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Resumo 

 

Este trabalho busca fazer um levantamento das revistas de música disponíveis no mercado, 

analisando de que forma elas chegam ao leitor, em termos de quantidade, distribuição, 

conteúdo, preço, periodicidade, além de compará-las com as revistas de música produzidas 

para a internet. Tal comparação focaliza em especial revistas eletrônicas mas aborda 

também outras formas de publicação, como blogs. A metodologia é composta por 

observações empíricas da oferta de revistas impressas e eletrônicas, por entrevistas 

concedidas por profissionais da área, além de base teórica para a análise da música 

produzida atualmente. O mercado de revistas de música impressas baseia-se na relação da 

sociedade com o produto musical que é consumido, portanto será analisado como se tem 

produzido e consumido a música; a importância da comparação com o meio eletrônico é 

relevante para perceber as diferenças que o uso da internet para a cobertura de música gera, 

suas compensações e desvantagens, em termos de velocidade, quantidade de informação, 

acessibilidade. Como resultado, são colocadas em evidência as questões de velocidade, 

credibilidade e custos da informação. As conclusões levam-nos a ver as revistas 

especializadas em música impressas como recurso de uma parcela relativamente restrita da 

população, o que é reforçado pela ação da indústria cultural, enquanto a internet oferece 

possibilidades de democratização do consumo e da produção da informação. 

 

Palavras-chave: música, revistas, internet, jornalismo. 
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"Música é o resultado da combinação e sucessão de sons simultâneos, de tal 

forma organizados que a impressão sobre o ouvido seja agradável e a 

impressão sobre a inteligência seja compreensível e que estas impressões 

tenham o poder de influenciar os recantos ocultos de nossas almas e de 

nossas esferas sentimentais e que esta influência transporte-nos para uma 

terra de sonho, de desejos satisfeitos, ou para um pesadelo infernal..." 

 

Arnold Schönberg 
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1. INTRODUÇÃO 

 Em essência, este trabalho busca traçar um panorama do mercado de revistas 

impressas, em comparação com as revistas eletrônicas, meios diferentes cujas 

especificidades merecem ser ressaltadas. A tese inicial era de que o mercado impresso 

nessa área era deficiente, enquanto na internet havia muito mais possibilidades de acesso e 

de busca pela informação. Ao longo da pesquisa, contudo, essa visão mudou um pouco. 

Considerar o mercado de revistas impressas como “deficiente” seria supor que há um 

público suficiente, uma necessidade de mais produtos semelhantes, o que, no entanto, não 

ocorre. De fato há uma necessidade de revistas enriquecedoras sobre música; mas existem 

várias delas – ou pelo menos várias especializadas em música. Talvez não tanto quanto 

gostaríamos, mas as pessoas que de fato lêem publicações desse tipo acreditam haver outras 

como elas em número muito maior do que de fato há  “como num jogo de espelhos”, nas 

palavras de Ricardo Alexandre, editor da Bizz , o que significa dizer que a demanda não 

tem conseguido sustentar mais revistas desse perfil. Paralelamente, a concorrência da 

internet, em que a informação é gratuita, rápida e variada, implica reformulações no 

mercado impresso. 

Contudo, não é apenas por esse fator que se torna relevante incluir a internet na 

análise sobre a abordagem da música. Não apenas nessa área mas em diversas outras o uso 

da Rede, multiplicado nos últimos anos, tem reconfigurado áreas do saber, do 

entretenimento, do comércio, e também da informação. É um outro meio que se infiltrou na 

sociedade, trazendo inevitavelmente transformações que, por serem ainda recentes e por 

surgirem a uma velocidade rápida, merecem reconhecimento. 

A idéia deste trabalho nasceu em uma época de carência de revistas de música que 

fossem referência. Em 2001, a revista Bizz deixou de circular para voltar às bancas quatro 

anos depois.  Leitores órfãos buscavam em outras publicações e em outros meios aquilo 

que uma boa revista de música poderia oferecer. Havia a impressão de uma lacuna nas 

bancas, já que tentativas de substituir a Bizz, a mais famosa e bem sucedida das revistas 

musicais desses últimos anos, foram frustradas. Como a questão se manteve ao longo dos 

anos, formou-se uma dúvida recorrente, reforçada pelo uso cada vez mais freqüente da 

internet, em que aparentemente havia uma facilidade tão maior em ler sobre música, e, 
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principalmente, sobre todos os tipos. Além disso, já nos primeiros períodos da faculdade, 

foi criada a Revista Encarte (http://www.revistaencarte.com - antigo endereço), projeto 

certamente incipiente, de acordo com nossas limitações, mas que rendeu bons incentivos a 

cada um dos que participaram e, ao final de um ano, um razoável patrocínio. Logo após 

isso, a informalidade levou ao fim da revista. Constituíamos, portanto, mais um daqueles 

sites que se pretendem enriquecedores da análise cultural. E, como nós, havia muitos 

outros, que passamos a visitar ainda mais constantemente, buscando a comparação, ou, 

quem sabe eufemisticamente, a inspiração. 

 Assim, como leitora assídua de sites, blogs e afins, além de revistas tradicionais, a 

impressão que se tinha desde muito tempo era de que, em relação às revistas “de verdade” 

 aquelas que se folheiam a mão, aquelas em que quando sai uma matéria sobre uma 

banda favorita pode-se guardar as páginas na gaveta, enfim, de revistas de música 

impressas  havia pouco material. E, acima disso, onde encontrá-las? Por que pagar tão 

caro por elas? Enquanto isso, nos jornais diários, raramente publicavam-se matérias sobre 

aquele artista em especial, aquele disco, aquele show – as dificuldades que se encontram 

quando não se gosta daquilo que quase todo mundo gosta. 

A análise foi dividida em três partes. Na primeira, “O PÚBLICO E A MÚSICA 

HOJE”, buscou-se uma base mais teórica para refletir sobre a maneira segundo a qual a 

música é vista pelas pessoas atualmente. A partir dessa primeira parte é que se vai analisar 

de forma mais prática os mercados impresso e eletrônico, já que os aspectos desenvolvidos 

na relação do brasileiro com a música são causas para o que se observa quanto à oferta de 

revistas, como elas abordam a música e o quanto são consumidas. Essa primeira parte é 

puramente teórica, baseada fortemente em um texto de Theodor Adorno que é referência 

quando se trata da ação da indústria cultural especificamente quanto à música: “O 

fetichismo na música e a regressão da audição”, que determina o esvaziamento da música 

de sua dimensão real como conseqüência da ação do capitalismo no englobamento das 

produções culturais, além de explorar os recursos usados pela indústria na promoção das 

canções estandardizadas. No entanto, sabe-se que as idéias de Adorno hoje são 

reconhecidas por diversos teóricos como um tanto unilaterais, fato que justifica o uso  de 

suas idéias como apoio de forma crítica e relativizada, buscando inclusive outras fontes de 

http://www.revistaencarte.com/
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pesquisa. Nesse ponto, portanto, outros autores figuram como importante base teórica, 

como Edgar Morin – cujo texto assemelha-se bastante à visão de Adorno, porém de forma 

mais amena-, Dominic Strinati, Renato Ortiz, Marcia Tostes Dias, Eduardo G. Coutinho, 

esse último com uma abordagem que focaliza mais a música brasileira. 

A segunda parte do trabalho, “A MÍDIA IMPRESSA”, tem base empírica, apoiada 

na observação e no levantamento de dados sobre as revistas de música impressa 

encontradas à venda no Rio de Janeiro: quantidade, tipos e preços – a pesquisa está 

explicada detalhadamente na introdução do capítulo em questão. Além disso, foram usadas 

entrevistas concedidas por profissionais que atuam ou já atuaram na área, como Ana Maria 

Bahiana e Ricardo Alexandre, muitas das quais foram publicadas nos próprios sites de 

música, ou no Observatório da Imprensa (http://www.observatoriodaimprensa.com.br). 

Algumas dessas entrevistas serviram de inspiração para a delimitação do tema deste 

trabalho. O último tópico dessa parte destina-se a uma análise mais específica de dois 

exemplos significativos de publicações impressas: a Bizz e a FM O Dia, que, apesar de 

serem destinadas a dois públicos bastante diferentes, foram destacadas como revistas de 

abordagem ampla e diversificada, cada uma de acordo com o seu papel. 

Por fim, a terceira parte, “A MÍDIA ELETRÔNICA”, concilia base teórica e 

empírica, apoiando-se na observação e na análise de revistas eletrônicas, blogs e sites de 

notícia, além do livro de Pierre Lévy, “As Tecnologias da Inteligência”, este que é um 

teórico essencial quando se trata da rede mundial de computadores, a Internet. Usaram-se 

também textos de Messias Bandeira e André Lemos, que analisam aspectos relacionados 

especificamente à música e à sua difusão pela internet, com o surgimento dos arquivos em 

formato MP3 e as suas ramificações. 

Este trabalho busca unir os recortes de uma discussão recorrente entre um grupo de 

amantes da música que se julgam pouco abastecidos de revistas especializadas, o que de 

fato se confirma, mas que se torna compreensível ao levarmos em consideração aspectos e 

grupos mais amplos. Tal discussão corre o risco de cair na idealização da internet, com suas 

compensações em relação às revistas de papel, mas tentou-se também fugir dessa tendência 

reconhecendo as limitações desse novo meio. 

http://www.observatoriodaimprensa.com.br/
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Eis, portanto, em linhas gerais, em que consiste este trabalho, que pretende retomar 

a análise do mais cotidiano dos produtos culturais, a música, tão ampla e irrestrita que se 

questiona o porquê de ser tão diferente ouvir música e ler sobre música. A princípio, 

poderiam julgar revistas desse tipo como desnecessárias, supérfluas; porém, igualmente 

supérfluas poderiam ser tachadas as publicações de decoração, moda, notícias da 

televisão... que, porém, são amplamente consumidas. Mais supérfluo ainda poderia ser 

considerado um estudo sobre revistas de música  “O estudo dos fenômenos julgados 

frívolos é julgado frívolo”
1
 , o que se negaria pelo simples fato de a música estar 

historicamente ligada a aspectos políticos, sociais e econômicos, aspectos esses refletidos 

na produção musical de cada época. 

 

                                                
1 Edgar Morin. 
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2. O BRASILEIRO E A MÚSICA HOJE 

 Analisar o mercado de revistas especializadas em música requer analisar o interesse 

que se tem atualmente no Brasil pelo produto “música”. Naturalmente, esse tipo de 

publicação será o reflexo do tipo de relação que o público tem com o assunto do qual essas 

revistas tratam. Contudo, ouvir música e ler sobre música são duas coisas bastante 

diferentes, daí a desproporção entre a venda de discos e a de revistas; cabe aqui explicar a 

diferença, e os motivos para isso. 

 Que tipo de música se ouve atualmente? Que tipo de reação essas músicas 

provocam no público? A que tipo de conceito a música é relacionada? O que ela 

proporciona ao público brasileiro? Como é a abordagem realizada? Como esse público se 

divide – se ele for heterogêneo? Essas são algumas questões essenciais que surgem a partir 

do contato que se tem com o que é transmitido nas rádios, nas emissoras de televisão e nos 

jornais e revistas. 

 

 2.1. O FETICHISMO E A MASSIFICAÇÃO NA MÚSICA 

Quando se analisa o produto musical, a reflexão proposta por Adorno é referência 

importante. Embora de postura um tanto radical, e apesar de em alguns pontos terem sido 

apontadas falhas por diversos teóricos, a sua teoria em “O fetichismo na música e a 

regressão da audição”
2
 oferece uma base importante. Adotaremos tal teoria como ponto de 

partida, entretanto de uma forma relativizada. 

O interesse pelo produto de música é hoje superficial. Isso porque a música que é 

consumida atualmente é um produto massificado e esvaziado de sua dimensão real, em sua 

maioria. Tal processo se dá há décadas, o da estandardização dos produtos culturais como 

conseqüência da tradicional produção em série introduzida pelo capitalismo e levada aos 

limites na busca por maiores lucros. A música não foge à regra. Para tal objetivo, busca-se 

o máximo de padronização possível para a redução dos custos e a assimilação mais 

imediata por parte do público. Enquanto as canções oferecerem maior simplicidade
3
, mais 

                                                
2 ADORNO, T. W.  “O fetichismo na música e a regressão da audição”. In: _________ Theodor Adorno, 

Textos Escolhidos. São Paulo: Nova Cultural, 1999. 
3 O termo "simplicidade" não significa que as canções que não meramente comerciais sejam necessariamente 

"complexos". Aqui, vale a ressalva de Adorno: "A audição da música popular é manipulada não só por 
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rápido elas conquistarão o gosto das grandes massas e em menos tempo venderão discos, 

ingressos de shows e outros subprodutos. A especificidade com relação aos produtos 

culturais é que, diferentemente de bens concretos, a produção de CDs apóia-se em bens 

abstratos, que são as canções. Essas não podem ser idênticas como em uma evidente 

produção em série, pois a repetição de uma mesma música logicamente saturaria o público 

em muito pouco tempo. Dominic Strinati, ao analisar a cultura popular, ressalta a 

diferenciação que Bernard Gendron faz entre artefatos funcionais (automóveis, por 

exemplo) e textuais (como as canções): enquanto os artefatos funcionais podem ser 

consumidos novamente se forem considerados úteis, os artefato textuais levam ao consumo 

de um outro artefato, semelhante ao primeiro. 

