
Carlos Eduardo dos Santos Flores

STUDIO ROCK: IDEIAS E PERCEPÇÕES SOBRE UM PROGRAMA MUSICAL

Santa Maria, RS

2012



2

Carlos Eduardo dos Santos Flores

STUDIO ROCK: IDÉIAS E PERCEPÇÕES DE UM PROGRAMA MUSICAL

Trabalho  final  de  graduação  apresentado  ao 
Curso de Jornalismo – Área de Comunicação 
Social,  do  Centro  Universitário  Franciscano, 
como requisito parcial para obtenção do grau 
de Jornalista – Bacharel em Jornalismo.

Orientadora: Sibila Rocha.

Santa Maria, RS

2012



3

Carlos Eduardo dos Santos Flores

STUDIO ROCK: IDÉIAS E PERCEPÇÕES SOBRE UM PROGRAMA MUSICAL

Trabalho final de graduação apresentado ao Curso de Jornalismo – Área de Comunicação Social, 

do Centro Universitário Franciscano, como requisito parcial para obtenção do grau de Jornalista 

– Bacharel em Jornalismo.

COMISSÃO EXAMINADORA:

______________________________

Sibila Rocha – Orientadora (Unifra)

______________________________

Glaíse Bohrer Palma (Unifra)

______________________________

Maicon Elias Kroth (Unifra)

Aprovado em ..... de ..................... de ..........



4

Dedico esse trabalho á um dos grandes exemplos que tive na minha vida, uma pessoa que 

praticamente sem palavras me ensinou algumas das coisas mais importantes que se pode 

aprender. Obrigado Alberi Lucas dos Santos, tio Biri!!! (In Memorian)



5

AGRADECIMENTOS

Meus agradecimentos vão para...

Aqueles que me ensinaram que antes de ser bom em qualquer coisa, eu deveria ser bom como 

homem, e que por sinal foram os melhores exemplos que eu poderia ter, são eles: meu pai, Dalto 

Ferrerira Flores, e meu tio Astrogildo João Segala (o tio Chico).

As mulheres que garantiram que eu de fato aprendesse tudo, e somente, aquilo de bom que a vida 

tinha pra me ensinar.

A minha família de um modo geral.

Aos compadres e afilhados, formais ou não: Maria Clara, Maria Eduarda, Sophia e Ian, o dindo 

ama vocês!!!

As famílias que eu escolhi: Os Barakas, “Granaaadeee...”; e Família Brutal, “Só não dormiu 

quem não quis”!

Aos meus amigos do Itararé, “você pode sair do Itararé, mas o Itararé não sai de você”. Ao 

pessoal da LFV “Puro Embaço”.

E por fim, mas não menos importante, ao pessoal que conheci durante o tempo em que estive no 

Studio Rock, com destaque para o pessoal da técnica, aos músicos que participaram do programa 

e aos colegas de faculdade!

OOOBRIGADUOW!!!



6

RESUMO

A relação entre músicos e mídia, presumidamente interdependente, visto que o primeiro precisa 

de um meio para levar seu trabalho ao público, e que o segundo, que é esse meio, precisa ter o 

que mostrar ao mesmo público, nem sempre ocorre da melhor maneira possível. A partir dessa 

observação,  baseada  na  prévia  experiência  tanto  como  músico,  quanto  como  produtor  e 

apresentador  do  programa  Studio  Rock,  foi  realizado  um  estudo  de  caso  sobre  a  relação 

mencionada. Visando encontrar um meio de aperfeiçoar essa relação, foi feita uma análise dos 

pontos positivos e negativos que cada um dos grupos envolvidos apontou no outro. A referida 

análise apontou para problemas de cunho organizacional, resultado da falta de intimidade que 

músicos e mídia tem com as rotinas produtivas um do outro, e que podem ser sanadas através de 

simples demonstração de interesse e diálogo, antes de se pensar em seus objetivos profissionais. 

Palavras-chave: Relação. Músicos. Mídia. Interdependente. Aperfeiçoar.

ABSTRACT

The relationship between musicians  and media,  presumably interdependent,  whereas the first 

needs a way to bring their work to the public, and the second, is that this means you need to have 

the same public show, is not always the best way possible. From this observation, based on prior 

experience both as a musician and as producer and announcer of Studio Rock, we conducted a 

case study on the relation mentioned.  Aiming to find a way to improve this relationship,  an 

analysis of strengths and weaknesses that each of the groups involved in the other pointed. This 

analysis pointed to problems of organizational nature, a result of the lack of intimacy that has 

musicians  and media production routines with each other,  and that can be remedied through 

simple demonstration of interest and dialogue, before you think about your career goals . 

Keywords: Relationship. Musicians. Media. Interdependent. Improve.
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1 INTRODUÇÃO

A partir do momento que se começa a pensar em desenvolver um Trabalho Final de 

Graduação (TFG) vários aspectos devem ser considerados. Alguns podem pensar que dentre 

esses aspectos, o mais relevante é o interesse pessoal sobre o tema. E, de fato, isso tem uma 

grande  parcela  de importância,  entretanto,  não  é  tudo.  “É importante  optar  por  um tema 

relacionado  com  os  interesses  acadêmicos  do  pesquisador  ou  com  sua  experiência  e/ou 

perspectivas de trabalho, área de atuação ou objeto de curiosidade acadêmica (...)” (BARROS, 

2005, p. 39). Deve-se considerar a proximidade e a intimidade com o que será estudado em 

termos que vão além do interesse contemplativo.

O gosto musical parece algo muito subjetivo, não se sabe ao certo o que faz com que 

algumas pessoas prefiram determinados tipos de música. Todavia, sem sombra de dúvida, a 

mídia como influente ativa, exerce uma grande influência. Considerando que alguns estilos 

musicais originalmente segmentados, ou seja, que atingem um público específico são menos 

populares nos quais dizem respeito às mídias de alcance massivo, eles podem acabar sofrendo 

alterações para serem absorvidos pelo grande público, distanciando os mesmos de sua origem.

O rock’ n’ roll - um dos gêneros musicais mais controversos da história da música, e 

que desde o seu surgimento sofreu preconceitos - teve como embrião, o blues, tocado por 

negros  plantadores  de  algodão  do  delta  do  Mississipi.  O  estilo,  sempre  teve  como 

característica  fundamental  a  contestação,  seja  ela  social,  cultural  ou  política.  Contudo, 

presentemente no rock, inseriram-se alguns de seus subgêneros menos conhecidos, estes que 

parecem  ter  se  entregue  ao  anseio  da  aceitação  pela  massa,  modernizando-se,  ou  sendo 

“modernizado” através da mídia – isso se ao menos, o que os grandes meios de comunicação 

vendem como rock, de fato, pudessem ser classificados nessa resolução.

Foi a partir das reflexões anteriores que esse trabalho começou a ser desenvolvido. O 

“cenário” descrito foi  determinante,  também na escolha do objeto de estudo:  O programa 

Studio Rock, da TV UNIFRA, que tinha como foco principal o trabalho autoral de músicos de 

Santa Maria e região. Uma proposta que abriu espaço para a divulgação de bandas de todas as 

vertentes  do rock,  das mais  extremas  as mais  suaves,  passando inclusive  por estilos  com 

distante relação.

Na história da música moderna, as grandes mudanças, assim como alguns subgêneros 

do rock, são facilmente identificadas observando as décadas em que ocorreram. Nos anos 50 o 

rock nasceu e deu seus primeiros passos no continente americano, misturando a cultura negra 
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e branca em uma época em que isso era pouco provável; na década de 60, ele atravessou o 

atlântico e invadiu a Europa, principalmente a Inglaterra; já nos anos 70, o rock ficou mais 

maduro,  intelectual  e ao mesmo tempo reflexivo.  Porém, em pouco mais  de quatro anos, 

apenas, de Maio de 2008 á Julho de 2012, o Studio Rock presenciou algumas transformações 

pontuais no cenário musical local.

Considerando  que  em  âmbito  nacional  a  música  se  deparou  com  ondas  de 

“modernização”  do  rock,  onde  estilos  como  o  “emo”  e  os  “coloridos”  do  “happy  rock” 

recebiam mais atenção da mídia pela sua fácil manipulação e aceitação do grande público, e 

que a despeito disso a programação do Studio Rock manteve uma ampla abrangência quanto 

ao estilo musical dos artistas convidados, surge uma questão que norteia a pesquisa: Quais são 

as  percepções  dos  atores  envolvidos  neste  programa  sobre  sua  linha  editorial  e  sobre  os 

impactos que ele causou no trabalho das bandas e no meio musical de Santa Maria e região?

Apesar do pouco apoio e investimento que a música autoral da região centro do estado 

receba, a produção cultural independente é extremamente vasta. Um programa como o Studio 

Rock  era  uma  rara  oportunidade  para  os  artistas  que  não  tinham  patrocinadores  ou 

investidores, obtivessem um registro das suas composições em áudio e vídeo de qualidade. 

Era justamente por esse motivo que se tornava tão ansiado um espaço no programa.

Consideremos  que  haja  uma  relação  de  interdependência  entre  músicos,  os  quais 

precisam de um espaço para que seu trabalho venha a público; e mídia, que precisa ter o que 

oferecer aos espectadores para manter seu interesse. O intuito desse trabalho, identificar erros 

e acertos nessa relação, é evidenciado pela necessidade de aperfeiçoá-la, para que ambos os 

seguimentos tirem maior proveito dela. Para atingir esse objetivo a ideia do trabalho é fazer 

uma  análise  das  falas  das  pessoas  envolvidas  no  processo  de  produção,  apresentação  e 

veiculação do Studio Rock.

A importância em alcançar esse objetivo se reflete no fato de que, conhecendo mais 

detalhes  sobre  o  que  cada  um considera  positivo  ou  negativo  no  complexo  processo  de 

produção de um programa de televisão, músicos e mídia poderão aprender a se relacionar de 

maneira mais adequada. A partir desse pressuposto podemos considerar que atingida a meta 

do trabalho,  os  profissionais  e  estudantes  de jornalismo,  ou qualquer  outro  relacionado  à 

mídia cultural,  terão uma ferramenta para aprimorar o trato ao rock.  Um específico estilo 

musical que tem muito a oferecer; bem como os roqueiros, ou até mesmo músicos de outros 

estilos e artistas de diversas áreas, com relação ao uso de espaços midiáticos.

O percurso metodológico do trabalho reflete as propostas do tema. Trata-se de uma 

pesquisa de natureza qualitativa, que tem como técnica de pesquisa o questionário para três 
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segmentos  especificados  em:  professores,  orientadores  e/ou  diretores;  alunos,  produtores, 

apresentadores,  auxiliares  de  produção,  auxiliares  de  edição  e  repórteres;  e  os  músicos 

integrantes das bandas que foram convidados a participar do programa.

A estrutura do trabalho dividiu-se em quatro capítulos: na primeira parte a Introdução, 

apresentando as motivações pessoais, o problema, objetivos e metodologia proposta para o 

estudo. O capítulo dois é destinado à fundamentação teórica, onde autores como Olga Curado, 

Fábia  Dejavite  e  Jorge  Duarte  destacam-se  na  construção  de  conceitos  voltados  para  as 

relações entre mídia e música.

O  capítulo  três  é  destinado  para  metodologia,  onde  se  faz  um esclarecimento  do 

percurso cientifico traçado. As análises e discussão dos dados estarão concentradas no quarto 

capítulo, e no quinto capítulo reflexões e considerações finais.
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 A INDÚSTRIA CULTURAL

O “embrião” do que viria a se chamar “indústria cultural”, “meios de comunicação de 

massa” e “cultura de massa”, surgiu no século XV, com a prensa de Gutenberg. Mas, ainda 

que  possibilitasse  uma  larga  reprodução  dos  textos  da  época,  os  tipos  móveis  não 

possibilitaram o surgimento imediato desses três conceitos massivos.

Porém, não se pode falar nada de concreto sobre “indústria cultural” em si antes da 

Revolução  Industrial,  ocorrida  no  século  XVIII.  Outra  característica  fundamental  para  o 

surgimento dessa indústria foi à situação econômica da Europa na metade do século XIX. 

Nessa época junto, e corroborando a lógica da revolução industrial, é verificada a existência 

de uma economia de mercado baseada no consumo de bens, pressupondo o surgimento de 

uma sociedade de consumo. “Assim, a indústria cultural, os meios de comunicação de massa e 

a cultura de massa surgem como funções do fenômeno da industrialização.” (COELHO, 2006, 

p. 10).

É justamente com essa mentalidade de produção massiva expressa pelo mercado, o 

que compreende  tanto  a  demanda  quanto  a  oferta  e  com a cultura  sendo vista  como um 

produto a ser adquirido e, não como um conteúdo a ser absorvido ou expresso livremente, que 

a “indústria cultural” se consolidou. Assim a cultura passou a ter tanto valor quanto qualquer 

outro  produto  que  o  dinheiro  pudesse  comprar.  O  que  coloca  também  o  homem,  o 

trabalhador, em um ritmo de máquina através da padronização, subdivisão e setorização da 

produção, seja de uma engrenagem qualquer, ou de, nessa lógica, algum “produto cultural”. 

