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RESUMO 
 

 

 

Esta monografia tem como objetivo analisar elementos específicos que se encontram no 

âmbito da produção musical independente, a partir do selo Beira Rio Records e da banda 

marianaa, uma das bandas que compõe o selo. Partindo dos estudos quanto às transformações 

ocorridas, a partir da década de 1970, na indústria fonográfica, que desencadeou no 

desenvolvimento da produção musical independente no Brasil, analisamos as similaridades 

entre a discussão desenvolvida por Pierre Bourdieu acerca do campo da produção erudita e o 

fortalecimento do campo da produção musical independente, tendo como principal elemento a 

busca por autonomia em relação à Indústria Cultural. 

 

 

 

 

Palavras-chave: Indústria cultural; Produção Musical Independente; Pierre Bourdieu; Lo-fi. 



 

 
 

ABSTRACT 
 

 

 

 

The aim of this monograph is analyzing specific elements of independent musical production, 

researching Beira Rio Records label and the band marianaa. First, it is considered the changes 

of the phonographic industry since the 70’s, then it is analyzed the similarities between Pierre 

Bourdieu’s contribution on the field of erudite production and the field of independent 

musical production, specially through the quest for autonomy of this fields from Cultural 

Industry.  

 

Keywords: Cultural industry; Independent musical production; Pierre Bourdieu; Lo-fi. 
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INTRODUÇÃO 

 

Existem inúmeros estudos sobre o surgimento da produção musical independente no 

Brasil. No entanto é raro identificar estudos que trazem elementos que nos façam olhar para 

aspectos específicos, levando em conta que este campo é complexo e diverso. Nossa proposta 

com este estudo é analisar a partir de uma perspectiva, que leva em considerações agentes que 

atuam no interior do estado do Rio de Janeiro, buscando os motes que levam os produtores 

musicais independentes atuar dentro de suas próprias regras e motivações. 

Nesta pesquisa trataremos sobre como a busca por autonomia da produção fez com 

que se formasse uma nova configuração dentro do campo da produção musical e como é 

preciso compreender os rumos que o mercado foi tomando no decorrer do tempo, isto é, suas 

estratégias e os agentes sociais que estão inseridos. Notaremos que a produção musical 

independente se fortalece a partir da necessidade de romper com o modelo que era imposto 

pela indústria cultural. 

Partindo desse contexto, analisaremos o selo Beira Rio Records como objeto desta 

pesquisa para ilustrar a discussão que estamos trazendo. Esta análise se centrará em 

entrevistas realizadas com Rafael Rezende, produtor e idealizador do selo, observação do 

processo de gravação e divulgação do disco “sdds role lixo”, da banda marianaa (uma das 

bandas que compõem o selo). Além disso, realizamos uma análise das mídias sociais que são 

utilizadas por ambos, nesta parte inclui-se Instagram, Bandcamp, Youtube e entrevistas dadas 

pelos integrantes da banda marianaa divulgadas na Internet.  

Nossa aproximação com o tema se dá pela efervescente produção cultural que ocorreu 

na Universidade Federal Fluminense, localizada na cidade de Campos dos Goytacazes – lugar 

em que esta pesquisa se realizou –, entre 2014 e 2017, quando conhecemos os integrantes da 

banda marianaa, que fizeram parte da organização de alguns eventos culturais deste período. 

A partir da aproximação com a banda, conhecemos Rafael Rezende, fundador do selo Beira 

Rio Records e nos interessamos em entender a atuação deste grupo de artistas que estavam 

trabalhando com o intuito de fortalecimento de uma cena no Norte Fluminense e Região dos 

Lagos do estado do Rio de Janeiro. 

Para isso, entramos em contato com Rafael Rezende para convidá-lo para uma 

entrevista sobre o selo Beira Rio Records e sua atuação dentro do campo da produção musical 

independente. A partir da entrevista, da observação da produção destes eventos desde 2014 e, 

posteriormente das gravações que aconteceram durante alguns meses de 2017, colhemos o 

material empírico que utilizamos nesta pesquisa. A primeira sessão aconteceu em Campos dos 
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Goytacazes, na sala da casa de David Dinucci (integrante da banda), e a segunda em Macaé, 

na casa de Rafael Rezende. Estivemos presentes durante todos os dias da primeira parte da 

gravação e durante dois dias na segunda.  

Optamos por dividir esta pesquisa em dois momentos. O primeiro será uma 

contextualização histórica apoiada pelo livro “Os donos da voz” (2000), de Marcia Tosta 

Dias, além de artigos de Leonardo De Marchi e Eduardo Vicente, onde os autores identificam 

as transformações que ocorreram na indústria fonográfica a partir da década de 1970. Nesta 

seção observaremos que estas transformações ocorridas a partir da década de 1970 

desencadeou o desenvolvimento da produção musical independente no Brasil. Ao passo que 

os processos de produção começaram a criar um valor de mercadoria para música e, com isso, 

certa artificialidade, alguns artistas viram a necessidade de organizar um espaço alternativo 

para difusão dos processos artísticos que aconteciam à margem do circuito das grandes 

gravadoras. 

Desta forma, a Internet agiu catalisando a autonomia buscada por produtores e 

músicos independentes fazendo surgir selos que desempenham o papel de agrupar artistas, 

com semelhanças estéticas ou não, produzir e divulgar seus materiais. A Internet também 

permite ao artista ser seu próprio produtor, ou seja, quebrando a lógica da forma convencional 

de produção.  

Seguindo este caminho, no subitem 1.2. faremos um panorama sobre o selo Beira Rio 

Records e marianaa, banda que escolhemos para exemplificar alguns elementos da discussão 

que estamos levantando. Nesta parte entenderemos como o selo surgiu, seus objetivos, 

funcionamentos e sua visão da produção musical atual, bem como, uma breve análise do 

processo de gravação do primeiro álbum da banda marianaa. 

No segundo momento, discutiremos sobre analogias possíveis entre a estrutura e 

funcionamento do campo da produção erudita e o campo da produção musical independente. 

Esta analogia parte da busca por autonomia em relação à indústria cultural que identificamos 

a partir das análises feitas por Pierre Bourdieu em “A economia das trocas simbólicas” 

(2015), como algo central para entender os objetivos da produção musical independentes. 

Ao mesmo tempo, diante da nossa análise do selo, identificamos um habitus que está 

ligado diretamente a uma estética de gravação se tornou popular a partir da década de 1990. O 

lo-fi, quando popularizado, se torna um “’modo de ser’ da música pop, mais do que uma 

técnica que perpassa parte dos produtos musicais fonográficos” como escreve Marcelo B. 

Conter em seu livro “Lo-fi: música pop em baixa definição” (2016, p. 35). Este livro será 
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usado como um suporte para entendermos os impactos do lo-fi na indústria fonográfica e sua 

importância para o fortalecimento da produção musical independente. 

A proposta desta pesquisa, portanto, é mostrar que esta autonomia está presente 

simbolicamente em vários aspectos da produção musical independente, seja na forma de 

gravação, a estética escolhida e os processos de divulgação. É importante destacar que esta 

não é uma regra para todas as cenas da produção musical independente, visto que o trabalho 

tem como objeto apenas um selo dentro de uma cena bastante ampla e diversa do campo da 

produção musical independente. 
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Capítulo 1 

 

1.1. Transformações na indústria fonográfica e produção musical independente 

 

Neste capítulo iremos tratar sobre as mudanças na estrutura da indústria da música 

gravada, a partir da década de 1970, que desencadeou no desenvolvimento da produção 

musical independente no Brasil. Estas mudanças estão ligadas, como veremos, não só a 

questões econômicas, mas também aos novos recursos tecnológicos que foram surgindo entre 

as décadas de 1970 e 1990, como, por exemplo, a popularização do LP, CD e, posteriormente, 

a Internet. Esses recursos fizeram com que as grandes gravadoras tivessem que repensar sua 

forma de produção e, ao mesmo tempo, os artistas que não se encaixavam nessa lógica viram 

um caminho para realizar suas produções de forma autônoma.  