 

Qualquer que seja a sua opinião a respeito deste livro, é improvável 

que você vá até a livraria comprar uma segunda cópia. O que 
poderia ocorrer, porém, seria a compra de uma obra similar. (...) 

Isso explica o surgimento de „gêneros‟ na cultura popular
4
 

 

Essa visão relativizada confirma-se também nas palavras de Renato Ortiz, que, ao 

analisar o surgimento da cultura de massa no Brasil, ressalta que “a cultura, mesmo quando 

industrializada, não é nunca inteiramente mercadoria, ela encerra um „ valor de uso‟ que é 

intrínseco à sua manifestação.”
5
 No caso, as canções produzidas segundo a lógica da 

indústria cultural têm seu valor de uso diminuído, já que deixam de ser produzidas como 

expressão do indivíduo, como fala histórica de determinado grupo social, para serem 

produzidas pela indústria visando ao lucro em primeiro lugar. Assim, ganha prioridade o 

seu valor de troca. Até mesmo na relação consumidor- canção o valor de troca é colocado 

em primeiro plano, pois os artistas mais conhecidos são considerados “melhores”, são  mais 

vendidos, mais procurados, mais idolatrados. 

                                                                                                                                               
aqueles que a promovem, mas, de certo modo, também pela natureza inerente dessa própria música. Isso não 

tem nada a ver com simplicidade e complexidade. Na boa música séria, todo elemento musical, mesmo o mais 
simples, é 'ele mesmo'; e, quanto mais altamente organizada é a obra, menor é a possibilidade de substituição 

entre os detalhes". ADORNO, op. cit., p. 91 
4 STRINATI, Dominic. “A Escola de Frankfurt e a indústria cultural”. In: _________. Cultura popular: uma 

introdução. São Paulo: Hedra, 1999, p. 79. 
5 ORTIZ, Renato. “O mercado de bens simbólicos”. In: _________. A moderna tradição brasileira. São Paulo: 

Brasiliense, 1988. p. 146. 
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A partir disso, a teoria elaborada por Adorno da estrutura aparentemente paradoxal 

das músicas torna-se ainda válida. Segundo ele, a música é majoritariamente 

estandardizada, porém apresenta pseudo-individualizações: diferenças em relação a outras 

músicas, porém não muito significativas. A sua estrutura repetitiva é o que garante a 

simpatia por parte do público, pois de imediato as pessoas reconhecem o que ouvem e 

tornam-se receptivas; já as diferenças introduzidas estrategicamente garantem a ilusão de 

uma variação, para que cada música pareça nova e atraente o suficiente para levar à compra 

do disco. A soma dos dois fatores seria o que caracteriza uma indústria cultural que 

privilegia bens estruturalmente semelhantes entre si porém aparentemente novos e 

surpreendentes. 

Tal teoria pode parecer excessivamente determinista, ao definir que a indústria 

cultural modela as preferências dos indivíduos; no entanto, tal postura é ratificada pela 

seleção das grandes gravadoras, que preferem artistas que produzem músicas de estilo já 

conhecido e facilmente assimilável, para garantir o retorno financeiro do investimento que 

neles é depositado. Naturalmente, sob a perspectiva dos compositores, será preferível fazer 

músicas que possam competir nessa busca por uma gravadora. Adorno explica que “os 

padrões musicais da música popular foram originalmente desenvolvidos num processo 

competitivo. Quando uma determinada canção alcançava um grande sucesso, centenas de 

outras apareciam, imitando aquela que obtivera êxito”
6
. Dominic Strinati, por sua vez, 

afirma que “a cultura pode ser popular por causa dos prazeres que os consumidores obtêm a 

partir de sua padronização. A existência de gêneros, por exemplo, deve-se, provavelmente, 

tanto à expectativa do público a respeito do prazer, como ao poder da indústria cultural”
7
.  

Esse “prazer” a que se refere Strinati seria devido ao fato de que a música 

estandardizada pode ser ouvida em um estado de distração, evitando o esforço, pois a sua 

estrutura já é pré-digerida. Esse seria o setor de música-entretenimento, um conjunto de 

estruturas, símbolos, artistas e produtores que garantem a trilha sonora para a diversão e o 

lazer da população, produtos que impulsionam eventos, atraem público para casas de shows 

                                                
6 ADORNO, op. cit., p. 93 
7 STRINATI, op. cit., p. 83-84. 
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em busca de momentos de prazer. “A música popular é para as massas um eterno feriado”
8
, 

conclui Adorno. 

Felizmente, ainda há uma grande produção de músicas que não são meramente 

produtos à venda, mas que buscam a expressão e a arte. Porém, esse tipo não encontra 

tantas vendagens quanto as canções estandardizadas. Prova disso são os índices de discos 

mais vendidos de 2005. Dentre os 20 títulos citados pela Associação Brasileira de 

Produtores de Disco, 8 foram impulsionados por algum programa/canal de televisão: trilha 

sonora da novela América, trilha da novela América com músicas de rodeio, “Xuxa Festa”, 

Kid Abelha Acústico MTV, “Rebelde”, trilha da novela Floribella, trilha da novela Alma 

Gêmea e Marjorie Estiano (cantora lançada pelo seriado “Malhação”, da Rede Globo). 

Certamente que tais produtos tiveram alta vendagem devido a fatores externos, isto é, as 

próprias canções não foram auto-suficientes na conquista do público, mas precisaram de 

uma estratégia de marketing. A lista dos mais vendidos segue com nomes como Ivete 

Sangalo, Bruno e Marrone, Zezé Di Camargo e Luciano, Leonardo e Roupa Nova.
9
 

Como última ressalva, vale citar que a lógica comercial não é garantia de um 

produto musical ruim. Embora Adorno tivesse uma postura rígida na diferenciação entre a 

música erudita e a música comercial, hoje podemos ver diversos artistas que se utilizam dos 

recursos do marketing para a promoção de seu trabalho sem perder a qualidade. A 

proporção desses artistas é, porém, bem menor. Em essência, os prejuízos causados às 

canções pela indústria derivam do excesso: a lógica comercial sobressaindo em primeiro 

plano, e esmagando outras lógicas possíveis. Segundo Edgar Morin, “o critério industrial-

comercial não é a linha demarcatória radical, clara, nítida entre a arte e a não-arte, a riqueza 

e a pobreza humanas.
10

” Semelhante posicionamento pode ser percebido em Marcia Tostes 

Dias: “algumas mercadorias, embora produzidas pela indústria cultural, apresentam 

conteúdo crítico, seja diante da conjuntura social na qual são produzidas, seja diante dos 

próprios meios utilizados para sua produção.”
11

 

                                                
8
 ADORNO, op. cit., p. 102 

9 Ver mais dados em Anexo 1. 
10 MORIN, Edgar. “Não se conhece a canção”. In: MENDONÇA, A. S. L. e NEVES, L. F. B. (orgs.). 

Linguagem da cultura de massas: televisão e canção. Petrópolis: Vozes, 1973. p. 144. 
11 DIAS, M. T. “Indústria fonográfica: pressupostos teóricos e históricos”. In: _________. Os donos da voz: 

indústria fonográfica brasileira e mundialização da cultura. São Paulo: FAPESP/Bomtempo, 2000. p. 26. 
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A partir do momento em que a música perde seu valor original e chega ao público 

como um produto repetitivo e superficial, ela torna-se um produto esvaziado, reificado. 

Supõe-se que quem consome músicas segundo a lógica do fetichismo não está interessado 

em ir além do que é oferecido pela indústria. A música reificada é tratada mais como 

entretenimento e, em segundo plano, como expressão do indivíduo. 

 

 2.2. A CELEBRIZAÇÃO DE CANTORES E BANDAS 

Se a música como expressão/arte é desprezada, o que toma o seu lugar como 

importância maior são os artistas que a representam. 

O processo de valorização dos artistas, segundo Adorno, é parte da estratégia de 

promoção das músicas. Já que a estrutura das canções é repetitiva  batidas semelhantes, 

algumas vezes até repetidas em outras músicas por meio de manipuladores digitais, 

temáticas repetidas, linhas melódicas parecidas, etc , torna-se necessária a promoção 

dessas canções por meio de estratégias de marketing. E, se a estrutura dessas músicas já é 

tão comum ao público, como explicar o surgimento dos chamados “hits”, daquelas canções 

que se sobressaem ocasionalmente em meio às outras, para logo em seguida dar lugar a um 

outro hit? Se as músicas são tão parecidas umas com as outras, a tendência não seria a 

saturação do público e o tratamento relativamente igual em relação a cada nova canção? A 

promoção explica essa elevação momentânea de um produto que, teoricamente, não traz 

muitas novidades aos ouvidos das massas. “A repetição confere ao hit uma importância 

psicológica que, de outro modo, ele jamais poderia ter. (...) Essa promoção é o inevitável 

complemento da estandardização.” 
12

 

A estratégia de promoção que se percebe dá destaque, inevitavelmente, aos artistas, 

mais do que às canções em si. São eles, aos olhos do público, os responsáveis por aquelas 

músicas; são eles, portanto, que devem ser admirados. “Acima de todos os outros elementos 

do mecanismo de promoção está a promoção de personalidades, particularmente a de band 

leaders”
13

. É natural que a celebrização de cantores ocorra, mesmo em outros tipos de 

música, porém, no caso das produções muito influenciadas pelo mercado, esse processo é 

                                                
12 ADORNO, op. cit., p. 104 
13 Ibid. p. 105 
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excessivo, chegando a substituir parte do valor que deveria ser dado à música em si. Há 

uma inversão no processo: em vez de a adoração do ídolo ocorrer como uma conseqüência 

da admiração pela música, ela é incentivada como estratégia primordial para o lançamento 

de uma banda ou um(a) cantor(a), contribuindo para a assimilação do produto por parte do 

público. Tal fato explica a necessidade da beleza e a exploração da aparência em cantores e 

integrantes de bandas, que inclusive são vistos freqüentemente em revistas de fofocas e 

celebridades. 

Adorno chega a complementar a idéia da celebrização apontando que 

freqüentemente os cantores e os band leaders são elevados, por meio de uma estratégia 

promocional, em detrimento dos compositores e de outros agentes envolvidos na produção 

do disco e/ou da música. Essa exposição seletiva seria, supostamente, intencional, como 

uma forma de camuflar a estandardização, já que os produtores, ou seja, aqueles que são 

mais diretamente responsáveis pelo processo, devem ter sua importância diminuída a fim 

de evitar lançar luz sobre a massificação dos produtos culturais. Tal idéia, embora soe 

muito radical e simplista, pode ser verificada ainda hoje, em que os cantores são conhecidos 

em tempos mínimos, com a ajuda do potencial midiático, enquanto o conhecimento do 

compositor e de outros produtores limita-se àqueles de maior nível cultural, intelectual e 

crítico. Isso é natural, já que a atitude de ir além do que é oferecido às massas torna-se ação 

da minoria, porém não definimos a intenção de “esconder o que há por trás” como o único 

fator envolvido nessa questão. Possivelmente a própria atitude do público de não buscar 

maiores informações sobre as canções é conveniente aos produtores que defendem a 

estandardização como meio de maximização dos lucros. 

Outro detalhe dessa celebrização é ressaltada por Edgar Morin: 

 

A incitação coercitiva à consumação leva a indústrica-comércio do 

disco a utilizar todos os meios de projetar uma canção, o que 

implica na consagração do seu intérprete. O sistema vai promover 

individualmente (...) em detrimento do conjunto (...), salvo se o 
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conjunto é dotado de uma superindividualidade esmagadora 

(Beatles, Rolling Stones).
14

 

 

Assim, quando uma banda é promovida, dá-se um destaque muito maior ao seu 

líder, geralmente o vocalista, enquanto outros instrumentistas são menos destacados na 

mídia. 

A espetacularização da música é mais um fator que contribui para o esvaziamento 

das canções atuais, atuando como causa e conseqüência em um círculo vicioso composto 

por graus variados, naturalmente de acordo com cada estilo de música. Existem diversos 

gêneros que são, em geral, considerados como “música para dançar”, como o axé, o funk, o 

dance, ou seja, música-entretenimento. Tais estilos geram grande lucro e movimentação, 

seja entre classes altas ou baixas. Os grupos que se encaixam nesses estilos contam com 

dançarinos, coreografias e, muitas vezes, apelo erótico. Nesses casos, a celebrização é 

inevitável. Em outros estilos, ela pode ocorrer em menor grau ou até mesmo de forma 

disfarçada ou inconsciente, isto é, o culto pelo “artista” confunde-se com o gosto pela 

música e muitos fãs não distinguem mais claramente até que ponto o gosto por aquele 

gênero ou aquele artista se dá pelo seu produto ou pela imagem que é construída ao redor 

dele. É o mesmo processo de embutir status em, por exemplo, aparelhos de telefone móvel 

através da simbologia na propaganda, só que transplantada para um produto cultural. 