“Esse é o quadro caracterizador da indústria cultural: revolução industrial, capitalismo liberal, 

economia de mercado, sociedade de consumo. E esse o momento histórico do aparecimento 

de uma cultura  de massa.”  (COELHO, 2006, p.  12).  Observando esse cenário chega-se a 

constatação  de  que  o  grande  responsável  pela  consolidação  da  indústria  cultural,  e  da 

produção cultural massiva, é o “capitalismo de organização” do século XX, tendo como, ao 

mesmo tempo, ferramenta de divulgação e termômetro mercadológico a TV.

Ao nos  depararmos  com uma “indústria  cultural”  consolidada,  abre-se a  discussão 

sobre: a partir de que momento e até que ponto os produtos dessa indústria tem valor cultural 

válido.  O que é um grande problema,  pois nada garante  que o fator tempo,  seja o único 
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responsável por determinar que algo fabricado em larga escala, apenas mais um produto da 

“mas mídia”,  não vá ganhar  relevância  cultural.  “Do mesmo modo,  não é  possível,  hoje, 

alguém dizer que as músicas e letras dos Beatles são mero refugo estético. Á respeito deve-se 

lembrar que frequentemente na história a passagem de um produto cultural de uma categoria 

inferior para outra superior é apenas questão de tempo. É o caso do Jazz, que saiu dos bordéis 

e favelas negras para as plateias brancas dos teatros municipais da vida.” (COELHO, 2006, p. 

17).

Um erro frequentemente  cometido,  tanto  por  críticos  de arte  e  cultura,  quanto por 

leigos mal informados, é diminuir o valor de um “produto cultural” classificado como pop. 

Ou simplesmente por fazer referência a uma simplicidade popular. “Foi fácil esquecer, então, 

que se Rembrandt pintava um grupo de comerciantes ao redor de uma mesa num ambiente 

claro – escuro era porque aquela era a realidade de sua época – cuja contrapartida atual será, 

por exemplo, um grupo de mecânicos e frentistas reunidos num posto de gasolina ao redor de 

um caminhão Ford.” (COELHO, 2006, p. 22). Nesse caso é vital frisar que a sociedade não 

tem obrigação de negar a validade da indústria cultural e da cultura enquanto produto, desde 

que saiba aproveitar seus aspectos positivos e filtrar suas características negativas. Tudo isso 

em nome de uma democracia cultural.

Pode-se dizer que como democratizador da cultura a “indústria cultural” tem um belo 

desempenho. Ao passo que reproduz e leva ao conhecimento popular formas de cultura que 

antes  eram  de  acesso  restrito  a  uma  elite  pseudo-intelectual.  Porém,  em alguns  casos  é 

justamente a perda de controle sobre esse processo de massificação, ou reprodução massiva 

da arte, que torna essa indústria uma vilã. Ela diminui a importância intrínseca da cultura ao 

fazer com que, na ânsia por uma obtenção de lucro, disfarçada de popularização cultural, 

qualquer  produto proveniente  de  produção ou  reprodução massiva,  não  seja  mais  do que 

moeda  de  troca.  Em  uma  lógica  colonial,  ela  compra  o  consumidor  com  coisas 

impressionantes e chocantes, mas simples e nada instigantes, ela “dá espelhos aos índios” e 

“simplifica  ao  máximo  seus  produtos,  de  modo  a  obter  uma  atitude  sempre  passiva  do 

consumidor; assume uma atitude paternalista, dirigindo o consumidor ao invés de colocar-se à 

sua disposição.” (COELHO, 2006, p. 24). Ou seja, pela sua dinâmica de funcionamento e pela 

maneira como a indústria cultural diz o que diz, ela se torna um agente alienador antes que o 

conteúdo verdadeiro do seu produto seja absorvido pelo consumidor.

Em outras palavras, a “indústria cultural” pode abrigar as fontes do bem e do mal, tudo 

depende da metodologia e da intenção aplicadas ao seu uso. No Brasil, onde livro, teatro e a 

produção cultural nacional de uma forma geral é pouco valorizada, escancara-se a porta para 
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dois dos grandes ícones da “indústria cultural”: a TV e o Cinema. Em um país de proporções 

continentais,  a  lógica  da  homogeneização  cultural  implícita  nessa  indústria,  torna-se 

impraticável. O que configura dois cenários preocupantes, em que, ao mesmo tempo a cultura 

popular regional superficializada pela reprodução exaustiva, e a importação descontrolada de 

produtos culturais  estrangeiros,  servem para o mesmo fim.  Ou seja, a homogeneização da 

cultura,  onde  a  existência  da  demanda  pela  “cultura  de  massa”  justifica  a  existência  da 

“indústria cultural” e vice-versa.

Porém não se  pode  hostilizar  a  cultura  estrangeira,  em detrimento  da nacional  ou 

regional, só pelo fato de ter se tornado popular por meio de uma ferramenta cultural massiva. 

“O movimento feminista, por exemplo, foi no Brasil um movimento importado via veículos 

da indústria cultural de outros países; não será por isso que se dirá que é um mal.” (COELHO, 

2006, p. 79).

2.2 TV E ENTRETENIMENTO

A  história  do  surgimento  da  televisão  retrata  como  poucos,  dos  aparelhos  já 

inventados pelo homem, uma evolução tecnológica, social e cultural. A evolução tecnológica 

é representada pela criação e desenvolvimento de equipamentos, que teve início em 1923 com 

o  registro  de  patente  do  tubo iconoscópico  por  Vladimir  Zworykin,  que  deu  origem aos 

primeiros aparelhos de televisão. E vai até os dias atuais com o surgimento da TV digital e da 

tecnologia de imagem 3-D. Em 1935, na Alemanha, surgiu o primeiro serviço de televisão 

pública; o que nos remete ao sentimento de comunidade que começava a ser partilhado entre 

os espectadores,  visto que essa tecnologia estava disponível em apenas vinte e duas salas 

públicas. Já em 1936, a TV dá a primeira amostra do seu potencial de alcance cultural e de 

entretenimento, ao transmitir os Jogos Olímpicos de Berlin.

No  Brasil,  assim  como  a  revolução  industrial,  e  grande  parte  das  transformações 

sociais, tecnológicas e culturais de âmbito global, a televisão demorou para aparecer. Só em 

setembro de 1950 foi ao ar,  em São Paulo a TV Tupi,  de Assis Chateaubriand – como a 

primeira emissora nacional. Em função da mesma, através de meios pouco ortodoxos foram 

importados  dos  EUA,  200 aparelhos  de  TV.  Sucede-se  que  as  pessoas  ainda  não  tinham 

televisores em casa, pois na época custavam quase o valor de um automóvel. Somado á isso, 
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existia uma enorme burocracia de importação legal, o que levou Chateaubriand a recear pelo 

atraso na inauguração da TV Tupi.

O desenvolvimento da televisão no Brasil, como uma nova tecnologia, só não foi mais 

movimentada que sua evolução como uma nova ferramenta da mídia. Na década de 60 as 

emissoras passaram a contar com o videoteipe, usando-o pela primeira vez na inauguração de 

Brasília;  ainda  na  época,  foi  criado  o  Conselho  Nacional  de  Telecomunicações  (Contel), 

fundaram a Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão (Abert) e a Empresa 

Brasileira  de  Telecomunicações  (Embratel)  inicia  oficialmente  suas  atividades.  Aprovado 

pelo Congresso Nacional o Código Brasileiro de Telecomunicações e criou o Ministério das 

Comunicações; a imagem viajara entre os continentes pela primeira vez numa transmissão dos 

Estados Unidos para a Europa e depois desse percurso longínquo, feita a primeira transmissão 

oficial via-satélite para o Brasil. Em um cenário de começo de desenvolvimento tecnológico e 

legal,  a  televisão  presenciou,  no  Brasil,  os  anos  de  ouro  da  Jovem  Guarda  e  a  luta 

despretensiosa do Tropicalismo contra a ditadura.

Na década de 70, é feita a cobertura jornalística da Festa da Uva de Caxias do Sul, 

marcando a primeira transmissão a cores no Brasil; Jimi Hendrix e Janis Joplin morrem de 

overdose e o Ato Institucional Número 5 é extinto, marcando, respectivamente, a “morte” da 

contracultura e o último suspiro da ditadura no Brasil. Na década de 80, aproximadamente 1 

milhão de pessoas assistem a primeira edição do “Rock In Rio”, cai o muro de Berlin, a TV 

Cultura transmite ao vivo o maior comício das “Diretas Já” e começam as transmissões em 

estéreo no Brasil.

Nos anos 90, o Brasil se conecta a internet, meio que ainda não parecia uma ameaça ao 

“reinado”  da  TV;  os  protestos  contra  corrupção  do  movimento  dos  “caras-pintadas”  é 

amplamente televisionado; o Brasil assiste ao vivo, a morte de um ídolo nacional,  Ayrton 

Senna perde a vida na etapa da Fórmula-1 de Ímola, na Itália; estréia a “MTV-Brasil”, com 

uma programação em que predominava a transmissão de “video-clipes”; iniciam no Japão as 

primeiras transmissões em HD-TV; é regulamentado o Conselho de Comunicação Social e 

aprovada a lei do cabo, que prevê a obrigatoriedade de transmissão de no mínimo seis canais 

de utilidade pública, por todas as empresas de TV por assinatura que operem no Brasil.

Até  então  a  hegemonia  da  televisão  não  tinha  sido  ameaçada,  mas  o  século  XX 

começou com um acontecimento que marcou a história da humanidade e, por consequência, 

da TV. O atentado terrorista ao World Trade Center foi transmitido ao vivo, levando várias 

emissoras a atingir os maiores níveis de audiência da história. Porém, devido à turbulência do 

acontecimento,  a  comunicação  entre  sedes  e  correspondentes  internacionais  se  viu 
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extremamente prejudicada. O que fez com que as informações transmitidas por grande parte 

das emissoras fossem provenientes de materiais postados por populares na internet.

Mas, ainda que tenha no seu âmago a representação de uma evolução tecnológica, a 

TV é mais do que apenas um simples aparelho, é mais do que uma ferramenta da indústria 

cultural. Ela foi protagonista e documentou a própria história ao mesmo tempo em que era 

coadjuvante  e  documentava  a  história  da  sociedade.  A  televisão  se  desenvolveu, 

prioritariamente,  como meio  de  informação,  mas  com o passar  do tempo  foi  englobando 

novas atribuições. Como por exemplo, o entretenimento. “Não há, portanto, por que condenar 

a indústria cultural sob a alegação de que ela é uma prática do entretenimento, da diversão, do 

prazer. O prazer é sempre uma forma de saber.” (COELHO, 2006, p. 34). Vale lembrar que o 

desenvolvimento do papel social  e cultural  da TV teve seu primeiro contratempo um ano 

depois  do  lançamento  da  “British  Broadcasting  Corporation”  (BBC),  em  1936.  Suas 

transmissões  “foram  suspensas  durante  a  Segunda  Guerra  Mundial  e  só  retomadas  em 

1946.” (BACELLAR, 2005, p. 105). Talvez por isso, o papel informacional da TV, tenha se 

sobreposto ao seu, inerente,  potencial  de entretenimento,  e se tornado mais  importante  ao 

longo da sua evolução.

Baseado no “boom” tecnológico do crescimento midiático e no processo de expansão 

da indústria cultural, o “mercado da informação” foi se tornando cada vez mais competitivo. 

Em vista disso já não bastava mais apenas, informa, ou apenas entreter. 

“Essa situação, faz com que as empresas se lancem em um mercado global, ao mesmo 

tempo em que se vêem obrigadas  a empreender  um relacionamento mais  próximo com o 

consumidor, que, pelo aumento do fluxo de informação, tornou-se mais exigente. Assim, na 

conquista desse novo consumidor e desse novo mercado, as companhias passam a segmentar 

não só a sua atuação, mas também sua comunicação. A preocupação volta-se para atender às 

necessidades  e  aos  interesses  desse  novo  cliente,  isto  é,  prestar  serviços  diferenciados  e 

personalizados.” (DEJAVITE, 2006, p. 24).

O caso é que diante de uma lógica industrial, em que tudo que se vende é igual, para 

que todos se tornem iguais, alguns veículos midiáticos resolveram apostar na lógica inversa. 

Ou  seja,  se  todos  são  diferentes  façamos  tudo  parecer  diferente  e  assim  manter  todos 

consumindo da mesma maneira.  “A mídia  tende,  agora,  a compartilhar  sua influência  por 

meio de um conteúdo especializado, que procura atingir mais individualmente o receptor. Não 

apenas  os  jornais  diários  impressos,  as  revistas,  como  também  os  canais  de  televisão, 

convergem à segmentação.” (DEJAVITE, 2006, p. 14).
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O que acabou rompendo com a noção de superficialidade que se tinha sobre a fusão da 

informação ao entretenimento, visto que atualmente o consumidor é tão responsável pelo que 

consome, quanto o meio que fornece o que é consumido. “Assim, o entretenimento propiciado 

pelos meios de comunicação está associado à promoção do aprimoramento do indivíduo. E 

dentro desse cenário, os veículos de comunicação de massa acabam difundindo informações, 

ao mesmo tempo em que distraem a audiência;” (DEJAVITE, 2006, p. 49).

