem de observação. Uma nova crítica talvez não esteja na internet, mas 

esteja na internettambém. Como já está proposto de forma mais clara nesta 

pesquisa, a internet sirva de válvula de escape para agregar esse discurso de uma 

nova crítica.  

A seguir, vamos detalhar e exemplificar, a partir do corpus apresentado na 

pesquisa da tese, alguns desses perfis convergentes como tem sido proposto aqui. 

A partir dessa abordagem, partiremos para analisar, então, o impacto que essas 

relações trazem para a tensão de determinados culturais que sejam específicos do 

contexto onde estão inseridos. Desta forma, pretende-se identificar uma nova 

crítica de música, os parâmetros em que opera, seu local e função na cadeia 

produtiva que está inserida, assim como quem seria o novo crítico representativo 

desta que pode ser vista como uma mudança de paradigma nos processos de 

valorização de produtos musicais. 
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5.4. O perfil convergente 

 

Estamos falando de uma crítica que se constrói de forma fragmentada. E, 

mesmo com a proposta de que a materialidade deste crítico não está em um perfil 

específico de um site de rede social, este é um ponto de partida natural para 

observação. Os sites e serviços de redes sociais apresentam um crescimento 

dentro das atividades desenvolvidas na internet de uma forma a serem quase que 

totalitários entre os usuários. Os dados do IBOPE/NetRatings apresentados por 

Lemos & Lévy são fundamentais para dar a dimensão do lugar que esses sites 

ocupam hoje na internet brasileira. 

 

Segundo os dados, só em maio de 2008, 18,5 milhões de pessoas navegaram 

em sites relacionados a comunidades virtuais. Se forem acrescidos a esse 

número os fotologs, videologs e os serviços de mensagem instantânea tipo 

MSN, o valor salta para 20,6 milhões de brasileiros por mês acessando as 

‘redes sociais’. Esse número representa cerca de 90% de usuários que 

acessam a internet mensalmente. O crescimento é exponencial não só no 

Brasil, mas no mundo, mostrando essa nova esfera pública global (LEMOS 

&LÉVY, 2010, p. 85-86). 

 

Sendo assim, tomamos como ponto de partida o site Facebook por dois 

motivos principais. O primeiro pelo crescimento acelerado em que ele apresentou 

durante o período de desenvolvimento da pesquisa, passando de 10 para 50 

milhões de usuários em apenas um ano 38 . Segundo pelo motivo de maior 

conveniência, como consequência deste crescimento, do site abarcar as duas 

comunidades de onde partem as observações participantes realizadas nesta 

pesquisa. Seguindo um caminho natural e espontâneo de observação, como foi 

explicado nos primeiros capítulos, de partir de uma provável transição em 

primeiro momento de uma crítica tradicional para uma nova crítica. 

Chegamos, desta forma, a dois perfis com características de hubs na 

comunidade da revista Bizz. A construção desses laços e do gráfico de 

relacionamento foi realizado utilizando o software de análise de redes sociais 

UCINet (BORGATTI; EVERETT & FREEMAN, 2002). São, respectivamente, 

                                                           
38

Disponível em <http://www.tecmundo.com.br/Facebook/32552-Facebook-brasil-apresenta-recorde-de-crescimento-no-uso-

da-rede-social.htm> - Acessado em novembro de 2012 

http://www.tecmundo.com.br/facebook/32552-facebook-brasil-apresenta-recorde-de-crescimento-no-uso-da-rede-social.htm
http://www.tecmundo.com.br/facebook/32552-facebook-brasil-apresenta-recorde-de-crescimento-no-uso-da-rede-social.htm
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dos jornalistas José Flávio Jr. e Alex Antunes. Ambos colaboradores da revista 

que deu origem a comunidade Bizz, conectados entre si pelo Facebook, com uma 

parcela considerável de cerca de 80% de contatos em comum. José Flávio 

conectado a 1.243 pessoas e Alex Antunes conectado a 2.087 pessoas até 

dezembro de 2012. 

Ambos os perfis tem um tempo de existência relativamente curto. O de 

José Flávio foi cadastrado em novembro de 2009, enquanto o de Alex Antunes em 

janeiro de 2010. Uma parte considerável de seus comentários pode ser 

compreendida sem muito esforço interpretativo como livres afirmações de gosto. 

Ambos são engajados nos comentários de quase tudo que é publicado na 

comunidade, em parte com argumentações do tipo “é muito bom” / “é muito 

ruim”. Nos debates mais acalorados fazem comentários mais complexos. Nesses 

debates, se evidenciam outros usuários também motivados a tensionar questões 

referentes aos produtos musicais em foco. Uma diferença perceptível é que, no 

caso de José Flávio Jr, existe uma referência constante e intensa a sua produção 

crítica na imprensa tradicional. 

Seguindo, então, o caminho desses dois jornalistas delimitamos um total 

de 37 usuários que também comentam com frequência as diversas publicações da 

comunidade. Desses, refinamos em 12 usuários que fazem comentários mais 

complexos e em busca de gerar tensões e desdobramentos nos produtos debatidos. 

Desses, aproximadamente 40% recebem feedback imediato de outros 

participantes, seja através de ações como curtir - uma das funções do Facebook, 

seja através de citações diretas em comentários de caráter “concordo” ou “não 

concordo”, especificamente em relação a determinados comentários. Por 

“comentários mais complexos” delimitamos comentários que passam de três 

frases e constroem argumentos em vistas de uma disputa pelo que representa o 

produto dentro do contexto do debate. 

Temos, nesses diálogos, alguns dispositivos já característicos da crítica 

tradicional, o que é esperado, visto que desse extrato participativo, temos uma 

representatividade significativa de jornalistas e críticos de música que tiveram ou 

tem atividade em veículos tradicionais. Por hora, a comunidade da Bizz serve para 

expandir o campo de visão a partir da relação entre seus participantes. No 
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contexto apresentado, os diálogos estão limitados ao território da comunidade 

inserida no site Facebook. Mas, se buscamos uma narrativa multiplataforma, 

precisamos usar essa observação como um primeiro passo para ir além. 

Jenkins já traz a possibilidade do que chama de narrativas transmidiáticas 

em seu raciocínio apresentado sobre a convergência das mídias. Segundo o autor, 

seria a percepção de um mesmo discurso a partir de diversas mídias, um processo 

mais natural na indústria do entretenimento hoje, quando um filme é lançado em 

livro, videogame, revista em quadrinhos, série de TV e diversos outros produtos 

midiáticos de uma só vez. Não se confundindo com produtos de merchandising e, 

sim, com um consumo contínuo de um arco de histórias em produtos distintos. 

Segundo o autor: 

 

[...] Uma história transmidiática desenrola-se através de múltiplas 

plataformas de mídia, com cada novo texto contribuindo de maneira  distinta 

e valiosa para o todo. Na forma ideal de narrativa transmídia, cada meio faz o 

que faz de melhor – a fim de que uma história possa ser introduzida num 

filme, ser expandida pela televisão, romances e quadrinhos; seu universo 

possa ser explorado em games ou experimentado como atração de um parque 

de diversões. Cada produto determinado é um ponto de acesso à franquia 

como um todo. [...] Uma boa franquia transmidiática trabalha para atrair 

múltiplas clientelas, alterando um pouco o tom do conteúdo de acordo com a 

mídia. [...] (JENKINS, 2008,p. 138-139). 

 

Partindo, de forma ainda intuitiva, para outros sites, alguns rastros seguem 

e outros desaparecem. No caso do jornalista José Flávio Jr., seu perfil no Twitter 

já não registra qualquer movimentação. São seis atualizações, ao todo, num 

período de dois anos. Esgota-se a possibilidade de um trabalho crítico 

diferenciado no que depender desse serviço especificamente. Já o perfil de Alex 

Antunes registrou, até dezembro de 2012, um total de 705 atualizações. Todas, 

exclusivamente, falando sobre música, no contexto da cena independente e a 

movimentação dos festivais. O que aponta para um universo de possibilidades 

mais amplas. 

A partir dos gráficos construídos pelo software UCInet 39 , mapeamos 

contatos fora da comunidade com forte potencial de concentração de laços. Um 

                                                           
39

 Os gráficos são, no geral, um emaranhado de fios e pontos interligados. Visualmente não representam muita informação, por isso optamos 

não ocupar espaço da redação desta tese com figuras, visto que as mesmas não ilustram informação de fato relevante. O uso prático do 

programa está na perseguição dos nós a partir de sua intensidade de conexão. 
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desses casos, que é válido de ressaltar é do jornalista Alexandre Matias. Também 

ex-colaborador da revista Bizz e, assim como mapeado em Alex Antunes e José 

Flávio Jr., colaborador tanto da Rolling Stone Brasil, Billboard Brasil e Folha de 

S. Paulo. Existe uma ação de retorno (feedback) intensa nas publicações de 

Alexandre Matias que ecoam no Facebook - diferente de todo os outros casos, ele 

tem mais seguidores que contatos firmados no site. Quase o dobro em proporção, 

até dezembro de 2012 - em sua conta no Twitter - com 20.247 seguidores e 21.750 

atualizações - e compartilhamentos e comentários em seu blog pessoal, chamado 

Trabalho Sujo. 

O Trabalho Sujo (www.oesquema.com.br/trabalhosujo/) já se aproxima 

dessa ideia de discurso unificado a partir de várias plataformas. Através dessas 

ações de feedback se reconhece uma opinião que é construída não apenas em um 

blog, mas costurada a partir do que é falado em comunidades e comentários no 

Facebook, em pílulas no Twitter, em imagens no aplicativo Instagram, em 

formato de podcast com arquivos de áudio. O leitor do Trabalho Sujo não é o 

leitor de uma, mas de todas essas plataformas não textuais e interativas. Soma-se a 

isso o contexto do autor, que é jornalista tendo feito crítica em outros veículos. 

Então tem uma intenção de formação de opinião que não é velada, mas parte do 

que faz ele ser quem é: 

 

A esfera da publicidade social é, antes de tudo, esfera de exposição, de 

mostra e de consumo de materiais de toda espécie, inclusive compilações 

informativas sobre a atualidade. Compilações que são transformadas, pela 

recepção, em insumos para o pensar, o dizer, o discutir, o conversar, em 

parâmetro para orientação das decisões e em disposições no campo cultural, 

econômico, político. Sobre esta plataforma informativa, podemos identificar 

um conjunto de materiais opinativos, que ora se situam numa faixa 

meramente expositiva ora apresentam pretensões discursivas, seguindo as 

características provenientes da duplicidade de existência da esfera pública. 

Trata-se do âmbito específico dos juízos de valor, das teses, enfim, das 

opiniões sobre qualquer matéria política, que é o que aqui se está 

propriamente chamando de opinião política publicada, no sentido de opinião 

expressa, manifestada, exibida publicamente (GOMES, 2000,p. 8). 

 

Esse é um dos motivos da escolha de outra comunidade que se pauta pela 

música, como a Metal-PE, e pode estar inserida no contexto de consumo de nicho 

que passa pela cena dos festivais. Existem interseções, mas a diferença é que esta 

segunda não tem a crítica ou o jornalismo cultural em seu tema central. A partir 
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do gráfico construído com o uso do UCInet a comunidade apresenta uma relação 

mais equivalente entre seus usuários. Mas se destacam três perfis a partir de 

relações mais consistentes. O de Alcides Burn, produtor de eventos; Wilfred 

Gadelha, jornalista e músico; e Robertinho Torres, que identificaremos aqui como 

público. Um quarto perfil ainda se aproxima em intensidade de conexões, que é o 

do blogueiro Renato Batista. 

Por hora, deixaremos a comunidade para uma análise mais aprofundada no 

sexto capítulo desta tese, onde serão exibidos alguns comentários publicados 

pelos usuários. Também será registrado o mesmo exercício de encontrar ecos em 

outros sites e serviços traços de um discurso que possa ser percebido, de forma 

unificada, como uma possível nova crítica. O importante, neste ponto, é destacar 

que chegamos a parâmetros suficientes para delimitar quem seria este novo crítico 

de música e qual é o seu território de atuação.  