O setor de música-entretenimento sempre existiu e sempre existirá. Não cabe aqui 

avaliar se ele é “bom” ou “ruim”, mas as suas conseqüências. Com a indústria cultural, esse 

setor atingiu níveis bem maiores, promovendo a democratização da “cultura” mas ao 

mesmo tempo tornando-a mais barata e fácil, produzida em larga escala e, portanto, 

desprovida de seus aspectos essenciais. O resultado disso foi uma música de conteúdo 

diferente e de qualidade inevitavelmente mais baixa, mas que freqüentemente se disfarça de 

um produto de alta qualidade. Como exemplo pode-se citar Sandy, cantora à qual são 

atribuídos dotes vocais que qualquer crítico saberia considerar inexistentes. No entanto, ela 

conta com o apelo à beleza, à juventude, ao marketing e à fama de seus pais, uma dupla 

sertaneja já bem conhecida antes do lançamento da filha como cantora. Certamente que 

                                                
14 MORIN, op. cit., p. 149. 
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esse “disfarce” conta com o fato de grande parte dos brasileiros ter escolaridade baixa e, 

portanto, um nível crítico e cultural pouco desenvolvido. O que ocorreu, porém, foi que a 

proporção tomada por esses gêneros foi tamanha que ocupou um espaço que poderia ser 

aproveitado para a exploração de outros gêneros. Ortiz sintetiza essa questão: 

 

O advento de uma sociedade moderna reestrutura a relação entre a 
esfera de bens restritos e a de bens ampliados, a lógica comercial 

sendo agora dominante, e determinando o espaço a ser conferido às 

outras formas de manifestação cultural.
15

 

 

É a partir desse ponto que se conclui: os métodos da espetacularização e da 

promoção acirrada dos produtos musicais tornaram-se regra, aliados às formas já 

conhecidas de venda inseridas pelo capitalismo em produtos de forma geral. 

  

 2.3. O ESVAZIAMENTO DA MÚSICA COMO FALA HISTÓRICA 

 Ao olharmos para décadas passadas, é fácil percebermos a discrepância existente 

entre o valor que é dado à música nacional hoje e no passado. As canções brasileiras 

refletiam diretamente o cenário político, econômico e social de uma época, servindo até 

como forma de resistência a um poder opressor, como acontecia freqüentemente nos 

tempos da ditadura militar. As canções populares não adquiriam esse adjetivo por um 

caráter superficial e meramente comercial como ocorre hoje; a música popular era a música 

que refletia de forma precisa a realidade da população e, dessa forma, podia ser 

caracterizada como uma produção “do povo”, não apenas “para o povo”. As novas 

produções, assim como diversos acontecimentos relacionados ao mundo da música, eram 

discutidos nos encontros sociais, nos bares, nas esquinas; vivia-se a dinâmica social própria 

de uma coletividade integrada aos símbolos que eram comunicados por meio desse produto 

cultural que é a música. Construía-se, dessa forma, a concretização da definição sugerida 

por Eduardo Coutinho em “Velhas Histórias, Memórias Futuras”: “A música popular, como 

toda narrativa, define-se como um fenômeno político-ideológico em função da maneira 

                                                
15 ORTIZ, op. cit, p. 148. 
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como reinterpreta os signos do passado e constrói uma historicidade conveniente à 

perspectiva de determinado sujeito social”
16

. 

 Ao longo dos anos, e como conseqüência do desenvolvimento ininterrupto do 

capitalismo, a lógica da mercadoria apropriou-se dos signos populares e realocou-os de 

acordo com a estrutura da indústria cultural, reduzindo a profundidade das produções 

seguintes e tornando aceitável e comum a banalização de uma forma de expressão que 

poderia ser muito mais intensamente aproveitada. 

 Perdem destaque as canções de protesto, proliferam as canções românticas; perde-se 

impacto, ganha-se a descartabilidade de grande parte da produção atual. Até artistas 

consagrados, como Caetano Veloso e Chico Buarque, continuam sendo lembrados mais 

pelo seu passado que pelo presente. E artistas novos pouco acrescentam à formação cultural 

do país, tampouco à necessidade de dar voz ao povo, que, inserido em um novo contexto 

político e familiarizado com os hábitos consumistas, desacostumou-se a ver-se refletido na 

música, exceto, em grande parte, pelos seus dilemas existenciais, amorosos e outros dramas 

pessoais – além, é claro, da sede por entretenimento tão em voga atualmente, como já foi 

citado no início deste tópico. 

Pode soar excessivamente pessimista – e quem sabe saudosista - a afirmação de que 

a música brasileira contém muito menos carga de ideologia do que em décadas passadas. 

Obviamente que nem tudo que era produzido antigamente refletia os anseios sociais da 

população. Nossa opinião é de que tal transformação deu-se não por um fator específico da 

música brasileira ou do país, mas por conseqüência da já tão citada banalização promovida 

pela indústria cultural no capitalismo vigente. Segundo Renato Ortiz, “as décadas de 60 e 

70 se definem pela consolidação de um mercado de bens culturais”
17

 no Brasil. Desde 

então, as perdas na dimensão real da música foram se acumulando. Vale citar Marcia 

Tostes Dias, ao analisar as teorias de crítica à indústria cultural: 

 

Não penso que (...) os autores proclamem simplesmente o fim de 
toda manifestação cultural „autêntica‟, sobretudo a partir da 

                                                
16 COUTINHO, E. G. “Paulinho da Viola e o mercado”. In: _________. Velhas histórias, memórias futuras. 

Rio de Janeiro: EdUERJ, 2002. 
17 ORTIZ, op. cit, p. 113. 
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consolidação do capitalismo. O fato é que até as esferas resistentes 

vão sendo, aos poucos, envolvidas pela lógica da produção de 

mercadorias, mesmo que persista a sua constituição original.
18

 

 

Em essência, além da questão técnica e da produção de conteúdos mais superficiais, 

muda também a visão do brasileiro sobre a sua ligação com a música, o que determina 

drasticamente uma queda na percepção da simbologia direta que essa música teria caso 

assim fosse valorizada pelos que compõem o grande público. 

 

                                                
18 DIAS, op. cit, p. 26. 
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3. A MÍDIA IMPRESSA 

Para uma comparação com a mídia eletrônica, analisaremos primeiro de que forma 

se dá a cobertura jornalística de revistas impressas especializadas em música. Tal análise 

busca em especial os fatores relacionados à disponibilidade dessas revistas, em questão de 

tiragem, consumo, distribuição, conteúdo, formas de abordagem. Além disso, não 

restringiremos os estilos de música, considerando todos os estilos dos quais haja cobertura 

em revistas, e diferenciando-os apenas posteriormente, de acordo com os fins desta 

pesquisa. 

O que se busca, a princípio, é uma visão geral sobre o que é oferecido ao público. 

Que tipos de revistas há à disposição dos consumidores? Onde é mais fácil encontrar tais 

publicações? Quais delas são mais facilmente encontradas e/ou mais consumidas? Quais 

estilos de música predominam entre o que existe, hoje, à venda? Qual é o preço médio? 

Essas são as questões principais que norteiam esta pesquisa. No entanto, o objetivo não é 

ser meramente descritivo. Sobre esses aspectos principais, cabe analisar o porquê de cada 

ponto citado. Muitos conceitos e diferenciações sociais, assim como – e principalmente - a 

própria relação do brasileiro com a música hoje, estão implícitos na forma como se dá a 

cobertura jornalística de revistas especializadas em música. 

Outro ponto que norteou esta pesquisa foi a idealização de uma publicação que 

buscasse abordar  - ou que pelo menos cumprisse parcialmente tal objetivo - a música de 

forma ampla, enriquecedora e crítica. Tendo esse conceito como o essencial de uma boa 

revista de música, buscou-se a partir daí o que é oferecido atualmente. E, se uma grande 

parte do que há hoje à venda no mercado distancia-se desse ideal, cabe avaliar os 

empecilhos existentes no caminho. Não bastaria constatar a existência de várias publicações 

relacionadas ao meio musical e dar-se por satisfeito em relação à abordagem se essas 

fossem meramente ilustrativas, focadas no entretenimento, relativas a estilos musicais 

vazios. Em essencial: o aspecto qualitativo veio em primeiro plano na análise realizada, 

atuando como guia para avaliar também as implicações quantitativas. 

Foram buscadas as publicações à venda em diversos pontos comerciais: bancas de 

jornal de pequeno, médio e grande porte, e livrarias de médio e grande porte. Esses são os 

locais tradicionais em que se buscam revistas, normalmente, é a forma tradicional de levar 
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às pessoas uma publicação. Algumas revistas podem, excepcionalmente, ser distribuídas 

e/ou comercializadas mediante pedido direto, ou em locais específicos como escolas de 

música. Esses, porém, são meios restritos e ínfimos; eles só serão levados em consideração 

justamente como exceções, e quando essas exceções representarem algum fator 

significativo, não serão incluídos em um levantamento geral. Vale lembrar mais uma vez 

que o propósito é perceber aquilo que de fato chega às mãos do consumidor. 

Buscou-se percorrer pontos comerciais do Rio de Janeiro em diferentes bairros, de 

diversos níveis sociais - Ipanema, Botafogo, Tijuca, Centro -
19

, além de terem sido usadas 

dados estatísticos sobre determinadas publicações, e entrevistas concedidas por 

profissionais que trabalham ou trabalharam em alguma publicação desse segmento. O Rio 

de Janeiro, sendo a segunda maior cidade do Brasil, representa um local privilegiado em 

termos de acesso a informação, porém, certamente, com bem menos produtos disponíveis 

do que em São Paulo, estando, portanto, em um meio termo que permite ver refletidos a 

partir da sua observação os fatos essenciais em relação ao mercado de revistas 

especializadas em música no Brasil. 

Por fim, não foram incluídas nesta pesquisa as publicações de caráter técnico. Vale 

citar apenas que elas existem em grande número, mas são direcionadas a músicos, 

instrumentistas e técnicos de som, como a Música & Tecnologia, a Cover Guitarra e 

variações (Cover Baixo, ...), etc. 

À primeira vista, e em geral, há uma relativa facilidade em encontrar revistas 

especializadas em música, seja em bancas ou em livrarias. A questão a se considerar são as 

especificidades dessa oferta, e as relações envolvidas nisso. 

 

 3.1. DISTRIBUIÇÃO, CONSUMO, TIRAGEM 

 A questão econômica é certamente um fator crucial que influencia tanto na criação 

das revistas de música quanto na sua manutenção, e em como essas revistas irão se 

comportar em termos de distribuição, consumo, público-alvo e outros aspectos. 

 Primeiramente, se tomarmos como premissa o fato de que predomina atualmente 

uma música excessivamente comercial em detrimento daquelas menos superficiais, 

                                                
19 Ver dados completos da pesquisa em Anexo 2. 
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concluiremos que é conseqüência natural o público não se preocupar em ler sobre música, 

já que o interesse pelo próprio produto de música é superficial e deturpado. Embora a 

indústria musical seja ampla, o interesse por ela gerado não é capaz de motivar muitas 

pessoas a se informarem sobre o assunto. O problema maior que se coloca, portanto, não é 

a falta de interesse pelas publicações; não há nada, a princípio, de errado com elas  

embora alguns fatores de sua produção contribuam para a construção desse cenário, como 

será visto mais tarde ; a falta de interesse pela informação musical é decorrente da falta 

de interesse da população pela própria música. 

Supõe-se que quem consome músicas segundo a lógica do fetichismo não está 

interessado em ir além do que é oferecido pela indústria. Conseqüentemente, esse tipo de 

público – que é a maioria – não vai se interessar por notícias sobre novos lançamentos, 

matérias que contextualizem determinada produção musical, retrospectivas históricas, 

enfim, tudo o que seria oferecido por uma publicação especializada no assunto. O consumo 

organizado pela indústria cultural, que é um consumo superficial, nada tem a ver com a 

busca por maiores informações sobre música em si. A música reificada é tratada mais como 

entretenimento e, em segundo plano, como expressão do indivíduo. 

Ana Maria Bahiana, jornalista que criou o Rio Fanzine (seção do suplemento Rio 

Show do jornal O Globo) e participou de várias revistas de música ao longo de sua carreira, 

declarou no site Comunique-se (http://www.comuniquese.com.br) que “consumir música e 

consumir publicações que falem sobre música são duas coisas inteiramente diferentes”
20

. 