2.3 ROCK' N' ROLL: O FILHO BASTARDO

Popularmente,  costuma-se  tentar  prever  características  que  vão  compor  a 

personalidade das pessoas baseando-se em algo que era próprio dos pais. Mas ao rock só 

restou se  tornar  uma criança  problemática  e  inconstante,  que não tem e não pretende ter 

características pontuais ou definitivas. Tendo como pais o blues, que na sua mais profunda 

raiz  era  considerado o lamento  dos negros que trabalhavam de sol  a  sol  nas  lavouras  de 

algodão de New Orleans, e o jazz que surgiu como “a música do novo mundo”, uma afronta a 

musica clássica europeia, não poderia ser diferente. “O rock tem sido a música mais ambígua 

que o século XX já conheceu. Por um lado, cresceu em nome de uma suposta rebeldia, uma 

rejeição dos valores de uma sociedade conservadora que faz guerras e mata em nome do 

progresso.  Por  outro,  entra  no  jogo  dessa  mesma  sociedade,  e  ajuda  a  engordar  contas 

bancárias.  Atualmente,  se  o  rock  e  todos  os  seus  subprodutos  deixarem  de  existir, 

repentinamente, utopias à parte, podemos dizer amiúde que será uma quebra pior do que a de 

uma bolsa de valores. Dentro da mesma ambiguidade, o rock trouxe alguns frutos benéficos, 

como para a indústria de instrumentos musicais. Hoje a indústria de guitarras, violões, pianos, 

baterias, sintetizadores e outros, conta com largo faturamento graças à rebeldia dos roqueiros. 

É  de  se  imaginar  quantos  pais  de  família  hoje  sustentam  proles  graças  ao 

rock...” (MONTANARI, 2001, p. 64).

Assim como o Brasil, os Estados Unidos foi um país colonizado, ou seja, não havia 

uma  cultura  musical  original  catalogada.  Além de  instrumentos  de  percussão  trazidos  da 

África,  junto com os escravos,  nada em termos de música era  original  da América.  “São 

exatamente  os  negros  que  vão  acender  o  estopim  da  fúria  musical  norte-americana 

contemporânea. São os negros os genitores daquilo que se conhece hoje genericamente por 

jazz.”  (MONTANARI,  2001,  p.  59).  Uma  das  vertentes  originais  do  jazz  era  também 
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chamada de ragtime e o seu maior compositor foi Scott Joplin, mas não chegou a ser uma 

influencia decisiva na música moderna.

O outro estilo musical que é considerado por alguns autores uma vertente do jazz é a 

forma mais rústica do blues, também conhecida como “worksong”, que falava de saudades e 

sentimentos melancólicos. Eram músicas entoadas por escravos que trabalhavam nas lavouras 

de algodão, em suas maiorias situadas em Nova Orleans, cidade do Delta do rio Mississipi. 

Com o tempo,  o blues e  o jazz foram assimilando novos instrumentos  e deixando de ser 

exclusividade dos negros.

No começo da década de 20, surgem as “Big-Bands”. Eram pequenas orquestras que 

tinham  como  característica  marcante  o  intenso  uso  de  instrumentos  de  sopro.  Um  dos 

responsáveis pela popularização desse tipo de bandas foi Fletcher Henderson, visto que ele 

formou e dirigiu várias delas. E foi justamente com as “Big-Bands” que surgiram as primeiras 

guitarras elétricas.

O  rock  propriamente  dito  surgiu  logo  após  a  segunda  guerra,  influenciado  pela 

country-music que se tornava cada vez mais popular e pelo rhythm and blues, um blues mais 

moderno. Isso ocorreu quando as orquestras se transformaram em pequenas bandas de quatro 

a cinco pessoas,  maneira  que os músicos  acharam de driblar  a  crise  e os altos  custos de 

excursionar com uma grande equipe. “Em 1950, surgiu o primeiro registro discográfico que 

se  tem  notícia  no  rock:  os  “Saddleman”  gravaram  “Rocket  88”  e  “Rock  The 

Joint.” (MONTANARI,2001, p. 63). Mas foi só a partir dos anos 50 que o rock começou a 

ganhar o status  de um novo estilo  musical.  A partir  dessa década,  surgiram nomes como 

Chuck Berry, Jerry Lee Lewis e Elvis Presley.

Merece destaque o fato de que Elvis, que aparentemente não era melhor nem pior do 

que  nem  um  dos  roqueiros  da  sua  época,  mas  acabou  se  tornando  o  primeiro  rockstar 

“fabricado” e explorado pela mídia, coisa que atualmente acontece mais no âmbito da musica 

pop. Houve uma época em que Elvis deixou a música de lado, foi quando a TV e o Cinema 

ocupavam a  maior  parte  da sua  carreira,  tudo pelo fato  de ele  ter  um padrão visual  que 

“vendia bem”. “E até hoje se comenta, quase em nível de fofoca, que Bill Halley, não fez 

tanto sucesso quanto Elvis por que era gordo.” (MONTANARI, 2001, p. 63).

No fim da década de 50, o velho continente sofreu uma grande influência musical dos 

expoentes do blues norte americano e começou a conhecer as novas figuras do rock. Foi nessa 

época que integrantes de Beatles e Rolling Stones começaram a plantar as primeiras sementes 

do Rock europeu e, antes da metade da década de 60, as recém-formadas bandas fazem o 

caminho de volta e “invadem” a América do Norte. E foi exatamente depois dos arrebatadores 
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primeiros shows em solo americano que os Beatles mudaram a temática comportadinha que o 

rock tinha até então, compondo músicas que chegaram a ser proibidas em várias rádios.

Depois da revolução causada por Beatles e Rolling Stones, o Rock passou a sofrer 

grandes mudanças cada vez mais freqüentes, houve a “intelectualização” com Pink Floyd e 

Frank Zappa; aconteceu a fase psicodélica, mística e espiritualizada com The Doors e Led 

Zeppelin; tivemos a era de revolta com as incontáveis bandas punks, que se alternavam em 

nível de popularidade entre EUA e Europa no fim dos anos 70; no começo dos anos 80, o 

metal ganhou muitos fãs em função da New Wave Of British Heavy Metal, encabeçada por 

nomes como Iron Maiden, Manowar e Judas Priest e por volta de 84 houve o boom do thrash 

metal, que tinha como expoentes Metallica e Anthrax na região da baia de São Francisco, nos 

EUA, e Kreator e Destruction na Alemanha. 

Do fim da década de 80 até o começo dos anos 2000, o mundo viu surgir com todo gás 

e,  em  seguida,  perder  popularidade  várias  vertentes  do  rock,  como  o  post-punk,  vários 

seguimentos do hardcore que se diferenciavam em termos de estilo e temática, de acordo com 

o lugar onde a maioria das bandas surgiu; grunge, hard rock ou Glam Metal,  New ou Nu 

Metal e assim sucessivamente até chegarmos ao “alto estágio de comercialização em que o 

rock se encontra hoje”.

2.4 O ROCK' N' ROLL NO BRASIL (OU “BRrock”)

Apesar de vários atrasos culturais sofridos pelo Brasil desde tempos imemoráveis, o 

rock' n' roll deu as caras em terras tupiniquins pela primeira vez da mesma maneira que nos 

Estados Unidos e quase na mesma época. Foi com o lançamento do filme “The blackboard 

jungle”, dirigido por Richard Brooks em 1955, que vimos e ouvimos pela primeira vez o som 

que atravessaria gerações revolucionando a música, e por que não, a cultura do mundo todo.

“Estrangeiro  numa  nação  de  estrangeiros,  o  rock  penou  quase  três  décadas  até 

conseguir, de fato e de direito, a cidadania brasileira.” (DAPIEVE, 1996, p. 11). Foi através 

de duras penas, meios pouco ortodoxos e, nesse caso, com um interprete,  talvez hoje sem 

nenhuma remota ligação com o rock, que se teve notícia do primeiro rock feito no Brasil. No 

ano de 1957, Cauby Peixoto, um dos grandes nomes da época de ouro do rádio no Brasil, 

interpretou  pela  primeira  vez  “Rock  and  roll  em  Copacabana”,  de  Miguel  Gustavo.  E 

justamente no fim da década de 1950, através de rádios de São Paulo e do Rio de Janeiro que 
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o primeiro embrião do que se tornaria o rock brasileiro foi fecundado, sob o nome de Jovem 

Guarda.

Por  incrível  que  pareça,  os  últimos  a  se  interessarem  pelo  novo  estilo  musical 

promissor, foram às gravadoras, que ficaram atrás das rádios e dos cinemas. Porém, foi em 

função  de  um  “tiro  no  escuro”  dado  pela  gravadora  Odeon  que  foram  descobertos  os 

primeiros  “astros”  do  rock  brasileiro.  Os  irmãos  Tony  e  Celly  Campello  gravaram  um 

“compacto” em que cantavam, respectivamente, “Forgive Me” e “Handful Boy”, composições 

de  Mario  Genari  Filho,  diretor  da  gravadora.  Talvez  pela  estranheza  de  ouvir  brasileiros 

cantando em inglês, talvez somente por achar que as músicas não eram boas comparadas aos 

sucessos norte-americanos da época, a gravação em inglês de Tony e Celly foi um fracasso, 

tanto nas rádios quanto de vendas do disco. Porém foi desse fracasso que saiu o estopim do 

sucesso da dupla, pois, como numa segunda chance, a gravação seguinte foi feita nos mesmos 

moldes  mas com letras em português.  “Tony emplacou “Boogie do bebê” e “Pertinho do 

Mar”.  Celly  “Banho de  lua”,  “Lacinho cor-de-rosa”  e,  o  estouro  dos  estouros:  “Estúpido 

cupido”, que daria título a uma nostálgica novela escrita por Mário Prata para a TV Globo em 

1976/1977.” (DAPIEVE, 1996, p. 13). Outra curiosidade dos primórdios do rock nacional é 

que, ao contrário do que sempre foi nos Estados Unidos e na Europa, a “juventude transviada” 

brasileira  na  verdade  era  muito  comportada,  como  exemplo,  basta  mencionar  que  Celly 

Campello abandonou a carreira no auge para casar e ter filhos.

Ainda no reflexo de Tony e Celly,  surgiu no Brasil um grande número de grupos; 

esses ainda “americanizados” vide os nomes de alguns dos mais populares: “The Feevers”, 

“Renato e seus Bluecaps”, “The Sputniks”. Atente-se ao detalhe da formação da ultima banda 

mencionada,  que  contava  com,  nada  mais,  nada  menos  que:  Erasmo  Esteves,  também 

conhecido como Erasmo Carlos, o Tremendão; Sebastião Maia, o icônico Tim Maia e o Rei, 

que nessa fase da música brasileira ainda não chegava nem a príncipe, Roberto Carlos. Por 

mais que contasse com uma “trinca de ases” a banda de Erasmo, Tim e Roberto, não fez 

muito sucesso, ao menos não tanto quanto cada um faria em carreira solo. Já no começo da 

década de 1960, antes mesmo do surgimento da Jovem Guarda, Roberto Carlos emplacaria 

vários sucessos, como “Splish Splash” de 62, “Calhambeque” de 63 e “Festa de Arromba” de 

64, todas em parceria com seu amigo Erasmo Carlos.

Mas foi em 1965 que ganhou nome o que seria a primeira geração consolidada do rock 

brasileiro.  Aproveitando  uma  bobeira  dos  times  de  futebol,  que  colocaram  a  culpa  da 

diminuição da venda de ingressos na transmissão ao vivo dos jogos de domingo pela TV, que 

Paulo  Machado  de  Carvalho,  proprietário  da  TV Record,  criou  o  programa  de  auditório 



22

“Jovem  Guarda”.  Encabeçavam  o  programa  Roberto,  Erasmo,  Martinha,  Golden  Boys  e 

vários outros nomes que acabaram mudando os rumos da música brasileira.

Foi com a consolidação da jovem guarda que o rock' n' roll feito no Brasil começou a 

refletir mais o rock britânico. “Nessa época, o rock era conhecido como iê iê iê por conta de 

“She Loves You” (“yeah,  yeah,  yeah...”),  que os Beatles gravaram em 1963” (DAPIEVE, 

1996, p. 14). Porém, sem ignorar o impacto que a jovem guarda causou na cultura brasileira, o 

rock de uma maneira geral, e tudo que descendesse dele, era tratado como menos importante, 

“marginal”. Até mesmo na Record, onde foram mais amplamente divulgados, os “filhos do 

rock”, tinham menos espaço do que a “Bossa Nova”, por exemplo. “A “Jovem Guarda” era 

apenas a doença infantil  da nossa música.  Duraria  até  que aquela  turma amadurecesse.  E 

assim foi. O ano de 1968.” (DAPIEVE, 1996, p. 14).

