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Resumo 

 

Baseada nas capas das últimas 40 edições da revista Rolling Stone Brasil que contém 

músicos na capa – entre 2011 e 2016 –, o objetivo desse paper é mostrar que o destaque 

dado aos artistas estrangeiros é superior aos artistas brasileiros. Das 40 capas musicais 

nesses cinco anos, apenas nove são de músicos brasileiros. Relacionando a indústria 

cultural como consequência na maneira de transmitir o conteúdo da revista, os músicos 

brasileiros aparecem apenas quando há motivos específicos, sendo eles: edições 

comemorativas, mortes, lançamentos de álbuns novos e política ou questões sociais. A 

proposta é, também, fazer uma análise visual dessas capas baseados nos conceitos de 

semiótica e semiologia para compreender todo o contexto visual e como as imagens da 

Rolling Stone Brasil são estruturadas na capa.  

 

Palavras-chave: jornalismo impresso; música; indústria cultural; segmentação; 
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Introdução 

A Revista Rolling Stone começou a ser publicada originalmente nos Estados 

Unidos em 1967, no auge do rock e no verão mais conhecido como “verão do amor” por 

conta do advento da contracultura hippie, das drogas, do sexo, e principalmente do 

rock’n’roll. O principal objetivo de seu fundador, Jann Wenner, na época era sobre “as 

coisas e atitudes que a música envolve” (SCHERNER, 2011). A revista atualmente 

contém sua publicação ativa em mais de 15 países, sendo um deles o Brasil.  

 

A grande mudança que aconteceu com a chegada da Rolling Stone no Brasil foi 

que agora a revista era produzida por uma geração que já estava envolvida com 

o rock. Eram jovens que tinham crescido com o ritmo, e que não precisavam 

usar gírias a todo instante para se aproximarem do público alvo. Além disso, 

outra característica que aparece pela primeira vez na Rolling Stone é a visão 

crítica do rock como arte e forma de expressão, fruto da geração que já não 

enxergava o rock´n roll como um produto que só duraria por mais alguns anos 

(SALDANHA, 2005, p.33).  
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A revista, publicada no Brasil pela primeira vez em 1972, teve início 

independente e era publicada quinzenalmente em papel de jornal, parecido com o 

formato tabloide. A Rolling Stone da época foi o que deu abertura para um futuro 

jornalismo de música e outras revistas com a mesma temática no Brasil. Contudo, durou 

apenas 36 edições, tendo seu fim em 1973. Os motivos foram principalmente o declínio 

das tiragens e a falta de recursos econômicos para manter a revista (SCHERNER, 2011).  

 A curta vida da Rolling Stone Brasil na década de 1970 não foi definitiva, 

voltando oficialmente em 2006 com a linha editorial voltada para a sociedade moderna, 

adotando um que de “pop” (SCHERNER, 2011). A revista brasileira teve sua edição 

número 1 com Gisele Bündchen, um dos nomes mais populares da mídia nos anos 2000 

para estampar a nova cara de uma nova Rolling Stone Brasil. Não saindo do teor 

musical, as próximas edições voltaram com capas de músicos. Porém, com o passar dos 

anos, a revista tem apresentado capas que reforçam a cultura musical estrangeira, 

deixando a música brasileira como coadjuvante no próprio país.  

Nas últimas 40 edições que contêm músicos na capa da revista no Brasil, entre 

2011 e 2016, apenas nove capas foram estampadas por músicos brasileiros. Os números 

mostram que não há uma balança de igualdade entre os artistas do país e os estrangeiros. 

A Rolling Stone Brasil investe no seguro: por que explorar um nicho de músicos no 

Brasil sendo que é muito mais garantida a venda da revista para o que já é conhecido e 

consumido pelo público? As capas da Rolling Stone Brasil refletem uma sociedade que 

consome a cultura estrangeira muito mais do que a brasileira. Isso se repete em todas as 

formas de arte, seja a literatura, o teatro, o cinema, ou a música.  