Ela continua, abordando aspectos que devem ser levados em consideração para pessoas que 

se interessem por essa área do jornalismo, e ressaltando também as influências da internet e 

o conseqüente hábito dos jovens de ouvir músicas sem comprá-las, apenas copiando 

arquivos por meio de programas de compartilhamento: 

 

...já temos hoje (...) uma geração inteira que não tem a menos 

noção de que música é um produto que se compre. (...) Por 

extensão, esta é uma geração que não consome discos – ou os 
consome marginal e ocasionalmente. (...) Que não dá valor a 

autoria, grife, identidade. Que não tem o hábito de leitura musical 

                                                
20 BAHIANA, A. M. O dia em que a música rachou. Disponível em: 

http://observatorio.ultimosegundo.ig.com.br/artigos/asp1507200391.htm. Acesso em: 22/04/06. 

http://www.comuniquese.com.br/
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das gerações anteriores – e aí me refiro tanto a ler a música em si, 

como um „trabalho‟ assinado/criado por alguém com uma história 

pessoal e referências coletivas – quanto a ler sobre a música – algo 
que só pode interessar a quem reconhece valores intrínsecos em 

conceitos como „álbum‟, „história‟, „autoria‟ e „criador‟.
21

 

 

Marco Antonio Bart, jornalista da Rock Press e editor do site Clique Music, em 

artigo dedicado a explorar o porquê das “deficiências” no mercado de revistas de música, 

expõe como seria um real interesse pela música em si: 

 

...uma revista de música, pra sobreviver, precisa de gente (...) que 

não se contenta em comprar os CDs ou baixar os MP3. É um tipo 

de pessoa que precisa conhecer mais detalhes sobre os artistas, 
saber o que há de novidade, ter dicas sobre grupos e discos 

históricos (...), notícias quentes, entrevistas alentadas, pautas 

caprichadas, resenhas relevantes e honestas. Isso, para mim, é 
gostar de música. Ou, pelo menos, faz parte do interesse que se tem 

– quando se tem - pela música.
22

 

 

Nessa perspectiva, uma consciência crítica é necessária para que alguém seja 

motivado a consumir uma publicação especializada em música, além, é claro, de um 

interesse pelo assunto um pouco acima da média. Tal consciência é mais provável em 

classes sociais mais elevadas, de poder aquisitivo mais alto, que tanto podem usufruir uma 

educação de qualidade quanto cultivar hábitos culturais mais sofisticados e elaborados, 

considerados supérfluos para as classes mais baixas e, geralmente, mais caros. O preço das 

revistas de abordagem mais rica em relação a música reflete o público a que elas se 

destinam: chegam a custar quase 10 reais cada exemplar. No mês de abril deste ano, a 

revista Bizz, com 82 páginas, custava R$ 9,95; a Roadie Crew, também com 82 páginas, R$ 

6,90; a Jazz+, com 66 páginas, R$ 9,50. A revista MTV, que, apesar de não ser específica 

de música também aborda o assunto com destaque, já que é derivada de uma emissora de tv 

dedicada à música, recentemente passou a ser distribuída exclusivamente para assinantes, 

sendo um exemplo que reforça a idéia de o interesse pela informação sobre cultura e 

                                                
21 BAHIANA, A. M. O dia em que a música rachou. Disponível em: 

http://observatorio.ultimosegundo.ig.com.br/artigos/asp1507200391.htm. Acesso em: 22/04/06. 
22 BART, M. A. Gente que não sabe ouvir, gente que não sabe ler . Disponível em: 

http://www.screamyell.com.br/mais/revistas.htm. Acesso em: em 25/03/06. 
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música ser mais presente nas classes mais altas. Ao mesmo tempo, a revista FM O Dia 

custa apenas 1,99, tendo seu preço com destaque na capa, tornando-o um chamariz para a 

revista. Essa, porém, é a única que aborda de forma variada os estilos musicais próprios às 

classes sociais mais baixas, e, embora possamos a princípio considerá-la pouco 

enriquecedora, já que aborda quase que exclusivamente estilos musicais que se incluem no 

processo de massificação, é necessária uma análise mais demorada sobre o que ela 

representa, em um outro tópico. Por enquanto, basta considerar que as revistas de música de 

preço mais baixo são raras. 

Esse fato, como já foi dito, é conseqüência de características de um determinado 

grupo social, atuando como empecilho para um consumo mais amplo de tais revistas. Os 

números de tiragem de publicações do setor são evidências de um consumo ainda restrito: 

A revista Bizz, uma das mais conhecidas e bem distribuídas das especializadas em música, 

conta em média com uma tiragem de 30 mil exemplares
23

, o mesmo número da revista 

Bravo!, que, embora aborde também outras áreas culturais, contém matérias sobre o cenário 

musical. A FM O Dia vai além: 70 mil exemplares. A Roadie Crew, 40 mil. “Periódicos 

culturais disponíveis no mercado nacional saem, em média, com tiragem entre 25 mil a 50 

mil por mês”, afirmou Alexandre Staut em matéria publicada no site da Gazeta Mercantil
24

. 

Tais números parecem elevados, mas tornam-se quase irrisórios se comparados com outro 

tipo de revistas, como Contigo (tiragem: 206 mil exemplares) e Veja (tiragem: 1 milhão e 

200 mil exemplares). 

O número de tiragem da revista contribui para a perpetuação da dificuldade em se 

estabelecerem publicações desse tipo, já que para as editoras que podem arcar com os 

custos de uma boa publicação uma tiragem de 30 mil exemplares não compensa. Segundo 

Felipe Zobaran, "As revistas especializadas em música, de modo geral, têm poucos 

                                                
23 Fonte: http://publicidade.abril.com.br. Ver dados completos em Anexo 3. 
24 STAUT, Alexandre. Cultura em revista. Disponível em: 

http://www.investnews.net/ultimasnoticias/default.asp?id_editoria=2239&id_noticia=590026. Acesso em: 

25/03/06. 
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anunciantes e, quando têm, são de empresas pequenas que não podem gastar muito. A 

tendência da revista, sem verbas, é fechar"
25

 

Quanto à distribuição, o que se conclui é que a maior parte das revistas 

especializadas é encontrada apenas em bancas e livrarias de médio e grande porte, como as 

que existem no Centro e em bairros da Zona Sul, em shoppings, etc. Na maior parte das 

bancas, as mais fáceis de serem encontradas são a Bizz, a FM O Dia e a Roadie Crew. A 

revista da FM O Dia, inclusive, é a mais vendida (do setor de música) em bancas do Rio de 

Janeiro. A distribuição falha, quer dizer, a dificuldade de se encontrarem alguns títulos e a 

facilidade de se encontrarem sempre as mesmas e poucas revistas de música, reflete a 

opinião de que o mercado de revistas de música encontra-se ainda pouco rico. “Insisto em 

que o grande calcanhar-de-Aquiles de publicações independentes é a distribuição”, 

enfatizou o jornalista Regis Tadeu em entrevista no Observatório da Imprensa
26

. Algumas 

revistas chegam a ser produzidas mas são pouco conhecidas, já que não têm força para se 

impor ao mercado. A Laboratório Pop, por exemplo, em sua primeira edição chegou a ser 

vendida na mega livraria Saraiva; após um tempo, porém, foi desaparecendo dos pontos de 

venda e hoje só é encontrada em locais restritos ou comercializada segundo pedidos diretos 

aos produtores. A Rock Press (que, atualmente, segundo os produtores, encontra-se em fase 

de reorganização mas que pretende continuar a ser produzida) há alguns meses ainda podia 

ser encontrada na livraria Letras & Expressões, mas as edições disponíveis não eram 

atualizadas, eram de meses anteriores. O que isso revela é um mercado deficiente, 

certamente dirigido a um público não muito grande que tem sido incapaz de potencializar 

as possibilidades desse setor. Seria relevante também lembrar que, por tratar-se de música, 

várias dessas publicações sustentam-se fortemente no desejo de expressão de seus 

criadores, o que se pode observar a partir da leitura de diversas entrevistas dadas por 

responsáveis por algumas das publicações já citadas. Dessa forma, o aspecto econômico por 

diversas vezes não é priorizado, seja por um lado positivo, já que não se busca como alvo 

                                                
25 ZOBARAN, Felipe apud CHINAGLIA, Rafael. Falta de anunciantes tira revistas de música do mercado. 

Disponível em: http://www.facasper.com.br/jo/reportagens.php?tb_jo=&id_noticias=61. Acesso em: 

03/04/06. 
26 TADEU, Regis apud BROCANELLI, Rodney. Para o público maduro que gosta de música. Disponível 

em: http://observatorio.ultimosegundo.ig.com.br/ artigos.asp?cod=298FDS002. Acesso em: 12/09/2005. 
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principal o lucro com a venda da revista mas o conteúdo, seja também por um lado 

negativo, já que a necessidade de sobrevivência econômica é essencial para o sucesso da 

revista. 

 

 3.2. O DESVIO PARA O SETOR DE CELEBRIDADES 

Como já exposto, a massificação nos produtos culturais e, entre eles, na música vem 

naturalmente acompanhada da excessiva valorização de artistas, elevados à condição de 

celebridades como forma de atrair a simpatia do público pelo cantor/banda e pelas músicas 

produzidas. As conseqüências dessa celebrização são claras: o interesse pela música  e 

nisso se considera o grande público, aquele que sustenta uma publicação, vale reiterar , 

que levaria ao interesse por uma publicação sobre música, toma um outro caminho, o de 

levar ao interesse por revistas de celebridades, que é onde figuram estrelas da música 

nacional e, quando possível, da música internacional também. A inversão na valorização do 

produto musical cai, enfim, em um círculo vicioso em que se sustenta essa limitação no 

interesse musical, já que as revistas de celebridade, como Quem, Caras, Flash, de forma 

alguma podem reverter esse processo. Em matéria no site da Gazeta Mercantil, o ex-editor 

chefe da revista Bizz, Emerson Gasperin, afirmou que “não há relação entre o mercado 

fonográfico e as vendas das revistas sobre música”
27

. Isso porque “os cantores e bandas 

famosos não „habitam‟ revistas de música, mas de celebridades e fofocas”
28

. Pode-se citar 

também, nesse ponto, Morin, que afirma que 

 

...lançam-se os ídolos, entretanto, não é suficiente apenas lançá-los. 
Mais ainda: os ídolos da canção tomam lugar entre os olympiens 

[divinos (as)] modernos, dos quais a vida privada-pública, 

romanceada-autêntica, é objeto de comentários constantes da 

grande imprensa.
29

 

 

                                                
27

 GASPERIN, Emerson apud CHINAGLIA, Rafael. Falta de anunciantes tira revistas de música do 

mercado. Disponível em: http://www.facasper.com.br/jo/reportagens.php?tb_jo=&id_noticias=61. Acesso 

em: 03/04/06. 
28 CHINAGLIA, Rafael. Falta de anunciantes tira revistas de música do mercado. Disponível em: 

http://www.facasper.com.br/jo/reportagens.php?tb_jo=&id_noticias=61. Acesso em: 03/04/06. 
29 MORIN, op. cit, p. 150. 
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Os números desse tipo de publicação são elevados: a revista Caras tem tiragem de 

500 mil exemplares por semana; a Contigo, 206 mil; a Tititi, 163 mil. E outras semelhantes 

proliferam no mercado. 

 

 3.3. PRIVILÉGIO DO ROCK OU DESVALORIZAÇÃO DO NACIONAL? 

             Nas revistas mais comuns à disposição do leitor, estilos estrangeiros, em especial o 

rock, são predominantes no conteúdo. Os próprios títulos das publicações refletem essa 

tendência: Bizz, Rock Brigade, Rock Line, International Magazine, Roadie Crew, Rock 

Press. É claro que as revistas que focalizam tal estilo abordam também bandas e 

cantores(as) nacionais, porém, por ser um estilo de música típico dos Estados Unidos e de 

outros de língua inglesa, o predomínio na abordagem é de produtos provenientes desses 

países. 

              Enquanto em uma mesma banca é possível encontrar diversas revistas sobre rock, 

seja ele um rock mais clássico, alternativo ou heavy metal, não se encontra uma revista que 

aborde exclusivamente os estilos de música essencialmente brasileira, ou samba, choro, 

MPB – pelo menos não facilmente. Existem até publicações específicas para jazz, MPB e 

blues, (Jazz+) e música eletrônica (Beatz). A primeira privilegia um estilo também 

essencialmente estrangeiro, embora aborde também MPB – contudo, reservando a esse 

estilo um espaço bem menor. A segunda reflete uma tendência atual, potencializada por ser 

um estilo típico de festas – ou seja, a confirmação da elevação da música-entretenimento 

nos dias atuais. E, ao mesmo tempo, estilos amplamente consumidos no Brasil e de longa 

tradição, como o samba e a MPB, são relegados a segundo plano e não ocupam uma 

publicação exclusiva. 

              Por um lado, estilos nacionais têm tradicionalmente cobertura ampla em outros  

meios, como jornal, televisão e rádio, logicamente por ser muito mais fácil e provável 

realizar alguma matéria, entrevista ou show com artistas nacionais do que estrangeiros. 