A próxima “fase” do rock no Brasil, por incrível que pareça, pouco tem a ver com o 

rock em si e com os ideais de protesto que o movimento Hippie e a contracultura começariam 

a pregar explicitamente no fim dos anos 1960, começo dos anos 70. Antes mesmo do início da 

queda de popularidade da Jovem Guarda,  por volta  de 1966, o movimento  “Tropicalista” 

começava a dar seus primeiros passos. Foi em 1967 que mais um capítulo confuso da história 

da  música  brasileira  começou;  nesse  ano  Gilberto  Gil,  acompanhado  pelos  Mutantes, 

concorreu  no  terceiro  Festival  de  Música  Popular  Brasileira  da  Record  com  a  música 

“Domingo No Parque”.  A partir  de então,  começou a ficar evidente,  em grande parte das 

músicas de artistas que compunham a nova onda do rock brasileiro, vários traços de estilos 

musicais mais populares, o que, na época, deu origem a duvidas sobre o que de fato era MPB.

Considerando o contexto histórico da época, em que o regime militar oprimia qualquer 

forma de manifestação cultural que, independente do grau de engajamento, pudesse parecer 

subversiva,  nem  mesmo  a  “Bossa  Nova”  de  Tom  Jobim  e  João  Gilberto,  muitas  vezes 

rotulada como “de direita”, nem as músicas dos festivais de Chico Buarque e Elis Regina, 

muito menos as músicas de protesto de Geraldo Vandré, estavam longe dos olhos do governo. 

O que levaria  a constatação  lógica  de que o “Tropicalismo” teve como “pior inimigo”  o 

governo militar,  o que provavelmente é verdade,  mas não foi  o primeiro.  “Curiosamente, 

quem  primeiro  viu  o  rock  como  inimigo  não  foram  os  generais,  mas  os 

universitários.” (DAPIEVE, 1996, p. 15).

O rock, aqui entendido como “Tropicalismo”, era tido como alienado. Justamente pelo 

fato  de  que,  apesar  de  englobar  características  de  cultura  originalmente  brasileira,  não 

escondia influências externas. “Gil e Caetano Veloso à frente, o Tropicalismo foi agrupando 

poetas (Capinam e Torquato Neto), outros músicos (Tom Zé, Gal Costa,  Nara Leão e Os 
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Mutantes) e um maestro (Rogério Duprat) afinados tanto com a guitarra elétrica quanto com o 

berimbau, foram exatamente esses nomes que posaram na capa do LP-manifesto “Tropicália 

ou Panis et Circencis” (1968). Mesmo que nele a linguagem predominante não fosse o rock – 

havia samba e bolero -, a postura grupal era roqueira sem dúvida.” (DAPIEVE, 1996, p. 15). 

No entanto, apesar do mal entendido com a esquerda brasileira, causado pelo episódio em que 

Caetano Veloso foi vaiado, junto com “Os Mutantes”, no terceiro Festival Internacional da 

Canção da TV Globo, em 1968, ao tocar “É Proibido Proibir”, o “Tropicalismo” não escapou 

do crivo da ditadura. O fim da vertente mais brasileira do rock nacional veio no Natal desse 

ano quando Gil e Caetano foram presos.

Com a derrocada do “Tropicalismo”, uns foram para um lado, assimilando a MPB, e 

outros  (Os  Mutantes)  foram  para  outro,  integrando-se  de  fato  ao  que  daria  origem  ao 

verdadeiro rock brasileiro. “Os três discos gravados por Rita-Arnaldo-Sérgio-Liminha-Dinho, 

“A Divina Comédia ou Ando Meio Desligado” (1970), “Jardim Elétrico” (1971) e “Mutantes 

e seus cometas no país do Baurets” (1972), confirmariam o grupo como o primeiro de rock 

brasileiro no sentido exato da expressão.” (DAPIEVE, 1996, p. 16). Sem atingir  graus de 

“sucesso  comercial”  muito  elevado  no  Brasil,  “Os  Mutantes”  acabaram se  tornando  uma 

banda  “Cult”  em vários  países,  entre  vários  músicos  de  renome  internacional,  dos  mais 

diversos estilos. Seus fãs vão de Jello Biafra, ícone do Punk norte-americano dos anos 1980, a 

Dave Grohl, um dos grandes nomes do “novo rock” da década de 1990.

Depois da saída de Rita Lee, em 1972, “Os Mutantes” gravaram outros álbuns menos 

importantes  e  passaram  por  várias  mudanças  de  formação,  tendo  inclusive  uma  breve 

passagem pelo Rio de Janeiro. Já na década de 1980, Sérgio Baptista foi para os Estados 

Unidos, onde não fez nada memorável, além de intermináveis críticas quanto à precariedade 

técnica da produção musical brasileira. Foi nessa mesma época, que Arnaldo Baptista, já fora 

dos Mutantes, após lançar sua maior obra, o álbum “Lóki” (1974), tentaria suicídio em 1982. 

Segundo  registros  históricos  e  jornalísticos  da  época,  devido  a  problemas  psicológicos 

causados pelo excesso de drogas nos primórdios da banda e pela separação de Rita Lee.

Vale lembrar que do fim da década de 1960, até o fim da década de 1970, a semente 

plantada pelos Mutantes no cenário musical brasileiro rendeu vários e belos frutos. Um dos 

maiores expoentes foi a banda “O Terço”, que teve seu grande sucesso, o LP “Criaturas da 

Noite” lançado em 1975, e apesar de carregar o estigma do “progressivismo”, sobrevive até 

hoje. “O submundo dos filhos do Pink Floyd congregava ainda: A Bolha (antigo The Bubbles 

nos salões de baile), Veludo, Som Nosso de Cada Dia, Bixo da Seda, Barca do Sol, Moto 
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Perpétuo, Peso e Vímana, entre outros. Seria deste último, do qual faziam parte Lulu Santos, 

Lobão e Ritchie, que a rigor nasceria o rock brasileiro dos anos 80.” (DAPIEVE, 1996, p. 18).

Mas foi paralelo ao surgimento do rock brasileiro, e todas as suas transformações ao 

longo dos anos, que, “sem medo da chuva”, surgiria Raul Seixas. Apesar de “Os Mutantes” 

serem considerados a primeira banda de rock com “cara de Brasil”, foi o “Maluco Beleza” 

que fez com que, pela primeira vez, mais brasileiros se sentissem com “cara de roqueiros”. 

Raul tinha “cara de povo”, misturava ritmos e influências da cultura brasileira sem o pretenso 

virtuosismo e sem o lado progressivo de algumas bandas dos primórdios do rock brasileiro, 

alcançando  assim as  mais  diversas  camadas  da  população.  Sua  música  era  complexa  na 

essência e simples no sentimento.

“Vizinho  do  consulado  americano  em  1957,  ano  de  “Sementes  da  violência”,  o 

moleque  soteropolitano  Raul  Seixas  descobriu  Bill  Hayley  e  Elvis  Presley.”  (DAPIEVE, 

1996, p. 19). Dois anos depois, Raul impulsionaria a “Jovem Guarda Baiana” ao formar a 

banda “The Panthers”, que mais tarde se tornaria “Os Panteras”. Mas foram só nove anos 

depois  que  Raul,  ainda  com  “Os  Panteras”  gravaria  seu  primeiro  LP,  “Raulzito  e  Os 

Panteras”, que por sinal, foi um fracasso de vendas.

Apesar do mal fadado primeiro álbum, Raul não desistiu e passou dois anos compondo 

e  trabalhando em estúdio,  até  que em 1971 lançou “Sociedade  da Grã-Ordem Kavernista 

apresenta sessão das 10”, que também não fez sucesso. Em 1972, ainda na onda do “iê iê 

iê...”, Raul se fez notar por um público maior, ao classificar “Let me sing, let me sing” no 

sétimo Festival Internacional  da Canção. Foi nesse mesmo festival que Raul ganharia seu 

primeiro “fã famoso”, Ritchie, que na época, recém-chegado ao Brasil, ainda não era famoso. 

Ritchie ficou impressionado com o desempenho a lá Elvis do cantor bahiano.

Em  1973,  foi  lançado  “Krig-ha,  Bandolo”,  que  contava  com  “Ouro  de  tolo”, 

“Metamorfose ambulante”, “Al Capone” e “Mosca na sopa”, o primeiro grande sucesso de 

Raul. Esse disco foi o primeiro a “colocar em cheque” “Loki”, de Arnaldo Baptista, que até 

então, apesar do caráter um tanto sombrio, era considerado o melhor disco do rock nacional. 

Outro grande salto na carreira de Raul foi à parceria com Paulo Coelho. A partir daí que a 

sequência de hits se desencadeou, com “Gita” (1974), “Tente outra vez” (1975), “Eu nasci há 

10 mil anos atrás” (1976) e “O dia em que a Terra parou” (1977).

Raul passaria então uma fase de depressão, tanto pelo número de lançamentos pouco 

significativos,  quanto pelo excesso de drogas e álcool.  Seu trabalho  só voltaria  a  chamar 

atenção em 1983, quando do lançamento de “Carimbador Maluco”. Em 1989, Raul esboçou 

uma reação ao firmar parceria com seu conterrâneo Marcelo Nova (líder da, na época inativa, 
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banda Camisa de Vênus), e lançar o álbum “A Panela do Diabo”. Mas a carreira de Raul 

vinha numa decrescente tão grande que “sua morte, a 21 de agosto, não chegou a ser uma 

surpresa.” (DAPIEVE, 1996, p. 20).

Ao contrário do que o conhecimento geral propagou ao longo dos anos, a afronta de 

Raul ao “progressivismo” dos “Mutantes” e seus “filhotes” não foi isolada. Na década de 

1970,  também  tiveram  certo  destaque  bandas  como  “Secos  &  Molhados”,  de  Ney 

Matogrosso. Seu primeiro LP, “Secos & Molhados” (1973), vendeu incríveis 700 mil cópias, 

tornando-se um dos discos de maior sucesso na época. Outras bandas significativas dessa leva 

foram: “Made in Brazil”, do sucesso “Minha vida é rock n roll” (1981); “Joelho de Porco”, de 

Zé Rodrix; “A cor do Som”, apadrinhada por Moraes Moreira e a mineira “14-bis”, que fez 

muito  sucesso com seu,  homônimo,  primeiro  LP,  de 1979,  mas  só decepcionou  nos  dois 

álbuns seguintes. Essa geração rendeu músicas que são lembradas por praticamente qualquer 

pessoa que não seja surda, outras que só alguns grupos específicos lembram, e outras, não 

menos importantes, mas, conhecidas só por quem se digna a fazer uma pesquisa histórica. 

Porém é fato que não seriam os “discípulos” de Raul Seixas os responsáveis por dar cara ao 

que se entende por rock brasileiro, ou Brock, a partir de uma visão dos grandes meios de 

comunicação e das gravadoras, até os dias de hoje.

A década de 1980 não parecia  muito  promissora  para o rock brasileiro,  apesar do 

reflexo de alguns lançamentos do fim dos anos 1970. Prova disso era a lista de “apostas” das 

gravadoras publicada no “Jornal do disco” da revista “Som Três” em janeiro de 1980. Nessa 

lista estavam nomes como Oswaldo Montenegro (indicado pela Warner), Gilliard (RGE), Zé 

Ramalho (CBS), Djavan (EMI), e Ângela Rô Rô (Polygram), todos mais ou menos ligados a 

MPB,  que  nessa  época  tinha  se  “aburguesado”  além  do  alcance  do  talento  de  seus 

representantes. Entretanto, “felizmente, aposta de gravadora nunca foi sinônimo de qualidade 

ou  mesmo  de  sucesso.  A  arte  sempre  viveu  do  inesperado.  O  movimento  punk  que  o 

diga.” (DAPIEVE, 1996, p. 23). Aliás, muito do que se produziu em termos de rock depois da 

metade  dos anos 1980, no Brasil,  que,  ao contrário  do que sugeria  o começo da década, 

acabou desenvolvendo um cenário forte, deve créditos ao lema do movimento punk “Do-It-

Yourself”, faça você mesmo.

Mas antes da fase em que o rock brasileiro fez por ele mesmo, daria as caras pela 

primeira vez a new wave, estilo que, paradoxalmente, acabaria por dar um rosto ao rock, para 

alguns pop-rock, nacional. Foi no festival MPB-81 que se ouviu pela primeira vez a “Gang 90 

& As Absurdetes”, capitaneada por Júlio Barroso, com a música que se tornou um sucesso 

inquestionável, “Perdidos na selva”. Mas a história da Gang 90 acabaria sendo prejudicada 
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quando, depois de um tempo nos Estados Unidos, justamente ao conseguir um contrato com a 

RCA  e  gravar  o  LP  “Essa  tal  de  Gang  90  &  As  Absurdetes”,  Barroso  morreu  sob 

circunstâncias suspeitas. No dia 6 de julho de 1984, ele caiu, ou se jogou, do seu apartamento 

no 11º andar de um prédio no bairro Santa Cecília, onde morava em São Paulo.