A liberdade dos ouvintes da música moderna é inexistente, já que o mercado 

fonográfico é extremamente restrito. Não há liberdade de escolha, simplesmente porque 

não há escolha (CARVALHO, 2001).  

A Rolling Stone Brasil atual nada mais é do que um reflexo de um nicho de 

pessoas que ouvem e consomem em uma quantidade muito maior a cultura internacional 

do que a nacional. A mídia brasileira passa um conteúdo para a sociedade, que digere 

aquilo e reproduz para os veículos de comunicação um perfil de gostos. É um looping 

que vem sido uma consequência histórica de uma cultura segregada que sofre 

limitações. 
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Desde o início da imprensa no Brasil, a cultura teve um papel coadjuvante e 

escasso na sociedade midiática, o que refletiu nos dias atuais para uma divulgação pobre 

do que é produzido aqui e a valorização do produto internacional.  

 

 

A história do Brasil revela em sua própria formação um modo peculiar – e, em 

muitos aspectos, assumidamente excludente e elitista – de reconhecer, dar 

visibilidade e expressão aos diversos grupos sociais que vão surgindo nos vários 

períodos da formação cultural (GADINI, 2001, p. 06).  

  

O objetivo deste artigo é, a partir de uma análise das nove capas com músicos 

brasileiros da Rolling Stone Brasil, apresentar os motivos históricos, atuais e sociais 

para a falta de visibilidade que a cultura musical brasileira tem no jornalismo nacional, 

usando os moldes da indústria cultural para explicar as causas e as consequências de 

uma transmissão de cultura segregada pela mídia.  

A música está em plano secundário quando se trata do enfoque acadêmico dado 

aos produtos culturais. Em primeiro lugar, as produções audiovisuais como cinema, 

novelas, rádio e recentemente a internet, são protagonistas nos estudos que relacionam a 

indústria cultural no que se diz “cultura de massa” (TROTTA, 2005). As pesquisas 

envolvendo teóricos e teses nesse paper relacionam a música como um produto e o 

envolvimento dela com os meios de comunicação que apresentam formas 

classificatórias de divulgação de artistas, músicas ou bandas que aparecem na Rolling 

Stone Brasil. 

Se os músicos brasileiros têm pouca notoriedade no destaque da revista, é 

estudado também em quais circunstâncias os artistas nacionais aparecem na capa, o que 

provocou um destaque para a revista colocá-los em situação notável. 

Este paper explora, através da análise crítica de imagem usando os conceitos 

de semiótica, as capas de artistas musicais brasileiros nas edições dos últimos cinco 

anos Rolling Stone Brasil. Após uma análise de imagem das capas, é discutida a 

segregação em conjunto com a indústria cultural e um breve histórico da revista para 

avaliar por que ocorre um destaque maior entre artistas internacionais em um cenário 

nacional.  

São avaliadas nove das quarenta edições vistas da revista em um período de 

aproximadamente cinco anos: da edição nº 60 (setembro de 2011) até a edição nº 117 

(junho de 2016), exceto edições que, durante esse tempo, não foram lançadas com a 

capa de conteúdo musical. Foi escolhido um período não muito longo de meia década 
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para ter um panorama mais recente dos últimos anos da linha editorial da Rolling Stone 

Brasil.  

 

 

A análise visual  

A Rolling Stone Brasil é um produto jornalístico, mas em primeiro lugar, 

produto comercial que precisa chamar a atenção do consumidor por métodos visuais que 

o farão consumi-la enquanto produto. É preciso avaliar através da análise de imagem os 

enquadramentos, composição de cores e um provável padrão entre as capas da Rolling 

Stone Brasil. Quais elementos visuais persuadem o leitor a ponto de fazê-lo comprar a 

revista? Quais são os padrões apresentados entre as fotos, chamadas e cores? Não são 

apenas as palavras que convencem alguém a comprar uma revista, mas sim, todo o 

significado que elas formam junto com as imagens que compõem a capa.  

Nada é colocado aleatoriamente na capa de uma revista. Há um sistema e um 

padrão a ser seguido quanto à ordem de composição da informação em determinado 

produto de mídia (LIMA, 2012).  