Segundo Márcia Tosta Dias (2000), a partir da década de 1970, houve uma expansão 

da indústria fonográfica no Brasil. Para ela, houve quatro fatores que marcaram esta 

expansão: 1. Consolidação da produção e do mercado da música popular brasileira; 2. As 

transformações mercadológicas causadas pela chegada do LP no início da década de 1970; 3. 

A ocupação da música estrangeira no mercado fonográfico devido à censura que acontecia no 

país durante a época; 4. O diálogo entre os diversos setores da indústria cultural e a música, 

principalmente, a partir das trilhas sonoras das novelas. 

Dentre os pontos levantados por Dias, vamos nos ater, principalmente, aos dois 

primeiros fatores. Sobre o primeiro, a autora destaca que o mercado se transforma ao 

incorporar uma “mentalidade empresarial” trazendo-a para os artistas como uma mudança na 

atuação dentro do processo fonográfico. Segundo Dias, 

 

À consolidação do mercado correspondem transformações no conjunto do 

processo. Por exemplo, a mentalidade empresarial é desenvolvida e 

aprimorada, tanto no mundo do disco como no dos grandes espetáculos. 

Paiano vê nesse processo a definitiva transformação de alguns artistas 

brasileiros em astros, tempo em que abandonam, definitivamente, sua aura 

marginal. (2000, p. 56) 

  

 Já no segundo fator podemos compreender como a chegada do LP fez com que o 

artista ocupasse um lugar central na produção fonográfica. Isto ocorreu uma vez que o LP 
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suporta uma maior quantidade de faixas, desta forma, a indústria muda sua estratégia criando 

“condições para que alguns artistas desenvolvam um trabalho que não poderia ser feito em 

compacto, mesmo que duplo.” (2000, p. 57).  Além disso, com esta transformação, as 

gravadoras buscam investir em artistas, ou casts, para que sejam conhecidos pelo público e 

que se tornem atuantes dentro deste mercado, como afirma Dias, 

Assim, é mais seguro, muitas vezes e mais lucrativo, manter um quadro de 

artistas que vendam discos com regularidade, nos padrões definidos para 

determinados segmentos, do que investir no mercado de sucessos que, por 

sua vez, precisa ser constantemente alimentado e, por mais que utilize 

fórmulas consagradas, não tem retorno totalmente garantido. (2000, p. 57) 

 

A produção da música se torna uma linha de montagem, o caráter de mercadoria da 

música é criado por diversas partes, o que envolve profissionais das mais diferentes áreas e o 

que traz a conotação mais industrial para o processo da produção, tirando um pouco a relação 

entre produção material com produção cultural. Segundo Dias, 

Estão, de um lado, a administração central (inclui a direção artística) que, 

com seus departamentos de Artistas e Repertorio (A&R) e Marketings 

concebem o produto, da forma estética às estratégias para divulgação. De 

outro, esta a produção material propriamente dita, a execução do que foi 

planejado, incluído o trabalho do artista no estúdio e todo o processo de 

gravação e tratamento técnico a ele dispensado. (2000, p.66) 

 

Essa nova forma de fazer música, com as buscas por novos equipamentos de gravação, 

“tais como os gravadores, sistemas de gravação em multi-canais, bem como as atuais 

tecnologias digitais de produção musical, marcam diferentes momentos e configurações para 

o conjunto da indústria” (2000, p. 67) trazendo uma artificialidade a este processo. Dias 

(2000) cita Eduardo Vicente sobre estes adventos tecnológicos, 

 

Assim, as tecnologias de produção musical vieram, definitivamente, 

distanciar a atmosfera de artesanalidade do processo de produção na 

indústria fonográfica. Vicente lembra que, para Adorno, tal atmosfera era 

necessária à pseudo-individualização dos produtos, e alertava, 

prospectivamente (nos anos 40, quando escreve), para o fato de que um meio 

sintético estaria sendo desenvolvido para substituí-la, garantindo a realização 

do processo de produção, já então em escala industrial.  Nesse sentido, o 

autor confirma o prognostico de Adorno e mostra que, com o advento das 

altas tecnologias de produção musical, os ganhos para a produção artística 

são limitados pela própria configuração técnica dos aparatos. E, no que diz 
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respeito à divisão do trabalho, tais equipamentos acabam por promover, 

efetivamente, uma espécie de sobreposição das esferas antes estritamente 

técnica e artística, com a inegável subordinação desta última a primeira. 

(2000, p. 67-68) 

  

A partir dessas transformações, a produção musical independente se forma como uma 

alternativa de espaço para difusão dos processos artísticos que aconteciam à margem do 

circuito das grandes gravadoras. Apesar de, desde a década de 1960, haver iniciativas 

independentes, elas dificilmente conquistavam espaço nas mídias de massa e nas grandes 

gravadoras. Como aponta Dias, 

Poderíamos pensar que a falta espaço para tal produção [independente] nas 

grandes empresas, decorreria do fato de as companhias fonográficas já terem 

o seu filão de MPB constituído com grandes nomes, sem necessidade 

mercadológica de amplia-lo. Ou mesmo que elas não tinham interesse em 

testar novos produtos, sobretudo àqueles que fugissem aos padrões 

convencionalmente aceitos. (2000, p. 135) 

 

Muito se especula sobre o início da produção musical independente no Brasil, 

entretanto existem poucos registros que comprovem o seu real surgimento e a tentativa de 

identifica-lo se mostra prescindível. O que podemos afirmar é que a produção musical 

independente se intensificou a partir da década de 1980. 

Segundo Dias, uma referência do movimento musical independente da década de 1980 

foi a Vanguarda Paulista, que se desenvolveu em São Paulo, formada nos meios universitários 

por nomes, como, por exemplo, Itamar Assumpção e Arrigo Barnabé. A intenção dos artistas 

que faziam parte deste movimento era romper, não só com barreiras estéticas – em relação à 

música já consagrada na época – mas também com a lógica mercadológica que as grandes 

gravadoras impunham aos artistas. 

A autora destaca algumas iniciativas que fortaleceram esse movimento independente 

na década 1980. São exemplos: os estúdios Som da Gente e Spalla que estavam abertos a 

realizar as gravações dos artistas e o Centro de Artes Lira Paulistanos tinha o objetivo de 

articular uma programação cultural diferente daquilo que era instituído.   

 Além disso, houve algumas outras ações para organizar e profissionalizar a produção 

no país, como instituições para artistas que vislumbravam produzir de forma independente, 

“como a APID (Associação dos Produtores Independentes de Discos); a Coomusa 
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(Cooperativa de Músicos do Rio de Janeiro); a Distribuidora Independente de Discos e Fitas.” 

(MARCHI, 2006, p. 175). Entretanto, essas instituições não se mantiveram por muito tempo, 

devido às discordâncias entre os artistas e quem comandava essas novas empresas.  

 Márcia Tosta Dias afirma terem existido diversos fatores que, durante a década de 

1980, mudaram os rumos da indústria fonográfica na década seguinte. A autora escreve que a 

indústria vai se mostrar cada vez mais segmentada nos diversos estilos musicais e, por isso, já 

não parecia mais tão lucrativo que as empresas contratassem produtores fixos, isto é, 

assalariados. Desta forma, a indústria se tornará cada vez mais fragmentada, uma vez que, as 

empresas passam a investir em produtores autônomos para realizar trabalhos bem específicos. 

