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Resumo 
 

Este artigo surge a partir da pesquisa realizada na cidade de Curitiba, Estado do Paraná e 
tem como objetivo apontar a existência da cena musical na capital paranaense entre os 
anos de 1996 e 2005. Para isto fez-se uso da metodologia interdisciplinar partindo da 
escuta e fichamento do acervo do programa “Ciclojam” criado por Cyro Ridal em 1996, 
na Rádio e TV Educativa do Paraná – FM 97.1. Esse programa registrou as manifestações 
musicais da cidade no período e possuía uma sessão de entrevistas da qual foram obtidos 
os dados aqui analisados. Para isto no texto definiu-se conceitos, fez-se uma breve 
contextualização sobre o programa de rádio Ciclojam e sua concepção. Como resultado, 
verificou-se a existência da cena musical na capital paranaense, bem como alguns 
apontamentos sobre os comportamentos do circuito musical curitibano entre 1996 e 2005, 
os quais se refletem ainda atualmente.  
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1. INTRODUÇÃO 

A pesquisa surge a partir das primeiras experiências musicais4 realizadas por Paulo 

Macan quando este realiza uma descrição etnográfica do processo de escuta e 

processamento do material do programa de música Ciclojam, da Rádio e TV Educativa 

do Paraná, cidade de Curitiba no estão do Paraná. O estudo visava realizar o fichamento 

dos conteúdos presentes no programa com finalidade não só catalogar mas tentar 

                                                
1 Trabalho apresentado no DT 6 do GP Comunicação, Música e Entretenimento do XVII Encontro dos Grupos de 
Pesquisa em Comunicação, evento componente do 40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
2 Prof. Dr. pesquisador CNPq no Programa de Pós-graduação Mestrado e Doutorado em Música da Universidade 
Federal do Paraná e coordenador do Grupo de Pesquisa em Etnomusicologia da UFPR, email: edwinpitre@gmail.com.  
3 Estudante de Graduação 8º. semestre do Curso de Bacharelado em Música da da Universidade Federal do Paraná e 
membro do Grupo de Pesquisa em Etnomusicologia da UFPR, email: pauloacmacan@gmail.com.  
4 Os aspectos sobre as “Experiências em música” é um conceito abordado pela etnomusicologia no livro de John 
Blacking “Music, Culture, and Experience” (1995) onde afirma que: “o mundo da música é o mundo da experiência 
humana. Em um compositor, por mais pessoal que a consciência da experiência possa ser, ela foi adquirida como 
resultado da vida na sociedade. Ser membro de uma sociedade humana é uma condição essencial para se tornar um ser 
consciente e criar música. Uma pessoa pode criar para o ganho financeiro, para o prazer privado, para o entretenimento, 
ou para acompanhar uma variedade de eventos sociais, e o compositor não necessita expressar a preocupação aberta 
para a condição humana; mas a música do criador não pode escapar ao selo da sociedade que tornou seu criador humano. 
[...] A música é o som organizado humanamente, e sua eficácia e valor, como meio de expressão, depende, em última 
instância, do tipo e qualidade das experiências humanas envolvidas na sua criação e performance”. (p. 51). 
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responder à pergunta, se existia uma cena musical em Curitiba entre os anos de 1996 e 

2005?  

Durantes os ano de 2013 e 2014 Paulo Macan, efetuou estágio no estúdio Gramofone em 

Curitiba no qual realizou a edição do acervo do programa de rádio Ciclojam, dos anos 

1996 a 2005, que era veiculado pela Rádio e TV Educativa, a rede pública de 

comunicação do Estado do Paraná. Durante o processo de digitalização ouviu, sem cortes, 

75 fitas K7, 17 MDs, 6 CDs e assistiu 111 fitas Beta de aproximadamente 90 minutos 

cada.  

O programa ia ao ar na voz de Cyro Ridal, produtor do programa que convidava grupos 

musicais curitibanos de diversos estilos para se apresentarem e participarem de 

entrevistas, que duravam de 20 a 30 minutos, abordando questões em torno do cenário 

musical em Curitiba. Os grupos musicais participantes geralmente respondiam as mesmas 

perguntas para as quais eram dadas respostas divergentes, no entanto um ponto estava 

sempre presente; o de que a cena musical não era articulada na cidade. O acervo do 

Ciclojam, não era suficiente para responder metodologicamente as perguntas, se existia 

mesmo uma cena musical na cidade de Curitiba? Quais eram as características desta cena? 

Como esta se articulava? Se havia alguma identidade “curitibana” presente na música 

produzida na cidade? 

Na pesquisa do acervo, foi constatado que a maioria dos músicos concordam sobre a 

existência de uma cena musical em Curitiba, porém em várias entrevistas haviam 

afirmações de ser “impossível viver apenas de música” na capital paranaense. Segundo 

os músicos presentes registrados no acervo, a relação com o circuito era repleta de 

problemas, tornando o cenário musical da cidade insustentável. Os músicos entrevistados 

reconheciam também que não existia uma identidade musical curitibana. Como as 

informações obtidas a partir dos dados do acervo não eram suficientes para responder aos 

questionamentos foi necessário complementar com uma pesquisa bibliográfica e novas 

entrevistas com profissionais que atuaram como músicos no período em que o programa 

foi levado ao ar e desta maneira foi possível apresentar uma contextualização em torno 

da cena musical de Curitiba.  

A pesquisa contribuiu para um maior entendimento dos movimentos culturais curitibanos, 

focando na produção musical da cidade em um período de transição na história mundial, 
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devido a uma série de mudanças sociais – mudanças na recepção do indivíduo e nos 

paradigmas de mediações culturais -  relacionadas à introdução da internet e à ascensão 

de meios digitais em âmbito global. 

Como metodologia de pesquisa apresentou a natureza de cunho qualitativo a nível 

exploratório, para isto foram realizadas consultas e revisão dos fichamentos do acervo do 

programa Ciclojam, a partir da definição de conceitos – cena musical, identidade musical, 

circuito musical, mediações - e demais estudos semelhantes. Além disto, foram 

entrevistados os profissionais Cyro Ridal e Álvaro Ramos.  

A discussão sobre cena musical aborda áreas da comunicação e da sociologia 

direcionadas à música. Utilizando a visão de Will Straw (1991), o objetivo principal desta 

pesquisa é investigar e definir a existência de uma cena musical na cidade Curitiba entre 

os anos 1996 e 2005. Pesquisar e compreender alguns fatores que interferiam diretamente 

no circuito musical curitibano do período recortado: as vias de informação pelas quais os 

músicos se comunicavam com o público; por quais meios os músicos da época ofereciam 

seus trabalhos, bem como se era possível viver de música na Curitiba dos anos 1990; por 

quais canais de comunicação se relacionavam com o circuito local; os processos de 

mediação na relação dos músicos curitibanos com o público da cidade; a cena musical de 

Curitiba sob o olhar dos músicos e produtores locais que atuaram na época.  