Como exemplo temos a cobertura do Segundo Caderno do jornal O Globo, que, durante a 

semana de 2 a 8 de abril, de todas as matérias de música apenas uma não era relacionada a 

produtos nacionais. 
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2 de abril: Seção de serviços - shows: 17 eventos; metade da última página: crítica do 

show da Gal Costa 

3 de abril: Seção de serviços - shows: 10 eventos; segunda página: matéria sobre a 

sala Cecília Meireles e show do dia seguinte do Cidade Negra 

4 de abril: Seção de serviços - shows: 18 eventos; segunda página: matéria sobre a 

banda Detonautas, lançamentos de discos (todos nacionais), coluna de Antonio Carlos 

Miguel falando sobre discos recentes de artistas brasileiros 

5 de abril: Seção de serviços - shows: 8 eventos; segunda página: matéria sobre 

download oficial na Inglaterra que alcança o Top 10; matéria sobre Fábio Souza, ex-

integrante do Fama; evento de música popular na Sala Funarte 

6 de abril:  Seção de serviços - shows: 28 eventos; matéria de capa: disco Racional, do 

Tim Maia; ¼ da sétima página: show de Eduardo Dussek; metade da oitava página: 

matéria sobre a série de concertos MPBJazz (neste dia o total de páginas foi de 10, ou 

seja, duas mais do que os outros dias) 

7 de abril:  Nada. Dia em que sai o caderno Rio Show. 

8 de abril: Seção de serviços - shows: 29 eventos; matéria de capa: Antônio Carlos e 

Jocafi 

 

              Um outro fator que contribui para essa tendência de revistas que privilegiam 

produções estrangeiras é o próprio esvaziamento ideológico da cultura nacional. Integrada à 

lógica comercial, a música brasileira tem lançado e privilegiado diversos artistas e bandas 

que pouco refletem as condições históricas e sociais das pessoas. Assim, ela perde o seu 

privilégio de ser um espelho, um porta-voz e um meio de transformação da sociedade, o 

que, associado às tendências da Globalização de imposição de culturas e de idealização das 

nações mais ricas, provoca o barateamento da nossa cultura e, conseqüentemente, deixa de 

incitar à busca por informações pela mesma. Muito do que é publicado, aliás, sobre música 

brasileira na grande mídia restringe-se a indicações de shows. Ver a música como 

entretenimento não é privilégio do nacional, como já foi exposto; o agravante nessa esfera é 

que, pela relação territorial e social com o país, há um potencial enorme da nossa música, 

que vem sendo diminuído. 
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  3.3.1. A PROLIFERAÇÃO DO HEAVY METAL 

                        Aqui caberia um breve comentário sobre um determinado setor do mercado 

de revistas de música que pareceria a princípio improvável: o de heavy metal. Dentre tantos 

estilos musicais existentes no Brasil, esse tem merecido uma atenção especial. Roadie 

Crew, uma das revistas mais facilmente encontradas em bancas do Rio de Janeiro, trata 

especificamente desse estilo. Entre outras, podemos citar Rock Brigade (muito semelhante 

à Roadie Crew, inclusive visualmente), Valhalla e Comando do Rock. Relativamente, é 

uma oferta ampla, já que a outros estilos, quando muito, apenas duas revistas se dedicam. É 

certo que o heavy metal também é uma derivação do rock, o qual predomina na oferta de 

revistas especializadas, mas, além disso, nota-se que as pessoas que compõem o público 

desse estilo musical têm um ligação bastante forte com a música, apoiando-se nela para a 

constituição da própria identidade. Nesse sentido, as revistas tornam-se suporte para a auto-

afirmação, papel esse que também assumem as roupas e acessórios, os locais freqüentados, 

a aparência (maquiagem e cabelo, por exemplo), o vocabulário. 

 

3.4. “BIZZ” E “FM O DIA” 

Uma especial atenção deve ser dada a essas duas revistas. Elas atuam, cada uma 

dirigida a um público-alvo e uma classe social diferentes, como publicações principais 

existentes hoje no mercado. Junto com a Roadie Crew, são as revistas mais facilmente 

encontradas à venda, em praticamente toda banca ou livraria. E o mais importante: a Bizz e 

a FM O Dia possuem uma abordagem ampla, focalizando os estilos próprios do público a 

que se destinam e oferecendo uma visão geral da música que importa para esse público. 

Essa, a princípio, é a função ideal que se considera em uma revista de música, como já 

explicitado nas linhas iniciais deste segundo tópico. 

A Bizz nasceu em 1985, criada pela Editora Abril, e teve forte influência nas 

gerações das décadas de 80 e 90, em que as produções mais conhecidas – o chamado 

mainstream – já estavam embebidas nos aspectos excessivamente comerciais e visuais. A 

Bizz apostava em bandas de vanguarda, na época consideradas alternativas, por oferecerem 

uma opção de maior nível de qualidade em contraste com o que vigorava na época. A 

primeira edição trazia nomes como Gang 90, Eurithmics e Talking Heads. Ao longo dos 
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primeiros anos de atividade, a revista investiu em uma abordagem diversificada e mais 

aprofundada, apostando em tendências e análises críticas, novidades na música brasileira e 

na de outros países, enriquecendo a cultura dos seus leitores com um panorama amplo e 

variado que contrastava com a cada vez mais superficial música em voga. 

No entanto, a revista começou a entrar em decadência a partir de 1991, quando, sob 

o comando de André Forastieri, o conteúdo restringiu-se um pouco, passando para “uma 

linha iconoclasta, sarcástica, que exaltava o rock barulhento ou as tendências comerciais ou 

alienadas (o rock engraçadinho, por exemplo), provocando uma reação negativa dos 

leitores”, segundo Alexandre Figueiredo.
30

 Houve mudanças na equipe nessa época, o que 

diminuiu o desagrado provocado nos leitores. Em 1995, porém, após mudar seu nome para 

ShowBizz, a revista ainda continuava sem a mesma força de antes. Ela continha, então, mais 

matérias de comportamento. Cinco anos depois, em 2000, foi adotada pela Editora 

Símbolo. No ano seguinte, 2001, mesmo apesar da abordagem menos agressiva que havia 

adotado, voltando à busca por novidades, retrospectiva dos anos 90 e atualidades menos 

medíocres, a revista faliu, com uma média de tiragem de 25 mil exemplares. 

A Bizz voltou a ser produzida em 2005. Inicialmente em uma fase de retrospectiva, 

explorando as origens do rock brasileiro, mas depois voltou a uma abordagem ampla, 

diversificada e buscando novidades e tendências, além de explorar bandas clássicas 

nacionais e internacionais. A capa da edição de abril deste ano, por exemplo, era dedicada 

aos Paralamas do Sucesso, com uma matéria sobre a trajetória da banda. Outra matéria em 

destaque na mesma edição é “Treze nomes que realmente importam no novo rock”, que 

aponta bandas pouco conhecidas que fazem uma música de qualidade, tais como Moptop, 

Clap Your Hands Say Yeah, Supercordas, We Are Scientists. 

Nesse meio tempo de recesso forçado a que se viu obrigada a Bizz, surgiram alguns 

títulos que tentaram suprir a lacuna da Bizz, embora sem muito sucesso. Foi o caso da 

Frente, da Zero e da Play, todas já extintas por problemas diversos mas que sempre 

retomam a questão principal de dirigirem-se a um público restrito. 

                                                
30 FIGUEIREDO, Alexandre. Revista Bizz – A volta por cima. Disponível em: 

http://observatorio.ultimosegundo.ig.com.br/ artigos.asp?cod=358JDB003. Acesso em: 14/04/06. 
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A Bizz é certamente uma revista de abordagem inteligente e rica, dirigida a uma 

classe mais alta e para um público inclusive mais velho – daí as matérias sobre bandas 

clássicas estarem sempre presentes nessa última fase da revista. É um exemplo claro, 

também, da quantidade restrita – embora numericamente até satisfatória - de pessoas 

interessadas nesse tipo de cobertura que foge do óbvio. O preço da revista – 9,95 -, o visual 

aprimorado só confirmam o direcionamento para um público de poder aquisitivo mais alto. 

Quanto à questão da idade, é um exemplo de um fator que, embora já citado, será abordado 

com mais cuidado no tópico seguinte deste trabalho: a internet tem influência muito maior 

nas gerações recentes, seja para a busca de informações como para o uso desmedido de 

arquivos de música copiados livremente na rede. A alternativa, portanto, é direcionar a 

revista a um público um pouco mais velho, que recorre mais freqüentemente a meios 

tradicionais como publicações impressas. 

A revista FM O Dia tem uma história mais recente: foi criada em 2003, utilizando 

como estratégia associar o público do jornal a outros meios de comunicação, como já 

ocorreu com a rádio FM O Dia e o jornal Meia Hora. A revista alcança um bom índice de 

vendas, impulsionada pelo poder de infiltração da rádio, que é bem popular entre as classes 

mis baixas, e pelo poder de atração do preço baixo: R$ 1,99. 

O mais interessante da FM O Dia é que, apesar de ela conter várias matérias sobre 

comportamento e outros assuntos não diretamente relacionados a música (como exemplo, 

na edição número 33, um perfil do ator de novelas Thiago Martins), ela oferece um 

panorama bem amplo sobre a música que interessa ao seu público. Os estilos abordados 

incluem pagode, samba, dance, pop, axé e até, eventualmente, mpb (esse último aparece 

bem pouco). Seria bem artificial afirmar que é uma revistas boa, mas, considerando o seu 

público e os seus objetivos, pode-se dizer que é bastante apropriada. Isso porque ela cumpre 

o seu papel, que é o de oferecer suporte para as camadas mais populares em relação à 

música que por elas é consumida, com um preço e uma linguagem acessíveis. Embora seja 

uma abordagem não aprofundada, com um visual pouco elaborado e sobre artistas que se 

incluem na indústria cultural, é válido ter uma revista desse tipo, ocupando um espaço cuja 

demanda é inegável. 
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Não podemos tratar da existência de uma revista que aborde exclusivamente 

músicas massificadas e diminuídas em sua dimensão real senão em termos meramente 

especulativos: seria possível abordar esses estilos de forma menos superficial e criando uma 

revista com qualidade? Creio que sim. Sem pretender encaminhar o público do axé, do funk 

e do pagode a outros estilos considerados mais eruditos, é possível tratar do próprio objeto 

massificado sem promover ainda mais a alienação desse público? Também creio que seja 

possível, mas improvável. Uma revista como a O Dia, cuja abordagem vê a música como 

entretenimento e ainda associa a outros assuntos como televisão, sexo e comportamento, 

para os produtores parece suficiente. Em um mercado de revistas que não oferece 

alternativas unificadas para esse segmento, pode-se dizer que a FM O Dia – pelo menos por 

enquanto – é necessária. 

 

 3.5. A INTERNET ENTRA EM CENA 

 Nos últimos anos, tem se tornado quase que regra geral a utilização de programas de 

computador que copiam arquivos de música de um computador pessoal para outro, 

geralmente em formato mp3 e, mais recentemente, mp4. Esses programas, denominados 

“peer to peer”, permitem ao usuário o acesso a músicas que antes ele só poderia ter (no 

sentido de ter à disposição em sua casa, disponível para ouvir sempre que desejasse) caso 

comprasse o disco. 

Desde o lançamento do Napster, software gratuito criado em 1999 que se tornou 

famoso e polêmico por ter sido o primeiro peer to peer e por ter sido processado pela 

Associação Americana da Indústria Fonográfica (Recording Industry Association of 

America – RIAA) em 2001, o ato de fazer download de músicas pela internet generalizou-

se, difundindo-se especialmente entre os segmentos mais jovens da sociedade, substituindo 

uma parcela do tempo em que antes se ouvia rádio e CD pelo ato de ouvir mp3 (no 

computador mesmo ou, mais recentemente, nos mp3 players (aparelhos portáteis). O 

Napster em apenas um ano angariou mais de nove milhões de usuários. Depois dele, outros 

programas semelhantes surgiram 

 Esse hábito generalizado de copiar arquivos pela internet formou uma geração que, 

em sua maioria, não tem hábito de comprar discos ou, quando tem, é em menor quantidade 
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do que antes do surgimento dos programas de compartilhamento, ou influenciada por 

razões alheias ao produto musical em si – e entre essas outras razões pode-se citar o design, 

a função de presente, etc. Não entrando na questão da ilegalidade de tal prática, é possível 

perceber duas conseqüências antitéticas e mais imediatas disso, quanto à relação do 

brasileiro com a música atualmente. Por um lado, o acesso às músicas, por ter se tornado 

tão fácil, tem sido acusado de banalizar a produção musical. Ana Maria Bahiana expôs o 

seguinte no Observatório da Imprensa: 

 

A digitalização da música e a expansão da Internet provocaram, na 

última década, uma rachadura de proporções épicas. Em linhas 

gerais, já temos hoje - parafraseando um dos debatedores num 
ótimo programa recente da série To the Point, na National Public 

Radio americana - uma geração inteira que não tem a menor noção 

de que música é um produto que se compre. Ingressos para shows, 

ou clubes, sim. Canções, não.
31 

 

O jornalista Ricardo Alexandre, um dos criadores da extinta revista Frente, 

comentou o assunto em entrevista no mesmo site: 

 

Quem não se importa com qualidade de som, nem com capinha 

bacana ou encarte jóia (sic), apenas com a praticidade, se contenta 

com o MP3; quem quer artista descartável compra o disco pirata 
(...). Acho que isso, somado à crise de credibilidade da indústria do 

entretenimento (...) e à assombrosa facilidade tecnológica de gravar 

e distribuir música, produzirá uma grande era de gente 

desinteressada por música, embora se continue consumindo 

música o tempo todo. (grifo meu)
32

 

 

Contudo, tal acusação parece focalizar em excesso um aspecto mais restrito, o da 

digitalização e da difusão da música pela internet, quando as causas dessa desvalorização 

do produto musical são anteriores a isso. Os fatores são os já expostos anteriormente, do 

esvaziamento da música de sua dimensão mais profunda.  