 Esta fragmentação se intensifica com a crise que afetou o Brasil no início da década de 

1980. Segundo Dias, 

[...] o início da fragmentação da linha de produção na indústria fonográfica, 

que as mudanças na área da produção musical anunciam, não pode ser 

entendido destacados da grave crise econômica e institucional do Brasil no 

começo dos 1980 e do decorrente clima de insegurança e incerteza, presentes 

nesse âmbito, apontados anteriormente. Várias são as alternativas que vão 

sendo utilizadas no sentido de conviver com a crise. Por exemplo, e possível 

observar, nessa época, que algumas empresas passam a oferecer um 

determinado montante para que alguns de seus artistas gerenciem 

integralmente a gravação de seus discos, contando, inclusive, com a 

possibilidade de escolha de repertório e produtor. São iniciativas deste tipo 

que vão se disseminar, aos poucos, no conjunto da produção (2000, p. 102).  

 

Para Vicente, esta segmentação vai prejudicar na obtenção de lucros das grandes 

empresas e vai influenciar a intensificação de uma “cena independente”, como forma de 

enfrentamento à lógica comercial da indústria fonográfica. Segundo o autor, 

A indústria aumenta sua seletividade, racionaliza sua atuação, reduz seus 

elencos e, nesse processo, tende a marginalizar artistas menos imbuídos de 

sua lógica ou não classificáveis dentro dos segmentos de mercado que passa 

a privilegiar. Nesses termos, uma cena independente surge tanto como 

espaço de resistência cultural e política à nova organização da indústria, 

quanto como única via de acesso ao mercado para um variado grupo de 

artistas. (2006, p. 4) 

 

Dentre as mudanças que afetaram na dinâmica da produção fonográfica citadas por 

Dias, gostaríamos de destacar “o desenvolvimento das tecnologias de produção e gravação” 

que segundo a autora “também têm subsidiado esse processo [de fragmentação do processo 

industrial fonográfico], queimando etapas, encurtando o tempo e o orçamento a eles 

dispensados” (2000, p. 99). 
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A partir da década de 1990, com a facilidade ao acesso aos meios digitais, a produção 

independente voltou a se destacar, dessa forma alguns artistas começaram a criar seus espaços 

para produzir de forma autônoma. Isso significa que o artista poderia fazer o papel de 

produção de si próprio e isto se conecta diretamente com o desenvolvimento das tecnologias 

e, desta forma, com o barateamento do processo de gravação. Citando Vicente, Dias aponta: 

Vicente, preocupado com o momento atual, mostra que o advento dos meios 

digitais de gravação, ao restringir o número de equipamentos envolvidos na 

produção e gravação, sintetizando-os em versões compactas, permitiu a 

diminuição de custos de instalação e operação dos estúdios. Assim, observa-

se a redução do preço da montagem de um estúdio, dos serviços oferecidos 

por este (preço da hora-estúdio e do número de horas utilizadas nas 

gravações; custo de materiais e insumos) e de outros custos de produção, tais 

como o número de músicos envolvidos. "A essa redução dos custos de 

instalação e operação de um estúdio de gravação corresponde, é claro, uma 

significativa redução também dos preços de produção dos trabalhos. Sob 

esse aspecto, é inegável que hoje a produção em estúdio seja mais acessível 

do que em qualquer época anterior e que, por isso, tenha havido realmente 

uma ampliação das possibilidades de produção dos seus trabalhos para os 

artistas independentes" (2000, p. 126). 

Além dos enfrentamentos citados acima, houve novos desafios a serem encarados pela 

indústria da música, a partir dos anos 1990: a consolidação da informática e o crescimento da 

pirataria. Estes dois elementos possibilitaram que um mercado informal fosse criado e 

fortalecido devido à crescente comercialização e consumo deste tipo de produto. Com isso, as 

gravadoras foram perdendo significativamente o lucro que vinha da venda das suas 

produções.  

A pirataria, dentro do contexto da indústria fonográfica, simboliza a violação dos 

direitos autorais, ou seja, a realização de cópias em Compatc disc (popularmente conhecido 

como CD) e também a divulgação de músicas na Internet com possibilidade de baixá-las 

gratuitamente sem a autorização dos artistas e produtores que produziram estes materiais. Esta 

dinâmica traz um efeito prejudicial aos lucros das gravadoras, já que as distribuições dos 

produtos de forma pirata têm um valor, na maioria vezes, abaixo do vendido de forma legal. 

Não foi apenas a pirataria que causou danos no mercado fonográfico. A consolidação 

dos meios digitais foi um grande marco para a diminuição dos lucros e proporcionou 

mudanças em relação a questões que já faziam parte da dinâmica do mercado e dos artistas, 

como, por exemplo, direitos autorais. Segundo Marchi, 
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A substituição do consumo de discos, representada pela contínua queda do 

comércio de CD, por outras práticas relacionadas às redes de comunicação, 

como baixar músicas pelo computador pessoal ou telefone celular, e a 

compra de distintos produtos que se relacionam à indústria de gravações 

sonoras, graças aos avanços técnicos no sentido da convergência 

tecnológica. Essas novas práticas oriundas das tecnologias digitais colocam 

sob perspectiva tradicionais pilares do comércio de fonogramas, como a 

unidade física, o sistema de distribuição e os direitos sobre a propriedade 

intelectual das obras. (2006, p.173) 

A partir destas afirmações podemos nos atentar para dois pontos: a chamada “crise” da 

indústria fonográfica e o desenvolvimento da produção musical independente. O primeiro 

desses pontos seria a considerada, para muitos autores, “crise na indústria fonográfica”. Como 

visto, podemos observar que não se caracteriza como uma crise de fato, mas, sim, como 

diversas mudanças que afetaram na dinâmica da indústria fonográfica que, influenciada por 

estes avanços técnicos e por esta fragmentação do processo de produção, obrigaram o 

mercado fonográfico a remodelar suas estratégias. Conforme ilustra Marchi,  

Para se compreender o atual estado da indústria fonográfica no Brasil, é 

necessário substituir a percepção de “crise” pela de re-organização da cadeia 

produtiva. Conforme se discutiu, o comércio de gravações sonoras não está 

em declínio, mas passando por grandes mudanças estruturais. (2006, p. 179) 

 

O objetivo da produção independente é diminuir a dependência, ou seja, aumentar a 

autonomia dos agentes inseridos neste campo incentivando, ao mesmo tempo a criação e o 

fortalecimento de uma rede entre os artistas e produtores que estão localizados nesta cena. 

Essa rede tem a função de fortalecer uma ideia de autonomia colaborativa, no sentido de que 

os artistas e produtores são livres para criarem da forma que quiserem e com os recursos que 

tiverem, mas existindo a possibilidade de terceirizarem algumas etapas durante o processo de 

produção.  

 A partir desse processo de busca por autonomia e fortalecimento da produção foram 

surgindo os selos independentes. Os selos surgiram, a partir da década 1990, com a ideia de 

que, visto que a experiência de tratar a produção dentro de empresas não deu certo, era 

necessário repensar a forma de gravação e do que fosse produzido pelos artistas. Desta 

maneira, volta-se a pensar sobre a ideia de gravações em casa, já que a tecnologia facilitava o 

acesso a programas e equipamentos de gravação, edição, mixagem e masterização, ou seja, o 

artista já podia realizar da sua casa todas as etapas de produção que antes precisava passar 

pelo crivo das gravadoras. Desse modo, o selo funciona como uma gravadora e difusora que 
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agrupa artistas que tenham ou não semelhanças estéticas. Nas cenas musicais independentes, 

eles são um meio de fortalecer e expandir uma rede de artistas. 