2. Campo teórico 

2.1.1 Cena musical 

Will Straw (1991) é a referência mundialmente aceita no meio acadêmico por organizar 

a ideia de cena musical. Straw procurou nas práticas socioculturais em grandes 

metrópoles, a chave para o entendimento dos significados em torno do consumo de um 

gênero, o rock alternativo. A linha de raciocínio de Straw realiza a diferenciação de 

comunidades musicais, colocadas como sendo “engessadas”, com o aspecto ativo do que 

o autor entende por cena musical. Assim, sem deixar de relacionar com as lógicas de 

circulação regionais, a ideia de cena tenta suprir as relações formadas na propagação da 

música popular massiva em âmbito global. Para o pesquisador, atualmente existem duas 

noções sobre o conceito de cena: uma relacionada às dimensões socioculturais, onde a 

cena se relaciona a constructos como “tribo” e “subcultura”; outra atribuindo à cena uma 
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conexão entre práticas musicais e o espaço geográfico em que estas estão inseridas. 

(JANOTTI JUNIOR, 2012:2).  

Para Straw, a noção de cena ainda precisa ser mais desenvolvida e pode ser amplamente 

desbravada pela intersecção com outras áreas do conhecimento que abranjam a cultura 

urbana de modo mais geral. O autor defende que o conceito cena também se encaixa em 

termos de “cultura pública”, e aparece com o surgimento nas cidades ocidentais, a partir 

do séc. XX. Em entrevista concedida a Jeder Janotti Junior em 2012, Straw coloca 

Penso que cena tem muito a ganhar com um diálogo mais estrito com teorias de 
redes e infraestruturas. Em particular, acho que precisamos dar mais atenção ao 
papel das instituições de nível mais baixo como bares, lojas, locais de criação de 
redes por meio das quais as práticas musicais e as pessoas circulam. A noção de 
“cena” não precisa ter agentes humanos ativos em seu centro; também pode 
referir-se a redes, nodos e trajetórias de circulação (STRAW apud JANOTTI 
JUNIOR, 2012:3). 

As cenas musicais são sistemas destinados a lembrar, movimentar e transformar a 

expressão cultural e a energia social inseridas em um lugar. Neste ponto de vista, a cena 

se dá no tocante à existência de diferentes práticas musicais em um determinado espaço 

geográfico (Idem, p.4)). Segundo Straw este é o ponto de partida para haver uma cena 

musical. O autor indica que para a sustentação e consolidação dessa estrutura, se fazem 

presentes sistemas de articulação, os quais acontecem sob forte influência da globalização 

e de imperativos econômicos, moldando assim as trocas necessárias no âmbito da cena. 

O pesquisador ressalta que as cenas musicais são lócus próprios para a articulação de 

práticas musicais, destacando o espaço urbano, em especial o cosmopolitismo dos 

grandes centros urbanos (STRAW, 1991). Simone Pereira de Sá aponta, em citação a 

Straw, que a cena pode então sugerir:  

1) Congregação de pessoas num lugar; 2) O movimento destas pessoas entre este 
lugar e outro; 3) As ruas onde se dá este movimento; 4) Todos os espaços e 
atividades que rodeiam e nutrem uma preferência cultural particular; 5) O 
fenômeno maior e mais disperso geograficamente do qual este movimento é um 
exemplo local; 6) As redes de atividades microeconômicas que permitem a 
sociabilidade e ligam esta cena à cidade. (STRAW apud SÁ, 2011:152). 

Sá (2011) complementa esta ideia ao traçar algumas características das cenas musicais: 

são ambientes de característica local ou global; lócus marcado pelo compartilhamento de 

referências estético-comportamentais; marcada pelo processamento de um ou mais 

gêneros musicais, podendo ou não gerar um novo; local que aponta para fronteiras 
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móveis, fluídas, metafóricas; possui uma demarcação territorial a partir de circuitos 

urbanos; fortemente influenciada pela dimensão midiática (SÁ, 2011). Adicionando ainda 

os apontamentos de Oliveira (2015), a cena musical é uma comunidade vista como 

marginalizada, e por isso um ambiente de reconhecimento de diferenças negadas em 

outras esferas hegemônicas sociais (BHABHA apud OLIVEIRA, 2015). Para esta autora 

as cenas detém força política moldadas por afetos e formas de perceber o mundo 

(CARDOSO FILHO apud OLIVEIRA, 2015). 

2.1.2 Circuito musical 

Janotti Junior, usando a concepção de Herschmann (2007), mostra que no campo da cena 

musical existem os circuitos, que são espaços físicos onde acontecem shows, venda de 

produtos relacionados à musica, bares, teatros, lojas, pontos de encontro, não 

restringindo-se ao aspecto geográfico, podendo ser também espaços virtuais ou 

momentâneos, como festivais, aparições em críticas de jornal, grupos em redes sociais 

digitais ou eventuais programas. Pereira (2014), aponta que ao circuito não está reservado 

somente a visão física dos lugares onde as práticas musicais acontecem. Apoiada na visão 

de Magnani (2005), e numa abordagem mais voltada à sociabilidade dos sujeitos do que 

ao consumo somente, a autora destaca que o comportamento, modismos, formas de falar, 

indumentária e os costumes em torno de um movimento específico são parte que 

complementam o que se entende por circuito musical. Definindo circuitos também como, 

O exercício de uma prática ou a oferta de determinado serviço por meio de 
estabelecimentos, equipamentos e espaços que não mantêm entre si uma relação 
de contiguidade espacial; ele é reconhecido em seu conjunto pelos usuários 
habituais. A noção de circuito também designa um uso do espaço e dos 
equipamentos urbanos – possibilitando, por conseguinte, o exercício da 
sociabilidade por meio de encontros, comunicação, manejo de códigos – [...] Mas 
ele tem, igualmente, existência objetiva e observável: pode ser identificado, 
descrito e localizado (MAGNANI apud PEREIRA, 2014:4). 

2.1.3 Gênero musical 

A escolha na utilização e organização de determinadas dimensões plásticas na música, 

tais como timbre, modo, escala, ritmo, instrumentação, voz, entre outros, está 

estreitamente ligada com estratégias de produção de sentido presentes na música popular 

massiva. Janotti Junior (2006) sugere que tanto as condições de produção quanto as de 

consumo da música são um fenômeno de linguagem da cultura contemporânea (VÉRON 



	
Intercom	–	Sociedade	Brasileira	de	Estudos	Interdisciplinares	da	Comunicação	
40º	Congresso	Brasileiro	de	Ciências	da	Comunicação	–	Curitiba	-	PR	–	04	a	09/09/2017	

	

 6 

apud JANOTTI JUNIOR, 2006). Para o autor, a configuração da canção, o que se entende 

por gênero musical, e a “performance dos aspectos plásticos da música popular massiva” 

viabilizam uma relação entre “pressupostos semióticos e os estudos culturais em suas 

aplicações às manifestações musicais” (JANOTTI JUNIOR, 2006). 