5.5. O novo crítico de música 

 

A perspectiva de analisar os possíveis dispositivos de argumentação de 

uma nova crítica demanda um ponto de partida concreto, sendo assim optamos por 

olhar primeiro as possibilidades de formatação de um novo crítico de música. Em 

essência, tratamos de uma questão mais complexa da necessidade e do papel de 

um intermediário cultural no atual cenário do consumo impulsionado pelas 

transformações aceleradas da internet. Trata-se de uma ressignificação da opinião 

pública. Uma opinião pública que, através de todas as ferramentas listadas aqui, 

passa a ser uma opinião materializada, ou uma opinião publicada.  

 

O sistema da produção da opinião publicada depende fundamentalmente de 

duas classes de agentes: Em primeiro lugar, dos agentes da indústria da 

informação e, dentre estes, mais especificamente, dos agentes da indústria da 

informação opinativa (incluindo-se aqui a indústria da informação sobre a 

vida privada de celebridades), os opinadores profissionais. Em segundo lugar, 

temos um conjunto enorme de agentes que por uma razão ou outra o sistema 

expressivo dos mass media admite como sujeitos de opinião. É formado por 

indivíduos e instituições que vão desde aqueles a que socialmente se reputa 

uma competência específica na matéria ou uma autoridade moral sobre o 

assunto até aqueles cujo reconhecimento provém simplesmente da sua 

existência como personagem e habitantes do mundo-mídia. De um modo ou 

de outro, perde-se normalmente a distinção entre essas duas fontes de 
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legitimidade, de forma que facilmente o reconhecimento social se converte 

em reconhecimento mediático e, ainda mais freqüentemente, o 

reconhecimento mediático se converte em reconhecimento social (GOMES, 

2000,p. 8). 

 

Em diversos momentos desta tese falamos da possibilidade de nova crítica 

e de novos críticos não operarem a partir das características que formam sua 

contrapartida tradicional. No entanto, concorda-se que, em essência, estamos 

falando ainda de um indivíduo que é formador de opinião. Assim sendo, o 

primeiro desafio é delimitar o que na internet aparece apenas como uma simples 

afirmação de gosto e o que pode, de fato, ser levado em consideração como um 

esforço reconhecido de quem produz e quem consome isso que poderia ser 

considerado uma nova crítica. 

O desafio, nesse caso, vem do fato constatado a partir do primeiro capítulo 

desta tese, de que entre meados da década de 90 até o final da primeira década dos 

anos 2000, o crítico de música - e o crítico cultural de outras áreas também - se 

transformou em um cargo institucionalizado. A marca, seja do jornal, revista ou 

site, que publique seus textos passa a ser reconhecido como o selo que determina 

se estamos ou não lidando com um crítico cujo trabalho tenha valor na sociedade. 

Deste modo, é natural perceber que a crítica de um grande jornal, como a Folha de 

S. Paulo, tem mais valor que a crítica de um jornal menor, de uma capital menor. 

Não por quem faz, mas pelos números de venda e circulação do periódico.  

Uma herança do modelo de comunicação de massa que ainda não entrou 

de forma definitiva na pauta da comunicação mediada pelo computador. O 

panorama geral das pesquisas sobre comunicação e consumo nesse contexto 

reconhece que o público produz conteúdo e que existe uma alternativa ao 

consumo de massa, mas ainda não se reconhece um modelo que seja de fato novo, 

próprio desse período, que junto a uma nova forma de produzir, circular e 

consumir produtos, também se apresente como uma maneira diferente de formar 

opinião e de tensionar produtos a partir de dispositivos críticos. 

Remetemos a outra afirmação de Wilson Gomes referente ao 

posicionamento social desta figura que hoje é reconhecido e legitimado como 

crítico e, portanto, formador de opinião a partir de uma esfera midiática: 
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Faz parte das mitologia da política e do campo do consumo cultural que os 

indivíduos que podem ser chamados de formadores de opinião constituiriam 

uma classe mais restrita que a dos publicadores de opinião na medida em que 

a eles se creditaria, além disso, a capacidade de influenciar a opinião dos 

outros ou, no mínimo, de influenciar a disposição das pessoas em face de 

questões ou disputas. Difícil dizer se isso é verdade e, sobretudo, em que 

circunstâncias o é. De todo modo, dada a insistência dessa atribuição, ela se 

converte em capital social muito importante. Sua excelência, o formador de 

opinião, deve ser servido, cuidado, adulado ou controlado (GOMES, 2008,p. 

8-9). 

 

Frith (2006) diz que é o lugar de fala que vai distinguir o crítico de um fã 

de música. Esse lugar de fala não precisa ser necessariamente institucionalizado. 

A forte herança da comunicação de massa acompanha a afirmação do autor, que 

diz que muitas vezes o crítico era um colecionador inveterado de discos que se 

transforma em jornalista. Se observamos a cadeia produtiva da música a partir da 

lógica das redes sociais e inserirmos o crítico nesse ambiente, o jornal ou a revista 

dispensa qualquer negociação de capital social. Por isso, dispensa também a 

possibilidade de regulamentação a partir dos demais agentes, devido sua 

imposição enquanto veículo de massa. 

Com isso, características de formação, antecedentes sociais e práticas de 

consumo a parte, temos o crítico que se encaixa no trecho destacado de Wilson 

Gomes. Uma figura que espera ser servida, cuidada e adulada. Profissionais, como 

pontuou Afrânio Coutinho (1975), que se improvisam e se convertem rapidamente 

em juízes. E que no percurso histórico da música brasileira, por exemplo, vai 

surgir quase que exclusivamente como uma figura antagônica a produção musical. 

Citamos o caso de Ricardo Anísio, no primeiro capítulo, e suas disputas retóricas 

com artistas diversos. No outro extremo desse conflito, cantores como Chico 

Buarque ficaram conhecidos pela relação complicada que tinha com o jornalismo 

e a crítica no país. 

Em relação à indústria da música, o crítico tradicional é um intermediário 

por vezes dos interesses dos grupos de mídia, que podem entrar em conflito 

político e financeiro com o de outros grupos nos quais estejam inseridos os 

artistas. Vimos no capítulo referente a indústria e cadeia produtiva da música 

como a Globo, através da Som Livre, se consolida no mercado de música no 
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Brasil. Um desentendimento entre o grupo Globo e o grupo Abril, que por sua vez 

publica revistas especializadas em música, pode resultar numa orientação ao 

crítico sobre a abordagem que deve ter a determinados artistas. Ou, em uma 

relação mais evidente, a orientação favorável que um crítico, na ocasião no jornal 

carioca O Globo, precise ter com artistas que estejam sendo lançados pela 

gravadora Som Livre. 

Como vimos até agora, na internet a regulamentação entre os próprios 

usuários traz resultados positivos. Um panorama onde um novo crítico seja 

apontado, independente de suas intenções de fazer de fato ou não crítica, a partir 

do reconhecimento social é possível. Isso significa que uma determinada pessoa 

que faça esse perfil de um novo crítico até pode vir da mídia tradicional, mas 

desde que seja adequado a esse processo de feedback e reconhecimento de 

prestígio dentro de uma rede específica. Uma relação que está em sintonia com 

um conceito mais consolidado de cena musical além da lógica geográfica das 

comunidades musicais, como afirma Will Straw:  

 

Como ponto de partida, é possível colocar uma cena musical como distinta, 

de modo significante, da velha noção de comunidade musical. A última 

pressupõe um grupo populacional cuja composição é relativamente estável  – 

de acordo com uma ampla gama de variáveis sociológicas – em que o 

envolvimento com a música toma a forma de uma contínua exploração de um 

ou mais idiomas musicais pronunciados que são enraizados dentro de uma 

herança geográfica e histórica específica. Uma cena musical, em contraste, é 

um espaço cultural em que uma diversidade de práticas musicais coexistem, 

interagem umas com as outras em meio a uma variedade de processos de 

diferenciação, de acordo com uma ampla variedade de trajetórias, de 

mudanças e hibridismos. O senso de propósito articulado dentro de uma 

comunidade musical normalmente depende de uma aliança afetiva entre duas 

condições: de um lado, práticas musicais contemporâneas, de outro, a herança 

musical que parece tornar a atividade contemporânea apropriada a um 

determinado contexto. Dentro de uma cena musical, o mesmo senso de 

propósito é articulado em meio às formas de comunicação através das quais a 

construção de alianças musicais e o desenho das fronteiras musicais tomam 

forma. O modo como as práticas musicais dentro de uma cena se vinculam 

aos processos históricos de mudança ocorre dentro de uma cultura musical 

ampla que também é base significante do modo como essas formas são 

posicionadas dentro da cena em nível local (STRAW, 1997, p. 494). 

 

Sendo assim, um ponto que pode ajudar a delimitar o que constitui um 

crítico nesse novo contexto é a sua relação com a cena musical que está inserido. 

A partir do que apresentamos sobre capital social nas redes, o novo crítico é 
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aquele que acumula esse tipo de capital a partir do feedback de outros agentes, 

seja em comentários de resposta ou de ações como curtir e republicar o que ele 

fala em diversas redes. Muito mais por reconhecimento comunitário de uma 

sensibilidade para aquele determinado gênero, a partir de seus comentários e sua 

participação nos debates sobre assuntos que dizem respeito ao que acontece 

naquela determinada cena, que pela própria intenção de atuar como intermediário 

ou de ser legitimado de imediato como um formador de opinião. 

A partir desse ponto inicial, podemos afirmar também que um novo crítico 

é algo que só ganha sentido a partir de um determinado nicho musical. No 

contexto em que o consumo fragmentado reforça o sentido de rede ou cena, um 

formador de opinião bem posicionado tem um impacto muito mais direcionado 

que aquele que está inserido em uma lógica massiva. Podemos afirmar hoje, 

mesmo sem um levantamento de dados como suporte, que muitos veículos de 

massa já não atendem muitas das demandas específicas de nicho quando se trata 

de crítica. O que é inclusive algo convidativo ao novo crítico para suprir essa 

necessidade de intermediários específicos de um determinado gênero ou cena 

musical. 

Analisando perfis de usuários de sites de redes sociais através do software 

UCInet, vimos que uma relação forte de laços em uma rede não necessariamente 

vai se repetir em outras redes. Mas, em alguns casos específicos, vai se repetir. O 

que representa um reforço adicional externo a um determinado laço já constituído. 

Um desses casos específicos é quando o usuário tem uma pré-disposição ou 

mesmo uma relação já firmada de crítica a partir dessas ferramentas. Chamamos 

de narrativa multiplataforma o que é costurado a partir desses diálogos nas redes 

que, para o observador desavisado, poderia estar fragmentado.  

No entanto, esse fragmento pode ser reunido, identificado e legitimado a 

partir de certas práticas sociais já bem resolvidas na comunicação mediada por 

computador. O crítico pode carregar apenas em seu próprio nome uma noção de 

avatar que vai ser identificado também em redes correlatas, contribuindo para a 

percepção unificada de seu discurso. Assim como pode, como um processo de 

transição do modelo editorial clássico, atribuir uma identidade própria a esse 

avatar. É o caso que citamos do jornalista Alexandre Matias e que também foi 
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percebido a partir de outras participações na rede, como o do jornalista Marcelo 

Costa, que utiliza o mote Scream and Yell para amarrar a participação em 

diversos sites, listas de discussão e fóruns na internet. 

Resta saber agora quais as relações que determinados indivíduos que 

preenchem esse perfil têm na construção de seus diálogos nos sites de redes 

sociais com os produtos culturais do campo musical. Para isso faremos a análise 

de conversas que acontecem especificamente nessas comunidades para identificar 

essa relação. Com isso, passaremos a falar das relações que podem ser percebidas 

entre essa nova crítica musical e a cadeia produtiva da música, delimitando, assim, 

suas funções dentro desse contexto especificamente.  
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Capítulo 6. Delineando uma nova crítica de música 

fragmentada 

6.1. A construção narrativa da nova crítica 

 

Durante o período de realização desta pesquisa, se tomou a postura de 

observação participante das comunidades já mencionadas em capítulos anteriores, 

da revista Bizz e a Metal-PE. No período que compreende os anos de 2010 a 

2012, surgiram diversos debates que despertaram o olhar para possibilidade de 

uma nova crítica. Para ilustrar, vamos nos concentrar nos exemplos mais 

próximos ao final do período da pesquisa por dois motivos de ordem 

organizacional. O primeiro é considerando o contexto de rápidas mudanças entre 

os sites de redes sociais possam garantir alguma sobrevida ao exemplo. O 

segundo, no mesmo sentido, mas em relação ao tema dos debates. 