 Ao mesmo tempo, a Internet catalisou a autonomia buscada por produtores e músicos 

independentes. Além das plataformas de streaming especializadas em divulgação gratuita de 

artistas e selos independentes, como o Bandcamp e o Soundcloud, os produtores também 

possuem fácil acesso a plataformas de grande porte: Spotify, Deezer, Napster, YouTube, Apple 

Music, Rdio, entre outros. A isso, soma-se a popularização de redes sociais como Facebook, 

Instagram e Twitter que possibilitaram grande disseminação do material gravado e das demais 

produções dos selos e músicos independentes.  

 Estas novas dinâmicas caracterizam a produção musical independente que tem como 

objetivo a busca por autonomia em relação à indústria cultural. Autonomia tanto em relação à 

produção do material, quanto sobre a divulgação do que é produzido. 

 

1.2. Sobre o selo Beira Rio Records 

 

Atualmente há uma grande efervescência de produção independente no Brasil. Essa 

produção na maioria das vezes está atrelada a algum selo independente sendo estes, como dito 

anteriormente, agregadores dos artistas que tenham ou não semelhanças estéticas e que 

procuram produzir seu material de forma autônoma. Vista a importância da Internet no 

processo de divulgação e comunicação na produção musical independente, podemos observar 

que esses selos possuem uma dependência deste recurso para alcançar seu público. Além 

disso, vemos também que a tecnologia é um facilitador para que os artistas gravem seu 

material da forma que desejam, parte disso é alcançado a partir do momento que eles possuem 

a liberdade de ser o produtor do seu próprio trabalho ou escolher quem irá produzi-lo. 

Romulo Fróes em “A nova música brasileira e seus novos caminhos”
1
, publicado no 

site Overmundo, destaca um novo papel desempenhado pelos artistas na contemporaneidade. 

Segundo Fróes, 

Todo artista agora, podia ter seu disco e surgiu uma nova figura, a do artista-

produtor (...). O artista de hoje produz seu disco, porque afinal conquistou 

                                                           
1
 Disponível em: http://www.overmundo.com.br/overblog/a-nova-musica-brasileira-e-seus-novos-caminhos-1#-

overblog-10421. Acessado em 29/06/2019. 
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essa liberdade e também porque em última instância, é a única maneira de 

fazê-lo. Por isso seu conhecimento de todas as etapas de uma gravação, da 

captação à edição e chegando mesmo até sua fabricação. Verdade que à 

princípio, tal processo se deu de forma muito precária, uma vez que ainda 

não se dispunha de grandes recursos técnicos, na época pouco acessíveis, e 

tão pouco havia-se adquirido a experiência do novo ofício. (2009) 

 

 Dentro dessa nova configuração, observamos uma enorme diversidade que existe neste 

novo campo da produção musical independente, decidimos por destacar um selo para ilustrar 

esta transformação. O selo Beira Rio Records, objeto deste trabalho, tem seu estúdio 

localizado em Macaé, na Região Norte Fluminense do estado do Rio de Janeiro, mas não é 

considerado um estúdio fixo, funciona como um ponto de apoio para o selo, já que os artistas 

que formam o selo trabalham, muitas vezes, em estúdios diferentes. 

Entrevistamos Rafael Rezende, produtor e idealizador do selo, para aprofundar a 

discussão quanto à produção musical independente. Este selo, segundo Rafael, é formado 

pelos seguintes artistas e bandas: “marianaa, Capivarynha, Panorama Dreams, Tahoe, LOLA, 

Exekutii Ameaças, Passos Largos e outras coisas também que estamos trabalhando.” 

(Entrevista – 01/11/2018). Além disso, segundo ele, “sempre tenho em mente também que os 

álbuns são mais importantes que os artistas e devem ser cuidados como uma fotografia 

musical de um tempo, de uma era. É para isto que trabalhamos, para que este legado seja 

eternizado.” (Entrevista – 01/11/2018). Quanto a essas bandas e artistas que compõem o selo 

é possível observar que têm gêneros musicais diversos, caminhando entre estilos de música 

eletrônica e nichos bem específicos do rock, como, por exemplo, o emo e hardcore. O que 

podemos concluir ao ouvir as bandas e artistas é que elas propõem cada uma em sua forma, 

algum grau de experimentalismo sonoro, o que demonstra uma busca por novas perspectivas 

dentro do fazer música.  

O selo foi algo pensado durante muito tempo por Rafael, entretanto só aconteceu em 

fevereiro de 2018 com o lançamento do álbum “sdds role lixo”, da banda marianaa, uma das 

bandas que compõe o selo. Sobre a ideia de criação do selo, Rafael destaca que, “eu sempre 

senti a necessidade de ter um ponto convergente dos artistas da região, que pudesse 

representar a atmosfera artística local, dando sentido coletivamente ao que era produzido de 

forma individual.” (Entrevista – 01/11/2018). 

Pensar nesse ponto de convergência dos artistas é refletir sobre o que foi levantado 

quanto à questão do fortalecimento da produção e de seus produtores dentro da cena, 
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principalmente ao voltarmos nossos olhares quanto ao local em que essas produções 

acontecem, ou seja, ao pensarmos que esse selo está localizado em cidades que não têm 

grande investimento cultural, assim como é o caso de Macaé, conhecida por ser a Capital 

Nacional do Petróleo, ou, por exemplo, Campos dos Goytacazes, também localizado na 

Região Norte Fluminense. Dentro da área de atuação do selo também está Rio das Ostras, 

Cabo Frio e Silva Jardim. 

Quando perguntado sobre a existência de algum tipo de conexão e/ou padrão em 

relação aos processos criativos ou gênero musical entre os artistas e bandas que fazem parte 

do selo e, também, quanto ao tão falado sucesso dentro da música, Rafael destaca que 

“Acredito que a única conexão que possa existir seja a honestidade artística e a vontade de 

produzir. Penso que a música é livre e deve expressar a liberdade individual, independente de 

gênero musical. Inclusive acho que se um artista foca muito em atender a um gênero ou a 

algum propósito de sucesso, ele pode correr o risco de comprometer a essência artística. Os 

processos criativos podem parecer não tão importantes, mas muitas vezes eles dão uma 

abrangência mais ampla da obra, também consideramos isso.” (Entrevista – 01/11/2018). 

Dessa maneira, é possível observar que os motes de Rafael Rezende, a partir de suas 

falas, em relação à atuação do selo, demonstram uma postura voltada a fazer com que esta 

cena permaneça atuante dentro do cenário da produção musical independente do qual fazem 

parte, dando espaço aos artistas para que possam produzir em oposição à indústria cultural. 

Em relação à atuação do selo podemos observar que ele tem o foco na gravação e/ou 

no lançamento dos discos, ou seja, o selo não atua como produção de eventos. Essa afirmação 

parte da observação das redes sociais do selo e como este busca se definir. No Instagram do 

Beira Rio Records podemos ver que grande parte das publicações são relativas à divulgação 

de álbuns, videoclipes e diversos materiais que são produzidos pelos artistas envolvidos. Estes 

materiais, muitas vezes, partem de uma iniciativa do artista, enquanto o selo faz um papel 

apenas de mediador do conteúdo, divulgando e impulsionando o produto. 