Tatit (1997), coloca que os gêneros musicais estão construídos no que o autor entende por 

“dicções”, as quais manifestam-se como acentos plásticos, concretos, presentes no molde 

do objeto musical. Usando a música brasileira como referência, o autor coloca três 

atributos que formam as dicções: tematização, relacionado à regularidade rítmica; 

passionalização, voltada ao aspecto melódico; figurativização, direcionando-se à voz 

presente na música. Como por exemplo, temos conhecimento de que um blues é um blues 

e de que um samba é um samba porque em cada um desses gêneros, são ressaltadas 

determinadas dicções que os caracterizam e os diferenciam (TATIT, apud JANOTTI 

JUNIOR, 2006). Janotti Junior (2006) complementa que “o gênero musical é definido, 

assim, por elementos textuais, sociológicos e ideológicos”. O pesquisador aponta também 

a forte relação entre a performance do intérprete com a audiência, e que isto, junto à dança 

como “corporificação da música” estão atribuídos e classificados no que se entende por 

gênero musical (JANOTTI JUNIOR, 2006). 

Para Shuker (1999), a ideia de gênero musical, muitas vezes sobreposta ao conceito de 

estilo musical, está atrelada à necessidade de categorização e organização dos produtos 

musicais. Gêneros e subgêneros são utilizados para a identificação de fãs com 

determinados artistas, os quais, em uma via de mão dupla, buscam associar-se a 

determinado estilo (ou gênero) para alcançar o público-alvo de seus trabalhos. O autor 

cita que “a abordagem usual para definir gênero musical é ‘seguir as distinções feitas pela 

indústria fonográfica, as quais, por sua vez, refletem tanto a história musical como as 

categorias de marketing’” (FRITH apud SHUKER, 1999). Em uma análise mais social 

do que representa os formantes plásticos da expressão musical, Janotti Junior (2005), 

explica que os gêneros, além de tratarem de mecanismos de classificação que delimitam 

a produção de sentido, demarcam aspectos ideológicos.  

Segundo Estivalet (2017), a definição de gênero musical compartilha a mesma visão da 

etnomusicologia, em que o material musical é inseparável do contexto em que se 

encontra, sendo assim uma construção social aceita a partir do meio em que está inserido. 



	
Intercom	–	Sociedade	Brasileira	de	Estudos	Interdisciplinares	da	Comunicação	
40º	Congresso	Brasileiro	de	Ciências	da	Comunicação	–	Curitiba	-	PR	–	04	a	09/09/2017	

	

 7 

Em reforço a esta ideia, Franco Fabbri explica que gênero é um composto de 

acontecimentos musicais direcionados por normas socioculturais e expectativas que se 

desenrolam em convenções técnicas, semióticas, comerciais e comportamentais 

(FABBRI, apud ESTIVALET, 2017). Pode-se concluir então que, a partir da forma como 

soa determinada música, esta pode comunicar diversos aspectos culturais, regionalismos 

e identidades, classificando-se em determinado gênero não somente por meio dos 

próprios formantes plásticos, mas também da carga social em torno de sua produção.  

2.1.4 Identidade musical 

Pitre-Vásquez (2008) explica que existem elementos identitários musicais que codificam 

um gênero musical e constituem, dessa forma, a identidade do gênero em si. Tais 

elementos identitários são: o ritmo, a melodia, a harmonia, a instrumentação, o andamento 

e a lírica. Seguindo neste pensamento, o autor complementa que as relações no território 

e nos comportamentos são fortalecidas pelos elementos identitários musicais (PITRE-

VÁSQUEZ, 2008:15). Foi observado que no âmbito das cenas musicais, principal alvo 

deste estudo, faz-se necessário entender como tais elementos podem ser contribuintes na 

formação de uma identidade cultural e em sua relação com um território urbano e com a 

população ali presente.   

Se faz necessário ressaltar que identidade cultural não se trata de um fenômeno fixo, mas 

sim, um processo constante de construção e desconstrução, de fluxos e refluxo 

interculturais. Por seguinte, a experiência musical, como um dos fatores de construção de 

identidade, é melhor compreendida se aceita como um “self-in-process”, um “ser” em 

processo, numa tradução mais ou menos precisa do termo. Música e identidade, podem 

ser analisadas como uma relação do coletivo influenciando no individual e também, no 

caminho inverso, o individual influenciando no coletivo. Dessa forma, por oferecer tão 

intensamente um senso do subjetivo imerso ao social, a música se mostra como uma chave 

ao processo de identidade (FRITH, 1996). Junto a este raciocínio, Kathryn Woodward e 

Stuart Hall, ao analisarem as identidades culturais, fomentam o argumento de que estas 

são fluídas e estão sempre em transformação, ressaltando o carácter variável dos 

acontecimentos históricos e suas implicações, isto é, à medida que sociedade muda, novas 

heranças continuam a ser deixadas e criam um ritmo permanente ao processo líquido da 

identidade (WOODWARD, 2007). 
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Para Shuker (1999), existe uma relação estreita entre a identidade e o consumo de música, 

como coloca  

A música popular é um dos aspectos da tentativa de definir a identidade nos níveis 
pessoal, comunitário e nacional. Assim, música popular expressa a identidade 
pessoal a partir do consumo musical, que indica um determinado capital cultural, 
especialmente nas subculturas; a identidade comunitária funda-se na ideia de sons 
locais e cenários; e a identidade nacional, por meio de políticas culturais (por 
exemplo, cotas) planejadas para fomentar a produção musical local, e a 
associação entre gêneros específicos e cenários nacionais (SHUKER, 1999). 

Desta forma, pode-se dizer que o consumo de música popular massiva, ao agir na 

apropriação de capital cultural, é via de expressão da identidade. Entende-se também que, 

por a identidade estar significativamente aliada ao consumo de cultura, pode-se inclusive 

ser influenciada por um gênero em questão, o qual opera na possibilidade de separar ou 

unir os indivíduos à determinada cultura. Shuker utiliza o exemplo do rock’n’roll dos 

anos 1950 em que, mesmo sendo inquestionavelmente um elemento de expansão 

tecnológica na indústria cultural, foi utilizado pela geração da época como modo de 

distanciar-se de uma “cultura nacional” (LAING apud SHUKER, 1999, p.164).   

2.2 Música autoral, alternativa e independente  

A produção musical em Curitiba, entre os anos de 1996 e 2005 pode ser separada em dois 

aspectos: o primeiro relacionado a música autoral, que é composta, executada por artistas 

locais; o segundo relacionado aos artistas cover, que apresentam-se como intérpretes da 

música produzida por artistas nacional ou internacionalmente conhecidos e difundidos 

pela grande mídia. Shuker (1999) explica que “o exemplo extremo de banda cover é 

aquela que não usa apenas uma banda de renome como base, mas realmente a copia, 

apresentando- se como um simulacro da original”. O cenário musical da capital 

paranaense, nesta época estipulada, está fortemente relacionado a esta dicotomia cover e 

autoral. Tal divisão gera um debate intenso principalmente ao se comparar a fatia de 

mercado, ou market share, de cada uma destas sessões, visto que havia a notável 

preferência do circuito de entretenimento curitibano pelos artistas cover. Esta preferência 

do mercado moldava significativamente a atuação dos grupos musicais na cidade, 

conforme veremos em outras sessões deste estudo.  