                                                
31 BAHIANA, A. M. O dia em que a música rachou. Disponível em: 

http://observatorio.ultimosegundo.ig.com.br/artigos/asp1507200391.htm. Acesso em: 22/04/06. 
32 ALEXANDRE, Ricardo apud BROCANELLI, Rodney. Revista Frente, três edições e uma decepção. 

Disponível em: http://observatorio.ultimosegundo.ig.com.br/ artigos/iq010720034.htm. Acesso em: 25/03/06. 
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É muito mais provável que tamanha facilidade propicie às pessoas um maior 

conhecimento de canções, cantores e bandas aos quais, de outra forma, elas não teriam 

acesso, ou o teriam ocasionalmente. Isso pode contribuir para uma melhor formação 

musical do indivíduo que se dispõe a usar a internet a seu favor, e que busque não se limitar 

ao mesmo repertório de sempre. “O download de arquivos de MP3 não é, necessariamente, 

o substituto de um disco que poderia ser comprado. O usuário de um sistema peer-to-peer 

pode estar baixando, por exemplo, músicas que ele não encontraria nas lojas ou escutaria no 

rádio.”
33

, ressalta Messias Bandeira. Quem sabe, com uma escuta progressivamente mais 

atenta, não se reverta pelo menos parcialmente o desinteresse por uma música mais 

completa? 

 A influência da internet não se resume a esses aspectos. A velocidade e a quantidade 

de informações na rede torna muito mais fácil a busca por essas em sites do que em meios 

impressos. Embora a credibilidade ainda seja maior das revistas impressas, a facilidade, o 

volume e a instantaneidade da comunicação na rede superam as desvantagens. Nesse 

sentido, a internet acaba se tornando mais um empecilho para a consolidação de revistas 

impressas, que encontram nas similares eletrônicas concorrentes gratuitas de grandes 

atrativos. 

 Tudo isso será retomado no próximo tópico. 

 

                                                
33 BANDEIRA, Messias. A economia da música online: propriedade e compartilhamento da informação na 

sociedade contemporânea. p.13. Disponível em: http://www.gepicc.ufba.br/enlepicc/pdf/MessiasBandeira.pdf 
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4. A MÍDIA ELETRÔNICA 

 Quando se vai falar sobre o advento da internet e o seu impacto efetivo sobre a 

sociedade, deve-se pensar a partir da década de 80, período em que o uso da world wide 

web generalizou-se e consolidou-se entre grande parte da população, e em que o preço dos 

equipamentos pessoais foi sendo barateado, possibilitando um acesso a uma maior parte da 

sociedade e inserindo o ciberespaço na cultura contemporânea. Hoje ainda há o problema 

da necessidade da democratização técnica, pois classes mais baixas têm acesso restrito ao 

computadores, embora em muitas escolas e até mesmo no local de trabalho já seja possível 

entrar em contato com o computador e com a as possibilidades da internet, o que, claro, 

ainda não é suficiente. 

 O hábito do uso da internet e dos computadores pessoais implicou mudanças 

irrevogáveis e nítidas. Pierre Lévy, em seu livro as Tecnologias da Inteligência, utiliza 

como base a premissa de que “certas técnicas de armazenamento e de processamento das 

representações tornam possíveis ou condicionam certas evoluções culturais”
34

. Estaríamos 

em uma fase de “redistribuição da configuração do saber” equiparável às transformações 

ocorridas com a generalização da impressão no século XVII. Seguiremos essa tese, a partir 

da qual se torna relevante a comparação do meio impresso com o eletrônico em relação à 

abordagem jornalística especializada em música, já que o uso da internet na busca por 

informações trouxe mudanças não só para a produção de revistas impressas mas também 

para a própria assimilação das informações e para a forma como se dá a comunicação, 

como ela atinge o receptor. 

 

 4.1. DEMOCRATIZAÇÃO X CREDIBILIDADE 

 A primeira questão em que se pensa quando se discutem as conseqüências da 

internet é a sua suposta ampliação do acesso às informações que nela estão disponíveis, o 

que, entretanto, tem se transformado em um excesso de possibilidades que deixa os leitores 

desnorteados. 

                                                
34 LÉVY, Pierre. As tecnologias da inteligência – O futuro do pensamento na era da informática. Rio de 

Janeiro: Editora 34, 1993. p. 10. 
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 As páginas culturais da internet surgiram como uma continuação de uma prática 

anterior, a confecção dos chamados zines. Antes do advento da internet, eles eram 

produzidos em papel, geralmente distribuídos gratuitamente. Mesmo assim, havia o custo 

do papel e das cópias, além de haver um limite de exemplares devido aos custos – os zines, 

independentes, sustentavam-se na necessidade de expressão dos seus produtores. Hoje, os 

diversos provedores de hospedagem grátis, que oferecem espaço para colocar uma página 

no ar sem que se precise pagar por isso, facilitaram o processo de modo que as limitações 

econômicas praticamente desapareceram. Como conseqüência, proliferam pela internet 

páginas que abordam cultura ou cada segmento desta exclusivamente, e aí se incluem os 

sites sobre música. Esses podem ter um foco sobre bandas independentes, atuando como 

divulgadores e buscando um maior espaço na atenção dos ouvintes, ou podem 

simplesmente comentar aquilo que é um pouco mais conhecido, incluindo-se estilos menos 

comerciais e outros mais amplamente consumidos. Vale ressaltar que isso é uma mera 

simplificação; há paginas que aliam os dois mundos, o alternativo/independente e o 

mainstream (sendo que existem também os estilos alternativos mas que são bastante 

conhecidos entre determinado público, diferenciando-se das bandas que ainda não têm seu 

valor reconhecido, pode-se dizer assim) , mas a diferença essencial é essa. 

 A vantagem dessa facilidade em criar sites é clara: qualquer pessoa com disposição 

e desejo de transmitir alguma coisa – opinião ou informação – pode, em pouco tempo, ter 

uma estrutura fácil de transmissão de mensagem. E isso inclui desde aqueles realmente 

preparados e com conhecimento para fazer uma crítica musical até os que escrevem sobre 

música sem muito critério, apenas expondo a própria opinião por desejo de expressão, o 

que é muito compreensível por tratar-se da área cultural. 

 Nesse sentido, a palavra “democratização” não se refere à possibilidade de acesso 

ao computador e à internet, já que as classes mais baixas ainda sofrem por essa carência, 

mas refere-se a essa facilidade em dar voz a sujeitos comuns, produtores independentes, 

músicos sem espaço na mídia convencional, e, é claro, jornalistas e críticos musicais 
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também. Assim, “o ciberespaço fez com que qualquer um possa não só ser consumidor, 

mas também produtor de informação, emissor”
35

 

 Entretanto, essa possibilidade de fala que é concedida não tem o mesmo peso que 

um texto teria em revistas impressas ou em sessões culturais de jornais. “Blogs e zines não 

banalizam e nunca banalizarão a crítica pelo mesmo motivo pelo qual também não 

engrandecem nem nunca engrandecerão a crítica: por não terem a moral de revistas e 

jornais convencionais”, afirmou Emerson Gasperin
36

. É justamente pela facilidade que ela 

proporciona que se sabe da fragilidade, ou pelo menos a superficialidade, de muitos 

conteúdos disponíveis na internet. A vantagem é que a ilusão de credibilidade não se dá no 

meio eletrônico: para o senso comum, pelo menos, é notável o excesso de informações, e 

por isso mesmo é necessário fazer uma busca pelo que se quer encontrar na rede. 

 Os sites culturais de maior seriedade são aqueles produzidos por pessoas envolvidas 

na área: são jornalistas, produtores, músicos. As edições são regulares e até o aspecto visual 

é mais atraente. Podemos citar alguns exemplos: 

 Bacana (http://www.bacana.mus.br) - com visual elaborado, consegue aliar bandas 

mais conhecidas e outras mais independentes. A última edição, por exemplo, trouxe 

como destaque a banda Faichecleres, praticamente desconhecida ao público. (os 

produtores da revista afirmaram estar em reorganização e pretendem retomar a 

produção da revista). 

 Scream and Yell (http://www.screamyell.com.br) - aborda também outras áreas de 

cultura, mas o foco maior é sobre a música. Privilegia bandas mais independentes. 

 Pílula Pop (http://www.pilulapop.com.br) - assim como a anterior, é cultural e 

privilegia a música. 

 MP3 Magazine (http://www.mp3magazine.com.br) - foco sobre bandas 

independentes. 

                                                
35 LEMOS, André. Aspectos da cibercultura – vida social nas redes telemáticas. In: PRADO, J. L. A. (org.). 

Crítica das práticas midiáticas (da sociedade de massa às ciberculturas). São Paulo: Hacker Editores, 2002. 

p. 114. 
36 GASPERIN, Emerson apud LOPES, Jonas. Emerson Gasperin – Entrevista. Disponível em: 

http://www.revistabala.com.br/musica/default.asp?textoId=282&move=music. Acesso em: 02/05/06. 

http://www.bacana.mus.br/
http://www.screamyell.com.br/
http://www.pilulapop.com.br/
http://www.mp3magazine.com.br/
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 London Burning – (http://www.londonburning.com.br) - dirigido pelo produtor e DJ 

Luciano Vianna, focaliza exclusivamente a música. O London Burning é também 

um selo de discos, e promove eventos. 

 Bala – (http://www.revistabala.com.br) – aborda também outras áreas da cultura, 

como literatura e cinema. 

 

 Uma outra questão que deriva desses aspectos iniciais é que essa amplitude imensa 

de informações possibilita ao internauta atingir dados cada vez mais específicos. Auxiliado 

pelas ferramentas de busca, ele pode ir direto ao assunto que está buscando, em vez de 

esperar que ele seja colocado em pauta, como ocorre na mídia tradicional. Lévy ressalta 

essa diferença: 

 

O jornal ou revista (...) são particularmente bem adaptados a uma 

atitude de atenção flutuante, ou de interesse potencial em relação á 

informação. Não se trata de caçar ou de perseguir uma informação 

particular, mas de recolher coisas aqui e ali, sem ter uma idéia 
preconcebida.

37
 

 

 As revistas de música eletrônicas oferecem também essa possibilidade de lidar com 

uma “atenção flutuante”, pois funcionam basicamente da mesma forma que as impressas: 

definem pauta, periodicidade, equipe. Caso o internauta, após uma primeira visita, goste da 

revista, ele pode, de tempos em tempos, voltar ao endereço e “folhear” a edição – só que na 

tela do computador. Acrescenta-se a isso a possibilidade de busca de informações 

específicas, que, aliás, pode levar as pessoas a encontrarem sites interessantes e, a partir de 

uma primeira busca, voltar àquele endereço, ou seja, as duas possibilidades atuam 

integradas. No entanto, a busca é mais específica das mídias eletrônicas, já que o formato 

de uma revista, ao contrário da interface de um computador, permite a visualização de uma 

grande área de superfície em um mesmo instante. A captação da atenção potencial é muito 

mais fácil, enquanto nas mídias eletrônicas a visualização é sucessiva, por mais rápida que 

seja a conexão, e implica uma escolha inicial, mínima que seja, pois a visualização do 

                                                
37 LÉVY, op. cit., p. 35. 

http://www.londonburning.com.br/
http://www.revistabala.com.br/
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conteúdo depende do clique nos links. Lévy conclui, então, que na internet “a manipulação 

deve substituir o sobrevôo.”
38

 

 Ainda na possibilidade de democratização, a internet oferece uma alternativa que 

pode ser aproveitada em proveito do conhecimento musical, contrapondo-se à massificação 

que é tão acusada como entrave ao crescimento do mercado de revistas especializadas em 

música. O mecanismo de democratização para a divulgação de artistas na internet passa 

pela digitalização e a difusão de arquivos de áudio pelos já citados programas de 

compartilhamento. 

 Os formatos de arquivos digitais para compressão de áudio já existiam antes do 

MP3 (MPEG-1 Layer 3), tais como midi, wave e real audio. A diferença para o formato 

MP3 é que este permite uma compressão muito maior do que a realizada por outros 

arquivos, e mantendo a boa qualidade do som. Essa grande vantagem permitiu a 

popularização da difusão de músicas pela internet que se tem observado nos últimos anos, 

potencializada, primeiramente, pelos programas de compartilhamento e, posteriormente, 

pelos aparelhos portáteis que tocam MP3 sem a necessidade de gravação em CD, os MP3 

players. 

Os programas de compartilhamento sofrem a perseguição da indústria fonográfica 

por eles permitirem a violação dos direitos autorais. Os artistas em geral condenam essa 

prática, já que também têm seu lucro diminuído: em vez de a pessoa comprar o CD, ela 

pode simplesmente copiar a música pela internet. Ao contrário da maioria dos artistas, 

porém, entram em cena as bandas e os cantores independentes, que se beneficiam da 

popularização do MP3 para divulgarem suas músicas sem o intermédio de uma gravadora. 