Desta maneira, o selo desempenha também o papel de agregador dos artistas e bandas 

que o compõe facilitando a fruição das produções. O meio mais utilizado para isso é a 

Internet, tendo ela um papel fundamental para o funcionamento do selo. Dentre as 

plataformas digitais de divulgação a mais utilizada é o YouTube, onde podemos encontrar o 

material produzido pelos artistas e bandas. Ao mesmo tempo, o Instagram funciona como 

uma ponte para uma divulgação mais ágil e abrangente. 
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Pensando a partir disso, analisamos os dados estatísticos até o mês de junho de 2019 

da página do selo no Instagram para melhor ilustrar a quem o Beira Rio atinge com a 

divulgação do material, cedidos por Rafael Rezende para nossa pesquisa. Diante disso, o que 

podemos observar é que de 311 seguidores que acompanham o selo, 71% são homens e 29% 

são mulheres. No geral, a maior porcentagem está na faixa etária de 25 a 34 anos, tendo uma 

porção considerável entre 18 a 24 anos. A maior parte dos seguidores do selo se localiza na 

cidade de Campos dos Goytacazes e Rio das Ostras (Figura 1). 

Figura 1 – Dados estatísticos do Instagram do selo Beira Rio Records (disponibilizado por Rafael Rezende) 

 

Analisando essas informações, a entrevista com Rafael Rezende e as observações 

realizadas, é possível destacar que tanto o selo quanto seus componentes estão distribuídos 

entre o Norte Fluminense e o Rio de Janeiro, tendo um certo alcance na cidade de São Paulo. 

 

1.2.1. Sobre o marianaa 

 

Para reforçar nossas observações, acompanhamos uma das bandas que compõem o 

selo, a marianaa, formada por Danilo Nagib e David Dinucci, nas guitarras e vocais, e 

Bernardo Arenari na bateria. Os integrantes da banda se conheceram na cidade de Campos 

dos Goytacazes, onde já tiveram outros projetos musicais, como Jewish Mandiolo, James 

Coroico, Bentvi, entre outros. A banda se firmou nesta formação atual em 2014, quando 

realizou seu primeiro show. Antes disso, marianaa era formada apenas por Danilo que 
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realizava as gravações das músicas que ele mesmo compunha no seu quarto pelo Audacity, 

programa gratuito de gravação e edição de áudio. Essas gravações começaram a ser feitas 

apenas com seu computador e um microfone básico do mesmo. Eram disponibilizadas no 

Soundcloud e eram feitas no formato lo-fi
2
. 

A partir de 2016, a marianaa começou a estruturar o álbum então gravado pelo selo 

Beira Rio. O álbum foi produzido por Rafael Rezende e pelos integrantes da banda e gravado 

em Macaé, na casa de Rafael Rezende, local onde o selo funciona, e também em Campos dos 

Goytacazes, onde a maior parte do grupo reside (Figura 2). A gravação começou a ser feita a 

partir do segundo semestre de 2017
3
. 

 

 

Figura 2 – Rafael Rezende, produtor do selo Beira Rio Record, durante as gravações do disco da banda 

marianaa na casa do David Dinucci (acervo pessoal) 

 

 As observações que foram feitas durante a gravação do álbum, notamos que utilizaram 

equipamentos, como, amplificadores de guitarra, microfones, o software e hardwares de 

gravação que eram do produtor do selo. As guitarras já eram de Danilo e David, porém a 

bateria, segundo a banda, foi emprestada por amigos. Feito parte na casa do David e parte do 

Rafael, reunidos com os amigos (os quais fizeram o coral das músicas #monstro e guarus). 

                                                           
2 Nas tags sugeridas pela banda no Bandcamp encontramos as seguintes: “alternative”; “brazilian”; 

“lofi emo”; “Brazil”. 
3
 Na descrição do álbum na página do grupo no site Bandcamp: “gravado no segundo semestre de 2017 no 

morrinho em campos dos goytacazes e no cehab em Macaé/ produzido por rafael rezende e grupo 

marianaa/mixado por rafael rezende, beira-rio records/masterizado por marc felish/ arte por huriah de 

oliveira” 
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Em fevereiro de 2018, o álbum sdds role lixo foi lançado. Entretanto o grupo pensou 

que apenas lançar o disco nas plataformas digitais que costumam serem usadas não seria 

suficiente. Dessa forma, entraram em contato com o ilustrador e designer, Huriah de Oliveira, 

para elaborarem a capa do disco e o álbum visual com a ideia de proporcionarem uma 

experiência visual e sonora para quem quisesse conhecer o projeto (Figura 3). 

 

 

Figura 3 – Capa do álbum “sdds role lixo”, da banda marianaa, feita pelo ilustrador e designer Huriah de 

Oliveira 

 

No site Cansei do Mainstream, a entrevista, realizada por Joyce Guillarducci, 

idealizadora do site, com o grupo se inicia com a seguinte descrição: “Com 11 faixas autorais 

que celebram o simples e a estética lo-fi oferecendo uma mistura despretensiosa de estilos e 

texturas, “sdds role lixo” (adorei o nome) saiu semana passada pela Beira Rio Records e já 

chegou transcendendo barreiras sensoriais com o formato álbum visual.” 

Sobre as músicas que compõem o álbum, segundo a biografia realizada por Eduardo 

Bento, no site Database.fm
4
, a partir de entrevistas e vivências com a banda, descreve  

De cunho pessoal, os versos transitam entre dois aspectos não muito 

distintos, ora narrando cenas cotidianas em Campos, ora utilizando 

elementos litorâneos do entorno em metáforas que expõem sentimentos mais 

subjetivos. Num universo em que é verão o ano inteiro, as propriedades 

terapêuticas do sol, o mar, os efeitos colaterais de tanta insolação, a ressaca e 

a implacável força da gravidade são temas recorrentes. Contudo, sdds role 

lixo não tem uma temática praiana, o que reflete o atípico contexto 

                                                           
4
 Disponível em: http://database.fm/marianaa. Acessado em 27/06/2019. 
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geográfico de Campos dos Goytacazes, cujo extenso território chega até o 

Oceano Atlântico, com praias que ficam a 50 quilômetros do centro da 

cidade. 

  

 Esses aspectos apontados demonstram simbolicamente que para banda a produção 

musical independente funciona como um meio de produção autônoma e despretensiosa, como 

se demonstra na descrição do álbum, nas entrevistas, no nome do disco e no nome banda. 

Além disso, a forma de produção do disco aponta para essa nova geração de artistas-

produtores da cena musical independente atual, como foi sugerido por Romulo Fróes (2009), 

prova disso é que na ficha técnica do álbum da banda, eles se colocam como produtores junto 

com o selo, assim como na maioria de materiais disponibilizados. 

 Dessa forma, a busca por autonomia da banda marianaa e do selo Beira Rio Records 

será algo central para entendermos certas dinâmicas da produção musical independente. No 

capítulo seguinte destrincharemos a questão da autonomia segundo Bourdieu (2015) 

comparando o campo da produção musical independente com o campo da produção erudita, 

analisando também a presença do lo-fi como elemento formador de um habitus. 
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Capítulo 2 – Entre o erudito e o independente 

 

Neste capítulo trataremos sobre como a busca por autonomia da produção 

independente fez com que se formasse uma nova configuração da produção musical. Para 

isso, utilizaremos o conceito de cena musical de Will Straw (1991), a delimitação do termo 

“independente” levantada por Leonardo De Marchi (2004) e a elaboração de Pierre Bourdieu 

(2015) acerca da estrutura e funcionamento do campo da produção erudita, bem como o 

conceito de campo, especificamente campo artístico. 

Ao longo deste capítulo continuaremos utilizando a entrevista realizada com Rafael 

Rezende, produtor e idealizador do selo Beira Rio Records, como forma de analisar uma 

pouco mais o que estamos aqui trabalhando, trazendo a aproximação com os pontos principais 

deste trabalho. 