Autoral ou Cover, a música analisada se insere no contexto independente, ou seja, 

daqueles artistas que não estão submetidos à subordinação com as grandes gravadoras, as 
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chamadas majors. Dessa forma. existem quatro níveis de artistas independentes: o artista 

autônomo, que arca com 100% das responsabilidades e custos acerca de sua produção; 

associações cooperativas, onde acontece uma parceria de tarefas produtivas; a própria 

indústria denominada independente, onde o artista se relaciona com produtoras e 

gravadoras que possuem selos independentes; artistas financiados por subsídios 

governamentais, amparados por leis de incentivo à cultura que custeiam todo o processo 

de pré-produção, gravação, divulgação e circulação do material sonoro, como shows e 

demais produtos (MONTEIRO, 2008:38). 

Ainda neste contexto, na noção do que é independente, enquadram-se as gravadoras 

portadoras de pequenos selos de gravação e que têm autonomia nos processos de 

produção, criação e contratação de músicos. Para estas gravadoras é atribuída a noção de 

flexibilidade e inovação na produção musical, sendo inclusive, associadas ao surgimento 

de novos gêneros. Há ainda a visão da música independente como estilo musical, que está 

ligada à noção da música alternativa. A denominação “independente” pode estar 

associada a um conjunto de valores musicais, em destaque para a autenticidade, ou ainda 

“considerada uma música crua e imediata, enquanto a música “industrializada” é vista 

como uma música produzida” (SHUKER, 1999:172).  

Junto a isto, há também os artistas proeminentes do cenário independente que migram 

para as majors e aqueles que impõe uma atitude de resistência com os padrões da indústria 

cultural. A produção destes artistas que buscam tal resistência é denominada música 

alternativa e tem raízes nos subgêneros do rock dos anos 1960. Sendo assim, a música 

alternativa é vista como menos comercial e menos influenciada por tendências, buscando 

autenticidade e revelando um carácter inflexível no intuito de, no caso do rock alternativo, 

buscar sentido na expressão em vez de um produto vendável. Fato contrastante é que, 

mesmo a ideia de rejeição ao mercado fonográfico, foi incorporada pela grande indústria, 

como nos mostra Shuker, 

A música alternativa logo tornou-se uma categoria mercadológica. Na década de 
1990, os principais distribuidores varejistas de discos dispõem de uma seção 
dedicada aos “alternativos”. Originalmente, o termo foi usado no final dos anos 
de 1960 para se referir ao underground britânico e norte-americano ou aos adeptos 
da contracultura [...]. O rótulo alternativo aplicou-se posteriormente às bandas 
grunge surgidas no final da década de 1980 e início dos anos de 1990 e aos 
remanescentes da contracultura (SHUKER, 1999:241).  
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2.3 Panorama da indústria fonográfica brasileira  

Segundo Subtil (2008), o termo “indústria cultural” é uma criação dos teóricos 

Horkheimer e Adorno, da escola de Frankfurt. Para estes autores, o termo refere-se a 

industrialização que molda a produção artística num contexto de relações capitalistas de 

produção com a única finalidade de esta ser distribuída no mercado e consumida como 

qualquer outro bem comercializável. Desta forma, cada obra de arte passa por um 

nivelamento que padroniza e ajusta aos valores de comercialização. A esta instituição, os 

autores criticam: “A civilização atual a tudo confere um ar de semelhança. Filmes, rádio 

e semanários constituem um sistema. Cada setor se harmoniza e todos se harmonizam 

entre si” (HORKHEIMER; ADORNO, apud SUBTIL, 2008:289). No contexto desta 

pesquisa, será abordada a indústria fonográfica, a qual entende-se como uma subdivisão 

da indústria cultural direcionada ao comércio de música gravada. 

Eduardo Vicente (2006), aponta três momentos chave na relação entre a produção da cena 

independente brasileira e a indústria fonográfica: as décadas de 1970 e 1980, fortemente 

marcadas por crises econômicas e palco da emergência da produção independente no país; 

a década de 1990, também marcada por uma crise econômica, intensamente influenciada 

pelas novas tecnologias digitais e pela ascensão da internet e início das estratégias de 

terceirização utilizada pelas grandes gravadoras; a década de 2000 pela inédita articulação 

de uma cena independente, com atuação autônoma e presente atuação dos meios de 

comunicação digitais. Antes de discorrer dobre cada um desses momentos, para assim 

fomentar a discussão acerca dos anos 1990 e 2000, onde se insere o contexto desta 

pesquisa, é necessário fazer uma breve contextualização acerca da indústria fonográfica 

no Brasil.  

2.3.1 Contextualização da indústria fonográfica no Brasil 

A indústria fonográfica brasileira tem início no começo do séc. XX e é derivada da 

indústria americana. Se constitui por uma rede de produção e distribuição de música 

gravada onde a atividade que mais gerava renda era a venda de discos. A primeira música 

gravada no Brasil foi o lundu intitulado “Isto é bom”, de Bahiano em 1902. Nesta época 

o equipamento usado para se ouvir música era o fonógrafo, que foi difundido por 

Frederico Figner, proprietário da loja de discos Casa Edison no Rio de Janeiro, a qual 

além de vender discos, também os gravava em seu estúdio. Em 1911 o volume de vendas 
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da Casa Edison chegou a 840 mil discos. O mercado fonográfico entrou em grande 

expansão neste período, possibilitando a popularização dos gramofones e a entrada de 

iniciativa estrangeira no Brasil (DELMIRO, 2001:3).  

Delmiro (2001) explica que na década de 1910, atraídas pela quantia milionária gerada 

pelo mercado fonográfico, algumas empresas se estabelecem em território brasileiro. 

Neste momento, o empresário Frederico Figner, dono da Casa Edison, por meio de uma 

aliança com a alemã Odeon, passa a prensar discos no Brasil. Em 1917 mais precisamente, 

surge a primeira iniciativa para reconhecer direitos autorais. A indústria fonográfica passa 

a ser regulamentada com a fundação da Sociedade Brasileira de Autores Teatrais (SBAT), 

que recolhia o chamado “pequeno direito autoral”, referente às composições musicais. Na 

década seguinte, surgem os primeiros aparatos elétricos para a reprodução de música, 

produzidos pela Victor Talking Machine, uma empresa norte-americana.  

As décadas que seguem são palco da ascensão do mercado de música gravada, surge em 

1938 a Associação Brasileira de Compositores e Editores, em 1942 a União Brasileira de 

Compositores (UBS), em 1948 a tecnologia dos discos avança para o que chamavam de 

“discos inquebráveis” e principalmente, neste mesmo ano, despontam-se as primeiras 

gravadoras independentes. Temporalmente não muito distante, em 1957, um fato curioso 

é que no contexto mundial, haviam mais singles de sucesso oriundos de gravadoras 

independentes do que títulos provenientes das majors. Na década de 1960, ainda quarenta 

vezes menor do que o mercado americano, o Brasil ganha uma lei de incentivo fiscal, que 

abatia do ICM (imposto sobre circulação de mercadorias) das empresas uma quantia para 

projetar produções locais sob o selo “Disco é Cultura”. Para Delmiro (2001), no Brasil, o 

controle dos canais da distribuição se mostrou tão importante quanto à própria produção 

musical.  