Com o “vácuo” deixado pela Gang 90, surgiu uma banda praticamente gêmea, a Blitz, 

de Evandro Mesquita e Lobão. A Blitz se formou mais especificamente em 1981 quando, o 

ator Evandro e o músico Lobão “brincavam” de tocar, entre o fim da peça da qual o primeiro 

participava, e a passagem de som da banda de Marina, na qual o segundo tocava bateria. Não 

demorou muito para, apesar das farpas lançadas por críticos da época, a banda assinar um 

contrato com a EMI-Odeon e, em 1982 lançar seu primeiro LP “As Aventuras da Blitz”.

Foi nesse mesmo ano que um lado menos engraçadinho do que a “new wave” e mais 

revoltado que o “tropicalismo” chamou atenção pela primeira vez no Brasil. Apesar de alguns 

jovens  da  classe  operária  de  São  Paulo  demonstrarem  interesse  pelo  “punk  rock”  desde 

meados de 1978, montando bandas como “AI-5” e “Condutores de Cadáver”. Foi nos dias 27 

e 28 de novembro de 1982, no Sesc-Pompéia, em São Paulo, que aconteceu “O Começo do 

Fim do  Mundo”.  O  primeiro  festival  “punk”  de  São  Paulo  e  provavelmente,  o  primeiro 

“grande”  festival  desse  estilo  no  Brasil,  contou  com  as  bandas  “Olho  Seco”,  “Ulster”, 

“Cólera”, “Extermínio”, “Anarkoólatras” e “Inocentes”, e reuniu cerca de três mil pessoas.

No ano seguinte, foi à vez dos “punks” cariocas que animados pelo sucesso do evento 

realizado em São Paulo, no dia 26 de março de 1983, ocuparam o, até então pouco conhecido, 

Circo Voador com o primeiro festival punk do Rio de Janeiro. Participaram desse evento as 

bandas  paulistas  “Inocentes”,  “Cólera”,  “Psycoze”  e  “Ratos  de  Porão”;  e  as  cariocas 

“Coquetel Molotov”, “Eutanásia” e “Descarga Suburbana”. Um dos fatos curiosos sobre esse 

festival, e que colaborou diretamente para o sucesso de público e de crítica, foi “a participação 

especial de um jovem trio new wave simpatizante, Os Paralamas do Sucesso, encorpado por 

membros de outra banda praiana, o Kid Abelha e Os Abóboras Selvagens.” (DAPIEVE, 1996, 

p. 28).

Foi  no  meio  desse  “ping-pong” entre  “new wave”  e  surtos  de  revolta  ideológica, 

herdados do “punk independente” que o “Brock” começou a ganhar um rosto. Contribuíram 

para  isso  também o surgimento  do  Circo  Voador,  criado  em 1982  por  Perfeito  Fortuna, 

Márcio Calvão e Maurício Sette, e sua grande aliada: a rádio Fluminense FM, criação dos 

jornalistas Luiz Antônio Mello e Samuel Wainer Filho. Em São Paulo a “troca de figurinhas” 

entre new wave e punk também foi intensa, e a cidade sempre teve alta produtividade em 

termos de rock. Porém foi na Fluminense FM que muitos cariocas escutaram pela primeira 
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vez  “fitas  demo”  de  bandas,  na  época,  novas,  como  “Paralamas  do  Sucesso”,  “Legião 

Urbana”,  “Plebe  Rude”,  “Biquíni  Cavadão”,  “Ira”,  “Titãs”,  “Kid  Abelha  e  Os  Abóboras 

Selvagens”, “Celso Blues Boy” e “Engenheiros do Hawai”.

Além de músicos e produtores, na década de 1980 o rock brasileiro também contou 

com o apoio de algumas figuras da imprensa, especializada ou não, que são reconhecidas até 

hoje, como: Ana Maria Baiana no jornal “O Globo” e na revista “Pipoca Moderna”, Jamari 

França  no  “Jornal  do  Brasil”,  e  Mauricio  Kubrusly  na  revista  “Som  Três”  e  na  rádio 

“Excelsior FM” de São Paulo. “É claro que a relação entre artistas e jornalistas nem sempre 

foi  –  e  nem poderia  ser  –  muito  amistosa.  O crítico  Pepe  Escobar,  por  exemplo,  quase 

apanhou de Nasi, do Ira, por conta do artigo “Desventuras do rock Paulistano”, publicado na 

“Folha de São Paulo” de 28 de outubro de 1984.” (DAPIEVE, 1996, p. 32).

É  estranho  falar  do  surgimento  e  consolidação  do  rock  no  Brasil,  um  país  de 

proporções continentais, e até agora ter mencionado praticamente apenas dois estados, Rio de 

Janeiro e São Paulo. É claro que “The blackboard jungle” disseminou a semente roqueira por 

todo o Brasil, e sabe-se também que o surgimento da “Jovem Guarda” em 1965 deu impulso 

para o surgimento de cenas roqueiras nas principais capitais do Brasil. Mas foi apenas a partir 

da década de 1980 que o rock brasileiro foi para frente. “Pra frente, pro Sul e pro Centro-

Oeste. Do mesmo modo que Rio de Janeiro e São Paulo fermentavam uma forte cena roqueira 

no  início  dos  anos  80,  Brasília,  Porto  Alegre  e  Belo  Horizonte  também  cultivavam  as 

suas.” (DAPIEVE, 1996, p. 32).

Em Brasília  surgiu  o  “Aborto  Elétrico”,  que  expressava  toda  a  raiva  que  o  punk 

carrega, mas com letras extremamente politizadas e conscientes. A banda, que circulava pelo 

“Centro Comercial Gilberto Salomão” e ensaiava no “Brasília Rádio Center” deu origem a 

duas outras que se tornaram muito importantes no cenário musical brasileiro, Legião Urbana e 

Capital Inicial. Em Porto Alegre, onde os lugares mais populares entre músicos e fãs de rock 

eram os bares “Rocket 88”, Ocidente e a boate “B-52’s”, também houve uma fase punk; Com 

bandas como “Os Replicantes”, “Prisão de Ventre” e “Urubu Rei” alcançando altos níveis de 

popularidade.  Porém,  curiosamente,  uma  das  mais  importantes  e  mais  populares  bandas 

gaúchas,  no  que  diz  respeito  a  alcance  nacional,  “os  Engenheiros  do  Hawaii,  que  só  se 

formaria  na  metade  dos  anos  80,  viria  a  ser  visceralmente  anti-punk,  pró-folk  e  pró-

progressivo.” (DAPIEVE, 1996, p. 34).

No início dos anos 1980, década do nascimento do “BRrock”, o que se esperava era 

que  a  melhor  banda  de  rock  dos  anos  1970  gerasse  as  sementes  que  germinariam  e 

floresceriam na década seguinte, portanto, muita atenção foi direcionada aos ex-integrantes do 
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“Mutantes”. Mas não foi isso que aconteceu. A definição do “BRrock”, se deu através do 

esforço e do talento de músicos e bandas relativamente novos, ou desconhecidos que viriam a 

se tornar grandes nomes da música brasileira; entre eles estão Ritchie, Lulu Santos e Lobão, 

ex-Vímana;  a  banda  “Blitz”,  que  nos  primórdios  consolidou  a  parceira  entre  Evandro 

Mesquita  e  Lobão,  e foi  um sucesso de mídia;  o “Barão Vermelho”  de Cazuza e  Frejat; 

“Paralamas do Sucesso” que, ao vir pra São Paulo, através de Herbert Viana que morava em 

Brasília, mais tarde abriria espaço para outra banda da capital, o “Legião Urbana”; “Titãs”; 

“Ultraje a Rigor”; “RPM”; “Engenheiros do Hawaii” e tantos outros que por muito tempo 

penderam, alguns mais a um rock visceral e engajado, resquícios do punk, e outros mais ao 

modernismo e clima de festa da New Wave.
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3 METODOLOGIA

3.1 NATUREZA DA PESQUISA

Esta  pesquisa  estrutura-se  a  partir  dos  conceitos  de  pesquisa  qualitativa,  que  se 

apresenta como uma relação dinâmica e contextual entre o pesquisador e seu objeto de estudo. 

Inicialmente,  esta  linha  de  pesquisa  surgiu  como  uma  alternativa  metodológica  frente  ao 

positivismo  quantitativista  (TRIVIÑOS,  1990).  Destaca-se,  conforme  o  autor,  que  sua 

definição passa por duas dificuldades: a primeira diz respeito à abrangência do conceito, à 

especificidade de sua ação e aos limites deste campo investigativo. E a segunda advém da 

complexidade de se buscar uma concepção precisa da ideia de pesquisa qualitativa. Embora 

haja discrepâncias em relação a sua definição, os autores em sua maioria compartilham a ideia 

de  que  a  pesquisa  qualitativa  tem suas  raízes,  primeiro,  na  Antropologia  e,  segundo,  na 

Sociologia, sendo posteriormente orientada para os estudos educacionais.

Dessa forma, Bogdan apud Trivinõs (1990) aponta cinco características fundamentais 

à pesquisa qualitativa, as quais seguem citadas abaixo:

A pesquisa qualitativa tem o ambiente natural como fonte direta dos dados e o pesquisador 

como instrumento-chave;

A pesquisa qualitativa é descritiva;

Os pesquisadores qualitativos estão preocupados com o processo e não simplesmente com os 

resultados e o produto;

Os pesquisadores qualitativos tendem a analisar seus dados indutivamente;

O significado é a preocupação essencial na abordagem qualitativa.

Nota-se também que, embora não seja necessário seguir à risca a sequência de etapas 

previstas em uma pesquisa qualitativa, alguns passos normalmente são observados ao realizar-

se a investigação: a escolha de um assunto, a coleta e a análise das informações (TRIVINÕS, 

1990).  O  início  da  busca  apoia-se  em  uma  fundamentação  teórica  geral  que  vai  sendo 

aprimorada durante o desenvolvimento do estudo, pois a necessidade teórica irá se estabelecer 

face às interrogativas que se apresentarão durante o percurso investigativo.

É importante destacar o papel do investigador neste processo, como observa Triviños 

(1990,  p.  132),  para  quem  o  “pesquisador  será  eficiente  e  altamente  positivo  para  os 

propósitos da investigação,  se tiver amplo domínio não só do estudo que está realizando, 
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como também do embasamento teórico geral que lhe serve de apoio”. Do mesmo modo, o 

aporte teórico estruturado no estudo serve como apoio para as ideias que vão surgindo com o 

andamento da pesquisa.

Em suma, para Michel (2009, p. 37), a pesquisa qualitativa consiste na “interpretação 

de fenômenos à luz do contexto, do tempo e dos fatos”, sendo o ambiente da vida real o seu 

instrumento  de aprendizagem,  aonde o pesquisador  irá  buscar  os  dados  para  sua  análise. 

Ainda,  pode-se dizer  que “este  tipo de pesquisa se fundamenta na discussão da ligação e 

correlação de dados interpessoais, na coparticipação das situações dos informantes, analisados 

a partir da significação que estes dão aos seus atos.” (MICHEL, 2009, p. 37).

Diante disso, observando as peculiaridades dos estudos qualitativos, o tipo de pesquisa 

que melhor se enquadra nesta proposta é o estudo de caso, que, resumidamente, significa a 

análise aprofundada de uma unidade. Esta condição é dada, para Triviños (1990), por duas 

circunstâncias: pela natureza e abrangência da unidade e pelos suportes teóricos que servem 

de orientação ao trabalho do pesquisador. Sendo assim, a complexidade do processo tende a 

aumentar conforme o assunto é aprofundado.

Várias definições sobre estudo de caso são encontradas, porém a mais utilizada é de 

Yin (2001, p. 32), para quem “o estudo de caso é uma inquirição empírica que investiga um 

fenômeno contemporâneo dentro de um contexto  da vida real,  quando a fronteira  entre  o 

fenômeno e o contexto não é claramente evidente e onde múltiplas fontes de evidencia são 

utilizadas.” Para o autor, o estudo de caso é uma estratégia de pesquisa que não exige controle 

sobre os eventos comportamentais e focaliza os acontecimentos contemporâneos, através de 

questionamentos  estabelecidos  a  partir  de  “como”  e  “por  que”.  Além disso,  este  tipo  de 

pesquisa  pode  trabalhar  com  uma  ampla  variedade  de  evidências,  como  documentos, 

artefatos, entrevistas e observações.

Em consonância,  outra definição aponta que o estudo de caso é, essencialmente,  a 

estratégia  de  pesquisa  que  tenta  “esclarecer  uma  decisão  ou  um conjunto  de  decisões:  o 

motivo  pelo  qual  foram  tomadas,  como  foram  implementadas  e  com  quais 

resultados.” (SCHRAMM apud YIN, 2001, p. 31). Isso coloca o estudo de caso com foco 

principal  nas  “decisões”,  mas  podem-se  observar  outros  tópicos  ligados  a  este  tipo  de 

pesquisa,  como:  “indivíduos”,  “organizações”,  “processos”,  “programas”,  “bairros”,  entre 

outros (YIN, 2001).