Sendo assim, os exemplos que serão apresentados já foram observados 

tendo mapeado as relações entre os envolvidos, tendo já identificado os laços mais 

fortes e as interações possíveis dentro de redes paralelas ao Facebook. Como foi 

explicado anteriormente, a investigação percorre um caminho que começa na 

crítica tradicional e em sua contrapartida online mais natural. A partir daí, faremos 

algumas considerações sobreo que percebemos como uma nova crítica musical. 

De um novo momento sobre o debate engajado da música em tempos de internet 

por uma perspectiva que é nova, com a possibilidade de trazer desdobramentos 

para a crítica cultural em outras áreas também. 

Um ponto, desde já, não muda nessa noção de crítica que procuramos 

nessa pesquisa: estamos falando de um território de disputa por capital cultural. O 

que muda é uma percepção mais clara dos extremos dessa disputa, assim como as 

intenções por trás de cada uma dessas instâncias. Falar de crítica remete a falar 

das estratégias de aliciamento da indústria da música. Falar do impacto do 

decrescente número de vendas do mercado editorial onde estão inseridos os 

jornais e revistas. Mas a crítica circula por outras áreas, em nichos que são 

restritos ou que não possuem pretensões comerciais na proporção de uma grande 
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gravadora. E por isso é uma prática que precisa ser relativa ao contexto que está 

inserido para ser melhor compreendida no atual momento em que estamos. 

Em dezembro de 2012, o jornalista Marcelo Costa publicou no site Scream 

and Yell uma crítica ao disco Abraçaço, de Caetano Veloso. O texto publicado 

não difere em nenhum aspecto de um que seria publicado em revista ou jornal. 

Mesmo modelo estrutural narrativo e mesmo tamanho, além de utilizar recursos 

padrões da internet, como fotos e vídeos, como suporte para a leitura, sem fazer 

qualquer referência direta a esses recursos. Marcelo Costa faz uma avaliação 

negativa do disco, evidente apenas através de sua leitura - sem suporte de 

pontuação ou classificação do produto através de recursos gráficos - e sem 

margem para nenhuma interpretação contrária a esta opinião negativa. 

 

“Parabéns” era um e-mail, e devia continuar sendo. Dá-lhe hashtags: 

#megabom #gigabom #terabom. Aos 70 anos, Caetano age como se tivesse 

10. Bela maneira de negar o tempo, alguém pode pensar. A idiotia é uma 

arma tão útil quanto as drogas: o personagem foge da violência da rotina 

criando um universo particular, todo seu, em que rir abestalhadamente faz 

com que o fardo de estar vivo seja mais fácil de carregar. E nessa negação do 

presente os dias passam. É útil de vez em quando, mas não todos os dias, não 

num disco. Caetano joga pela janela uma excelente parceria que poderia 

render clássicos, mas só resulta em bobagens. 

O que mais incomoda na postura tola do compositor em “Abraçaço” é 

a percepção que ele tem do mundo, do ser jovem e do ser “roqueiro”. 

Caetano cria um personagem para si, e faz um monte de bobagens em nome 

da “arte”. Ele não quer se mostrar, ele não quer enfrentar o mundo, ele não 

quer envelhecer. Neste ponto parece ter abandonado lá pelos anos 80 a 

carreira do bardo judeu romântico de Minessota, que assombrado pela morte 

vem lançando alguns de seus melhores álbuns. Se Caetano ouvisse algum 

disco de Bob Dylan dos últimos 15 anos, talvez tivesse vergonha deste 

“Abraçaço”. Se ele não tem, você devia ter (COSTA, 2012)40 

 

Utilizando os recursos naturais do texto na web, a crítica ao disco é 

seguida de diversos comentários dos leitores. Mesmo com a provocação de um 

texto polêmico, os comentários são facilmente identificados como afirmações de 

gosto por parte dos leitores, mas não referentes ao disco e sim às opiniões 

publicadas pelo jornalista em seu site. Até então, temos um exemplo de simples 

transposição de uma prática que antes acontecia na mídia impressa, sendo 

                                                           
40Disponível em <http://screamyell.com.br/site/2012/12/31/cds-abracaco-de-caetano-veloso/> - Acessado em outubro de 2012 

http://screamyell.com.br/site/2012/12/31/cds-abracaco-de-caetano-veloso/
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realizada em outro ambiente, mas com o mesmo impacto que teria se estivesse 

publicada, por exemplo, em uma revista especializada em música. 

A crítica ao disco de Caetano Veloso chega a comunidade Bizz através do 

usuário Renato Frias. No gráfico geral da comunidade, trata-se de um usuário que 

está presente apenas na primeira percepção da rede, aquele que não entra nos 

refinamentos gerados a partir dos laços sociais e feedbacks. A publicação na 

comunidade, entretanto, supera os 200 comentários dos demais usuários. Esses 

comentários, por sua vez, não são sobre o texto do Scream and Yell, mas sobre o 

artista Caetano Veloso e o seu disco. Como uma pauta aberta aos usuários, 

encontramos ali uma nova crítica ao disco, a partir de diversos outros usuários. 

Um dos comentários foi o do usuário Otaner: 

 

Otaner La Cumbuca - gostaria de elucubrar sobre algumas coisas da 

discografia recente do caetano (tipo, as relações entre: eu não peço desculpa-

cê, shows obra em progresso-zii e zie, o disco da gal recanto-abraçaço, seria 

assim uma hexologia e não uma trilogia), mas o mais importante é que ele é 

um cara que não se acomoda, arrisca e com isso erra pra caralho, mas 

também acerta absurdos. desses 3 últimos discos dá pra fazer uma coletanea 

fodona. mas o mais importante é que ele é um cara que não tem medo de sair 

de qualquer zona de conforto que ele mesmo já criou várias vezes.41 

 

Otaner se identifica como La Cumbuca, uma representação de identidade 

social fragmentada tal qual exemplos anteriores nesta tese. O blog La Cumbuca, 

por sua vez, não expressa opinião, mas entra na categoria já discutida aqui de 

“blog de MP3”, com um vasto repertório de música nacional disponível para 

download. Se divide ainda em um perfil do Orkut, uma conta no site Flickr, 

Multiply, Twitter e YouTube. No Facebook, já aparece no gráfico da rede Bizz a 

partir dos segundos e terceiros níveis de refinamento dos laços, indicando um 

maior capital social dentro daquele contexto. Ele comenta 21 vezes, 10% do total 

do fluxo de comentários sobre o disco de Caetano Veloso. 

O artista, por sua vez, é recorrente nos outros perfis existentes do La 

Cumbuca na rede. Discos específicos selecionados para downloads no blog, 

imagens de shows no álbum do Flickr - esses já acompanhados de comentários 

opinativos - e vídeos no Facebook. Otaner anuncia em seu Twitter que o disco de 

                                                           
41Disponível em <http://screamyell.com.br/site/2012/12/31/cds-abracaco-de-caetano-veloso/> - Acessado em outubro de 2012 

http://screamyell.com.br/site/2012/12/31/cds-abracaco-de-caetano-veloso/
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Caetano Veloso foi lançado, republica algumas matérias publicadas em outros 

sites (mas não a do Scream and Yell). Temos em um primeiro momento de 

vivência dentro dessa rede a constatação de um interesse positivo entre o artista o 

usuário, percebido apenas através dessa vivência constante. A relação do 

jornalista Marcelo Costa é mais evidente, visto que o mesmo explicita sua opinião 

ao artista Caetano Veloso, antes de falar da obra, em seu primeiro parágrafo, 

similar ao texto tradicional em jornal ou revista. 

Outros usuários da comunidade também se destacam no debate, mas há 

uma participação efetivamente menor dentro do processo como um todo. Outros 

usuários, que estavam no interesse central da pesquisa em seu estágio inicial, 

como o jornalista José Flávio Júnior, também participam de forma um pouco mais 

engajada. Esses, por sua vez, comentam especificamente o texto que originou o 

debate e não o produto do qual fez avaliação. 

 

José Flavio Júnior - Acho muito louco esse povo que tenta arbitrar sobre o 

quanto o Caetano manja de rock ou pode fazer dentro do rock. Será que 

conhecem o PRIMEIRO disco dele? Que nem a menina que chegou perto 

dele no show do Dirty Projectors, no Cine Joia, e perguntou se ele gostava 

mesmo da banda. Ele foi educado e apenas disse que era o segundo show que 

assistia dos caras. 

José Flavio Júnior - Acabei de ler a resenha. Preciso avisar o Mac que o 

crédito está errado. Saiu como se ele próprio tivesse escrito a resenha. 

Obviamente, esse texto não é dele. Tá tudo errado, cheio de chutes, 

informações falsas. Não estou nem entrando no mérito da análise, talvez a 

mais equivocada que li sobre o Caetano em anos42 

 

Este, por sua vez, encerra neste fluxo de comentários seu posicionamento 

em relação à obra de Caetano Veloso. José Flávio Júnior não escreve sobre o 

disco utilizando a narrativa tradicional, tampouco se preocupa em comentar o 

artista ou o produto em suas outras representações em sites de redes sociais. Da 

mesma forma que não o faz nos veículos onde escrevia na época, como a revista 

Bravo, nem naquelas em que aparece como colaborador, como a revista Rolling 

Stone Brasil. Apesar de fazer uma defesa a partir dos comentários que registra 

sobre o texto, em nenhum momento fica claro se ele ouviu o disco e qual sua 

opinião. 

                                                           
42Trecho retirado da comunidade Bizz no Facebook (http://www.facebook.com) de acesso restrito 

http://www.facebook.com/


 

176 

O fato deste exemplo referir-sea um artista de renome e impacto nacional 

ajuda na compreensão do que se pretende expor aqui. Afinal, não resta dúvidas de 

que um artista como Caetano Veloso faz parte da pauta tradicional dos jornais e 

revistas dado a sua representatividade na história da música brasileira. Então, é de 

se esperar que ele seja comentado em diversos meios distintos, de formas 

igualmente distintas,algo que não poderia acontecer com um artista de carreira 

mais curta e expressividade mais limitada, mas ainda assim relevante dentro de 

um nicho específico. 

A partir de Abraçaço temos então três situações para observar. 

Identificamos em uma rede específica na internet, que traz a crítica como seu 

mote central, a presença de críticos de música de jornais e revistas tradicionais, 

com opiniões abalizadoras sobre os produtos que comentam. Sabemos qual é a 

opinião de Marcelo Costa a partir do site Scream and Yell, mas não sabemos qual 

a opinião do crítico José Flávio Júnior, mesmo tendo ele participado de uma 

extensa discussão sobre o disco. Mas temos um terceiro caso, do La Cumbuca, 

que não se posiciona como crítico da forma tradicional. Engajado nas trocas de 

mensagens e nas relações propostas pela comunidade, compreendemos sua 

opinião positiva em relação ao disco. 

De certo modo, podemos observar a comunidade Bizz no Facebook como 

uma forma totalmente distinta de representação da própria revista Bizz. 

Acomunidade é a nova revista de música. O fã de música, até a chegada da 

internet, sabia que poderia encontrar na revista informações, comentários e 

indicações de produtos musicais, reconhecendo a partir de um acompanhamento 

constante, o perfil dos colaboradores,estabelecendo um contrato de leitura que 

demanda, no caso da cultura pop, a identificação de diversos signos próprios deste 

campo,como gírias e subgêneros, além do glossário enciclopédico que se demanda 

de todo leitor especializado. Acompanhar esporadicamenteo que representava não 

compreender na totalidade muito do que era construído inclusive como discurso 

de valor sobre os produtos culturais. 