2.3.2 Indústria fonográfica nas décadas de 1970 e 1980 

Vicente (2006), aponta que as décadas de 1970 e 1980 são marcadas pela ativa atuação 

das majors, que são gravadoras transnacionais que operam na difusão massiva de poucos 

artistas, usando a estratégia de combinação entre áudio e vídeo apoiada no broadcasting 

(radiodifusão, ou mass media) que é um modelo de comunicação no esquema “um para 

todos”, onde um único emissor envia mensagens para uma larga audiência (os principais 

meios de comunicação neste esquema são o rádio e a televisão). Tal forma de atuação, 
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gera a cultura dos hits e blockbusters, que são poucos produtos midiáticos, porém 

amplamente divulgados, como veremos à frente (ANDERSON, 2006).  No Brasil, ao 

período que se segue em questão, haviam algumas gravadoras majors em destaque: 

Universal, francesa; Warner, americana; Sony/BMG, japonesa e alemã; EMI, inglesa; 

Som Livre, brasileira. Junto a estas gravadoras existiam as empresas de atuação local, em 

segmentos específicos que trabalhavam principalmente com a prospecção de artistas e 

nichos, denominadas “indies”, ou “independentes” (VICENTE, 2006).  

O autor descreve que entre 1966 e 1979 a produção de discos no Brasil decuplicou, 

principalmente pela indústria fortemente favorecida por meio da lei de incentivo fiscal 

“Disco é Cultura”. Ao final dos anos 1970, por conta da inflação, as majors 

racionalizaram a atuação, reduzindo elencos, aumentando a seletividade e, assim, 

marginalizando artistas menos instruídos na lógica mercadológica. Dessa forma, a cena 

independente utiliza o cenário de crise como combustível para resistência cultural e 

política, tornando-se também a única via de acesso ao mercado. Nesses termos, surge um 

contraste de ideias sobre o que é ser independente, a visão da produção independente 

como sendo contra os valores de mercado e negação do termo “independente” como 

qualidade musical, sendo assim apenas uma característica ou opção. A isto, o pesquisador 

coloca que,  

Seria difícil não interpretar o surgimento da cena independente também como 
resultado da interiorização da racionalidade da indústria por parte dos artistas. 
São vários os argumentos a reforçar essa tese. [...] Além disso, a atuação bem 
sucedida dentro do mercado independente parecia implicar num alto grau de 
compreensão dos aspectos envolvidos na produção e comercialização do disco. 
[...] Outro fator a ser considerado é o de que nomes de maior destaque da cena 
independente, como Boca Livre e Oswaldo Montenegro, entre outros, aceitaram 
rapidamente os convites feitos por grandes gravadoras para integrar seus elencos 
(VICENTE, 2006). 

Assim, a cena independente assumia o papel de encontrar artistas e novos nichos para as 

majors. Porém, ainda insatisfeitos com a produção musical das grandes gravadoras, um 

público altamente intelectualizado, com baixo poder aquisitivo, predominantemente 

formado por estudantes, estimula a criação de um espaço para promover artistas fora da 

ordem mercadológica. Nesses termos, no final de 1979, por criação de Wilson Souto Jr. 

surge o teatro Lira, que mais tarde assumiria como gráfica e adquiriria um selo 

fonográfico. Fato contrastante e curioso é que, em 1982, o idealizador do Lira assumiria 
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o cargo de diretor artístico na major Continental e, mais tarde em 1994, ao incorporar a 

Continental à Warner, assumiria o cargo de presidente.  

Ao que se indica, os anos 1980 foram marcados pela falta de visão comercial dos músicos 

independentes, junto à dificuldade de distribuição e divulgação aliados ao boicote das 

grandes companhias. Outros fatores prejudicaram a ascensão da cena independente, ao 

que se pode citar: a precariedade da economia mundial como um todo, o que atingiu o 

Brasil de modo significativo principalmente ao fim da ditadura militar, em que 

predominava a inflação e instabilidade; o atraso tecnológico em comparação com o resto 

do mundo, visto que não se produzia tecnologias de áudio na indústria brasileira; 

constantes mudanças econômicas em âmbito nacional; problemas com o fornecimento de 

matéria-prima para desenvolvimento de tecnologias (VICENTE, 2006). 

2.3.3 Indústria fonográfica nos anos 1990  

Na década de 1990 existiu um reforço na ideia de profissionalização dos músicos e 

produtores independentes. Fato é que vários dos proprietários e técnicos de estúdios 

menores eram ex-técnicos de grandes gravadoras. Ao que tudo indica, após a crise no 

final dos anos 1980, houve uma mudança na relação entre as grandes gravadoras e o 

cenário independente, como coloca João Paulo Bandeira de Mello, então diretor da EMI: 

“um dos pontos positivos da crise foi a aproximação entre majors e indies”. Vários 

empresários independentes tinham a perspectiva de formas artistas para as grandes 

gravadoras, o que acabou tornando a produção indie a única via de acesso ao catálogo das 

majors. Neste contexto, o músico e produtor musical Almir Chediak aponta que “o 

importante para o músico era não parecer independente” (VICENTE, 2006). 

Nesta mesma época, no contexto da globalização emergente, houve uma valorização da 

expressão musical das periferias, o que resultou na ascensão da cena rap, por exemplo. 

Vicente (2006) nota a presença do que define por circuitos autônomos de produção 

musical, os quais eram de carácter local, mas frequentemente estabelecidos sob 

referenciais internacionais populares. A partir daí, parte significativa da produção musical 

brasileira desta década é proveniente. O autor explica que na década anterior, o rock era 

predominante, os artistas eram em sua maioria brancos, de classe média, com ampla 

aparição midiática das cenas musicais do Sul, Sudeste e Centro-oeste. De 1990 em diante, 



	
Intercom	–	Sociedade	Brasileira	de	Estudos	Interdisciplinares	da	Comunicação	
40º	Congresso	Brasileiro	de	Ciências	da	Comunicação	–	Curitiba	-	PR	–	04	a	09/09/2017	

	

 14 

houve a ascensão das periferias urbanas, dos movimentos musicais do Nordeste, da 

música negra e dos questionamentos sociais.   