 

(...) existe uma diferença de valor entre os lados esquerdo e direito da imagem 

(sob o ponto de vista do leitor ocidental). A esquerda representa o dado – 

informações previamente conhecidas – e a direita representa o novo – 

informações desconhecidas para o leitor. Da mesma forma, distingue-se o valor 

das posições da parte de cima e da parte de baixo em uma imagem. Acima, tem-

se o ideal, que corresponde a uma informação mais subjetiva ou àquilo que se 

deseja; enquanto, abaixo, tem-se o real, a correspondência direta à realidade 

atual do objeto representado. No centro, tem-se a informação mais importante e, 

nas margens, o que é secundário (LIMA, 2012, p. 02).  

 

A partir da análise, é possível perceber como a Rolling Stone Brasil distribui as 

informações, as chamadas, na capa. O que considera mais importante e chamativo, e o 

que pode ser levado para o lado mais secundário, apenas pela posição em que as 

imagens são colocadas. A Rolling Stone Brasil apresenta sempre um padrão de imagem 

do artista ou da banda grande e destacada no centro, mantendo o nome da atração em 

fonte grande, na parte inferior da capa.  

A semiótica, que ajuda a compreender o significado dos elementos na capa, é 

uma teoria geral da linguagem que não se limita apenas na fala e na escrita, mas nos 

símbolos, mas a parte visual que constroem a realidade a partir de seus signos.  

Com parte do conceito da semiótica, pode-se compreender como a imagem da 

revista e das produções culturais de um modo geral faz parte de uma construção cultural 



 

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

 

 5 

e social. Com o conceito da semiologia, é possível decifrar e entender que o conteúdo é 

de um jeito, ou de outro, um reflexo da sociedade, da semioesfera.  

 

A semiosfera seria, então, um ambiente com elementos (códigos culturais) 

significantes, disponíveis de serem acessados (combinados), que vai dar 

condições às representações, sistemas de signos que vão dar suporte à 

reprodução e manutenção da cultura (VELHO, 2009, p. 254).  

 

A semiótica estuda as formas de entender a cultura, que vai adaptando a 

informação necessária e cria modelos de comportamento, como formas de representação 

no modo de produzir, das criações e dos hábitos sociais e culturais que surgem. Todas 

as representações contemporâneas ao longo do tempo e a processo de adaptação são 

resultado de diferentes fatores socio-históricos (VELHO, 2009).  

A forma de uma produção cultural é feita seguindo os elementos disponíveis na 

semioesfera, usando as mesmas regras e modos de produção, apenas os organizando de 

maneira distinta, pensando na cultura como um sistema de significados (MARTINO, 

2009).  

 

Considerando-se que todo fenômeno de cultura só funciona culturalmente 

porque é também um fenômeno de comunicação, e considerando-se que esses 

fenômenos só comunicam porque se estruturam como linguagem, pode-se 

concluir que todo e qualquer fato cultural, toda e qualquer atividade ou prática 

social constituem-se como práticas significantes, isto é, práticas de produção de 

linguagem e de sentido (SANTAELLA, 1990, p. 02). 
 

 

Indústria cultural e segregação  

Quando se fala em segregação, o conceito a ser estudado é o de indústria 

cultural, que é um ponto crucial para entender a segregação cultural nas produções 

culturais no Brasil. O conceito, usado pela primeira vez em 1940, remete à ideia de que 

a cultura era criada conforme as exigências de um modelo empresarial de produção, ou 

seja, o lucro orienta a produção, o artista independente é substituído pela linha de 

produção. Fórmulas e modelos substituem a espontaneidade e os padrões tomam lugar 

da inovação (MARTINO, 2009). 