Esse mesmo esforço de engajamento é demandado do leitor do que 

estamos delimitando aqui da comunidade como uma nova revista. É uma leitura 

especializada, que ganha um sentido próprio não apenas a partir da interatividade - 
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afinal, isso já estaria presente em sua forma mais básica em um site padrão que 

tivesse a mesma proposta - mas da noção de vivência e manutenção de diálogos 

com os demais usuários. O engajamento representa reconhecer não apenas sinais 

linguísticos, mas mapear intuitivamente as conexões que os demais indivíduos 

carregam. O contrato de leitura, nesse caso, se estabelece pela sociabilidade e pelo 

senso de comunidade, quando esses novos críticos passam a ser reconhecidos. 

Se antes tínhamos bem delimitado que “a crítica feita por tal crítico sobre 

a obra” representava uma materialidade discursiva, no contexto atual fica evidente 

o reconhecimento de um discurso que é fragmentado. A crítica está na narrativa 

que surge da convergência das ferramentas disponíveis com o sentido de rede 

social, reconhecida e legitimada pela comunidade em que está inserida, 

tensionando produtos culturais em uma abordagem que é muito mais complexa. 

Temos uma hipóteseinteressante de uma crítica não institucionalizada, de fato, 

pelos meios de comunicação de massa e uma atividade que acompanha as 

transformações do contexto em que está inserido, que é a cadeia produtiva da 

música. 

Isso abre um leque de possibilidades interessantes para repensar diversos 

aspectos da crítica musical, como seguiremos fazendo ao longo deste capítulo. 

Sua relação com questões mais concretas do entorno da música, como os gêneros 

musicais, com agentes variados da cadeia produtiva da música e, por fim, sua 

relação com o valor simbólico e o econômico por trás dos produtos culturais que 

são lançados hoje, seja pela grande indústria representada pelas gravadoras 

multinacionais, seja pelo artista independente que tem uma circulação e consumo 

bastante específico e limitado, se comparado com o contexto anterior. 

6.2. A nova crítica, consumo e os gêneros musicais 

 

A crítica musical tem uma relação direta com o consumo de produtos 

culturais. Diversos autores apontados no primeiro capítulo falam também de uma 

característica de uma orientação ao público neste sentido. Por orientação, 

podemos entender não apenas a relação de causalidade mais evidente - do tipo li 

uma boa recomendação, comprei o produto - mas a composição de determinadas 
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regras que envolve os gêneros musicais e o comportamento em torno deles. A 

crítica “é uma forma de comunicação híbrida que procura aliar à descrição verbal 

da música aos posicionamentos sociais e distintivos que os gêneros e as 

expressões musicais possibilitam aos consumidores de música” (JANOTTI JR & 

NOGUEIRA, 2010, p. 2). 

Apresentaremos agora um debate extraído da comunidade Metal-PE que 

ilustra isso. Na comunidade Bizz vimos que, mesmo em um lugar demarcado 

completamente pela proposta de crítica musical, um crítico tradicional não 

necessariamente estará em sintonia com uma nova crítica. Pode participar do 

debate de forma mais subjetiva, menos engajada, e não repercutir isso em suas 

outras representações a partir de outros sites de redes sociais. Isso favorece que o 

novo crítico venha de fora do campo do jornalismo, por exemplo, como vimos no 

caso do debate em torno do disco de Caetano Veloso. Mas não é uma relação 

antagônica, podendo um jornalista e crítico tradicional surgir como esse exemplo. 

Um ponto de partida interessante, nesse sentido, da comunidade Metal-PE, é que 

não foram identificados críticos musicais do gênero que escrevem exclusivamente 

sobre o assunto em veículos tradicionais. 

Em outubro de 2012 surgiu na comunidade Metal-PE um tópico lançado 

pelo usuário Wilfred Gadelha, um hub nessa rede, concentrando um forte grau de 

relações entre os usuários. O mesmo também apresenta sua representação na rede 

de forma fragmentada. Seus comentários sobre Heavy Metal aparecem na 

comunidade do Facebook, mas também de forma complementar no microblog 

Twitter e em um canal próprio de conteúdo no YouTube. Wilfred Gadelha é 

jornalista e publica vídeos de produção própria de entrevistas com músicos e 

produtores do Heavy Metal em Pernambuco. 

Wilfred também é músico, vocalista da banda Cruor, e mantêm ainda um 

blog sobre o assunto chamado de “Além da Capital”43, onde registra uma pesquisa 

que desenvolve de mapeamento da cena Heavy Metal no interior do estado de 

Pernambuco. Desta forma, sua opinião sobre determinados assuntos convergem a 

partir de todas essa plataformas, acompanhadas por um grupo considerável da 

comunidade no Facebook (onde soma 2.590 contatos), dado seu grau de 

                                                           
43

Disponível em <http://metalpeinterior.blogspot.com.br/> - Acessado entre julho e outubro de 2012 
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intensidade nos laços sociais dentro desse contexto específico. A partir desses 

parâmetros, Wilfred se posiciona como um formador de opinião evidente dentro 

deste contexto. 

Em outubro de 2012 foi publicado na comunidade Metal-PE um tópico 

que teve grande repercussão entre os usuários, com cerca de 50 comentários 

somente no primeiro dia. Puxado por Wilfred Gadelha apenas pela frase “Eu sou 

do tempo em que o metal sofria preconceito - e não produzia”. O comentário faz 

referência à banda pernambucana Vocifera, composta apenas por mulheres, que 

passou a sofrer ataques de músicos e do público da cena Heavy Metal na cidade 

por supostamente se enquadrar no subgênero White Metal 44 . Os usuários da 

comunidade passaram a comentar diretamente o assunto, o que demonstra, a partir 

dessa sintonia, como as comunidades virtuais estão conectadas diretamente à sua 

contrapartida offline. 

O que surge na comunidade do Facebook é um debate sobre a construção 

da identidade do público consumidor de Heavy Metal no estado. Com uma 

participação mais heterogênera, é o próprio Wilfred que tem mais presença entre o 

que é dito, mas em argumentos textualmente menores que os outros envolvidos. 

Não são listadas regras de conduta, tampouco um algum guia ou algo que seja 

minimamente formal, como é prática costumeira em outros fóruns e comunidades 

virtuais. A partir de depoimentos de cada usuário, entretanto, se ganha uma 

compreensão dos conflitos vivenciados pelos integrantes da cena no estado. 

Apesar da polêmica que impulsiona o debate, a postura em geral é de 

concordância contra o pré-conceito diante de outros subgêneros. A nota publicada 

oficialmente pela banda sobre o assunto começa com o trecho a seguir: 

 

Estão correndo na internet comentários que visam criar uma imagem 

distorcida da Vocifera. Pessoas que desconhecemos (e que não conhecem a 

banda) estão espalhando para todos, que somos uma banda de White Metal. 

Isso não procede, é uma inverdade e nunca nos posicionamos como sendo de 

tal gênero, bem como nossas letras não transitam nesse segmento. Tais 

comentários surgiram depois que nossa guitarra, Lidiane, em seu perfil 

pessoal, resolveu deixar claro que não deve existir julgamento quanto ao 

estilo musical das pessoas e que ouvia vários gêneros musicais45 

                                                           
44

 Como é chamado o Heavy Metal cristão, que usa a mesma construção melódica e harmônica com letras sobre Jesus Cristo e passagens da 

Bíblia. 
45 Disponível em <http://www.facebook.com/vociferametal/> - Acessado em outubro de 2012 
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A partir daí foi lançada dentro da comunidade do Heavy Metal em 

Pernambuco uma provocação sobre a relação entre os agentes dessa determinada 

cadeia produtiva ou, se assim preferirmos, sobre os laços que se constroem na 

rede social formada por público, artistas, produtores e jornalistas ligados ao Heavy 

Metal em Pernambuco. 

 

Caio Schramm E qual é o tempo de hoje? 

1 de Outubro às 19:47 · Curtir 

 

Wilfred Gadêlha Tempo de intolerância absurda, de se voltar contra a gente 

mesmo.... 

1 de Outubro às 19:48 · Curtir · 16 

 

Caio Schramm hum... 

1 de Outubro às 19:49 · Curtir 

 

Pedro Santos Vou fazer uma campanha: Uma lavagem de roupa para cada 

"policial" da cena! 

1 de Outubro às 19:49 · Curtir (desfazer) · 13 

 

Wilfred Gadêlha Lavagem de roupa é pouco. 

1 de Outubro às 19:50 · Curtir · 1 

 

Arthur Felipe Lira Não entendi muito bem, mas hoje tou meio lerdo mesmo. 

Haeuoeaoaeh. 

1 de Outubro às 19:51 · Curtir · 1 

 

Arthur Felipe Lira Acho que depois do que Sirí disse, tá fazendo sentido. 

1 de Outubro às 19:51 · Curtir 

 

Thiago Satyr Captando a indireta, afirmo que "os buracos são mais em 

baixo". Apesar de concordar em partes quanto a chatice estrogonófica da 

P.M. metal. 

1 de Outubro às 19:52 · Curtir · 2 

 

Wilfred Gadêlha Arthur Felipe Lira, eu fui "evasivo"de propósito, porque 

ainda não tenho "autorização" para me pronunciar em nome de quem está 

sendo vítima. Mas, carapuça tá aí, à disposição. 
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1 de Outubro às 19:52 · Curtir · 1 

 

Wilfred Gadêlha Não quero apontar como certos credos, opiniões ou 

ideologias de seu ninguém. Quero sim é poder me revoltar contra essa 

intoleräncia medíocre que virou "moda" por aqui nos últimos tempos. Eu sou 

do mantra: "Faz o teu, que eu faco o meu" 

1 de Outubro às 19:54 · Curtir · 6 

 

Thiago Satyr Até discutiria mais acerca desse assunto, mas os anos me 

mostraram que não passa de uma discussão SEM FIM. Opiniões que não se 

batem, cabeças e interpretações diferentes, etc etc etc. Sobre "este caso" 

especificamente, volto a afirmar que os buracos são mais em baixo! O 

ambiente é nazi-xiita mesmo, disso todos sabem. Quem se atreve a desbravar 

estas searas tem de estar prontos pra dar a cara a tapa ou a cabeça ao 

machado ou blablabla. 

1 de Outubro às 19:55 · Curtir · 2 

 

Wilfred Gadêlha Dá pra ler nas entrelinhas o que eu quero dizer. No mais, 

concordo que é perda de tempo tentar convencer A ou B. Mas, como até diz 

Alex Camargo: "Cada um, cada um". Depois, nego vive reclamando que 

ninguém gosta dele porque é banger.... 

1 de Outubro às 19:57 · Curtir · 1 

 

Thiago Satyr "Nos ultimos tempos" Wilfred? Radicalismo (consciente ou 

puramente cego e infundado) SEMPRE fez parte do underground, e ouso 

afirmar que SEMPRE fará! Ainda que controverso, ainda que não bem 

definido, ainda que desumano, estRupatório e infernal. O "cenário" é como a 

porra da internet, é algo que nos escapa ao controle total e NUNCA poderá 

ser 100% regrado, definido e controlado. Entrar é assumir a responsabilidade 

de se afogar nestas praias. 

1 de Outubro às 19:57 · Curtir · 4 

 

Arthur Felipe Lira Agora fez sentido, Wilfred! Não sei pra quem foi, mas 

agora entendi a proposta do tópico. Mas como Thiago disse, enquanto outros 

estão tentando abrir espaço, outros estão para puxar o tapete e posso dizer 

que senti isso com toda a força quando tocava no Cangaço. Isso é foda. 

1 de Outubro às 19:57 · Curtir · 2 

 

Wilfred Gadêlha "Nos ultimos tempos"leia-se "os ultimos episodios". ficou 

mais claro, agora, espero.... 

1 de Outubro às 19:58 · Curtir 

 

Wilfred Gadêlha rapaz, nem foi pra alguem especifico. talvez contra uma 

atitude especifica, que me incomoda bastante. se eu não gosto, eu não ouço, 

não vou no show. e ponto. 

1 de Outubro às 19:59 · Curtir · 4 
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Thiago Satyr Entendi. E justamente por isso espere mais coisas do tipo daqui 

a uma semana, um mes ou um ano. Polêmicas SEMPRE farão parte desse 

nosso meio. 