No âmbito econômico, os anos 1990 estiveram dentro de uma relativa estabilidade, 

principalmente em reação ao plano Cruzado (1986) e ao plano Real (1994). Delmiro 

(2001), aponta que a partir do plano Cruzado, a indústria fonográfica obteve uma curva 

ascendente de crescimento na venda de discos, que perdurou até 1998, onde ultrapassou 

105 milhões de Reais. A redução de custos oferecida pela implementação de tecnologias 

digitais impulsionou significativamente a produção independente. Neste contexto, o 

surgimento de estúdios menores foi facilitado pelas estratégias de terceirização adotadas 

pelas majors, fato é que muitas delas fecharam seus próprios estúdios, já que não 

compensava manter o funcionamento destes espaços sendo que havia a oferta do mesmo 

serviço muito mais em conta por parte dos estúdios independentes. A isto Brian Butler, 

da Excelente Discos afirmava em 1996: “todo processo de confecção é feito por empresas 

parceiras, somos só um escritório” (VICENTE, 2006). 

2.3.4 Indústria fonográfica nos anos 2000 

Delmiro (2001), indica que o séc. XX terminou sob o “estigma da globalização da 

economia”, marcado pela fusão de empresas que constituíram grandes conglomerados de 

mídia. Junto a isto, Vicente (2006) aponta novamente a presença da crise econômica, 

aliada à desvalorização cambial após 1998. Mesmo neste cenário desanimador, o 

principal vilão da indústria fonográfica nos anos 2000 foi, sem dúvida, a pirataria. Em 

2005, apenas no Brasil, mais de 1 bilhão de downloads ilegais foram registrados. Ao que 

Delmiro (2001) já reforçava naquela época, “a questão de maior relevância em relação às 

gravadoras seria empreender em meio ao cenário de democratização dos meios de 

produção e divulgação na internet e lidar com os prejuízos causados pelas trocas ilegais”.  

A possibilidade de distribuição de música via rede gerou diversas mudanças no mercado, 

o que serviu de base para a Teoria da Cauda Longa, do então diretor da revista Wired, 

Chris Anderson. No mercado fonográfico, apesar da imensidão de gêneros e produções, 

apenas uma pequena porcentagem das músicas se destacam nas vendas. A estas poucas 

músicas, porém muito rentáveis, o autor denomina “hit”. A teoria de Anderson destaca 

algumas forças capazes de nivelar as produções de nicho com as produções hit. Em suma, 

a Cauda Longa se baseia nos efeitos de três forças emergentes no final do séc. XX: a 
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democratização das ferramentas de produção; a redução dos custos de consumo por efeito 

da força anterior; a fácil ligação entre oferta e demanda. 

 
Figura 1: Este gráfico da Cauda Longa, referente a venda de trilhas, mostra que mesmo as faixas 

com a popularidade mais baixa apresentam pelo menos um download por mês. 
 

O autor destaca que as principais consequências destas três forças são: (1) o aumento 

desproporcionalmente maior da taxa de nichos em comparação com os hits; (2) a 

possibilidade das lojas oferecem uma variedade muito maior de produtos, diminuindo o 

custo para atingir nichos específicos; (3) o desenvolvimento de filtros, classificações e 

recomendações para “empurrar a demanda” presente ao longo da cauda; (4) uma relativa 

perda de interesse por parte do público em relação aos hits e o aumento da demanda por 

nichos; (5) a soma do mercado dos nichos equipara-se à soma do mercado dos hits; (6) 

menor influência dos gargalos de distribuição convencionais, que favorecem os hits e 

consequente “achatamento” na curva do gráfico, o que representa uma maior facilidade e 

até mesmo maior liberdade do consumidor em encontrar o que deseja sem ser 

influenciado diretamente pela escassez de oferta nos sistemas convencionais.  

2.5.1 Origem e propósito do Ciclojam 

O Ciclojam foi um programa de rádio e televisão idealizado pelo produtor Cyro Ridal na 

cidade de Curitiba ao fim da década de 1980 e início dos anos 1990. Segundo a jornalista 

Juliana Fontoura, responsável pela redação do material relacionado ao acervo do 

Ciclojam, em meados da década de 1990, “Curitiba era uma cidade autofágica, que 

engolia bandas de rock e aglomerações musicais de outros gêneros como quem morre de 

fome”. De acordo com Cyro, ao invés do cenário musical da capital paranaense exibir a 

própria produção ao mundo, a escondia ou, no máximo, expunha-a num “bar 

empoeirado”. Segundo o produtor, nesta época, os grupos musicais que venciam a 
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“barreira da garagem ou da sala de estar não iam além do ouvido das pessoas que muitas 

vezes franziam a testa para tudo o que era produzido em Curitiba”.  

Neste contexto e, dado à sua imersão no submundo da cultura curitibana, Cyro Ridal 

motivou-se a contribuir para tirar artistas talentosos do anonimato. Em 1989, o produtor 

já gravava alguns músicos em projetos como o “Músicos do Paraná” na Secretaria da 

Cultura e o “Concertos para juventude”, no Teatro Guairinha. Nesta época, Ridal 

percebeu que havia a necessidade de registrar a produção musical da cidade, pois “não 

havia espaço”, ao que comenta, 

Eu saía na noite e via várias bandas potenciais tocando, mas me incomodava o 
fato de não ter espaço para elas. Foi aí que eu resolvi me aproximar da Rádio 
Estatal do Paraná, e começar a produzir programas que tocassem música de 
vanguarda, que mostrassem o trabalho de bandas independentes e que dessem 
projeção a elas (ACERVO CICLOJAM, 2014, p.11).   

 Ainda nesta época, Cyro trabalhou como assessor de comunicação na Faculdade 

de Artes do Paraná (FAP), onde criou um programa de rádio chamado “Ciclorama” para 

destacar as atividades da instituição. Ao Ciclorama, o produtor inseriu um quadro 

chamado “Ciclo JAM”, (“Ciclo” da palavra ciclorama combinado com JAM da sigla jazz 

after midnight), com o objetivo de gravar músicos locais da maneira mais espontânea 

possível. Juliana Fontoura conta que “como na FAP não havia estrutura para gravar as 

sessões do Ciclojam, Cyro decidiu articular um espaço na 801 Discos para as gravações”. 

O produtor explica que o programa surge com maior força entre 1994 e 1995, a partir da 

necessidade de colocar os músicos em veículos de comunicação de massa.  

2.5.2 Ciclojam mass media  

Em 1996, segundo Juliana Fontoura, o Ciclojam se desvinculou do programa Ciclorama, 

tornando-se independente e sendo apresentado na Rádio Educativa, a rede estatal do 

Paraná, onde além da música, veiculava trechos de entrevistas com os integrantes do 

grupos musicais curitibanos. Cyro conta que o mais importante, para ele, era o registro e 

não a qualidade deste, já que o custeio de toda a produção era responsabilidade dele e não 

havia patrocínio para a produção do programa. O produtor explica que registrava os 

músicos “sem condição alguma, totalmente ‘roots’, quatro ou cinco canais sem 

tratamento”. Ridal atribui a dificuldade de registro à falta de tecnologia disponível na 

década 1990 e ao alto custo da produção de mídia com qualidade profissional.  A primeira 
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edição desta nova fase se dá com a participação do pianista Marcelo Torrone, que ressalta 

a importância da iniciativa, 

O que acontecia na 801 Discos era equivalente às Peel Sessions que aconteceram 
na Inglaterra. O Ciclojam conseguiu registrar um momento na cidade de forma 
independente e com muita vontade. Hoje temos como resultado um material 
verdadeiro, eclético e valiosíssimo para toda a cena musical [...]. Ali nada era fake 
ou maquiado, era a coisa como ela era mesmo (ACERVO CICLOJAM, 2014:19).   