2.1. A cena, o independente e o campo da produção erudita 

Sobre o conceito de cena musical, João Freire Filho e Fernanda Marques Fernandes, 

no artigo “Jovens, Espaço Urbano e Identidade: Reflexões sobre o Conceito de Cena Musical” 

utilizam a definição de Will Straw (1991). 

(...) as cenas musicais são definidas como um espaço cultural no qual 

diversas práticas musicais coexistem, interagindo por meio de processos de 

diferenciação, de acordo com trajetórias variantes de mudança e fertilização 

mútua. Com base em alianças e coalizões ativamente criadas e mantidas, são 

articuladas formas de comunicação que contribuem para delinear fronteiras 

musicais. (2005, p.5-6) 

 

 O selo está localizado dentro de uma cena musical. Seu papel é unir artistas e bandas 

que tenham ou não semelhanças estéticas, facilitando a divulgação por meio destas “alianças e 

coalizões” com outros selos, fortalecendo e expandindo uma rede de artistas. Esta definição 

de cena musical servirá para o leitor compreender de que forma se organiza este espaço 

cultural onde a música coexiste. No entanto, ela ainda não dá conta de explicar o 

“independente”. Segundo Leonardo De Marchi, neste contexto, “independente” 
5
 tem um 

significado político, ou seja, 

                                                           
5 É comum que se confunda alternativo e independente, fazendo com que seja importante salientar que 

existe uma diferença entre eles.  Segundo o dicionário, alternativo é “que alterna que representa uma opção em 
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No Brasil, particularmente, este setor [produção musical independente] 

reclama a preservação das tradições nacionais ou a livre expressão de grupos 

marginais à cultura de massa. Essa estreita relação entre minorias e 

independentes criou uma imagem destes de “engajados” na defesa desses 

grupos no mercado fonográfico brasileiro, eventualmente sendo interpretado 

como forma de “resistência” ao sistema de produção praticado pelas 

empresas transnacionais. (2004, p.1) 

 

Portanto, a partir esta interpretação é possível compreender com mais clareza o papel 

que o Beiro Rio Records busca ocupar dentro da produção musical. O selo tem a pretensão de 

criar espaços para que os artistas realizem suas criações de forma autônoma em oposição à 

indústria cultural. Conforme Rafael Rezende destaca 

Acredito que independência é a gente poder construir nossos espaços, gravar 

nossos discos, fazer o nosso movimento da forma mais orgânica e livre 

possível. Assim vejo o cenário independente, uma possibilidade próxima e 

verdadeira que comunique da forma mais simples com as pessoas, porque 

quando a gente fala de uma música mainstream, existe muita coisa 

envolvida. Eu acredito que independência é a gente poder construir nossos 

espaços, gravar nossos discos, fazer o nosso movimento da forma mais 

orgânica e livre possível. (Entrevista – 01/11/2018) 

 

 O selo Beira Rio Records se forma em oposição ao que considera ser a indústria 

cultural
6
. Em inúmeras partes da entrevista, Rafael Rezende define os objetivos do selo em 

antagonismo com a “lógica do mercado”, que julga estar ligada à “popularidade”. “mídias de 

massa” e “sucesso”. Desta forma, para Rezende  

 

A ideia de sucesso tá atrelada a uma popularidade e estar em mídias de 

massa. Acredito que nossa música não tem que se preocupar em estar nesses 

lugares, pois ali se faz a lógica do mercado. Para isso é necessário 

investidores, sejam eles uma gravadora ou investidores privados. Ou seja, se 

uma banda não atender as expectativas mercadológicas, se não vender o 

suficiente, ela tá fora do jogo. Não é este o objetivo da Beira Rio. Nós vamos 

                                                                                                                                                                                     
relação ao padrão dominante”. Desta forma, no caso da cena musical que analisamos “ser independente” - que 

nos dá uma ideia de ação prática – se torna diferente de “ser alternativo” – que tem um sentido de escolha 

estética – por buscar não estar sujeito a qualquer influência externa e mercadológica. Prova disso é que não 

necessariamente uma produção alternativa será independente e vice-versa. Por exemplo, podemos pensar num 

artista que cria uma música fora dos moldes daquilo que é produzido e vendido pela indústria cultural, mas é 

gravado e contratado por grandes corporações. Por outro lado, podemos observar um artista que cria, produz e 

divulga o seu trabalho de forma completamente autônoma, mas que esteticamente está dentro dos moldes 

daquilo que é vendido pelo mercado. 

6
 O termo foi usado pela primeira vez em 1947, no livro “Dialética do Esclarecimento”, escrito por Theodor 

Adorno e Max Horkheimer, para substituir o termo “consumo de massas”, pois acreditavam que toda produção 

estava ligada ao processo industrial, por isso determinaram que a indústria cultural impedia que a sociedade 

tivesse sua própria autonomia para tomada de decisões.  
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à outra direção, posso dizer que a gente tá nessa porque amamos o que 

fazemos, amamos o rolê. Mas claro, não considero que se isso não acontecer 

de forma orgânica e despretensiosa, tem todo um mérito aí. (Entrevista – 

01/11/2018) 

 

Ao pensarmos nisso, podemos lembrar-nos de Pierre Bourdieu quando caracteriza o 

campo da produção erudita. Para ele, este campo rompe com a lógica da indústria cultural e 

forma-se como produção de oposição, ou seja, “enquanto sistema de produção de bens 

culturais (e os sistemas de apropriação destes bens) objetivamente destinados (ao menos em 

curto prazo) a um público de produtores de bens culturais que também produzem para 

produtores de bens culturais” (BOURDIEU, 2015, p.105). 

 

2.2.  Produção erudita e produção independente: similaridades 

 

Sendo assim, é possível iniciar uma reflexão quanto à similaridade entre o chamado 

campo da produção erudita de Bourdieu e o selo independente que estamos analisando, 

particularmente na relação que ambos têm com a indústria cultural. Como o autor destaca, 

 

(...) ao contrário do sistema da indústria cultural que obedece à lei da 

concorrência para a conquista do maior mercado possível, o campo da 

produção erudita tende a produzir ele mesmo suas normas de produção e os 

critérios de avaliação de seus produtos, e obedece à lei fundamental da 

concorrência pelo reconhecimento propriamente cultural concedido pelo 

grupo de pares que são, ao mesmo tempo, clientes privilegiados e 

concorrentes. É a partir deste princípio que se pode compreender não 

somente as relações entre o campo da produção erudita e o “grande público” 

e a representação que os intelectuais ou os artistas possuem desta relação, 

mas também o funcionamento do campo, a lógica de suas transformações a 

estrutura das obras que se produz e a lógica de sua sucessão. (BOURDIEU, 

2015, p.105) 

 

 

O erudito se torna, ao olharmos para o objeto aqui analisado, como independente, ou 

seja, como avesso ao mainstream
7
. Ao pensarmos a partir desse ponto, é possível destacar que 

tanto no erudito quanto no independente há uma ruptura com aqueles que não fazem parte 

                                                           
7
 “O denominado mainstream (que pode ser traduzido como “fluxo principal”) abriga escolhas de confecção do 

produto reconhecidamente eficientes, dialogando com elementos de obras consagradas e com sucesso 

relativamente garantido. Ele também implica uma circulação associada à outros meios de comunicação de 

massa.” (FILHO; JUNIOR. 2006, p. 8)  
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deste meio. Desta forma, o que é produzido dentro deste campo
8
, assim dizendo, é produzido 

para um público e produtores específicos. 