1 de Outubro às 20:00 · Curtir (desfazer) · 2 

 

Wilfred Gadêlha posso ser radical individualmente, com os meus 

posicionamentos e tal. e até sou. daqui a pouco nego não vai mais no show do 

Cruor porque eu já toquei triângulo em uma banda regional.... 

1 de Outubro às 20:00 · Curtir · 4 

 

Wilfred Gadêlha Talvez eu esteja ficando velho mesmo kkkkk 

1 de Outubro às 20:01 · Curtir 

 

Arthur Felipe Lira Ultimamente a polêmica faz parte não só do meio, mas da 

vida mesmo. Parece que as coisas "não têm graça quando não se tem 

polêmica". 

1 de Outubro às 20:01 · Curtir (desfazer) · 1 

 

Arthur Felipe Lira " daqui a pouco nego não vai mais no show do Cruor 

porque eu já toquei triângulo em uma banda regional..." 

HAEUOHAEOUEAHEAOUHEAOUEAHOUEAHOAUEH. 

1 de Outubro às 20:02 · Curtir 

 

Wilfred Gadêlha é. Polêmica faz parte da condição humana. Mas eu n 

reclamo da polêmica. Pelo contrário: estimulo até. mas com um pouco de 

perspicácia. talvez eu esteja querendo demais.... 

1 de Outubro às 20:02 · Curtir 

 

Wilfred Gadêlha Galera, tô indo nessa ver Ted. Espero que não deixem de ir 

aos shows do Cruor porque eu tô indo ver um filme com um ursinho de 

pelúcia 

1 de Outubro às 20:07 · Curtir · 1 

 

Alcides Burn hahahahaha 

1 de Outubro às 20:16 · Curtir 

 

Rafael Cadena O negocio e cada um fazer o seu e que se foda os que falam 

mal, pior era na epoca do orkut tentem lembrar hehe 

1 de Outubro às 22:06 · Curtir 

 

Alejandro Flores Enquanto isso, na frente de algum computador qualquer 

ligado a internet, alguém propaga suas palavras de ódio contra aqueles que 

não são "tr00 "quando sua mãe grita: 'ô genaro, a janta ta na mesa, vem logo 

que eu quero ir pro culto e vc tem que ficar de olho na zefinha'. 
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1 de Outubro às 23:38 · Curtir · 4 

 

Leandro Vetinari As pessoas deveriam se inteirar mais sobre os fatos e 

analisar adequadamente o contexto das coisas. Principalmente quando se trata 

de boatos...Lastimável perceber que, hoje em dia, o metal, subgênero do 

rock'n'roll, veículo de subversão estética e de quebra de paradigmas morais, 

anda servindo como veículo para proselitistas de ideologias ignorantes e 

outras espécies de preconceitos. A mulekada 666 não diverge em nada dos 

cristão fundamentalistas. Foda-se todo dogmatismo e pragmatismo." 

1 de Outubro às 23:41 · Curtir (desfazer) · 12 

 

Wilfred Gadêlha Deve ser isso mesmo. 

2 de Outubro às 00:37 · Curtir 

 

Alexandre Possessed É por isso que eu digo que EU SOU A MINHA 

PRÓPRIA CENA. Não gosto de ta atrelado a determinismos. Nada nem 

ninguém me diz o que fazer ou escutar. 

2 de Outubro às 00:43 · Curtir · 2 

 

Eduardo Santos Dá raiva o tanto de gente com mente fechada na cena, bando 

de retrógados xiitas, não sei se é isso q vc ta falando, mas de toda maneira 

acho q é. 

2 de Outubro às 01:28 · Curtir 

 

Julia Claudino O qqqqqqqqqqqq??? Wilfred, seu bastardo de merda, vc já 

tocou triangulo numa banda de forróziz? Putz! Vc envergonha a cena, meu 

caro! jamais irei a um show da Cruor novamente! Humpft! :P 

2 de Outubro às 06:55 · Curtir · 3 

 

Alexandre Possessed rs 

2 de Outubro às 08:48 · Curtir 

 

Enoch Leite Parece Nazi se Moda Pega a boicote desse tipo em Recife vai 

virar moda! 

2 de Outubro às 10:17 · Curtir 

 

Enoch Leite Tem alguém controlando opinião ai! 

2 de Outubro às 10:18 · Curtir · 1 

 

Osman Frazão Cheguei meio atrasado nessa discussão que é "de ontem". 

Acho que, com raras exceções (tipo Marcelo KZF), todo mundo passa por um 

período de radicalismo banger. É que o metal traz uma carga cultural muito 

forte e um kit completo de identidade. Acho que co-existem sempre 03 

tribos: Os headbangers, que só curtem e só conhecem metal e foda-se o resto; 

Aqueles que curtem metal e 
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2 de Outubro às 10:21 · Curtir 

 

Osman Frazão Aqueles que curtem Metal e outras coisas, que acho ser o caso 

de Wilfred Gadêlha; e Aqueles que curtem outras coisas e Metal que é o meu 

caso. 

2 de Outubro às 10:30 · Curtir 

 

Eduardo Santos O problema não é só conhecer metal, o problema é achar q só 

metal tem qualidade. Pessoas com senso crítico 0. Bando de alienado, não 

por cultura de massa, mas pelo metal mesmo. 

2 de Outubro às 11:47 · Curtir 

 

Eduardo Santos Se bem que o metal hoje em dia nem é tão elitista, talvez até 

se encaixe em cultura de massa. 

2 de Outubro às 11:47 · Curtir 

 

Jairo Neto eu toco metal ha 25 anos, começei tocando hc, toco em uma banda 

de reggae, curto hard rock psicodelismo e algumas coisas de musica 

brasileira estudei musica erudita durante 3 anos (violoncello) e quem não 

gostar de mim ou de minha banda por causa disso, que pague minhas contas 

que eu mudo rsrsrsr 

2 de Outubro às 11:49 · Curtir (desfazer) · 5 

 

Arthur Felipe Lira Bicho, lá no Wacken você via muito respeito. Os caras que 

só curtiam black metal respeitavam as bandas de melódico, o de melódico 

respeitavam os de black metal, death... Aqui, isso raramente acontece, apesar 

de existirem pessoas que respeitam. E lá, a mistura de ritmos com metal é 

bem respeitada. 

2 de Outubro às 12:50 · Curtir · 3 

 

Gilvan Aleixo Lemmy gosta do Abba. Ivar Bjørnson (Borknagar, Enslaved) 

já disse uma vez que gostava do A-HA.  

Cada um escuta o que quiser. O que não pode é fazer pose, e quando chegar 

em casa botar o discão do Legião Urbana pra rolar. 

2 de Outubro às 12:56 · Curtir · 2 

 

Marcella Tiné e digo mais: NUNCA SERÃO! 

3 de Outubro às 14:59 · Curtir 

 

Não temos uma crítica propriamente dita a um produto cultural. A banda 

Vocifera sequer é citada, assim como existe um cuidado perceptível nos diálogos 

de não citar o subgênero em questão, o White Metal, que propagou a polêmica. Se 

levarmos em consideração tanto uma visão limitada de crítica como um esforço 
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retórico a um produto específico, como a crítica de um disco ou a crítica de um 

show e limitada também da noção de produto cultural, como sendo apenas algo 

que seja facilmente embalado e comercializado também como é o caso do disco 

ou dos shows. 

Mas a dimensão do produto cultural, em termos gerais, é muito maior. Um 

disco comunica questões comportamentais que vão desde a forma de se vestir e 

falar, ao posicionamento de ideias em relação a questão sociais, econômicas e 

políticas que estejam impressas na arte da capa, presentes na foto do artista, no 

título e nas letras das músicas. O show, por sua vez, materializa todos esses 

pontos diretamente como forma de resposta e reconhecimento do público. A partir 

desse conjunto, de forma contínua, temos as cenas musicais e a cadeia produtiva 

da música como uma consequência direta. A crítica, portanto, precisa também 

falar e participar dessas práticas sociais. 

O debate no Facebook é uma ação isolada, assim como era o debate sobre 

o disco de Caetano Veloso apresentado no tópico anterior. Mas, a partir desse 

momento isolado, se percebe um discurso crítico, construído de forma bem 

humorada - aliás, uma das características da crítica, segundo Marques de Melo 

(2003) - e que vai ganhar dimensão a partir de ações convergentes em outras 

plataformas. Se por um lado muitos dos usuários encerram ali sua participação, a 

representação identitária de Wilfred Gadelha se conecta, por exemplo, às 

entrevistas que publica em seu blog e nos vídeos em seu canal do YouTube. 

Temos, do conjunto dessas argumentações, uma avaliação da cena local pelo que 

podemos identificar como um novo tipo de crítico. 

É interessante perceber, a partir do diálogo destacado, que esse debate 

sobre os problemas e posturas cobradas dentro de uma determinada cena se há de 

forma velada em relação aos artistas e pessoas que formam a cena do Heavy 

Metal. Isso só é possível devido ao distanciamento institucional natural referente 

ao ambiente dos sites de redes sociais. Shuker (1999) fala de como a crítica se 

constrói também a partir das listas de consumo. Isso se materializa, nesse caso, em 

uma hipotética matéria de revista e jornal que vai falar das mesmas questões 

levantadas pelos usuários do Facebook, mas ilustrando sempre com produtos em 

sintonia com um direcionamento editorial. 
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Reforçamos, assim, duas características dessa nova crítica. A primeira é a 

pré-disposição de inserir em seu debate também, além dos produtos culturais em 

sentido estrito, questões relacionadas às práticas sociais no campo da música, 

potencializado por uma característica apontada em relação aos novos críticos no 

capítulo anterior, que é um debate que só ganha a dimensão de crítica quando está 

totalmente inserido dentro de um nicho específico a partir de uma narrativa 

multiplataforma. A opinião final de alguém que é reconhecido como um formador 

de opinião de uma comunidade específica é identificada por seus pares a partir de 

seus vários perfis nos diferentes sites de redes sociais. 

A segunda característica dessa nova crítica diz respeito a uma relativização 

da pretensão de orientação ao consumo proposta pela crítica tradicional, a partir 

das novas relações constituídas com agentes de uma cadeia produtiva que não está 

inserida nas lógicas de produção e distribuição da indústria da música em igual 

proporção. Ou seja:em um mercado onde vender discos importa menos, também 

importa menos que a crítica esteja relacionada em qualquer gradação com 

questões relacionadas a vendas de discos. Também a partir de uma compreensão 

mais intuitiva do papel que o consumo ocupa dentro desse contexto de mercado de 

nicho, onde uma participação mais engajada de um indivíduo dentro de uma cena 

específica ganha uma dimensão de consumo especializado e que pode ecoar nas 

práticas sociais cultivadas pelo campo da música. 

Para que estas considerações se constatem, é preciso também delimitar 

qual é posição que essa nova crítica ocupa na cadeia produtiva da música. Esse, 

por sua vez, é um exercício mais complexo que vai além da observação direta em 

diálogos construídos em um único site de rede social e seu potencial de eco em 

outras redes. Também traz um desafio igualmente complexo, que é o de 

identificar a partir dessa relação entre crítica e cadeia produtiva resultados 

específicos que surgem da tensão de produtos e práticas sociais.   

6.3. A relação da nova crítica com outros agentes da cadeia 

produtiva 
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Quando criamos um gráfico para visualizar uma rede social específica, 

abrimos possibilidade para uma série de observações interessantes. No caso das 

comunidades Metal-PE e da revista Bizz, constatamos por exemplo que nem todos 

os nós estão conectados, mas existe um índice alto de reciprocidade mesmo entre 

usuários não conectados. Com o uso do software NetDraw, em composição ao 

UCInet, temos a possibilidade de cruzar referências visuais entre redes. Isso foi 

mostrado nos capítulos anteriores para encontrar laços em comum entre dois 

atores reforçados por redes distintas, como entre o Facebook, Twitter, YouTube e 

blogs. 