Lévy analisa de forma otimista essa possibilidade: 

 

A partir de agora os músicos podem (...) eventualmente colocar na 

rede os produtos de sua criatividade sem passar pelos 

intermediários que haviam sido introduzidos pelos sistemas de 
notação e de gravação (editores, intérpretes, grandes estúdios, 

lojas). Em certo sentido, retornamos dessa forma à simplicidade e à 

                                                
38 Ibid. p. 36. 
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apropriação pessoal da produção musical que eram próprias da 

tradição oral.
39

 

 

 Não se pode tratar dessa possibilidade senão em termos especulativos; assistimos a 

uma tendência, a uma mudança, e não se sabe ainda a que caminhos ela levará. Já existem 

portais que funcionam como intermediários na difusão do MP3, como o iTunes e o Trama 

Virtual, por exemplo (este último, vale ressaltar, não se limita a isso), por exemplo. Seria a 

reprodução, mesmo que em menor escala, da estrutura das gravadoras? Limitamo-nos a 

afirmar, portanto, que a internet oferece essa possibilidade de brecha na massificação que 

tem havido em relação à música, o que, claro, também não se sustentaria sozinha, já que 

dependeria da intenção do próprio usuário de buscar algo além do que ele já conhece. 

Alguns grupos já têm tirado proveito disso, como exemplo a banda paulista Cansei de Ser 

Sexy, que surgiu na internet disponibilizando arquivos MP3 no Trama Virtual e a partir 

disso alcançou popularidade e lançou um CD (no qual, ironicamente, viria encartado um 

CD virgem). 

 

 4.2. VELOCIDADE X MEMÓRIA 

 Um segundo aspecto essencial quando se trata de internet é a sua velocidade. Uma 

revista impressa tem periodicidade mensal, geralmente. Após esse período, a edição está 

pronta e não é possível acrescentar dados a ela. Enquanto isso, as formas de publicação pela 

internet permitem novas atualizações sempre que se desejar. Embora o foco deste trabalho 

sejam as revistas eletrônicas, pode-se citar outras fontes de notícia que suprem as 

necessidades de informação rápida do internauta, como os blogs, as páginas pessoais, os 

sites oficiais de artistas, etc. Além disso, as próprias revistas eletrônicas, que funcionam 

segundo um padrão de edição periódica assim como as impressas, costumam manter uma 

seção de atualização diária, com notas rápidas sobre o meio musical. Lévy observa que “o 

computador e as telecomunicações correspondem ao nomadismo das megalópoles (...) ela 

                                                
39 LÉVY apud BANDEIRA. “ Música e cibercultura: do fonógrafo ao MP3. Digitalização e difusão de áudio 

através da internet e a repercussão na indústria fonográfica.” In: LEMOS, André e PALACIOS, Marcos 

(orgs.). Janelas do ciberespaço – Comunicação e cibercultura. Sulina: Porto Alegre, 2004. 
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[a informática] serve à mobilização permanente dos homens e das coisas.”
40

 Isso significa 

que agregar velocidade à informação é adaptar-se ao ritmo urbano, dinâmico e em 

constante transformação dos tempos atuais, em que, embora meios tradicionais como 

revistas e jornais ainda existam perfeitamente bem, tornam-se necessários outros que 

atendam a essa dinamicidade crescente. 

Reflexões sobre essa característica fundamental da informática sugerem que o 

aumento vertiginoso da velocidade da informação implica tanto uma contribuição para uma 

memória mais passageira quanto uma menor preocupação com a credibilidade. Em relação 

à primeira conseqüência, pode-se dizer que a sociedade acostumou-se a ter à sua disposição 

sempre novos fatos sendo noticiados, a apenas alguns cliques de distância. Acostumou-se a 

definir o tempo razoável de distância entre a absorção de um dado para outro como muito 

menor. Além disso, a própria dinamicidade constante na vida cotidiana das pessoas infiltra-

se em seu pensamento e torna-se hábito ampliado, conscientemente ou não. A informação, 

por ser tão fácil e tão acessível, é de certa forma banalizada. Nesse sentido, além da seção 

diária nas revistas eletrônicas há também os blogs
41

, que atuam na cobertura da música na 

internet, utilizando-se do método de publicação simples e rápido para colocar notícias e 

opiniões sobre música em textos geralmente curtos. Entre a compra de uma publicação 

impressa - cara e de periodicidade mensal – e a visita a uma página de autor desconhecido, 

mas grátis e com (quase) garantia de atualidade, é fácil compreender as migrações que tem 

havido. 

É nesse ponto que se relaciona a segunda conseqüência citada: “a verdade pode 

deixar de ser uma questão fundamental, em proveito da operacionalidade e velocidade.”
42

 

Não que o internauta vá acessar uma página que ele saiba não ser de total confiança, ou que 

ele lembre de já ter transmitido fatos irreais. Ainda nas palavras de Lévy, 

 

                                                
40

 LÉVY, op. cit., p. 114. 
41 Um weblog ou blog é um página da Web cujas atualizações (chamadas posts) são organizado 

cronologicamente (como um histórico ou diário). Estes posts podem ou não pertencer ao mesmo gênero de 

escrita, se referir ao mesmo assunto ou à mesma pessoa. A maioria dos blogs são miscelâneas em que os 

blogueiros escrevem com total liberdade. (fonte: Wikipédia) 
42 LÉVY, op. cit., p. 119. 
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Certamente não que dizer que a partir de agora é permitido mentir, 

ou que a exatidão dos fatos não importa mais. A questão é apenas a 

de identificar uma mudança de ênfase, um deslocamento do centro 
de gravidade em algumas atividades cognitivas desempenhadas 

pelo coletivo social.
43

 

 

 Retomamos, então, ao fator credibilidade. Como já foi dito, as revistas impressas 

têm a prerrogativa de parecer serem mais “confiáveis”. No entanto, em nome da velocidade 

e da gratuidade, o leitor abre mão dessa aparente garantia para buscar as informações que 

deseja. 

 

4.3. HIPERTEXTO, CONVERGÊNCIA DE MÍDIAS E INTERATIVIDADE 

Um terceiro aspecto também fundamental na análise das especificidades da internet 

é o seu caráter hipermidiático. A característica essencial do hipertexto é a escrita/leitura não 

linear, com seus diversos núcleos de conteúdo conectados em uma rede. O termo não se 

refere apenas à internet; uma enciclopédia é estruturada segundo o conceito de um 

hipertexto. Em relação aos sistemas de informática, o hipertexto assim foi denominado em 

1945 por Theodore Nelson. As conexões nesse sistema de escrita e leitura são facilmente 

identificadas nos links, recurso das páginas de internet que leva diretamente ao endereço de 

uma outra página, sem que seja necessário digitar o endereço seguinte a que se quer ir. 

O interessante do recurso do hipertexto na busca por informação é que a partir de 

um dado pode-se buscar diversos outros; a partir de uma informação lida em um 

determinado site, pode-se buscar mais informações ou outras opiniões sobre o mesmo fato 

em outros endereços. Muitos sites já têm indicações de outras páginas relacionadas ao 

assunto daquela em que o leitor se encontra, seja do mesmo site ou de outros.
44

 Se não, há 

sempre o recurso da busca, e em poucos segundos uma infinidade de outras fontes 

apresenta-se aberta à exploração, adicionando informações, significados e dados a um 

assunto a partir do ponto inicial. 

                                                
43 Ibidem, p.119. 
44 Como exemplo pode-se acessar http://www.rockwave.com.br/lancamentos/cansei-de-ser-sexy, que tanto 

oferece links para o site oficial da banda cujo disco é o assunto da matéria, quanto para outras matérias dentro 

do próprio site relacionadas ao assunto. Matéria reproduzida em Anexo 4. 
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Supõe-se, portanto, uma forma de assimilação muito mais completa embora 

igualmente mais complexa. A rede de textos às vezes parece infinita, e cabe ao internauta 

localizar-se em busca de seu objetivo, ou até mesmo, por que não, perder-se nessa 

imensidão de informações. “É como se explorássemos um grande mapa sem nunca 

podermos desdobrá-lo, sempre através de pedaços minúsculos”, compara Lévy.
45

 Ele 

ressalta a validade dessas conexões de informações na rede como uma forma de tornar mais 

fácil lembrar-se de determinada informação. Essa maior facilidade deve-se à possibilidade 

de elaboração da informação inicial:
46

 

 

Ela permite sem dúvida acoplar a informação alvo ao restante da 

rede através de um grande número de conexões. Quanto mais 
conexões o item a ser lembrado possuir com os outros nós da rede, 

maior será o número de caminhos associativos possíveis para a 

propagação da ativação no momento em que a lembrança for 

procurada.
47

 

 

Para enriquecer ainda mais as possibilidades de leitura na internet, ela conta com 

diversos outros tipos de mídia que se adaptam ao acesso via computador. A dimensão 

audiovisual está presente em arquivos de vídeo, que podem oferecer entrevistas e 

videoclipes de artistas, e vem sendo recentemente ainda mais facilitada pelo site You Tube 

(http://www.youtube.com), que oferece recursos fáceis de publicação de vídeos; tem-se 

também a possibilidade de áudio, instrumento essencial quando o assunto é música, já que 

o leitor pode, ao deparar-se com a indicação de um artista ou de uma música, ouvir trechos 

das canções, ou até mesmo canções completas, muitas já disponibilizadas pelos próprios 

artistas em sites apropriados (como o já citado Trama Virtual – 

http://www.tramavirtual.com.br) ou em sites próprios. Existem também as chamadas rádios 

online, cuja programação é disponibilizada pela rede e atende aos desejos do ouvinte de 

forma específica, possibilitando a escolha de estilos, cantores, épocas, canções, etc. Vale 

                                                
45 LÉVY, op. cit., p. 37. 
46

 Para esclarecer uma aparente contradição ao lembrarmos que “... sugerem que o aumento vertiginoso da 

velocidade da informação implica tanto uma contribuição para uma memória mais passageira...”, vale 

ressaltar que se trata de aspectos diferentes: um em relação apenas à quantidade de informações na Rede, e 

outro em relação à forma como elas são organizadas e como podem ser exploradas. São possíveis 

compensações de dois aspectos em um mesmo meio. 
47 Ibid., p. 80. 

http://www.youtube.com/
http://www.tramavirtual.com.br/
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citar também o portal do Last FM (http://www.last.fm), que agrega informações sobre a 

produção musical de um número infinito de artistas, além de permitir a criação de perfis 

dos usuários relacionados ao gosto musical deles, fazê-los visualizar as músicas ouvidas 

por outros usuários, permitir-lhes ouvir músicas que eles busquem no site (diferente de 

copiar o arquivo, vale lembrar). 

Por fim, a possibilidade de interatividade entre o usuário e o emissor e entre os 

usuários uns com os outros é também um aspecto essencial da internet. O máximo que uma 

revista impressa pode oferecer de interação com o leitor é por meio das cartas/e-mails 

recebidas, algumas das quais são publicadas em seção específica. O próprio meio não é 

propício a algo além disso. Ao contrário do meio eletrônico, cujo automatismo permite, por 

exemplo, a postagem de comentários sobre determinada reportagem que estarão sendo 

visualizados por outras pessoas em poucos instantes. Além de outros recursos amplamente 

comentados, como as enquetes, os fóruns (em que há troca de opinião diretamente entre os 

leitores), o já citado uso adaptado das rádios online, entre outras possibilidades. “Este [o 

ciberespaço] possibilita a simultaneidade sensorial e o fluxo bidirecional da informação 

(todos-todos), além da interatividade”
48

, sintetiza André Lemos. A interação possibilitada 

pelo meio eletrônico é também uma vantagem que facilita a assimilação da informação por 

parte do leitor. 

 

 4.4. DA TELA PARA O PAPEL, E VICE-VERSA 

 Como último aspecto a ser salientado na análise do meio eletrônico, está a transição 

possível e freqüente entre o eletrônico e o impresso, os dois meios sobre o qual se debruça 

esta pesquisa. 