Como se caracteriza pelo estudo de uma unidade, que pode ser um grupo social, uma 

família,  uma  empresa,  uma  instituição  ou  uma  situação  específica,  com  o  escopo  de 

compreendê-la em seu próprio contexto, o estudo de caso é o método mais apropriado para 
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esta  pesquisa,  pois  consiste  também  “na  investigação  de  casos  isolados  ou  de  pequenos 

grupos, com o propósito básico de entender fatos, fenômenos sociais.” (MICHEL, 2009, p. 

53).

Sendo assim, alguns pontos devem ser observados para conduzir o estudo, desde a 

preparação  para  a  coleta  de  dados,  passando  pela  coleta  de  evidências  até  a  análise  das 

informações encontradas. Em um primeiro momento, devem ser observadas as características 

do pesquisador. Yin (2001) aponta algumas habilidades necessárias ao pesquisador, para a 

realização de um bom estudo de caso:

Fazer boas perguntas – e interpretar as respostas;

Ser um bom ouvinte e não ser enganado por suas próprias ideologias e preconceitos;

Ser adaptável e flexível,  de forma que as situações recentemente encontradas possam ser 

vistas como oportunidades e não ameaças;

Ter noção clara das questões que estão sendo estudadas, tendo como foco os eventos e as 

informações relevantes que devem ser buscadas;

Ser imparcial em relação a noções preconcebidas, incluindo aquelas que se originam de uma 

teoria, sendo sensível e estando atento a provas contraditórias.

Atento a isso, o pesquisador deve ser capaz também de tomar decisões inteligentes 

sobre os dados que estão sendo coletados. Para isso, Yin (2001) recomenda que seja realizado 

um  treinamento  e  uma  preparação  para  a  realização  do  estudo  de  caso,  que  passa 

preferencialmente  pela  definição  do  problema  acerca  do  tema  a  ser  estudado  e  pelo 

desenvolvimento  do  projeto.  Este  último  apresenta  as  teorias  balizadoras  do  estudo,  bem 

como as etapas para a execução da pesquisa e a análise dos dados.

3.2 TÉCNICAS DE PESQUISA

Tendo em vista que tema, problema e objetivos foram bem definidos, surgiu nesse 

trabalho uma demanda por embasamento teórico, por esse motivo o processo metodológico 

desenvolvido  começou  pela  revisão  bibliográfica  do  material  indicado  pela  professora 

orientadora e demais materiais relacionados que foram captados ao longo do desenvolvimento 

da pesquisa. Em aspectos mais práticos, essa técnica foi usada para filtrar o material teórico 

relevante, a fim de identificar de maneira objetiva as fontes que dariam maior credibilidade à 

pesquisa.
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Considerando que  o  objetivo  principal  do  trabalho  é  dar  base  para  a  evolução  da 

relação  entre  músicos  e  mídia,  tornou-se  fundamental  a  aplicação  de  questionários 

padronizados para  antigos membros da equipe do programa, entre eles professores e alunos 

da Unifra que tiveram participação pontual na  sua história, e músicos que participaram do 

Studio  Rock,  afinal  “é  importante  obter  informações  que  possam  dar  visões  e  relatos 

diversificados sobre os mesmos fatos. Pessoas em papéis sociais diferentes, recém-chegadas 

ou  que  tenham  deixado  a  função  recentemente,  podem  dar  perspectivas  e  informações 

bastante úteis.” (DUARTE, 2005, p.  69).  O uso do “questionário aberto” se justifica  pela 

praticidade e objetividade, sem o constrangimento e aparente pressão exercida pela presença 

do  entrevistador.  Se  bem  estruturado  um questionário  padrão  rende  informações  que  ao 

contrário  do  que  parece  não  são  nada  superficiais.  “Com  ele  é  possível  fazer  análises 

rapidamente, replicar com facilidade, limitar as possibilidades de interpretação e de erro do 

entrevistado e comparar com outras entrevistas similares.  Embora sugira simplicidade,  sua 

elaboração exige profundo conhecimento prévio do assunto.” (DUARTE, 2005, p. 67).

Conforme Gil (2006, p. 128), o questionário consiste em uma “técnica de investigação 

composta por um número mais ou menos elevado de questões apresentadas por escrito às 

pessoas,  tendo por  objetivo  o conhecimento  de opiniões,  crenças,  sentimentos,  interesses, 

expectativas, situações vivenciadas etc.”. Difere-se, portanto, da entrevista pelo fato de que 

nesta  última  as  questões  são  formuladas  oralmente  aos  pesquisados,  que,  igualmente, 

respondem ao entrevistador (GIL, 2006).

As  perguntas  abertas  são  aquelas  em que  o  pesquisado  pode  responder  com suas 

próprias palavras, sem ter para isso qualquer restrição. Sua principal vantagem está em não 

forçar o respondente a se enquadrar em alguma alternativa preestabelecida, dando a ele maior 

liberdade de expressão acerca do questionamento. Em contrapartida, o processo de tabulação 

dos dados é mais complexo e leva mais tempo. Já em relação às questões relacionadas ou 

dependentes,  Gil  (2006)  explica  que  isso  acontece  quando  a  questão  depende,  para  ser 

respondida, da resposta de outra questão feita anteriormente.

No caso  desta  pesquisa,  optou-se  pela  realização  de  perguntas  abertas,  que  foram 

respondidas pelos participantes antes de ser feito o grupo focal. Além disso, justifica-se que o 

uso desta técnica adapta-se à proposta deste estudo por preservar a individualidade do corpus 

pesquisado.

Considerando  que  o  questionário  é  a  técnica  que  visa  resgatar  as  percepções  de 

diferentes “grupos” que tiveram algum envolvimento com o programa, foram feitos três tipos 

de questionários: 1) com os professores responsáveis pela orientação e direção  do programa; 
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2)  com  alunos  e  colaboradores  que  faziam  parte  da  equipe  de  produção,  reportagem  e 

apresentação do programa; e 3) com alguns dos músicos que participaram do programa, sendo 

eles artistas solo ou integrantes de bandas.

3.2.1 Questionário para as professoras:

Qual era sua função no programa Studio Rock e quanto tempo permaneceu nela?

Quais foram as maiores dificuldades encontradas no desempenho da sua função?

Quais aspectos do programa você julgava como positivos?

Qual era a linha editorial do Studio Rock?

Você considerava o Studio Rock um programa cultural,  que beneficiou as bandas locais? 

Justifique.

Como  você  avalia  a  relação  entre  os  músicos  convidados  e  o  programa  Studio  Rock 

enquanto veículo midiático?

3.2.2 Questionário para ex-integrantes da equipe do programa:

Qual era sua função no programa Studio Rock e quanto tempo permaneceu nela?

Quais foram as maiores dificuldades encontradas no desempenho da sua função?

Quais foram os aspectos positivos dessa experiência?

Como você definiria o programa?

Na sua opinião, qual foi a contribuição do programa para a música autoral da região?

O que te motivou a entrar para a equipe do programa?

3.2.3 questionário para os músicos:

Como e quando você conheceu o Studio Rock?

Você era telespectador antes de ser convidado para participar do programa?

Como você foi convidado a participar do programa?

Qual foi a repercussão para você, em caso de músico solo, ou para sua banda ao participar do 

programa?

Qual a sua avaliação do Studio Rock? Cite aspectos positivos e negativos.

Você sente falta de um programa semelhante na TV local ou regional? Comente.
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3.3 OBJETO EMPÍRICO: O STUDIO ROCK

A ideia do programa Studio Rock surgiu no primeiro semestre de 2008, a partir de um 

projeto experimental desenvolvido por alunos do curso de Jornalismo da UNIFRA (Centro 

Universitário Franciscano), durante a disciplina de Telejornalismo. A concepção dessa ideia 

teve origem no interesse pelo Jornalismo Cultural e na paixão pelo Rock' N' Roll nutridas pelo 

jornalista e músico Guilherme Zanini, coordenador da Rádio Gaúcha SM, que na época ainda 

era acadêmico da Unifra.

No começo de 2008 foram gravados alguns programas piloto, como Unifra Entrevista, 

Contraponto,  Baú  de  ideias,  e  Calça  Frouxa,  que  também  começaram  como  projetos 

experimentais,  que junto ao Studio Rock tornar-se-iam as  primeiras  atrações  da grade de 

programação da TV UNIFRA. As primeiras edições do Studio Rock foram o embrião daquilo 

que se tornaria uma das atrações mais importantes veiculadas na parte da programação do 

canal universitário ocupada pelos programas produzidos nos estúdios da UNIFRA. Mesmo 

que abordasse uma temática,  e fosse direcionado a  um público específico,  o programa se 

tornou um dos mais longevos e com maior feedback da TV UNIFRA.

A programação da TV UNIFRA foi ao ar pela primeira vez no dia 19 de maio de 2008 

e a primeira edição oficialmente veiculada do Studio Rock foi exibida dois dias depois, em 21 

de Maio. O formato do programa, que tinha duração de aproximadamente 24 minutos, com 

uma media de 6 minutos de intervalo, não mudou muito ao longo dos anos. Eram três blocos, 

sendo  que  os  dois  primeiros  continham  notícias  sobre  música,  quadros  diversificados, 

reportagens sobre shows e eventos que aconteciam em Santa Maria e na região, entrevistas, e 

como ponto alto do programa a participação de bandas locais ou regionais apresentando seu 

trabalho  autoral.  O  terceiro  bloco,  que  era  mais  curto  que  os  demais,  normalmente 

apresentava a agenda semanal, reforçava os contatos (tanto do programa quanto dos músicos) 

e encerrava com mais uma “intervenção” do(s) convidado(s).

Como  a  equipe  mudava  com  certa  frequência,  visto  que  o  programa  também 

funcionava como escola para o aprendizado do jornalismo em TV, algumas características e 

formatos de script variavam, mas a estrutura básica e o conteúdo foram sempre os mesmos, 

visando principalmente dar espaço para os músicos locais. Ao mesmo tempo em que alguns 

quadros eram adicionados ou eliminados do programa, como a agenda semanal e as dicas de 

site, outros tantos se tornaram parte da identidade do Studio Rock. O Quadro “Stórias do 

Rock”, cujo nome é quase auto-explicativo, falava sobre acontecimentos, bandas ou eventos 

que marcaram o rock' n' roll; mas o carro chefe do programa sempre foi o quadro “Garagem 
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do Rock”,  em que  as  bandas  convidadas  participavam por  meio  de  entrevista  e  também 

tocavam suas músicas próprias.

Um  aspecto  curioso  sobre  o  Studio  Rock  era  a  atração  quase  passional  que  ele 

despertou em algumas das pessoas que fizeram parte de sua equipe. Alguns dos ex-membros 

se  envolviam  tanto  na  elaboração  do  programa,  que  não  se  limitavam  aos  aspectos  de 

aprendizado jornalístico proporcionado por essa experiência.  Foi  o caso da construção do 

primeiro  cenário  do  Studio  Rock,  como  explica  Rodrigo  Simões,  ex-produtor,  diretor  e 

apresentador  do programa:  “Pegamos  algumas  placas  que sobraram de uma exposição do 

design, com algumas peças que estavam encostadas (vinis, arame, cartazes de bandas). Depois 

de algumas marteladas, estava criado, em menos de uma hora, o cenário do programa, que foi 

usado por um ano e meio.”

(Primeiro cenário do Studio Rock, feito pelos próprios alunos. Na foto a antiga formação da banda FÚRIA. Da 

esquerda  para  direita,  Leonardo  Moura  (guitarrista),  Nilton  Leotte  (vocalista),  Duda  Barcellos  (baixista), 

Fabrício Conceição (baterista), e a ex-apresentadora do Studio Rock, Renata Celidonio.)

Em suma, era um programa que, na medida daquilo que seu suporte técnico, e do que 

o esforço dos integrantes de sua equipe tornava possível, apresentava as principais novidades 

da música, seja local ou internacional. Trabalho que se evidenciava em toda a sua elaboração 

desde a construção do roteiro, até a seleção das notícias que seriam veiculadas e realização 
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das reportagens que seriam apresentadas. Destacando-se por ter como característica principal, 

o fato de priorizar a oportunidade de apresentação e divulgação do trabalho autoral de bandas 

e músicos de Santa Maria e região.