Criar gráficos a partir de representações offline já é um exercício um tanto 

mais complicado,mas existem mapeamentos pré-delimitados na cadeia produtiva 

da música que auxiliaram essa pesquisa para fazer um possível cruzamento entre 

crítica e cadeia produtiva. Foi o caso das associações apresentadas no terceiro 

capítulo desta tese, materializados a partir da Rede Brasil de Festivais, Festivais 

Brasileiros Associados (FBA) e os coletivos Fora do Eixo. Existem conexões 

entre todas essas três redes sociais, mesmo que duas delas - a Rede Brasil de 

Festivais e a FBA - tenham uma relação antagônica de dissidência. Essas 

conexões se formam a partir dos artistas que se apresentam em eventos de ambos 

os lados. 

Através de relatórios apresentados pela extinta Abrafin, utilizamos esses 

artistas mais recorrentes como um paralelo para identificar o índice de 

concentração entre os festivais e,desta forma, identificar os festivais que têm um 

capital social mais agregador entre essas duas redes de eventos. Todo esse esforço 

para restringir o máximo possível o número de nós e conexões e facilitar uma 

percepção convergente entre essas redes de para identificar, de uma forma um 

pouco mais clara, pontos de encontro entre a nova crítica musical e a cadeia 

produtiva da música. 

Como falamos anteriormente nesta tese, a apresentação dos gráficos 

gerados a partir dos sotwares é caótica e confusa, não fazendo tanta diferença a 

menos que sejam seguidas de um minucioso passo-a-passo com um excesso de 

legendas e identificadores de cada uma das representações que são apresentadas 

ali. Apenas a título de curiosidade, o gráfico abaixo mostra uma relação entre 
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artistas que se apresentaram nos eventos da Abrafin, da Rede Brasil de Festivais, 

dos Festivais Brasileiros Associados e o gráfico de atores da comunidade Bizz no 

Facebook. Os pontos roxo são dos artistas presentes na comunidade Metal-PE que 

criam laços na cadeia produtiva a partir desses eventos. 

 

 

Figura 2 - Exemplo dos gráficos criados com os softwares UCINet e NetDraw 

 

Temos, então, um refinamento da parte do que consideramos uma nova 

crítica e também de uma cadeia produtiva onde ela estaria inserida, incluindo um 
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refinamento dos artistas que formam essa cadeia produtiva e os eventos em que 

eles se apresentam. Com isso temos um território mais consistente onde o capital 

social trafega com grande intensidade, sendo ideal para observar interseções entre 

esses laços e as interações entre essas instâncias. Algo que, de forma mais 

intuitiva, conseguiríamos fazer com menos esforço no ambiente tradicional. Basta 

passar as folhas de uma revista especializada de música para perceber que elas não 

se pautam com frequência com o mercado tradicional de música. 

O fato de existirem interseções constata que esses perfis convergentes são 

reconhecidos pela cadeia produtiva da música. Quem aparece como novo crítico 

são aqueles que têm um discurso fragmentado em diversos perfis, como os 

exemplos citados anteriormente, tendo o conteúdo desse discurso um determinado 

grau de sintonia entre o que circula nesse meio artístico. Existe, então, capital 

simbólico em jogo entre esses atores e os atores que compoem uma cadeia 

produtiva da música. Essa relação já seria evidente se uma cartografia da música 

fosse considerar o blogueiro, ou aquele determinado jornalista que, por acaso, 

também está presente com um perfil em um site de rede social específica. 

O que o gráfico na figura 1 mostra, na cor cinza, são justamente esses 

atores que não constituem um discurso fragmentado. Suas atuações isoladas fazem 

conexão, mas não ecoam inseridas dentro da cadeia. O capital simbólico presente 

nesses casos não se converte em capital social, já que não auxilia que o crítico seja 

visto de forma aproximada de outros agentes. Vale reforçar que, muitos desses 

atores, se vistos sob outra perspectiva - como, por exemplo, a partir dos jornais 

onde escrevem - estão totalmente inseridos, conectados e reforçados dentro da 

rede. Mas excluímos da construção da narrativa de um novo crítico o texto que 

aparece em jornais tradicionais na expectativa de encontrar algo, de fato, novo. 

Podemos dizer, portanto, que existe uma relação entre esses atores que 

estamos considerado como novos críticos dentro da cadeia produtiva da música. 

Lembrando que o gráfico das redes segue a lógica de um fractal46, podemos ter 

uma visualização ainda mais distante dessa configuração, com menos refinamento 

dos laços construídos entre os atores. Desta forma, temos condições de visualizar 

                                                           
46Um fractal é um objeto geométrico que pode ser dividido em partes, cada uma das quais semelhante ao objeto original. Diz-se que os 

fractais têm infinitos detalhes, são geralmente autossimilares e independem de escala. Em muitos casos um fractal pode ser gerado por um 

padrão repetido, tipicamente um processo recorrente ou iterativo. 
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que esse novo crítico tem relações intrínsecas, conectadas e legitimadas na cadeia 

produtiva através de feedbacks constantes. A figura abaixo mostra um processo 

que tem, no extremo maior, a produção musical de uma perspectiva mais genérica 

e, no outro extremo, cinza, um consumo de nicho: 

 

 

Figura 3. Exemplo de conexão geral entre agentes da cadeia produtiva da música 

 

O novo crítico é representado pelos pontos de cor roxa no gráfico. O que 

chamamos de consumo de nicho é representado pela programação ofertada pelos 

festivais das redes independentes. Percebemos que existe uma característica de 

filtro, enquanto os laços entre os atores os colocam em uma espécie de barreira 

entre o ponto maior - produção musical de uma forma geral, onde encontraríamos 

Caetano Veloso, por exemplo - e o ponto menor - onde encontraríamos uma banda 

de Heavy Metal de Pernambuco. A nova crítica não apenas está inserida na cadeia 

produtiva da música, como tem seu papel reconhecido de forma similar à sua 

contrapartida tradicional. 

Isso não significa - por enquanto - que a nova crítica esteja agendando 

novos artistas em um novo circuito. No gráfico apresentado não estão presentes  

por exemplo produtores de eventos, vendedores de discos e diversos outros 

agentes da cadeia produtiva da música. Não estão presentes um dos pontos mais 
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fortes nessa disputa, que é o público. Essa é uma percepção inicial, a partir de 

agentes mais fáceis de serem identificados para mapear o começo de um processo 

de sinergia que pode atingir esses outros agentes, não excluindo, de forma alguma, 

um estudo que consiga dar conta dessa totalidade, mapeando ainda mais agentes 

possíveis a partir dos sites de redes sociais ou outros softwares sociais que 

venham a surgir. 

A partir dessas interações, temos também uma nova perspectiva referente à 

crítica. Afinal, ela não está institucionalmente inserida (talvez seria mais adequada 

a expressão institucionalmente imposta) na cadeia produtiva da música, mas 

espontaneamente cooptada por seus agentes. Isso demonstra uma demanda por 

regulamentação entre quem produz e quem consome em determinados 

contextos,uma regulamentação a partir de uma perspectiva também distinta da 

crítica tradicional, já que surgem oportunidades de novos parâmetros de avaliação 

e de valor simbólico para os produtos culturais analisados.  

Reforçamos que uma nova crítica - e, consequentemente um novo crítico - 

ganham sentido em relações construídas com limites bem específicos de um 

gênero de nichos. Mas no momento de delimitar questões mais próximas a valor 

simbólico consideramos válida a percepção de redes vizinhas ou mesmo de uma 

vizinhança de redes sociais como um ecossistema possível de trocas. Afinal, a 

transformação desse capital simbólico em cultural ou econômico não tem como 

fugir a regras sociais já bem estabelecidas. Não trata-se de uma reinvenção do 

valor, mas de compreender que outras formas de valor também entram na disputa 

de argumentos em torno de um determinado produto cultural.  

6.4. Valor simbólico e econômico na nova crítica 

 

Encerrando esta proposta de percepção de uma nova crítica, faremos 

considerações ainda sobre um dos pontos de tensão e a polêmica no gênero, que 

são os parâmetros de valor. Diversos limites foram traçados ao longo desta 

pesquisa que facilitam falar sobre valor e reforçam que o tópico precisa ser 

abordado de forma relativa, como, por exemplo, a partir do fato dessa nova crítica 

que falamos estar restrita a música popular. Mesmo assim, ainda não é algo que se 
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manifeste na totalidade desse campo, sendo mais perceptível a partir de 

determinados gêneros e cenas musicais. 

Esse é um primeiro refinamento que não poderia ser alcançado se não 

fosse acompanhado e aproximado o debate no entorno das novas mídias. Algo que 

Will Straw, conforme entrevista citada abaixo, concedida a Janotti Júnior (2012), 

traz como algo negativo nas pesquisas que envolvem a música popular. Mas que 

trata, na verdade, de uma compreensão de onde está inserido o contexto de 

circulação e consumo - muito mais, inclusive, que de produção - das práticas 

sociais no entorno da música popular. 

 

A meu ver, o que, no entanto, diminuiu foi o clima de 

polêmica, de debate vívido a respeito de conceitos chave dos 

estudos de música popular.  Os debates mais antigos relativos a 

autenticidade foram, em grande medida, concluídos, pois 

praticamente todo mundo concorda que a autenticidade é 

‘socialmente construída’ (ideia convincente, porém não muito 

útil).  Da mesma forma, a questão da relação entre música e 

lugar resultou no amplo reconhecimento de que se trata de algo 

variado e complexo.  Os debates sobre a relação entre música e 

novas mídias estão, a meu ver, ocupados demais em correr 

atrás do desenvolvimento atual no campo das nova mídias para 

produzir algum vocabulário conceitual de valor duradouro 

(JANOTTI JÚNIOR, 2012, p. 2).  

 

Podemos, por exemplo, a partir do que foi levantado e apresentado no 

decorrer desta tese compreender que o sentimento de pertencimento surge como 

um balizador fundamental para a crítica. Mesmo a crítica tradicional, inserida nos 

veículos de comunicação de massa, já passa por essa realidade hoje ao não 

conseguir se inserir na dimensão que o consumo de música atingiu em escala 

global. Revistas como a Rolling Stone Brasil trazem em sua pauta uma variedade 

de assuntos para garantir uma pluralidade de leitores, que acarreta numa 

negociação de sua própria identidade em favor de um amplo contrato de leitura. 

A crítica só passa a fazer sentido quando está, de fato, inserida em um 

contexto específico da produção e circulação de bens culturais e quando, 

principalmente, é reconhecida por estas. O estudo apresentado aqui tem enfoque 

no feedback, na resposta do outro, como um fortalecedor de laços e, portanto 

legitimador do crítico deste novo ambiente. Reconhecendo que o individuo 
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passeia por uma pluralidade de interesses, mas se firma de forma engajada e 

participativa, de fato, em poucas representações culturais. A nova crítica, assim 

como o princípio da crítica tradicional, está no resultado e reconhecimento deste 

engajamento. E uma parte do que se identifica como sendo de valor também 

passará por esses dispositivos. 

Com base no estudo apresentado, no cruzamento da percepção da 

participação de atores em diversos ambientes, encontramos uma evidência de 

como a percepção do capital social dentro de uma rede específica se consolida 

como um parâmetro de valor. Se por um lado não podemos afirmar a causalidade 

de um agendamento da circulação de artistas a partir do que está em pauta na nova 

crítica, fica evidente um sistema de reciprocidade com a instância de circulação da 

cadeia produtiva. Em suma, fala-se mais dos artistas que circulam mais. Ser 

reconhecido como pertencente engajado em uma cena é um determinante no valor 

artístico. 

Mostramos no terceiro capítulo um levantamento do ano de 2008 onde a 

banda Macaco Bong se destaca como a que mais circulou em festivais pelo país. 

A banda, por sua vez, carrega em sua trajetória o discurso do circuito 

independente de ser um artista engajado nos processos políticos no entorno da 

música. No final daquele mesmo ano o disco “Artista Igual Pedreiro” entra em 

primeiro lugar na lista de melhores do ano da revista Rolling Stone Brasil. O valor 

construído está presente no texto publicado na revista que, de cinco parágrafos, 

reserva um para falar das músicas, enquanto em todo os outros falam do quanto a 

banda circulou e sua vivência nos coletivos Fora do Eixo no país. 