Com o programa de rádio já consolidado pela Rádio Educativa, Cyro Ridal começou a 

buscar meios para registrar as bandas num formato para televisão. O produtor teve a ideia 

de fazer os registros da forma mais espontânea possível, dando continuidade ao processo 

já iniciado no rádio, entrevistando os artistas e transmitindo uma “linguagem visual 

caótica e não linear, com câmeras soltas que combinavam planos abertos e fechados de 

maneira dinâmica”, conforme cita a jornalista Juliana Fontoura. Com isso em mente, o 

produtor conseguiu um espaço na TV Educativa para veicular o Ciclojam em seu novo 

formato, desta vez, ainda que de forma reduzida, com uma equipe de cinegrafistas para 

lhe dar o suporte técnico na produção dos registros.  

O Ciclojam para televisão, a partir de 1999, foi registrado no Teatro Paiol, que foi cedido 

duas vezes por mês gratuitamente pela Fundação Cultural de Curitiba. O horário era 

reduzido, das 19:00 às 22:30 para gravar três grupos musicais, mais entrevistas. Como 

não havia espaço para erros ou ensaios, tudo era feito “na correria”, o que se mostrou 

como um ponto favorável ao programa, pois desta forma, os músicos eram registrados 

em sua essência e espontaneidade, ao que comenta o técnico de som Beto Japa, 

É um projeto ousado porque consiste em uma gravação ao vivo, sem edição, sem 
pós-produção de áudio, do tipo ‘gravou, está pronto’ [...]. Conheci artistas 
maravilhosos, com trabalhos de muita qualidade. Alguns destes só não tiveram 
uma maior projeção porque barravam no quesito profissionalismo. Na parte do 
programa que era dedicada a entrevistas, sempre havia muitas queixas com 
relação à cena musical curitibana. A carência de uma produção técnica e 
executiva era quase unânime. Pensar o artista como um produto muito sério é um 
problema até hoje. Enfim, o Ciclojam escreve seu nome na história e deixa o 
legado de um registro importantíssimo para a nossa cultura (ACERVO 
CICLOJAM, 2014:14).    

Em 2003, o programa recebeu apoio financeiro da Fundação Cultural de Curitiba, 

utilizando um projeto cultural para captar os recursos da lei de incentivo à cultura. A partir 

desta época o Ciclojam passou a contar com uma maior qualidade técnica de produção. 

Em 2005, ainda pela lei de incentivo, o programa passa a ser gravado no TUCA, o Teatro 
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da Universidade Católica (PUC-PR). Nesta fase, Cyro dá preferência por novos gêneros 

da cena musical curitibana, com um formato televisivo diferente, fugindo da 

predominância do rock, porém mantendo a essência construída em torno da identidade já 

consolidada. As bandas ainda tocavam para o teatro vazio e não havia a figura do 

apresentador. A isso, o produtor complementa, 

Eu não permitia ninguém dentro do teatro a não ser a banda e a equipe técnica 
[...]. Muitas pessoas reclamavam de pagar quatro ou cinco “pilas” para entrar num 
“boteco” e assistir as bandas. Dentro do teatro o público não teria o privilégio de 
assisti-las. Se gostassem de determinada banda no Ciclojam na televisão, teriam 
que pagar para vê-las ao vivo. Essa era a ideia do Ciclojam da TV. Despertar o 
interesse das pessoas pela música local (ACERVO CICLOJAM, 2014:45).    

2.5.3 Ciclojam e a cena musical curitibana 

Numa época em que o acesso à internet era limitado, com a predominância do modelo de 

comunicação por radiodifusão, o Ciclojam funcionava como uma vitrine para as bandas 

curitibanas. Em entrevista para este estudo, Cyro conta que, fora a televisão e o rádio, as 

bandas faziam cartazes para colar no espaço urbano como forma de divulgação. Os 

músicos “tinham que bater de porta em porta, pedir para as rádios tocarem suas músicas, 

mas parecia que havia um certo preconceito com música curitibana”. Em resposta a este 

comportamento, a grande maioria dos grupos selecionados por Cyro para participar das 

edições, eram de músicos independentes que produziam música autoral. A isto, o produtor 

complementa que, para tocar no Ciclojam, interessava mais o que os artistas pensavam, 

não somente o som que produziam.  

Junto à forte presença de bandas cover na cidade e, apesar da predominância de estilos 

como o rock, o hardcore e o punk rock, não havia um gênero bem definido que 

representasse uma identidade curitibana. As edições retratam a manifestação de vários 

estilos, como música eletrônica, indie, word music, MPB, blues, folk, soul music, etc. 

Alguns grupos buscavam mais influência na literatura do que propriamente em gêneros 

musicais. Muitas bandas compunham em inglês. Durante a escuta do acervo, nota-se 

repetidas vezes, de acordo com os próprios músicos, o interesse em usar a língua inglesa 

como “opção estética”. Em relação aos gêneros presentes na cena curitibana, Cyro 

comenta: “haviam várias vertentes e eu nunca ia em cima de uma só, como eram limitadas 

minhas vagas, eu precisava mostrar o panorama o mais aberto possível”.  
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Na sessão de entrevistas, muitas opiniões se destacavam acerca do cenário musical em 

Curitiba. Em geral, apesar de muitas bandas se contradizerem, havia uma postura 

intensamente crítica com relação à música produzida na capital paranaense. Havia, 

certamente, muito mais críticas do que elogios. Os grupos citavam o “amadorismo 

generalizado” da cena curitibana; as “rixas entre bandas”; “falta de aparelhagem 

profissional nos bares”; “cachês baixos”; “isolamento” da cidade em relação ao resto do 

país; “autofagia” e “marginalia cultural”. Outros pontos criticados da realidade da 

produção musical em Curitiba na época, segundo os próprios músicos: “falta de 

valorização pelo público”; “falência do mercado independente”; “extrema valorização do 

exterior e desvalorização da produção local”; “a cena curitibana estava ‘de luz apagada’”; 

“não existe circuito, não existe cena em Curitiba”; “o público ora está no palco, ora está 

na plateia”; “não existe cena sem união”; “há muitas bandas para pouco espaço”; 

“Curitiba tem mentalidade provinciana”.  