(Último cenário do Studio Rock, feito em conjunto com os alunos do curso de Design da Unifra. Na foto a antiga 

formação da banda Alicerce Liberal.)
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4  DISCUSSÃO E RESULTADO DOS DADOS: O STUDIO ROCK POR 

QUEM O FEZ

Como mencionado previamente o estudo enviou questionários específicos para cada 

um  dos  três  segmentos  que  atuaram   no  programa.  Entre  professores  envolvidos  na 

orientação,  ou  direção,  do  Studio  Rock,  ou  da  TV  Unifra,  cinco  foram contatados  para 

responder  o  questionário,  destes,  quatro  retornaram.  No  segmento  que  abrange  alunos  e 

colaboradores, ex-integrantes da equipe de produção, reportagem e apresentação do programa, 

foram contatadas  vinte  e  duas  pessoas,  entre  as  quais,  quatorze  responderam.  Já  para  os 

músicos, que participaram do programa, foram enviadas setenta e dois solicitações de resposta 

do questionário, que resultaram na obtenção de  trinta retornos.

Do conjunto das entrevistas analisadas, a partir dos questionários retornados, optou-se 

por  construir  o  perfil  do  Programa  Studio  Rock  a  partir  de  três  conteúdos  norteadores: 

Características,  que  engloba  aspectos  positivos  e  negativos  do  programa  apontados  pelos 

grupos entrevistados; Impactos, aborda os reflexos da interação com um programa de TV no 

trabalho das bandas e demais envolvidos; e a relação entre mídia e música, que é ilustrada 

pelas opiniões de cada de cada grupo envolvido sobre como se dava essa relação.

4.1 CARACTERÍSTICAS DO PROGRAMA

Neste  eixo  de  ideias,  busca-se  descobrir  quais  características  do  programa  são 

apontadas  por  professores,  alunos  e  músicos,  ou  seja,  através  da  pontuação  de  aspectos 

positivos  e  negativos  pretende-se  identificar  a  maneira  como  cada  segmento  define  o 

programa.
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A tabela (1) abaixo organiza as ideias resumidamente:

QUESTÕES: Aspectos Negativos Aspectos Positivos Linha Editorial/Definição

PROFESSORES

“Tive um pouco de 

dificuldade de 

comunicação com a 

equipe dos alunos”.

“O tempo para 

montar os  

equipamentos, passar 

som, ajustar tudo e  

finalmente gravar o 

programa”.

“Divulgação da 

cultura local, um 

espaço democrático  

para todos os  

músicos”.

“Focávamos no rock autoral,  

mas outros gêneros também 

podiam entrar as vezes.  

Entravam também notícias  

gerais do mundo da música”.

ALUNOS

“Falta de apoio da 

instituição ao intuito  

do programa, horário 

de gravação e falta  

de equipamentos  

específicos de 

música”.

“Trabalhar em equipe,  

escutar o companheiro 

e lidar com o ser  

humano”.

“A convivência com os 

câmeras, com os 

técnicos do switcher”.

“Perceber que a 

função de cada 

integrante dentro de 

um programa de TV é 

importante”.

“Um programa voltado para 

o público jovem, com um 

estilo mais despojado”.

“Um espaço que não era 

encontrado nas mídias 

tradicionais”.

“Uma grande vitrine da 

música da nossa cidade”.
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MÚSICOS

“Falta de alguns 

equipamentos, como 

caixas de retorno”.

“O som pecava um 

pouco, mixagem 

muito rápida”.

“O horário de 

gravação e o de 

exibição, que 

dificultava a 

participação e a 

audiência algumas 

vezes”.

“A falta de apoio da 

própria Unifra”.

“A triagem do 

programa”.

“Apresentadores  

sintonizados na cena 

local. Técnicos bons 

também”.

“Fácil acesso ao 

material gravado”.

“Oportunidade em 

iguais condições para 

bandas que já são 

consagradas e as que 

estão em formação”.

“Grandes 

apresentadores e  

profissionais de 

qualidade”.

“A qualidade do video 

do material  

disponibilizado”.

“Era um programa bacana 

voltado à cultura pop,  

principalmente à música,  

fonte de informação muito  

interessante para quem está 

ligado no mundo artístico”.

A análise dos dados acima aponta  para uma definição das características do Studio 

Rock, a partir de questões qualitativas, com nível de formalidade técnica específico para cada 

um dos  grupos  analisados.  Quando se  fala  em linha  editorial,  as  citações  mencionadas  e 

conceitos elaborados dizem respeito aos professores e alunos. Já, quando se menciona o termo 

“definição do programa”, o desenvolvimento do texto diz respeito aos músicos, e em alguns 

casos a alunos que estavam no início do curso de jornalismo. 

Com  relação  à  fala  dos  professores  ficou  evidenciado  que  construir  uma  equipe 

harmônica, engajada e com responsabilidade era uma das principais dificuldades e também 

um dos  grandes desafios. O depoimento  da professora Glaíse  Palma,  ex-coordenadora  do 

Studio Rock, sugere que a linha editorial do programa tinha suficiente assunto e pauta para ser 
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trabalhada. Entretanto, as questões relativas a produção do programa, feita por alunos, nem 

sempre  correspondia a um profissionalismo exigido pelo trabalho em televisão.

“A  comunicação  era  fundamental,  pra  saber  se  todos  estavam  cumprindo  sua 

responsabilidade, se as vezes um falhava, todo planejamento vinha por água abaixo. Também 

havia uma questão técnica que dificultava, que era o tempo para montar os equipamentos, 

passar som, ajustar tudo e finalmente gravar o programa.  Era bem trabalhoso todo processo 

pra colocar o programa no ar, desde a produção, por que as vezes era difícil fechar as datas 

(muita gente da música trabalha no horário comercial, que era exatamente o horário em que 

gravávamos o programa), até o som ficar bom, era necessária uma tarde inteira para cada 

programa ser gravado.” (Glaíse Palma, 2012).

Neste sentido, a fala da professora chama a atenção para um fato que tem tanto seu 

lado positivo, quanto negativo. Pois apesar de a produção do programa estar sujeita a falhas 

esporádicas, devido à falta de experiência da equipe de alunos, também existiam dificuldades 

técnicas inerentes a estrutura e condições de realização do programa. Com relação ao horário 

de  gravação,  determinado  pela  coordenação  da  TV  UNIFRA,  não  existiam  muitas 

alternativas.  Mas  é  justamente  diante  de  situações  como  essa,  que  a  armadilha  para  a 

inexperiência pode se tornar uma oportunidade para o esforço.

Dentro do contexto de uma TV-universitária, que também funcionava como “escola” 

para  alunos  dos  cursos  de  Jornalismo  e  Publicidade-e-Propaganda,  os  contratempos  de 

produção  mencionados  pelos  professores  que  ocuparam  cargos  de  coordenação  na  TV 

UNIFRA e no Studio Rock, de certa forma faziam parte do aprendizado. O único fato que 

chamou  mais  atenção  foi  à  dificuldade  de  comunicação  com os  membros  da  equipe  do 

programa, em sua maioria composta por acadêmicos de Jornalismo, apontado por professores 

do curso de Publicidade  que foram coordenadores  do Studio Rock. Dificuldade essa,  que 

considerando a  relevância  atribuída  pelos  professores  que a  mencionaram,  não  chegava  a 

atrapalhar o desenvolvimento do programa, mas que, ao se tratar de cursos de comunicação 

social, merece ser trabalhada.

Ainda que se fale em aspectos positivos e negativos, linha editorial, perigo de erros e 

oportunidades de acertos, o que mais chamava a atenção dos professores era o envolvimento 

de alguns integrantes da equipe e dos músicos convidados com o Studio Rock. Quanto a isso 

a professora Glaíse Palma (2012) destaca que,  “A paixão que muitos integrantes da equipe 

tinha,  a  empolgação,  o  fato  de  fazermos  algo  para  o  jovem,  algo  diferente  do  resto  da 

programação  da  TV Unifra.  O fato  de  conseguirmos  ver  a  repercussão  do  programa nos 

jovens que nos acompanhavam pela TV.”
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Já, os aspectos negativos, apontados por ex-membros da equipe do programa e pelos 

músicos convidados, são em sua maioria, como se observa na tabela, de cunho logístico. É 

inegável o fato de que o estúdio, laboratório, de TV da Unifra tem uma infra-estrutura de 

grande  qualidade,  chegando  a  ser  apontado  como  referência  no  estado.  Suas  instalações 

comportam a produção e  edição  de programas  que poderiam ser  veiculados  em qualquer 

emissora, sem deixar a desejar em termos de qualidade técnica. Mas no caso específico do 

Studio Rock, onde as bandas convidadas gravavam suas músicas em formato de “ao vivo”, 

existia uma demanda por equipamentos que em qualquer outra situação seriam fornecidos por 

quem fez o convite.  Como explica Natália Muller (2012) ex-produtora e apresentadora do 

programa, “Por muitas vezes tivemos falta ou falhas em equipamentos como, cabos, retornos 

e extensões, e isso causava um atraso imenso nas gravações, o que nos levava muitas vezes, à 

exaustão.”

Outra reclamação coincidente entre a equipe do programa e os músicos diz respeito ao 

tempo disponível em estúdio e aos horários de gravação e exibição do programa. Quanto a 

isso o Jornalista e músico Homero Pivotto Júnior (2012) diz, “O horário de gravação e o de 

exibição,  dificultava  a  participação  e  a  audiência  algumas  vezes.”  Com  relação  a  esse 

problema na há uma alternativa viável,  até porque o estúdio de TV da UNIFRA tem uma 

demanda  muito  grande.  Além dos  programas  que  fazem parte  da  grade  fixa  da  TV,  ele 

também é usado para o desenvolvimento de atividades de diversas cadeiras dos cursos de 

Jornalismo  e  Publicidade  e  Propaganda,  bem  como  gravação  de  curtas  metragem, 

documentários e projetos experimentais.

Merece destaque nessa pesquisa, não só a constatação do aprendizado proporcionado 

pelo Studio Rock aos alunos que dele participaram, mas, principalmente a consciência que os 

ex-integrantes da equipe do programa têm desse aprendizado, aqui evidenciada nas palavras 

de Rodrigo Simões, ex-produtor, diretor e apresentador.

“O trabalho em equipe, o compromisso com uma produção semanal.  Tivemos uma 

noção muito mais real do verdadeiro trabalho por trás das câmeras, pois participávamos de 

todas as etapas da produção do programa. Sem dúvidas, foi um ótimo aprendizado sobre o 

preparo  e  o  jogo  de  cintura  que  devemos  ter  para  encararmos  a  profissão  de  jornalista, 

principalmente sobre o cuidado na relação com cada entrevistado.” (Rodrigo Simões, 2012).

A humildade, condição essencial para um aprendizado efetivo, refletida nas palavras 

do ex-apresentador, é uma característica que nos leva a identificação dos aspectos positivos 

do programa destacado pelos músicos. A despeito das críticas mencionadas anteriormente, os 

músicos caracterizaram o programa pela qualidade apresentada por todos os envolvidos na 
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sua elaboração, de apresentadores a funcionários da UNIFRA ligados a parte técnica. Além 

dos comentários elogiosos, tecidos a respeito da ecleticidade de estilos das bandas convidadas 

e do respeito invariável com que artistas iniciantes e experientes no cenário musical de Santa 

Maria eram tratados, outro aspecto citado pela grande maioria dos músicos que participaram 

dessa pesquisa foi  a excelência  da estrutura estética  e  do material,  gravação em DVD da 

participação no programa, disponibilizada para as bandas. Como evidenciado nas palavras de 

Rafael Miranda, ex-integrante da banda “New Trash”.

“A  parte  estética  do  programa  era  bem  planejada,  os  blocos  bem  definidos  e 

executados.  A apresentação  do  programa  sempre  teve  pessoas  competentes  envolvidas,  a 

produção  e  a  técnica  também.  O  mais  legal,  para  as  bandas,  era  pegar  um  material  de 

qualidade no fim das contas.” (Rafael Miranda, 2012).

A definição básica do “Studio Rock” identificada pela pesquisa, que é comum a todos 

os grupos estudados, se traduz nas palavras da ex-repórter, Potira Souto.

“O Studio Rock era um programa musical que possuía uma forte identidade.  Além 

disso,  era  capaz  de  captar  a  essência,  o  estilo  e  todo  o  histórico  que  a  cidade  possui 

relacionado  as  produções  independentes,  contemplando  diversas  faixas  etárias  em  sua 

audiência,  também,  motivando  e  impulsionando  antigas  e  novas  bandas  a  mostrarem seu 

trabalho. Ou seja, retratava e muito bem o cenário de bandas independentes de Santa Maria. 

Bem como,  proporcionava  o  acesso  à  informação  musical  como  um todo,  mostrando  as 

novidades a nível regional e nacional.” (Potira Souto, 2012).

4.2 IMPACTOS

Nesta temática buscou-se focar, através dos depoimentos, a maneira como o programa 

repercutiu para professores, alunos e principalmente músicos. Ou seja, tentou-se registrar as 

formas  como  o  programa  impactou  nos  conhecimentos  dos  professores  e  alunos  e  na 

publicização das bandas.
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A tabela (2) abaixo organiza as ideias resumidamente:

QUESTÕES:
Por que/Como 

beneficiou os músicos

Por que/Como 

beneficiou os alunos

Por que/Como 

beneficiou a TV-

UNIFRA

PROFESSORES

“Desde bandas já  

conhecidas na cidade 

até artistas 

desconhecidos tiveram 

o mesmo espaço”.