Desta forma, a disputa pelo capital social se dá também na compreensão 

que ele representa valor dentro das cenas. O artista ou o crítico precisam ser 

cooptados não para entrarem na pauta, mas para entrarem com um esforço retórico 

positivo. Se a nova crítica é engajada, então parte de seu esforço é o de manter o 

status quo desse engajamento, de apontar quem é quem dentro da cena que está 

inserido e transformar isso em um tabuleiro de disputas. O crítico vai perceber, 

mas também questionar o engajamento. Não só dentro da cena, mas desse 

ecossistema de cenas a qual nos referimos. Do pertencimento a uma ou outra cena, 

como estava presente no debate da comunidade Metal-PE apresentado aqui. 



 

194 

Bem próximo a essa noção, está também o valor que a nova crítica dará a 

uma possível materialização da autenticidade artística. Um termo que é polêmico 

em suas discordâncias conceituais - e discordaremos aqui do ‘não muito útil’, de 

Will Straw - mas sempre presente no debate sobre a música popular. Algo que 

pode ser dimensionado a partir da própria noção de capital social dentro da cadeia 

produtiva da música, no geral associado a questões relacionadas a autonomia 

criativa por vezes antagônica as pressões da indústria da música. Tomaremos 

como exemplo a abordagem de Janotti Júnior sobre o assunto: 

 

A autenticidade envolve, então, o polêmico aspecto da criatividade nas 

indústrias culturais e a busca por distinções e diferenciações em meio ao 

universo musical. Afinal, ser reconhecido significa alcançar certa autonomia 

criativa, mas, ao mesmo tempo, encontrar um lugar no mercado, mesmo que 

underground, e sobreviver de música. Isso não significa que a autonomia seja 

a mesma em relação aos diferentes gêneros musicais. Para um músico de 

heavy metal, por exemplo, se ater aos cânones é fundamental. Já para uma 

cantora como Marisa Monte, transitar entre o samba de raiz e a música pop 

globalizada é sinal de ruptura com as formas estabelecidas pelo mainstream. 

Esse ponto desconstrói, por exemplo, a idéia de que a autonomia está ligada 

somente a baixos índices de vendagem (JANOTTI JÚNIOR, 2007, p.83). 

 

Acrescentamos a essa contribuição a percepção que existem duas 

categorias de autenticidade quando falamos da música popular. Aquela que é 

pretendida pelo artista e aquela que é percebida por quem o escuta, não estando 

necessariamente em sintonia. A crítica tradicional participa ativamente dessa 

disputa como uma reguladora dessa medida e um filtro em geral para o público. É 

comum encontrar em materiais de divulgação de artistas que fazem parte da 

indústria da música pelas principais gravadoras textos que remete diretamente a 

alguma afirmação da crítica que some autenticidade - e, consequentemente, 

credibilidade - ao artista divulgado. 

O que estamos propondo aqui é que a nova crítica não entra na seara de 

auferir autenticidade aos artistas, mas de fazer a manutenção de determinados 

dispositivos sociais em que a noção de autenticidade está inserida. A partir dos 

laços construídos na rede, fica evidente que uma das funções fundamentais da 

nova crítica é manter o artista em pauta nas discussões que permeiam a cadeia 

produtiva da música. É uma forma de agendamento mais branda, remetendo a 
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construção clássica do conceito, que vai falar que é papel do intermediário cultural 

- que McCombs aponta como sendo a mídia de massa em seu estudo - ditar a 

sociedade sobre o que falar, independente as vezes da intenção por trás desse 

debate. 

A nova crítica faz essa manutenção de referendar quem está circulando e 

quem está presente nos locais estratégicos da cena, mesmo sendo uma cena sem 

delimitações geográficas evidentes, como é caso dos festivais independentes. Essa 

é uma função que ela já cumpre de maneira bem delimitada, na medida em que os 

usuários das comunidades respondem com frequência esses novos formadores de 

opinião mapeados. E proporcional ao fortalecimento dos laços na rede que essas 

respostas resultam, está acompanhado o ato de falar sobre determinado produto 

cultural, seja um artista, seus discos ou uma apresentação ao vivo. 

Com isso, temos também a percepção que uma nova crítica tem uma 

relação em muito menor proporção com o capital econômico da música. Um dos 

motivos para que essa nova crítica não vá se ater a debater com frequência ou 

mesmo com grande ênfase artistas consagrados pelo mercado tradicional. E 

também uma consequência direta dessa nova crítica está inserida especificamente 

em nichos de música onde o capital econômico, de fato, não é expressivo o 

suficiente para se tornar uma ponto decisivo na valoração de seus artistas. Quando 

tratamos de um gênero como o Heavy Metal, a partir de um estado como 

Pernambuco, estamos tratando de artistas que historicamente não chegam a ter 

uma vendagem expressiva de discos ou de presença de público em apresentações 

ao vivo. 

A relação com o consumo está presente, mas num sentido que é muito 

mais contínuo - e daí vem a relação com o pertencimento a uma comunidade e a 

manutenção da autenticidade - do que concentrado em produtos específicos. A 

estratégia tradicional de divulgação de um artista pela indústria da música vai se 

materializar no esforço que, em um período curto como uma semana, aquele 

artista esteja presente no máximo de jornais, revistas e programas de TV e rádio 

possíveis. Uma consequência são parâmetros de mercado sempre presentes na 

crítica tradicional, como a bilheteria de estréia de um filme ou o público presente 

no primeiro show de uma turnê de um grande artista. 
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Considerando que o ritmo acelerado de transformações que a internet traz 

para as indústria de entretenimento em geral afeta, no que diz respeito as grandes 

gravadoras, em um excesso de demanda e oferta de produtos culturais, surge 

mesmo uma situação contraditória. Afinal, entra na legitimação da crítica 

tradicional sua participação não apenas na construção de cenas musicais, mas 

também em sucessos - ou fim do sucesso, quando a crítica é negativa - comercial 

de um determinado artista, como uma espécie de síndrome do formador de 

opinião que é certeiro em suas indicações.. A nova crítica trata da construção do 

capital simbólico em ritmo mais desacelerado, já que seu discurso é construído de 

forma consciente em relação ao resultado econômico dos produtos que entram em 

sua pauta. 

Temos, nesses exemplos, não um delimitador hermético de um conceito de 

nova crítica musical, mas oportunidades para que essa discussão seja desenvolvida 

mais adiante a partir também de outras pesquisas, que utilizem de outras 

metodologias, para questionar e tensionar o que foi apresentado nesta tese. 

Também com a perspectiva de um olhar para outras críticas e seu comportamento 

a partir do que é permitido e da prática social que nasce com as novas mídias. 

Falamos da legitimação de uma nova crítica musical que não acarreta, 

necessariamente, em uma nova crítica cultural. Sobre essas considerações, 

entretanto, deixamos para o conjunto de conclusões apresentadas a seguir, no 

desfecho desta pesquisa. 
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7 - Conclusões 

 

Começamos a pesquisa que é apresentada nesta tese motivados pela 

percepção de um ambiente de mudanças no que diz respeito ao campo da música. 

Com o surgimento de tecnologias como os arquivos de áudio digital em formato 

MP3 e o estreitamento das relações sociais a partir dos chamados softwares 

sociais como o Facebook e o Orkut, entre outros motivos, tivemos a bem definida 

compreensão de que mudou a forma de se produzir, circular e consumir produtos 

musicais. Essa mudança se dá em escala global e atinge também o Brasil. Mas se 

podemos afirmar que vivemos de fato essas transformações, seria possível afirmar 

que mudou também o intermediário cultural mais clássico nesse contexto: o 

crítico musical e, por consequência, a crítica? Acreditamos que sim. 

Para tanto, no segundo capítulo desta tese apresentamos uma abordagem 

da compreensão geral que temos hoje do estudo da comunicação e da música 

popular massiva de crítica musical. A partir de seu histórico começamos a 

delimitar o problema desta pesquisa, vendo como a crítica surgiu e se desenvolveu 

nos jornais diários, na academia e nas revistas especializadas. Podendo, desta 

forma, observar também uma formulação a partir da proposta de diversos autores 

de quais seriam as funções dessa crítica e quem seria essa figura que identificamos 

como o crítico de música. Apontando-se para mudanças e para a necessidade de 

observar essa prática a partir de outras perspectivas teóricas. 

Para que fosse possível fazer esse aprofundamento no conceito de crítica, 

apresentamos no primeiro capítulo algumas questões de ordem metodológica. Foi 

delimitado, também, dentro do mercado que temos hoje onde a crítica está 

inserida e para onde seria direcionada uma observação participante que tivesse 

condições de encontrar dispositivos que apontassem para a legitimação de uma 

nova crítica. Portanto, foi definido que precisaríamos contextualizar a crítica a 

partir de noções como a indústria da música e a cadeia produtiva da música, para 

compreender seu lugar de fala nesses contextos, além de acrescentar ao debate 

teorias referentes ao uso de sites de redes sociais para que esses dois campos 

tivessem condições de convergir no território da nova crítica musical. 
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Essa relação entre crítica, cadeia produtiva e grande indústria musical foi 

apresentada no terceiro capítulo. Afinal, se começamos nosso raciocínio a partir 

da perspectiva de mudança nesse contexto, foi necessário apresentar que 

mudanças foram essas e identificar, desde já, possibilidades de inserção da crítica 

de música nesse ambiente de transformações. Foi apresentada uma abordagem que 

permeia o estudo sobre a economia da música popular da formação de mercado de 

nichos e, como, na prática, o impacto desses mercados pode ser percebido na 

realidade brasileira com a formação de um circuito independente de festivais. 

Traçamos um paralelo entre a compreensão de uma cadeia produtiva da 

música com as propostas teóricas sobre as redes sociais. No quarto capítulo desta 

tese exploramos as possibilidades de representação social na internet a partir da 

criação de perfis em sites como o Facebook, na criação de blogs e canais de vídeo 

no site YouTube. A partir deste capítulo já começamos a apresentar algumas 

perspectivas de mudança de olhar, mesmo em primeiro momento as questões mais 

gerais sobre esses sites, com um raciocínio conectado à observação que era feita 

em comunidades que reúnem pessoas interessadas em música no Brasil. 

Lançamos a ideia de um perfil convergente, ou de uma narrativa multiplataforma. 

Essa convergência foi apresentada no quinto capítulo da tese a partir de 

três perspectivas: a convergência das mídias, dos processos sociais e, por fim, dos 

próprios indivíduos. Com isso trouxemos mais consistência a uma das propostas 

centrais desta tese: a de que a representação de um indivíduo na rede se dá a partir 

da percepção de seus vários discursos fragmentados em diversas plataformas. E 

que essa percepção faz sentido no caso da crítica de música a ponto de representar 

uma mudança consistente dentro dessa prática na cadeia produtiva da música. 

Apresentamos uma abordagem utilizando essa lógica para o que podemos 

entender como sendo um novo formador de opinião. Um novo crítico de música 

legitimado pela comunidade em que está inserido. 

Com base nesses argumentos, apresentamos nossa definição para uma 

nova crítica de música. Para dar suporte a esses argumentos, utilizamos o software 

UCINet em conjunto com o software Netdraw, sendo o primeiro de construção e 

análise de gráficos de redes sociais e o segundo, utilizando o banco de dados do 

primeiro, de construção de representações visuais dessas redes. Aplicamos esses 
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gráficos ao que foi observado em duas comunidades específicas do Facebook, 

mapeando atores, conectando-os às redes formadas nos sites Twitter, YouTube e 

na troca de links e comentários dos blogs, quando o caso demandava. Tanto na 

análise dos laços criados entre seus usuários quanto nos diálogos que eram 

travados entre eles, concentrados nas comunidades do Facebook. 

Foi identificado que a cadeia produtiva da música já opera em sintonia 

com essa figura de um novo crítico. Uma figura que não é institucionalizada a 

partir de empresas de mídia e tem sua prática discursiva legitimada pelos próprios 

agentes dessa cadeia; aproveitando essa disputa por capital simbólico e a 

transforma em parâmetro balizador de produtos culturais nos debates construídos 

nas redes. Foi visto como essa nova crítica ainda trabalha em relação a 

autenticidade e autonomia, mas com uma abordagem que é própria, além das 

relações que essa prática mantêm com o capital econômico no que diz respeito ao 

campo da música. 