É necessário propor um olhar retrospectivo para analisar dois tópicos: o 

primeiro, a música brasileira no Brasil; o segundo, a produção da revista Rolling Stone 

em outros países. Como não é um produto jornalístico de origem brasileira, a 

“exportação” da cultura e dos artistas estrangeiros se dá, também, pela revista ser de 

origem estrangeira. 
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Do início dos anos 30 até meados dos 50, os meios de comunicação ainda não 

apresentavam, no Brasil, um nível de desenvolvimento e de organização 

sistêmica que permitisse defini-los como indústria cultural. (...) Ao mesmo 

tempo, em função da fraca industrialização e urbanização do país, caracterizada 

por um desenvolvimento ainda pequeno da economia de mercado, não se podia 

reconhecer a existência de uma sociedade de consumo, base social da cultura de 

massa (ZAN, 2001, p. 109).  

 

Então, a análise do conteúdo é, sobretudo, para avaliar o contexto. Em quais 

situações um artista brasileiro aparece na capa. Seriam os mesmos motivos pelos quais 

um músico internacional aparece? Sabe-se que a frequência é diferente, e analisando o 

contexto de um brasileiro na capa da Rolling Stone Brasil fica mais fácil compreender 

os critérios da revista em colocar um artista nacional.  

 

A ideia de cultura brasileira e de identidade cultural aparecem fragmentadas por 

causa de recortes regionais e de classe. Mesmo assim, são utilizadas como 

elementos legitimadores de segmentos do mercado fonográfico. É provável que 

isso se deva à inserção do país num contexto marcado pela globalização 

econômica e pela mundialização da cultura (ZAN, 2001, p. 112).  

 

Voltando ao conceito de indústria cultural, o grande público é reservado apenas 

para conhecer as criações da cultura de massa, pré-fabricado com o intuito de vender, 

em sua eterna repetição de padrões e fórmulas que se reprisa durante as décadas. Uma 

falsa impressão de pluralidade no meio artístico de opções e variedades é criada. Os 

diferentes estilos musicais, e não só na música, mas no cinema, na televisão e, enfim, as 

linhas editoriais no jornalismo não passam de rótulos para facilitar o consumo 

(MARTINO, 2009).  

 

Músicos brasileiros nas capas da Rolling Stone Brasil 

Das 40 capas da Rolling Stone Brasil relacionadas à música analisadas desde 

outubro de 2011 (edição 61) até maio de 2016 (edição 117), nove trouxeram músicos ou 

a música brasileira como destaque. Ou seja, os artistas estrangeiros protagonizaram 77% 

das capas no Brasil. Foi possível chegar a quatro tópicos contendo os critérios mais 

usados para colocar os artistas nacionais na capa. Sendo eles as edições comemorativas, 

mortes (aniversários de mortes, ou morte de algum artista), lançamento de novos álbuns 

e contexto político+questões sociais.  

  

Edições Comemorativas  
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As edições comemorativas, geralmente alusivas ao aniversário da Rolling Stone 

Brasil, foram o principal motivo para que os músicos brasileiros aparecessem na capa. 

Quatro das nove edições analisadas são comemorativas.  

A primeira analisada, edição nº 61, foi justamente a de aniversário dos cinco 

anos da Rolling Stone Brasil. Com a comemoração de meia década das edições 

brasileiras, o foco foi uma entrevista exclusiva com Chico Buarque, como disse na 

chamada da capa, “o maior compositor vivo do país”. Em uma foto que o músico 

aparece com cigarro na mão e um meio sorriso, quase não há espaço vazio em volta da 

sua imagem. Os tons vermelhos em meio a uma capa preto e branca são os que 

destacam os assuntos mais importantes: o logotipo, a imagem de Chico Buarque que usa 

um terno da mesma cor, o número “5” que indica o aniversário da revista e o destaque 

dado para a matéria com as principais músicas de Bob Dylan.  

 

 

 

A capa quer transparecer uma revista cheia de conteúdo, mas visualmente 

poluída: como se tudo que a revista abordasse tivesse que estar na capa para chamar a 

atenção do leitor e comprar o produto. Se ele não gosta de Chico Buarque, pode se 

interessar por Dylan. Ou por algum dos diversos nomes de famosos que aparecem. De 

Marcelo Adnet a Noel Gallagher, o conteúdo varia bastante.  