“Dávamos um espaço 

que não existia nas  

emissoras de Santa 

Maria”.

“O fato de fazermos 

algo para o jovem, 

diferente do resto da 

programação da TV 

Unifra”.

“O Studio Rock era 

um ótimo exercício  

prático e profissional  

para os alunos, de 

modo que os mesmos 

podiam ter uma ideia  

real da produção de 

um programa 

televisivo e das 

dificuldades do 

mesmo”.

“O fato de 

conseguirmos ver a 

repercussão do 

programa nos jovens 

que nos  

acompanhavam pela 

TV”.
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ALUNOS

“Cd´s foram lançados 

lá. Clipes passaram lá 

pela primeira vez”.

“O fato de o 

programa existir fez  

com que essas bandas 

tivessem mais vontade 

de se organizar, de 

fazer músicas novas,  

de ensaiar, pra 

aparecer bacana na 

TV e divulgar o 

trabalho”.

“Em questão 

profissional,  

experiência em 

produção de 

televisão”.

“Também perdi o  

medo de encarar as  

câmeras”.

“Passar na rua e  

alguém lascar um 

“studio rock”, era 

muito divertido pois  

significava que as  

pessoas estavam 

mesmo assistindo ao 

programa”.

“Sem falar no público 

que era participativo e 

colaborativo, sempre 

enviando sugestões e  

mostrando grande 

feedback nas redes 

sociais”.

MÚSICOS

“A ajuda na 

divulgação do 

trabalho autoral dos  

artistas”.

“Postamos no youtube  

e tivemos bons 

acessos”.

“Fechamento de 

apresentações”.

“Várias visitas ao meu 

blog”.

“Ajudou bastante na 

vendagem dos cds”.

“Vi a evolução do 

programa”.

“Reconhecimento do 

programa por grande 

parte da população 

jovem de Santa 

Maria”.

“Três anos depois da 

gravação tem muita  

gente curtindo e 

compartilhando os 

vídeos nas redes 

sociais”.

“Até mesmo nós da 

banda, que não 

conhecíamos,  

começamos a olhar o 

programa com outros  

olhos”.
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O  conjunto  de  respostas  desta  tabela  aponta  para  as  repercussões  mais  práticas 

proporcionadas pelo programa Studio Rock durante o período em que esteve no ar, na TV 

UNIFRA.  Para  os  professores,  como  a  ex-coordenadora  do  Studio  Rock,  Caroline  Brum 

(2012) existe um consenso a respeito da maneira  como o programa beneficiou as bandas. 

Onde ela destaca a atenção diferenciada que os músicos recebiam do programa.  “De certa 

forma os músicos se tornavam celebridades televisivas, por mais que já tivessem aparecido 

cinco minutos no JÁ, eles tinham cerca de quinze minutos no SR, três vezes mais tempo, 

maior exposição.”

Já para a ex-apresentadora do quadro “Stórias do Rock”, Francieli Fantoni, o programa 

se superava. “Não só no quesito divulgação, mas na questão do fortalecimento de toda uma 

cena na cidade, que até então não era tão valorizada pelos meios tradicionais de comunicação. 

O  Stúdio  Rock  foi  uma  janela  para  novos  talentos  e  uma  vitrine  para  os  já 

consolidados.” (Francieli Fantoni, 2012).

Como se percebe na afirmação de Francieli,  o programa cumpria  seu propósito ao 

passo que dava mais espaço do que os meios de comunicação convencionais, concedendo a 

músicos renomados e novatos o mesmo tratamento e atenção. Enfim incentivava e divulgava 

a produção musical autoral de Santa Maria e região.

Em alguns  casos  o  programa,  além de  cumprir  a  meta  de levar  ao maior  público 

possível o trabalho dos músicos,  abria portas para a carreira de algumas bandas. Segundo 

Nathale Kraetzig (2012) ex-apresentadora do Studio Rock,  “Muitas bandas de Santa Maria 

conseguiram se colocar no cenário local graças ao espaço encontrado no Studio Rock.”

Com  relação  ao  processo  de  aprendizado,  já  mencionado  na  tabela  anterior  (1), 

proporcionado pelo Studio Rock aos alunos, a ex-repórter do programa, Potira Souto (2012) 

faz a seguinte explanação: “Foi possível dimensionar cada etapa do processo de produção 

televisiva. Desde a elaboração da pauta, pesquisa e apuração, reserva de equipamento, contato 

com as fontes, figurino, dinâmica de entrevistas até o momento da edição da matéria.”

Como a tabela  (2)  evidencia,  toda  repercussão que  beneficio  os  músicos  e  alunos 

também foi proveitosa para o programa, e por consequência para a TV UNIFRA em si. O 

feedback do público evidenciou-se pela participação, e interação, dos fãs através de e-mail's, 

redes sociais  e,  até  mesmo,  reconhecimento de alguns dos seus ex-apresentadores  na rua. 

Segundo Marco  Lopez  (2012)  guitarrista  da  banda  “B-Jack”,  “Por  incrível  que  pareça,  a 

repercussão é maior do que fazer uma RBS TV ou uma TV Pampa local.”
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4.3 A RELAÇÃO ENTRE PROGRAMA E MÚSICOS

Nesse tópico o assunto abordado é basicamente a percepção dos envolvidos a respeito 

da relação entre  os músicos,  aqui representados pelos artistas que participaram do Studio 

Rock,  e  mídia,  neste  caso  ex-integrantes  da  equipe  do  programa,  sejam  eles  alunos  ou 

professores. Lembrando que, pela natureza qualitativa do trabalho, se justificam tanto citações 

de natureza técnica, quanto de cunho pessoal, visto que os convidados do Studio Rock são 

leigos  a  respeito  dá pratica  de produção televisiva  e que alguns  dos  alunos,  membros  da 

equipe  do  programa tiveram essa experiência  como primeiro  contato  prático  com o tele-

jornalismo.

A tabela (3) abaixo organiza as ideias resumidamente:

QUESTÕES: A atitude dos músicos A atitude da mídia

PROFESSORES
“Bandas que desmarcavam em 

cima da hora”.

“Acredito que dava certo também 

pela identificação dos apresentadores 

com o conteúdo do programa, eles  

gostavam e sabiam”.

“Estimulava a participação das 

bandas locais”.

ALUNOS

“Mesmo que alguns fossem 

artistas em começo de carreira,  

agiam como se fossem rock 

star's”.

“O pessoal da música tinha bastante 

liberdade pra chegar na gente”.

MÚSICOS

“Algumas bandas não tinham 

respeito tanto com o programa 

quando com as outras bandas 

que estavam esperando na 

fila”.

“Os profissionais eram muito  

prestativos deixando um ambiente  

agradável”.

“Ótimas perguntas; o pessoal nos  

tratou muito bem”.

“A equipe sempre foi muito 

atenciosa, organizada e rápida”.
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As impressões  colhidas  nessa tabela,  baseadas na avaliação direta  da relação entre 

músicos  e  mídia,  pelos  seus  próprios  “protagonistas”,  aponta  para  a  identificação  de  um 

cenário baseado na harmonia e no respeito. Tanto é que, ao mesmo tempo em que não se 

pouparam elogios,  também não se  evitaram críticas.  Atitude  compartilhada  por  ambas  as 

partes.

Da parte dos alunos, o principal elogio tecido sobre os músicos que participaram do 

programa diz respeito ao esforço que algumas bandas faziam pra se manter ativas. Muitos 

músicos foram gravar o programa com equipamento emprestado, pegando carona, pedindo 

ajuda de amigos e até mesmo, em alguns casos “fugindo” do trabalho quando o chefe não 

dava dispensa.

Já  a  maior  crítica  dos  dissidentes  da  equipe  do  Studio  Rock,  direcionada  aos 

convidados do programa foi referente aos problemas causados pelas bandas que muitas vezes 

se atrasavam para a gravação, desmarcavam o compromisso com pouca antecedência, ou até 

mesmo no dia que deveriam se fazer presentes. Esse problema tinha duas possíveis origens, a 

justificável, que compreendia os mais diversos imprevistos que podem acontecer com bandas 

independentes,  e a superficial,  que se originava no ímpeto de estrelismo e ego inflado de 

alguns “artistas”.

No caso da avaliação feita pelos músicos a respeito do Studio Rock, destacam-se como 

aspectos positivos a atitude receptiva e o esforço feito pela equipe para que o programa fosse 

realizado da melhor maneira possível.  Como “ilustra” Paulo Noronha (2012) guitarrista da 

banda  Rinoceronte,  “O  ambiente  de  cordialidade  e  respeito,  que  encontrei  no  programa 

sempre foi ponto alto nas minhas avaliações  em relação ao mesmo.” 

Ao  contrário  do  que  sugerem  as  duas  tabelas  anteriores,  as  críticas,  feitas  pelos 

músicos,  ao  programa,  não  se  limitam  ao  setor  técnico.  Para  alguns,  a  pré-produção  do 

programa  era  desorganizada,  e  a  triagem das  bandas  convidadas,  por  vezes,  parecia  não 

obedecer nenhum critério. Nas palavras de Rafael Miranda (2012) ex-guitarrista e vocalista da 

banda “New Trash”; “A produção, em uma época específica, pecava no quesito planejamento. 

O contato com as bandas era em cima da hora, e às vezes iam bandas ruins demais, talvez 

pelo  desespero  da  produção  em ter  que  colocar  alguém pra  participar.”  Crítica  que  tem 

fundamento na, já mencionada, falta de experiência de alguns membros da equipe.

Analisando  as  falhas  dos  músicos  e  dos  representantes  do  Studio  Rock,  é  que  a 

interdependência da relação entre músicos e mídia se evidencia. O erro de um pode levar ao 

erro  do  outro,  e  isso  pode  desencadear  um circulo  vicioso.  É  claro  que  muitas  vezes,  a 

qualidade da atração apresentada era de total responsabilidade da produção, porém, em outros 
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casos, nas palavras da professora Patrícia Iuva, ex-coordenadora do Studio Rock, “Algumas 

bandas simplesmente desmarcavam em cima da hora, praticamente impediam a gravação, ou 

no mínimo faziam com que os alunos se obrigassem a convidar bandas que não estavam bem 

preparadas.” Bem como, e alguns casos, de fato a falta de organização da equipe do Studio 

Rock, onde contatos e convites feitos às bandas para participarem da gravação do programa 

eram tardios ou mal explicados, refletia na preparação e no desempenho de alguns músicos.
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A pesquisa aqui desenvolvida constatou que a relação entre músicos e mídia, no caso 

do programa Studio Rock e de seus convidados, apesar de envolver pessoas de conhecimento 

primário no que diz respeito às rotinas produtivas que permeiam o funcionamento de um 

programa de televisão, apresentam como principal característica, a harmonia entre ambas as 

partes. Tendo poucas falhas de conduta no que diz respeito ao desenvolvimento do Studio 

Rock, representando a atitude da mídia diante do trabalho dos músicos,  bem como, falhas 

superficiais  na  conduta  dos  convidados do programa,  simbolizando  os  músicos  em geral, 

diante  de  um  meio  de  comunicação  que  nesse  caso  não  abre  espaço  pra  esse  tipo  de 

manifestação cultural com frequência.

Ao  longo  da  análise  dos  questionários  respondidos  pelos  três  grupos  previamente 

mencionados, ficou evidente que a despeito de qualquer dificuldade técnica encontrada pelos 

integrantes da equipe de produção do programa, o seu desenvolvimento não era totalmente 

prejudicado. Houve casos de reprises inconvenientes e de “programas especiais” fora de hora. 

Problemas que eram causados devido à falta de experiência dos alunos, mas que, diante do 

fato de que todos estavam aprendendo a função executada, se configuravam como de ordem 

natural. Pode-se dizer também que, ainda que a permanência do programa Studio Rock na 

grade da TV UNIFRA nunca tenha sido colocada como definitiva, a falta de equipamentos 

que davam suporte a apresentação das bandas era no mínimo, descaso da instituição com um 

de seus programas com maior audiência. Essa culpa atribuída à instituição vem do fato de 

que, se trata de um programa de TV com caráter educativo, onde não existe a possibilidade de 

aquisição de equipamentos através de patrocínio, e também não existem lojas ou fábricas de 

equipamentos de som, que se arriscariam a emprestar equipamentos em troca de um pequeno 

espaço concedido por apoio cultural.

Pode-se dizer basicamente que a maior parte da turbulência que às vezes acontece na 

relação entre músicos e mídia é de caráter logístico ou de falta de diálogo. Ainda que se tenha 

contatado que o objetivo principal do Studio Rock e de seus convidados, nunca tenha deixado 

de ser alcançado, há que se trabalhar o processo através do qual, músicos e mídia atingem 

esse objetivo. Muitas vezes nesse processo o mais importante é, mas que tem muito a dizer, 

como no caso da equipe técnica,  que no caso do programa fazia o máximo possível para 

ajudar tanto a equipe dos alunos quanto os músicos.
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