Para Bourdieu, o campo é estruturado a partir dos capitais, ou seja, a posição social 

que determinados agentes ocupam é medida pela quantidade de capital acumulado. 

Analisando o conceito de campo do autor e trazendo para questão levantada no parágrafo 

anterior, ao falarmos que o que é produzido dentro do campo da produção musical 

independente e do campo da produção erudita é feito para um público e produtores 

específicos, estamos querendo dizer que àqueles que fazem parte destas cenas musicais, como 

produtores ou apenas como consumidores, possuem certos habitus incorporados em suas 

práticas.  

A partir das definições de lo-fi propostas por Marcelo B. Conter em seu livro “Lo-fi: 

música pop em baixa definição” (2016), podemos entender melhor como funciona este 

conceito de habitus dentro do campo de produção musical independente e, mais 

especificamente, dentro deste círculo que agrega o Beira Rio Records e as bandas e artistas 

envolvidos. Conter, dentre as definições que propõe de lo-fi, sugere que este se torna um 

fenômeno dentro da produção fonográfica, uma vez que aparece como um “’modo de ser’ da 

música pop, mais do que uma técnica que perpassa parte dos produtos musicais fonográficos” 

(p. 35). 

Ao se distanciar de uma definição de lo-fi puramente como uma estética baseada em 

questões materiais, como a tecnologia precária, Conter nos faz pensar no impacto deste 

fenômeno dentro das produções musicais independentes uma vez que ela se liga a outros 

elementos culturais que o potencializaram. Segundo o autor, 

 

O lo-fi [...] não seria tão complexo de descrever e analisar se ele se 

manifestasse apenas através da precariedade tecnológica. Embora essa seja 

talvez uma de suas principais características, pelo menos a mais reconhecida, 

mesmo no contexto de sua emergência na década de 1980, nota-se a 

incorporação de elementos externos a esse paradigma. São elementos que 

advém de outros sistemas culturais e são traduzidos pelas fronteiras do lo-fi 

para torna-lo mais potente. Eis alguns deles: a cultura das gravações caseiras 

em fita cassete; a cultura do do it yourself; os circuitos folk, pós-punk e pós-

rock; as tecnologias portáteis; as bandas e artistas de garagem (2016, p.78). 

 

Desta forma, o lo-fi se mostra para a produção do Beira Rio Records como um certo 

habitus, uma vez que define os gostos, o público e os objetivos intrínsecos como artistas 

                                                           
8
 Seguindo a definição de campo, segundo Bourdieu, como “o lugar de relações de força (e de lutas que visam 

transformá-las ou conservá-las)” (BOURDIEU, 2004, p. 170).  
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independentes dentro do campo da produção musical independente. O lo-fi e seus elementos 

estão presentes em discursos, descrições, imagens, entre outros momentos das produções do 

Beira Rio. Na página da marianaa no site Bandcamp encontramos, dentre as tags escolhidas 

pela banda, “lofi emo”. Além deste elemento, podemos ver a opção por gravar em casa e 

manter a autonomia das etapas de produção e gravação do seu disco. As fotos das bandas, 

tiradas com câmera analógica, também demonstram características fortemente presentes do 

fenômeno lo-fi. No site Cansei do Mainstream, Joyce Guillarducci escreve que o primeiro 

álbum da banda é composto por “[...] 11 faixas autorais que celebram o simples e a estética 

lo-fi oferecendo uma mistura despretensiosa de estilos e texturas”. Na mesma matéria, a 

jornalista pergunta aos integrantes sobre suas influências e o lo-fi se apresenta na resposta 

 

Temos bastante referência de uns roquinho dos anos 90, tipo Pedro the Lion 

e Built to Spill, fora aquela pegadinha lofi, mas tem várias outras coisas né? 

Dá pra falar do Beto Guedes e do Arnaldo Baptista também, e ah, de mais 

atual, escutamos muito o The Party do Andy Shauf na parte final do 

processo de gravação. 
 

Ao mesmo tempo, o público consumidor desta estética se liga diretamente com uma 

geração que viu as gravações caseiras, facilitada pelo advento da fita cassete, como aliada em 

uma resistência contra a Indústria Cultural historicamente protagonizada pelo movimento 

punk da década de 1970 e pelos fanzineiros que ganharam grande importância neste contexto; 

pela Vanguarda Paulista dos anos 1980 que criticou as formas de produção dos artistas e das 

grandes gravadoras brasileiras, entre outros.  Sendo assim, a partir do fim da década de 1980, 

as gravações caseiras, com chiados, ruídos e imperfeições passaram a tomar lugar de 

importância nas produções musicais, popularizando e facilitando o acesso à produção 

gravação de música. 

Sendo assim, podemos notar que a lógica do lo-fi está bastante presente nas produções 

do Beira Rio Records, principalmente na marianaa. Isto acontece porque uma produção lo-fi 

se liga diretamente a um tipo de gravação mais despretensiosa e autônoma e está ligada à 

cultura do do it yourself. Ao fazer esta escolha pela estética lo-fi, o campo de produção 

musical independente, além de confrontar uma lógica mercadológica da produção musical, 

também se definem e se fortalecem dentro do campo da produção musical, uma vez que 

potencializa a autonomia do campo em relação à Indústria Cultural.  
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As produções no formato lo-fi normalmente estão ligadas à busca por autonomia na 

produção, uma vez que se distanciam de uma obrigação com o grande público. Desse modo, 

Bourdieu destaca sobre a produção e os produtores eruditos, 

 

Em consequência, a distância entre a hierarquia dos produtores conforme o 

“sucesso de público” (medido pelos índices de venda ou pela notoriedade 

fora do corpo de produtores) e hierarquia segundo o grau de reconhecimento 

no interior do grupo de pares-concorrentes constitui sem dúvida o melhor 

indicador da autonomia do campo de produção erudita, ou seja, do desnível 

entre os princípios de avaliação que lhe são próprios e aqueles que o “grande 

público” e, em particular, as frações não-intelectuais das classes dominantes 

aplicam as suas produções. (BOURDIEU, 2015, p.107) 

 

Bourdieu destaca, em outro momento, que a produção erudita busca marcar distinções 

entre a mesma e a produção cultural para fortalecer o campo de atuação, “isto é, busca dos 

temas, técnicas e estilos que são dotados de valor na economia específica do campo por serem 

capazes de fazer existir culturalmente os grupos que os produzem” (2015, p.109). A produção 

independente também atua desta mesma maneira, ou seja, buscando por uma marca identitária 

que a distingue de forma constitutiva da indústria cultural e, até mesmo, de outras produções 

independentes – se pensarmos os diversos nichos que se definem como independentes – 

marcando, assim, uma forma própria de existir e alcançar aqueles que possam legitimar a 

produção.  

Para ilustrar essa discussão, Rafael quando perguntado sobre a existência de algum 

tipo de conexão e/ou padrão em relação aos processos criativos ou gênero musical entre os 

artistas e bandas que fazem parte do selo, destaca  

 

Acredito que a única conexão que possa existir seja a honestidade artística e 

a vontade de produzir. Penso que a música é livre e deve expressar a 

liberdade individual, independente de gênero musical. Inclusive acho que se 

um artista foca muito em atender a um gênero ou a algum propósito de 

sucesso, ele pode correr o risco de comprometer a essência artística. Os 

processos criativos podem parecer não tão importantes, mas muitas vezes 

eles dão uma abrangência mais ampla da obra, também consideramos isso. 