Um paralelo possível de ser traçado nesta nova crítica faz uma referência 

direta a uma prática que estava no centro dessa atividade entre o final da década 

de 70 e começo da década de 80. A nova crítica se assemelha, bastante, aos 

antigos fanzines. Esses, por sua forma de produção a partir de colagens de textos 

de diversos autores, para serem xerocados em uma única diagramação mais tarde, 

servem na verdade como metáfora ideal de um discurso que também é 

compreendido a partir de colagens. Só que, diferente da apresentação em papel 

impresso, cujo trabalho de diagramar era do editor, perceber essas colagens é um 

exercício que demanda engajamento e participação do leitor. 

Da mesma forma os fanzines eram publicações voltadas a nichos bem 

específicos. Consequentemente, tornaram-se narrativas exclusivas de 

determinadas cenas musicais e parte fundamental da história de alguns gêneros 

musicais no Brasil, como o punk rock no começo da década de 80 e a cena indie 

rock no começo da década de 90. Assim como os autores fazem hoje em seu 

discurso fragmentado, oferecendo músicas para download a aqueles que o seguem 

na totalidade dos sites de redes sociais, os fanzines também eram conhecidos por 

estarem sempre que possível acompanhados de fitas K7 com compilações de 
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artistas locais. Ganham duplo sentido, como avaliadores e propagadores de um 

nicho musical específico. 

A diferença fundamental nesse caso é que os fanzines eram um caso 

clássico de apropriação tecnológica para fazer uma mímica da mídia de massa 

tradicional. Maquinas de xerox e correios são as contrapartidas amadoras da 

prensa e os sistemas de distribuição industrial, por isso são imediatamente 

limitados, assim como toda apropriação com esse tipo de esforço inevitavelmente 

se torna. Mesmo assim, dentro desse limite, o fanzine ganha a dimensão de um 

formador de opinião reconhecido e legitimado dentro do contexto específico em 

que está inserido. A limitação, no caso dos fanzines, também ganha ares de 

exclusividade, com uma publicação sendo restrita a um público seleto e 

participante ativo de uma determinada cena musical. 

Já a nova crítica trata não de um processo de apropriação, mas de 

ressignificação de determinadas práticas sociais. Um conjunto de ações que 

ocorrem paralelamente, mas organizados dentro de um único fluxo de 

informações que pode ser percebido dentro da internet. O fã de música em busca 

de um filtro e de reflexões sobre aquilo que consome sabe que precisa 

acompanhar as publicações de pessoas específicas não em um, mas em todos os 

sites de redes sociais em que elas estão inseridas. E, do resultado disso, surge 

então essa noção que estamos tratando aqui de uma nova crítica musical. 

É interessante perceber como, com o tempo, a crítica tradicional passou a 

cultivar alguns dispositivos próprios de auto-afirmação. Seja em jornais ou 

revistas, antes mesmo de construir sua relação com os leitores, a crítica se 

identifica através de recursos visuais como crítica quando decide anteceder o 

título, por exemplo, com o recurso chamado de “chapéu”, delimitando que aquele 

texto que segue é uma crítica de um determinado autor a um determinado produto 

cultural acompanhado do suporte gráfico de avaliação, seja ele estrela ou algum 

ícone que ajude o leitor a identificar não apenas que está diante de uma crítica, 

mas a saber desde já qual a opinião que ela trará sobre aquele produto 

especificamente. 

Os recursos visuais do jornalismo também acarretam outras consequências 

para a crítica tradicional. Dependendo de onde for publicada, como visa a noção 
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de contrato de leitura, a disposição das imagens, os títulos e a opção de 

apresentação dos títulos do texto trazem um recorte bem específico de público. 

Quem apenas olha, mas não lê, uma revista como a Rolling Stone Brasil, já sabe 

de imediato do que se trata a publicação a partir desses recursos. Da mesma forma 

que a ação de passar rapidamente as folhas de um caderno de cultura de um jornal 

diário também ajuda o leitor a entender um pouco do perfil das pautas que estão 

publicadas ali. 

A nova crítica, por sua vez, ainda se configura como um clube privado e 

exclusivo para quem está atento ao que já circula pela internet. Não existem 

rastros ou indicativos sobre quem seguir, onde se situar, assim como qual a pauta 

vigente nesse novo território. O leitor dessa nova crítica precisa ser capaz de 

visualizar no fluxo infinito de informações que corre em frente à sua vista diante 

do monitor, nas diversas linhas dos tempos, nos diversos sites existentes, os 

pequenos pontos de encontro e a convergência de atores para, então, participar 

desses contextos. Precisa ainda estar disposto a acompanhar em ritmo mais 

desacelerado determinados debates que não serão sobre o artista da vez, mas sobre 

a manutenção de uma circulação contínua de produtos musicais dentro de uma 

determinada cena musical. 

A nova crítica não está inserida na lógica do agendamento e das estratégias 

de divulgação das grandes gravadoras. Impulsionado pelo sentimento de 

comunidade que desperta com mais intensidade nos sites de redes sociais, um fã 

de Heavy Metal pode estar em busca de quem é o mais novo artista internacional 

lançado em escala global, mas poderá se deparar com um debate muito mais 

amplo e complexo sobre se um determinado artista local pertence ou não a um 

determinado subgênero do Heavy Metal. E, a partir da percepção dessa 

participação em outro subgênero, como se portar como um seguidor desta cena 

musical na perspectiva do que acontece na cidade. 

Sem os recursos gráficos tradicionais que fazem parte do jornalismo, a 

nova crítica tem como característica - pelo menos em seu estado atual - não se 

apresentar ao leitor como crítica. Trata-se, na verdade, de um conjunto de práticas 

sociais que já são reconhecidas e legitimadas dentro da própria cadeia produtiva 

da música. Esses agentes reconhecem uma nova crítica a partir de características 
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próprias, como a participação e a percepção de laços sociais construídos dentro de 

uma rede de relacionamentos. A partir do momento que os fãs se percebem 

também inseridos com mais ênfase em debates mais complexos, que se 

multiplicam nas diversas plataformas existentes e, por sua vez, conseguem 

tensionar seus produtos a partir de lógicas de circulação de nicho. 

Em um cenário onde temos novas formas de produzir, circular e consumir 

música, temos um alinhamento também com esta nova forma de avaliar produtos 

culturais e processos sociais que façam parte deste campo. A nova crítica está 

presente, de forma reconhecida e legitimada, com força dentro de contextos bem 

específicos. É a partir desses contextos em que ela ganha sentido e nova 

dimensão, podemos perceber não apenas a presença, mas o impacto de novos 

formadores de opinião que não foram institucionalizados pelo mercado editorial. 

Esse não é, como fica evidente, um processo antropofágico. Não estamos 

falando de uma nova crítica que irá, eventualmente, devorar e encerrar a crítica 

anterior. É comum reconhecer que o avanço de nenhuma mídia jamais teve como 

consequência o fim da mídia anterior. É importante lembrar que o avanço das 

mídias também não mudou o formato de conteúdo que elas veiculam em seus 

dispositivos. Filmes continuam tendo a mesma duração, assim como bandas e 

músicos continuam gravando músicas que têm um mesmo tempo de duração, para 

encartar em formato de álbum, também seguindo as mesmas limitações que o 

suporte físico acarreta. 

O que existe, e talvez essa nova crítica esteja inserida nesse contexto, são 

experimentações livres de formatos que, com o tempo, são reconhecidos e 

legitimados pelo público, como filmes e discos que duram muito mais do que o 

esperado, ou que tratam de temas que não conseguiriam tratar dentro de uma 

lógica de produção que envolva processos mais tradicionais que, eventualmente, 

são cooptados e passam a se tornar uma parte de fato institucionalizada das 

cadeias produtivas das quais fazem parte. E esse é um desafio que certamente essa 

nova crítica, no tempo em que se tornar mais reconhecida, também precisará 

enfrentar. 

Antes mesmo de pensar se uma nova crítica acarretaria o fim de outra 

crítica - mesmo com esse raciocínio não tendo mais tanto sentido dentro dos 
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estudos da comunicação e das práticas sociais, com ideias tão delimitadas de pós-

modernismo, pós-massivo, etc - é preciso primeiro o esforço de vislumbrar como 

ela se comportará ao lado da crítica tradicional e vice versa. Afinal, é plausível o 

cenário de cooptação da crítica tradicional ao perceber que novos formadores de 

opinião estão surgindo a partir desse discurso fragmentado. Não é um blog 

específico que faz a diferença, mas o conjunto de ações daquele autor que, 

possivelmente, será convidado a colaborar para alguma revista ou jornal. 

Todas essas questões inevitavelmente trazem à tona uma outra, que é 

muito maior, que permeia boa parte da pesquisa. É preciso, antes de pontuar 

possibilidades de desenvolvimento e ainda mais legitimação dessa nova crítica, 

tensionar a atual necessidade de uma crítica de música a partir das instâncias de 

produção, circulação e consumo em que ela se insere. Considerando o ritmo 

acelerado com que essas instâncias operam, tornando cada vez mais complexa a 

participação de um intermediário cultural que consiga ditar um ritmo a esses 

processos que consiga estar em sintonia com demandas de consumo que são cada 

vez menos intermediadas pelos dispositivos da mídia de massa. 

Talvez a necessidade da crítica não esteja tanto no que tange a formação 

de opinião e o endereçamento ao consumo, mas sim como parâmetro balizador 

das práticas sociais no entorno da música, que é uma das propostas apresentadas 

ao longo desta pesquisa. O novo formador de opinião não precisa estar 

relacionado necessariamente a aquela figura que dirá às pessoas o que ouvir e 

como ouvir, mas sim a um leitor que consegue perceber o que está sendo ouvido e 

a forma como se está sendo ouvido para, a partir daí, construir narrativas que 

sejam reconhecidas e legitimadas em um primeiro momento por essas mesmas 

pessoas. A crítica tradicional é necessária pela sua capacidade de manter registros 

históricos. Uma nova crítica é necessária pelo potencial de converter essas 

histórias para um formato de recepção que é mais próprio de uma geração que já 

nasce com perfil e álbum de fotos em sites de redes sociais. 

Está aí um dos principais motivos para trazermos a crítica musical para 

análise nesta pesquisa. Por ser um dispositivo social sobre o qual poderíamos 

desconstruir diversas práticas e configurações sociais em um tempo em que a 

comunicação muda em ritmo acelerado. Devido ao impacto que a música tem na 
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sociedade - remetendo à primeira citação desta tese: a música estará sempre 

presente - temos nela um ponto fixo de observação para, então, delimitar e 

compreender um pouco dessas novas práticas sociais. E, com alguma esperança, 

ganhar perspectiva sobre como é que essas novas reconfigurações causam de fato 

impacto na forma como nos relacionamos com determinados produtos culturais. 

Observamos a crítica a partir de uma delimitação bem restrita, que é a 

crítica musical. A partir do que foi traçado aqui, fica também a contribuição para a 

possibilidade de novas pesquisas que tentem compreender como as novas mídias 

influenciam uma transformação, por exemplo, na crítica de cinema, de literatura 

ou de teatro e até mesmo, inclusive, em áreas ainda consideradas recentes para a 

crítica cultural, como a gastronomia e os jogos digitais. Deste conjunto, surge 

ainda o impacto que essas práticas podem trazer, de fato, um extremo 

institucionalizado desse debate que é o próprio jornalismo cultural encontrado nos 

jornais diários, nas revistas de circulação periódica ou nos blogs que atentam ao 

assunto na internet. 

Além do que diz respeito à crítica especificamente, fica como contribuição 

desta pesquisa também um olhar para a reconfiguração das narrativas em 

ambientes virtuais. Como podemos perceber uma unidade do indivíduo além de 

sua noção mais clássica da construção de um perfil a partir de ferramentas 

oferecidas por um software social? É certo que essa narrativa multiplataforma - o 

discurso unificado nas redes, em vários formatos distintos - pode trazer impactos 

para o debate político, econômico e social, desde que se consiga delimitar um 

recorte de atores e se encontre suporte para medir tensões de laços sociais, como 

foi o caso dos produtos musicais utilizados nesta pesquisa. 
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