A capa da edição n. 86, que marca os 7 anos da Rolling Stone Brasil tem o 

grupo Racionais MC’s como destaque. Com uma capa com menos chamadas do que a 

edição n. 61, os artistas ocupam um espaço maior, dessa vez com tons de amarelo em 
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destaque e o fundo preto. Os músicos aparecem com uma expressão desafiadora que 

dialoga com a chamada principal: as revelações, contradições e as polêmicas do grupo 

mais relevante da música brasileira.  

Já as outras duas edições comemorativas são listas que envolvem a música 

brasileira. Na primeira delas, edição n. 73, a Rolling Stone Brasil classificou as 100 

maiores vozes da música brasileira, com Tim Maia na capa. A edição n. 100 é a única 

das comemorativas que não faz parte de um aniversário da revista, mas que celebra a 

centésima edição brasileira dela. Sem nenhum artista na capa, mas com conteúdo 

nacional, apresenta em um contraste de amarelo e branco os 100 momentos mais 

marcantes da música brasileira que toma praticamente a capa inteira, com outras 

chamadas na parte inferior.  

 

Mortes 

Outro fator importante que impulsiona artistas brasileiros na capa da Rolling 

Stone Brasil são as mortes. Nos últimos cinco anos, foram duas capas, ambas com 

contextos diferentes. A primeira delas, ed. 79 de abril de 2013, estampa Chorão, que 

havia morrido no mês anterior. A foto mostrada na capa é do rosto triste do artista, 

relacionando o contexto da situação e também o apelido pelo qual era conhecido. 

“Chorão” está destacado em amarelo, assim como o logotipo da revista. Há poucas 

chamadas, dando destaque para a morte do vocalista do Charlie Brown Jr.  
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Já na edição n. 106, Cazuza ganhou uma capa exclusiva. Diferentemente das 

outras capas, essa não tem outras chamadas além da com “a loucura e a redenção do 

maior poeta brasileiro do pop” e uma foto do cantor em preto e branco. Essa edição é de 

Junho de 2015, um mês antes do aniversário de morte do artista.   

 

Lançamento de álbum novo 

Foi possível identificar duas capas com artistas que estavam lançando um novo 

trabalho. Uma forma de divulgar o álbum, porém sem que fosse a pauta principal. Na ed. 87, 

Ney Matogrosso aparece sem camisa, de braços para cima e com uma expressão séria. Como de 

costume, a chamada dá sentido a imagem da capa: “aos 72 anos, o deus do sexo da música 

brasileira conta tudo”. A foto em preto e branco do artista não dialoga apenas com o conteúdo 

da entrevista, mas como o símbolo sexual que ele representa.  

Já a segunda capa, na ed. 109, apresenta Emicida, no mesmo ano que estava 

divulgando o seu novo álbum. Ele aparece destacado sobre um fundo laranja com um olhar 

desafiador e a mão no colarinho, reforçando seu papel nos negócios – mas também sua cor. Na 

chamada, há “o rapper que combate o racismo enquanto alimenta uma bem-sucedida máquina 

de negócios”. A capa de Emicida também cabe a outro tópico, o de músicos envolvidos com 

questões sociais.  

 

Política e questões sociais  

A carreira de Emicida tem o combate ao racismo como um dos principais temas. Na 

edição n. 109, o rapper quebra estereótipos. Tanto a imagem quanto a chamada querem 

enfatizar a questão do negro sendo empreendedor. Além da questão musical, que aparece em um 

canto em cima da capa “Exclusivo: baixe de graça quatro faixas do Emicida”. 
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Já na edição n. 80, de maio de 2013, a Rolling Stone Brasil usou da pauta política da 

época, as “manifestações dos 20 centavos” e Lobão, um músico com opiniões polêmicas sobre o 

assunto, para estampar a capa. “É impossível conviver em uma sociedade que te faz mais 

burro”, aparece na chamada. A imagem, em si, é bem significativa. O músico aparece com o 

dedo do meio em uma foto como se estivesse sendo preso, segurando uma placa com seu nome 

e data de nascimento. Abaixo, escrito “o franco atirador”. Na mesma época, ele lançou um livro 

chamado Manifesto do Nada na Terra do Nunca, em que dá declarações polêmicas sobre a entre 

presidente Dilma Rousseff e o Partido dos Trabalhadores (PT). A Rolling Stone Brasil fez uma 

capa com o músico brasileiro que estava saindo em diversas matérias na época por conta das 

declarações polêmicas.  