 Em primeiro lugar, a passagem do meio impresso para o eletrônico, já considerada 

essencial em termos de sobrevivência para uma revista. Essa “passagem” do papel para a 

tela significa a existência de uma versão eletrônica para a revista impressa que pode render 

vendas e lucros para a revista impressa, atraindo consumidores em potencial, que, se 

gostarem do site, poderão ser estimulados a comprar a revista. Tal versão, porém, não 

significa necessariamente uma cópia da impressa, já que a total reprodução do conteúdo 

                                                
48 LEMOS, op. cit., p. 123. 

http://www.last.fm/
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impresso pode significar um risco de diminuição no índice de vendas, lembrando-se que 

uma mesma matéria poderia ser lida gratuitamente no computador. A Bizz, a Jazz+ e a 

Roadie Crew, por exemplo, oferecem pela internet uma prévia do que a versão impressa 

contém; apenas trechos dos textos das matérias principais estão disponíveis na versão 

online. A versão eletrônica traz a vantagem de trazer à revista impressa acréscimos que 

trazem embutidos as vantagens da mídia digital: enquetes, fóruns, blogs, promoções, por 

exemplo, que aproveitam intensamente as especificidades da internet (velocidade e 

interatividade) estando ligados ao nome da revista impressa. Em matéria no site Web 

Insider, que é dedicado à utilização da internet como forma de potencializar os negócios de 

uma empresa, Fernando Dias Martins e Alessandro Nicolau sintetizam essa questão, de 

forma otimista: 

 

O caminho de trabalhar comercialmente um pacote do produto 
ampliado, ou seja, trabalhar a venda do pacote "revista + site" é 

uma forma de agregar valor à comercialização do produto 

impresso, constituindo, de um lado, uma forma de romper a 

estagnação na circulação de revista e, de outro, fomentar 
estrategicamente esta nova mídia, possibilitando um caminho de 

transição suficientemente suave entre os dois canais de 

comunicação, vitais ao mercado atual.
49

 

 

 O caminho contrário é muito mais improvável, e as razões são evidentes: as 

dificuldades de distribuição, impressão e propaganda, sintetizadas no problema de custos 

significativamente maiores do que na versão eletrônica. As revistas online exibem um bom 

número de acessos
50

, o que, em um primeiro instante, poderia levar à crença de que há um 

público mais do que suficiente para o consumo de uma revista impressa, caso ela fosse 

concretizada no papel. Há, porém, o risco da ilusão dos números, já que um mesmo leitor 

pode acessar diversas páginas simultaneamente, e por vários dias seguidos, impulsionado 

pela gratuidade. A busca por uma revista impressa já sofreria o entrave do preço. 

                                                
49 MARTINS, F. D. e NICOLAU, Alessandro. O leitor, a revista impressa e a revista eletrônica.    

Disponível em: 

http://webinsider.uol.com.br/vernoticia.php/O_leitor__a_revista_impressa_e_a_revista_eletronica/id/2658. 

Acesso em: 10/06/06. 
50 Ver exemplos do setor em Anexo 4. 
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Além disso, várias das páginas dedicadas a música que surgem na internet não são 

consideradas propriamente como um negócio; algumas são feitas por jornalistas ainda em 

formação, ou por profissionais cuja principal ocupação não é o jornalismo. Pela 

necessidade de expressão e de lidar com um assunto de que se goste, a internet parece 

suficiente. 
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5. CONCLUSÃO 

 A música sempre fez parte da história das sociedades, e hoje ela permanece como 

um bem sem restrição a gêneros, classes sociais, faixas etárias. Menos superficialmente, 

porém, as diferenças nas formas de consumo da música são muitas, e, embora a 

massificação promovida pela indústria cultural tenha se infiltrado também entre as classes 

mais altas, é entre esses setores que são consumidas as publicações mais ricas e produtivas 

da música. 

As especificidades da internet abrem brechas para consumos mais diversificados 

tanto da música quanto das publicações especializadas nessa, o que, se for proveitosamente 

explorado, pode contribuir para reverter as ações danosas do esvaziamento da música de 

sua dimensão mais profunda, como meio de expressão e de arte. A difusão de arquivos de 

áudio, por exemplo,  favorece a descentralização da distribuição da música, o que, no 

entanto, pode simplesmente não se tornar um meio para a democratização mas uma 

reprodução de sistemas previamente estruturados. 

A história se repete: a trajetória recente e vertiginosamente rápida da internet 

impede uma análise recheada de certezas e concretudes; há muitas especulações e 

abstrações. O futuro das revistas de música também se inclui nessas incertezas – por 

enquanto, o uso da Rede obriga o mercado impresso a rever um pouco da sua função, mas 

as revistas de papel continuam existindo, como um meio de maior credibilidade – seria isso 

apenas por enquanto? 

Acima disso tudo importa que a abordagem da música seja completa, suficiente e 

rica, independente dos meios que a suportam. Se hoje as revistas de música impressas 

sofrem carência na qualidade, na quantidade e na distribuição, o grande acesso a meios 

mais “fáceis” pode servir, quem sabe, de estímulo a uma reformulação mais consistente 

dessas publicações. 

Quanto aos prejuízos à música, resta esperar e torcer por um desvio no caminho, 

uma saturação do sistema. A busca por revistas especializadas, por necessitar de uma 

predisposição por parte do leitor, infelizmente não pode prometer muita influência na 

desmontagem do processo. O seu importante papel, porém, é manter a salvo aqueles que 

ainda acreditam e cultivam a boa música. Por meio de informação, crítica e opinião, as 
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revistas servem como reforço da identidade de determinado grupo, contribuem para a 

manutenção da cultura coletiva. Cada edição serve de estímulo ao conhecimento que ela 

transmite, além de permitir que pessoas com gostos similares entrem em contato umas com 

as outras ou pelo menos tenham consciência do grupo no qual elas estão inseridas. Em 

relação à música, cujos produtos menos superficiais têm sido pouco valorizados por grande 

parte da sociedade, esse tipo de apoio torna-se fundamental para que continuem sendo 

buscadas e produzidas alternativas mais ricas. 
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7. ANEXOS 

 

ANEXO 1 

20 CDs mais vendidos - 2005  

 

Artista / Álbum / Gravadora  

Ana Carolina  Perfil – Ana Carolina SonyBMG / Globo  

Ivete Sangalo  As Super Novas Universal Music  

Bruno e Marrone  Meu Presente é Você SonyBMG  

Zezé Di Camargo & Luciano  Zezé Di Camargo & Luciano 2005 SonyBMG  

Maria Rita Segundo Warner Music  

Vários América Som Livre  

Xuxa Xuxa Festa – XSPB 6 Som Livre  

Roberto Carlos  Roberto Carlos 2005 SonyBMG  

Vários Summer Eletrohits Som Livre  

Leonardo Leonardo Canta Grandes Sucessos – Vol.2 SonyBMG  

Kid Abelha  Acústico MTV – Kid Abelha Universal Music  

Rebelde Rebelde (Edição Brasil) EMI Music  

Rebelde Rebelde (Edição Espanhol) EMI Music  

Vários Floribella Universal Music  

O Rappa  O Silêncio Q Precede o Esporro Warner Music  

Roupa Nova  Roupa Nova Acústico Universal Music  

Vários América Rodeio Som Livre  

Vários Alma Gêmea Som Livre  

O Rappa  Acústico MTV Warner Music  

Marjorie Estiano Marjorie Estiano Universal Music  

 

Fonte: ABPD (Associação Brasileira de Produtores de Discos) 
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ANEXO 2 

Tipo de 
estabelecimento 

Local Revistas disponíveis 

Livraria Siciliano Botafogo 
(Shopping Botafogo 

Praia) 

Cartaz, Bizz 

Banca Botafogo 
(R. São Clemente) 

FM O Dia, Bizz, Roadie Crew, Rock Brigade 

Livraria Siciliano Centro 
(Edifício Av. Central) 

Rock in, Pop Music Especial, Bizz 20 anos 

Livraria Saraiva Botafogo 
(Shopping Rio Sul) 

Bizz, Rock Brigade, Roadie Crew, Harp 

Livraria Saraiva Centro 
(Rua do Ouvidor) 

Bizz, Roadie Crew, Almanaque do Rock 

Livraria Letras & 
Expressões 

Ipanema 
(R. Visconde de Pirajá) 

Roadie Crew, FM O Dia, Bizz (além de muitas 
de caráter técnico) 

Banca Ipanema 
(R. Visconde de Pirajá) 

Roadie Crew, Bizz, Jazz+, Beatz 

Banca Centro 
(Av. Rio Branco) 

RockBrigade, Transamérica, DJSound, Roadie 
Crew, Bizz, Almanaque do Rock, FM O Dia 

Banca Centro 
(R. Carioca) 

Bizz, Almanaque do Rock, FM O Dia 

Banca Centro 
(R. Carioca) 

RapNews, Roadie Crew,  Almanaque do Rock, 
Bizz, Transamérica, FM O Dia, Rock Line,  
Comando Rock, Jazz+ 

Banca Tijuca 
(R. Afonso Pena) 

FM O Dia, Bizz, Roadie Crew 

Banca Tijuca 
(R. Campos Sales) 

FM O Dia, Roadie Crew, Bizz 
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Livraria Saraiva Tijuca 
(Shopping Tijuca) 

Bizz, Rock Brigade, Roadie Crew 

Banca Centro 
(R. Almirante Barroso) 

Nenhuma 

Banca Centro 
(Av. Graça Aranha) 

FM O Dia 

Loja de revistas, 
jornais e tabacaria 

Tijuca 
(Supermercado Extra 

Mariz e Barros) 

Bizz, Roadie Crew, Sucessos do Povão, Côver 
Guitarra, Astros Pop, Cover Baixo, Backstage, 
Música & Tecnologia 

Banca Méier 
(R. Silva Rabelo) 

FM O Dia (além de vários fascículos de pôsteres 
de ídolos) 

Banca Méier 
(R. Dias da Cruz) 

RapNews, RockBrigade, Rock Line, Bizz, FM O 
Dia (além de várias revistas técnicas) 

Banca Méier 
(R. Dias da Cruz) 

Rock Line, Bizz, FM O Dia 

Livraria Panno Méier 
(R. Dias da Cruz) 

Jazz+, RapNews, FM O Dia, RockBrigade, 
Roadie Crew, Rock Line, Valhalla, Bizz, 
RockPress, Beatz, International Magazine 

Banca Catete 
(R. do Catete) 

FM O Dia 

Banca Catete 
(R. do Catete esquina 
com R. Correa Dutra) 

FM O Dia 

Banca Catete 
(R. do Catete) 

FM O Dia, Bizz, Valhalla, Roadie Crew, 
RockBrigade, Roch Line, além da Laboratório 
Pop em edição do ano de 2005 

Banca Glória 
(R. da Glória) 

RockBrigade, Roadie Crew, Rock Line, Bizz, 
Valhalla, FM O Dia 

 

O Almanaque do Rock, por não ser editado periodicamente, não foi incluído na análise.
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ANEXO 3 

 

Perfis de leitores das revistas da Editora Abril 

 

CONTIGO 

 

Idade 

 

Sexo 

 

 

Classe Social 

 

58% têm entre 

18 e 44 anos 

 

homens: 21% 

mulheres: 79% 

 

Classe A: 14% 

Classe B: 42% 

Classe C: 30% 

 

fonte: XLVII Estudos Marplan - 1º Semestre 2005 

 

Total de Leitores: 2.354.000  

fonte: Projeção Brasil de Leitores - 1º semestre de 2005  

 

Circulação  

Tiragem: 206.840 exemplares   

Circulação líquida: 123.110 exemplares   

 

VEJA 

 

Idade 

 

Sexo 

 

 

Classe Social 

 

66% têm entre 

18 e 49 anos 

 

homens: 47% 

mulheres: 53% 

 

Classe A: 28% 

Classe B: 42% 

Classe C: 21% 
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fonte: XLVII Estudos Marplan - 1º Semestre 2005 - 9 mercados  

 

Total de Leitores: 3.828.000  

fonte:Marplan - 1º Semestre 2005 - 9 Mercados 

 

Circulação  

Tiragem: 1.200.780 exemplares   

Circulação líquida: 1.080.340 exemplares   

 

 

 

 

HISTÓRIA 

 

Idade 

 

Sexo 

 

 

Classe Social 

 

53% têm entre 

15 e 34 anos 

 

 

homens: 46% 

mulheres: 54% 

 

 

Classe A: 18% 

Classe B: 47% 

Classe C: 14% 

 

fonte: XLVII Estudos Marplan - 1º Semestre 2005 - 9 mercados  

 

Circulação  

Tiragem: 86.260 exemplares   

Circulação líquida: 62.210 exemplares   

 fonte: IVC - dez/05  
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BRAVO! 

 

Idade 

 

Sexo 

 

 

Classe Social 

 

14% até:25 anos 

34% entre:26 a 33 

anos 

25% entre:34 a 41 

anos 

27% acima: 41 anos 

 

 

Mulheres: 52% 

Homens: 48% 

 

 

Classe A: 54% 

Classe B: 38% 

Classe C: 8% 

 

 

Circulação 

Tiragem: 31.974 exemplares  

Circulação líquida: 15.265 exemplares  

fonte: IVC - dez/05 

 

 

BIZZ 

 

Idade 

 

Sexo 

 

 

Classe Social 

 

25 e mais anos 

 

Homens: 60% 

Mulheres: 40% 
Classe AB 

 

Circulação  

Tiragem : 30.000 exemplares  

Circulação líquida: 12.000 exemplares  
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ANEXO 4  
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ANEXO 5 

Histórico de visitas recentes do Pílula Pop 

 

 

Histórico de visitas recentes do Scream and Yell 

Março de 2006 

39382 Visitantes únicos 

137377 Páginas Vistas 

Abril de 2006 

39600 Visitantes únicos 

122030 Páginas Vistas 

Maio de 2006 

44039 Visitantes únicos 

145100 Páginas Vista s 

 