 

Ao pensarmos nesses pontos acima, podemos também fazer uma reflexão acerca da 

busca por autonomia destes dois campos que estamos comparando.  Em Bourdieu (2015), este 

é um ponto central para o campo da produção erudita e se mostra como uma preocupação para 

manutenção deste. Além disso, é importante destacar que esta autonomia, portanto, é o meio 

pelo qual os artistas e produtores conseguem seguir suas ideias e não participarem da lógica 

da indústria cultural, ou seja, se tornam “cada vez mais propensos a liberar sua produção e 
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seus produtos de toda e qualquer dependência social, seja das censuras morais e programas 

estéticos” (BOURDIEU, 2015, p. 101). Uma possível autonomia deste campo artístico é 

marcada pela busca por processos de diferenciação em suas produções. 

 A partir daqui nos parece mais propenso ao entendimento que o campo erudito estava 

em busca de uma independência em relação a “uma Igreja empenhada em proselitismo, seja 

dos controles acadêmicos e das encomendas de um poder político propenso a tomar a arte 

como um instrumento de propaganda” (BOURDIEU, 2015, p. 101). Enquanto o campo da 

produção musical independente busca sua autonomia em relação a moldes de produção 

musical que podem não permitir criarem novas experimentações ou seguirem determinadas 

técnicas e maneiras de realização da produção. 

Partindo desse destaque podemos identificar o principal ponto de convergência entre o 

campo da produção erudita e o campo da produção independente, pois, uma vez que o erudito 

rompia com qualquer normatividade determinada por grandes generalizações sem qualquer 

intenção de diferenciação entre as diversas práticas artísticas, assim o faz a cena independente 

em relação à indústria cultural na atualidade. 

 A cena independente analisada demonstra que existe, por poder funcionar de forma 

autônoma, com uma comunicação simples e acessível, inclusive quando se trata da 

disponibilização de seus produtos finais, ou seja, o material dos artistas. Segundo Rafael, 

  

Eu acredito que independência é a gente poder construir nossos espaços, 

gravar nossos discos, fazer o nosso movimento da forma mais orgânica e 

livre possível. Assim vejo o cenário independente, uma possibilidade 

próxima e verdadeira que comunique da forma mais simples com as pessoas, 

porque quando a gente fala de uma música mainstream, existe muita coisa 

envolvida. A ideia de sucesso está atrelada a uma popularidade e estar em 

mídias de massa. Acredito que nossa música não tem que se preocupar em 

estar nesses lugares, pois ali se faz a lógica do mercado.  

 

Podemos trazer Adorno e Horkheimer para complementar a ideia exposta por Rafael, 

no momento em que os autores descrevem a Indústria Cultural: “Eles se definem a si mesmos 

como indústrias, e as cifras publicadas dos rendimentos de seus diretores gerais suprimem 

toda dúvida quanto à necessidade social de seus produtos.” (1985, p.100). 

É importante demarcar que esta discussão entre as similaridades da produção erudita e 

independente é apenas uma possibilidade a ser pensada ao olharmos para estes dois campos. 

O campo da produção musical independente funciona a partir de regras muito mais complexas 

e particulares do que simplesmente produzir músicas. Seria um equívoco dizer que a produção 

erudita e a independente não possuem distinções. Neste ponto, é interessante levarmos em 
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conta a ideia de “arte pela arte” que Bourdieu debate em seu livro “As Regras da Arte” 

(1996). Para o autor, os adeptos da “arte pela arte” buscaram uma ruptura com a arte 

burguesa, ao passo que se opunham aos interesses capitalistas que esta estava ligada. Ao 

mesmo tempo, em busca de uma arte pura e intocada, se distanciam também de uma arte 

engajada. Sendo assim, entende-se que a partir desta dupla ruptura, a “arte pela arte” tende a 

certo elitismo e distanciamento do caráter político de se fazer arte. Segundo Bourdieu (1996), 

 

Os defensores da arte pela arte, como Flaubert ou Theophite Gautier, 

afirmam a autonomia do artista opondo-se tanto à "arte social", e À "boemia 

literária", quanta à arte burguesa, subordinada, em matéria de arte e também 

de arte de viver, as normas da clientela burguesa. Eles se opõem a esse novo 

poder nascente que é a indústria cultural recusando as servidões da 

"literatura industrial" (salvo a título de substituto alimentício da renda, como 

em Gautier ou Nerval). Não admitindo outro julgamento que não o de seus 

pares, afirmam o fechamento sobre si do campo literário, mas também a 

renúncia do escritor a sair de sua torre de marfim para exercer uma forma 

qualquer de poder [...]. (p.372) 

 

O campo de produção musical independente também se mostra como uma forma de 

resistência frente à indústria cultural e se posiciona, na maioria das vezes, como um lugar de 

circulação de ideias que fogem aos padrões esperados dentro da produção artística 

hegemônica. No entanto, não podemos afirmar que há um interesse objetivo de fechamento do 

campo de produção musical independente sobre si mesmo. O que podemos sustentar é que há 

uma linha tênue entre a busca por autonomia e arte elitista, uma vez que a autonomia pode 

estar ligada a um distanciamento dos problemas sociais e do caráter político da arte. Mas esta 

relação dos defensores da “arte pela arte” com a arte não se mostra como uma regra clara 

dentro da produção musical independente ou dentro das produções do Beira Rio Records. Isto 

porque, o músico – ainda que os artistas independentes estejam, na maioria das vezes, mais 

focados na crítica de seus pares do que no sucesso de público – dificilmente conseguiria se 

fechar em “sua torre de marfim” posto que –  parte de seu dever artístico está relacionado com 

apresentações ao vivo e estratégias para uma divulgação abrangente de seu material. Como 

dito anteriormente, este campo aqui analisado, tem suas regras próprias de funcionamento, 

assim como o campo de produção erudita. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A partir dos elementos levantados nessa pesquisa, podemos apontar que a produção 

musical independente desempenha o papel de resistência frente a indústria cultural. Ao passo 

que, ao criar seus próprios símbolos e regras, ela busca não carregar em sua trajetória as 

características do mundo industrial da produção musical, pelo contrário, ela demonstra 

fortalecer uma ideologia de busca por autonomia em relação a esta lógica. Desta maneira, 

quando se destaca que a produção independente se distingue da indústria cultural, demonstra 

que ela não faz parte da implantação de um comércio lucrativo no qual os artistas se adaptam 

reproduzindo a ideia de que existe um molde a ser seguido. 

Ao mesmo tempo, podemos notar que a produção musical independente se aproxima 

do campo da produção erudita, analisada por Pierre Bourdieu e, estas, ao se afirmarem 

“livres” da indústria cultural, buscam elementos estéticos para se oporem a este. O lo-fi, por 

assim dizer, aparece como um elemento formador de gosto do público/agentes do campo da 

produção musical independente. O lo-fi, identificado aqui como um habitus deste campo, por 

estar ligado à uma gravação com ruídos, barulhos, chiados e imperfeições técnicas, acaba por 

criar uma barreira entre o que é produzido no campo e uma possível popularização deste, 

mesmo que alguns agentes não se oponham à busca por sucesso de público. 

Junto com a ideologia de fortalecimento da autonomia, é possível notar que a Internet 

é uma ferramenta fundamental para que a produção musical independente consiga expandir o 

alcance de seu público. Com isso, observamos uma vasta quantidade de selos independentes 

surgindo pelo Brasil e, que é mais interessante, em lugares que não estão localizados nos 

grandes centros e capitais. Por isso, esta pesquisa aponta apenas um caminho para 

compreensão deste campo tão complexo. Estamos vivendo um momento de aprendizagem 

com as possibilidades que a Internet nos traz e os selos independentes estão desenvolvendo 

suas estratégias e se expandindo dentro deste contexto.  
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