Em contrapartida, uma minoria dos músicos apontava pontos favoráveis na capital 

paranaense. Junto à uma cena organizada em torno do estilo psychobilly, bandas como 

“Os Cervejas”, “Os Catalépticos” e “Os Missionários” dividiam opiniões mais positivas 

em relação à movimentação musical em torno deste estilo específico. Os músicos 

defendiam que “não havia intenção política” neste movimento; que era “aberto a todos os 

gêneros”; “valorizava a cultura underground”; a cena em torno do gênero “era bem 

estruturada, sem prejuízo”; “não havia rixa com ninguém”. Vladmir Urban, vocalista do 

grupo “Os Catalépticos”, relacionado ao psychobilly, estendeu a crítica para fora de 

Curitiba, ao que coloca naquela época: “trabalhar com música alternativa, no Brasil, não 

dá”. Fato é que, Os Catalépticos tiveram mais reconhecimento em Curitiba após 

participarem do festival Big Rumble, em Londres, onde conseguiram expandir relações 

com a comunidade psychobilly internacional.  

2.5.5 Ciclojam: considerações 

Durante o projeto de digitalização do acervo do Ciclojam em 2014, Paulo Macan foi o 

responsável pela edição e masterização do áudio. Entrei em contato com 75 fitas cassete, 

11 MD’s, 6 CD’s, 51 registros em vídeo, gravados em SUPER VHS e 61 gravados em 

BETAM CAM. Todas as edições foram analisadas sem cortes, contendo material musical, 

entrevistas e cenas dos bastidores do programa. Por meio da escuta do material e em 
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entrevistas concedidas para a redação desta pesquisa constatei, apoiado nos dados 

providos pelo acervo e pela revisão bibliográfica, que dentro da cena local, até a primeira 

metade dos anos 2000, vários fatores contribuíam para a estagnação na geração de público 

consumidor da música curitibana.  

Não existia consumo significativo das produções locais. O circuito de bares que 

viabilizava a existência de bandas que se sustentavam era voltado para o mercado de 

bandas cover, o que deixava à margem os grupos que produziam material próprio. Havia 

uma grande crítica dos músicos em relação à música regional, o que desvalorizava a figura 

do compositor curitibano na região. Não existia em Curitiba a figura do produtor musical 

“caça-talentos”, porque não havia mercado forte para a música curitibana. O curitibano 

não consumia a música local porque ela não era divulgada nos principais meios de 

comunicação. Na capital paranaense se consumia predominantemente os produtos 

culturais de artistas de outras regiões do Brasil. A música regional não era a que fazia 

sucesso entre a maioria da população curitibana, fazendo com que o artista permanecesse 

desconhecido. 

5. CONSIDERAÇÕES  FINAIS 

Para apontar a existência de uma cena musical em Curitiba entre os anos de 1996 e 2005, 

esta pesquisa contou com as seguintes etapas: (1) pesquisa bibliográfica para definição 

de termos específicos acerca do estudo; (2) pesquisa bibliográfica por trabalhos 

semelhantes realizados em outras cidades brasileiras; (3) escuta e fichamento do acervo 

do programa de rádio Cilojam, que representou a amostra da cena musical curitibana da 

época estudada; (4) entrevistas atuais com os profissionais Cyro Ridal e Alvaro Ramos, 

atuantes na época em questão; (5) contextualização da amostra com a teoria de base e 

trabalhos semelhantes. Com o presente estudo conclui-se que houve a existência de uma 

cena musical em Curitiba no recorte temporal estipulado.  

Ao analisar os dados coletados na escuta e fichamento do acervo do programa Ciclojam, 

contrapondo-os com a teoria de base prevista por Straw (1991), a existência da cena 

musical curitibana entre os anos de 1996 e 2005 se comprovou por: haver manifestação 

musical na cidade; haver um circuito de bares e instituições que fomentavam estas 

manifestações, relacionando-as com o espaço urbano; haver uma relação de consumo 

entre a população e a produção musical curitibana no período recortado. Mais do que 
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constatar a existência de uma cena musical em Curitiba, pôde-se apontar vários fatores 

que a caracterizava. O principal fator, comparando com os trabalhos semelhantes aqui 

descritos, o qual despertou minha atenção, foi a fragilizada existência de alianças e afetos, 

o que constituiu-se como elemento chave na estagnação da cena musical curitibana.  

De forma geral, o estudo conseguiu alcançar seu principal objetivo, que era apontar a 

existência de cena musical de acordo com a visão de Straw (1991). A presente pesquisa 

não encontrou grandes dificuldades, visto que já havia sido planejada desde o período em 

que trabalhei na digitalização do acervo do programa de rádio Ciclojam entre 2013 e 

2014. Além disso, por ter trabalhado ao lado dos profissionais atuantes na cena musical 

dentro do recorte temporal estipulado, tive o contato facilitado para a realização das 

entrevistas. Neste sentido, o presente estudo contribui tanto para a sociedade quanto para 

a comunidade científica porque tratou de reunir e contextualizar as principais informações 

contidas num acervo que retrata mais de uma década de manifestação musical em 

Curitiba.  

Dado o contato com o acervo do programa de rádio e a bibliografia aqui estudada, a falta 

de espaço para as manifestações musicais se mostraram um forte fator na falta de alianças 

e afetos entre os músicos da capital paranaense. A escassez do cenário aliada a um 

comportamento crítico, ao invés de estimular a união entre os grupos musicais, fomentou 

a competição entre eles. De acordo com Bacchieri (2012), em oposição ao que acontecia 

na capital paranaense, a produção e identificação dos grupos musicais rio-grandenses na 

década de 1980 e 1990 foi estimulada por festivais com subsídio governamental, podendo 

acontecer até quarenta edições em apenas um ano. Neste sentido, a criação destes espaços 

por incentivo do Estado, seja por festivais ou parcerias com a iniciativa privada, poderia 

ser um forte componente na articulação de uma cena musical na cidade de Curitiba.  

Durante a redação deste artigo, nas conversas com profissionais da área, registradas em 

entrevistas, e na escuta do acervo do programa Ciclojam, outras questões surgiram em 

relação ao tema cena musical, sobretudo ao me deparar com a imensa quantidade de 

críticas feitas pelos músicos curitibanos em relação à dificuldade de se perpetuar no 

cenário local. Sendo assim, quais os benefícios de uma cena musical articulada para a 

população local? O Estado pode ajudar a fomentar uma cena? Quais as mudanças no 

âmbito da cena curitibana foram percebidas após a propagação de tecnologia digitais após 
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2005? No contexto das cenas musicais, as questões levantadas nesta pesquisa podem se 

direcionar às mais variadas áreas do conhecimento.  

Por fim, acredita-se que este tema possui um potencial de pesquisa importante 

principalmente dado à riqueza de informação contida no acervo do programa de rádio 

Ciclojam, a qual foi bastante resumida para a redação desta pesquisa. A relação das cenas 

musicais com as comunidades virtuais e o impacto das tecnologias digitais na produção 

e divulgação dos grupos artísticos vêm ganhando espaço em discussões dentro da 

comunidade científica e, desta forma, mostra-se como um caminho promissor para a 

continuidade do presente estudo. A conexão entre os temas cena musical e teoria da 

convergência, provida por Henry Jenkis, complementaria a lacuna deixada pelo recorte 

temporal escolhido, mostrando-se assim como alternativa viável para a continuação desta 

investigação. 
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