 

Padrões visuais nas capas 

Há alguns fatores visuais que a Rolling Stone Brasil segue. Começando pelas cores. 

Há sempre três tons diferentes em uma capa, que variam com o assunto, ou artista. Na capa do 

Chorão ou de Cazuza, por exemplo, as cores são mais sóbrias e escuras. Já em casos como na 

capa de “os 100 maiores momentos da música brasileira” o tom é vivo, um amarelo forte, para 

chamar a atenção.  

É interessante analisar que todos os elementos conversam entre si. É nesse ponto que a 

semiótica entra, já que toda a linguagem de uma capa de revista não se aplica somente a escrita. 

Tanto a linguagem verbal como a não-verbal, se complementam e formam um ciclo em que o 

sistema de cultura é processado para atingir um sentido, um significado.  

Como citado anteriormente, a imagem do artista tinha relação com a chamada da capa, 

desde o olhar, até os gestos complementam o texto para dar ao leitor uma sensação de coesão 

naquilo que ele enxerga.  

 

Através de objetos, sons musicais, gestos, expressões, cheiro e tato, através do 

olhar, do sentir e do apalpar. Somos uma espécie animal tão complexa quanto 

são complexas e plurais as linguagens que nos constituem como seres 

simbólicos, isto é, seres de linguagem (SANTAELLA, 1990, p. 01). 

 

As chamadas da Rolling Stone Brasil também apresentam um padrão. Há 

sempre nomes dos artistas que vão aparecer dentro da edição. A diferença das capas de 

2011 para as de 2015 mostram uma diagramação mais limpa, com menor número de 

chamadas e um maior foco no artista da capa. A posição varia: em certas edições, as 

chamadas estão do lado direito, em outras, do lado esquerdo. Mas na maior parte das 

vezes, a chamada da capa fica no centro, em destaque.  
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Considerações finais  

A partir da análise foi possível perceber que há alguns motivos específicos para 

um artista brasileiro ser capa de uma revista de origem americana. São músicos que 

cantam no gênero de rock, MPB e hip-hop, e, às vezes, o pop. Os outros gêneros 

musicais brasileiros não aparecem por não fazer parte do público da revista ou da linha 

editorial.  

A linha editorial e toda a análise com base nos princípios da indústria cultural 

mostrou que é mais lucrativo produzir uma revista cujo conteúdo seja majoritariamente 

internacional. Se a revista é americana, os artistas do exterior vão aparecer em massa, 

pois grande parte do conteúdo não é produzido no Brasil, mas sim, nos Estados Unidos.  

 

Desde o final do século XIX, o capitalismo se imiscui de forma direta no campo 

da cultura, fundindo todos os seus elementos em um só movimento. O resultado 

é a transformação da indústria cultural, prática bem mais antiga, em sistema 

cada vez mais enraizado e abrangente. A democratização da cultura ensejada 

pela economia de mercado foi redirecionada pela atitude empresarial, e a 

contrapartida de sua difusão em massa é a perda de seu conteúdo formativo e 

sentido emancipatório, conforme se pode ver examinando a fortuna do 

conhecimento comum, ordinário, na contemporaneidade. (Rüdiger, 2010, p. 02).  

 

Contudo, há um contraponto: a título de curiosidade, a autora resolveu fazer 

um levantamento de capas da Rolling Stone Argentina. No mesmo período, o conteúdo 

nacional é quase o dobro do Brasil. De 40 edições com capas musicais da Argentina, 16 

são de músicos do país.  

A Rolling Stone Brasil, e não só a do Brasil, mas a de outros países, foca no 

tradicional, em artistas que já estão na mídia. A revista não investe na inovação, em 

lançar artistas, mas sim no que já está lançado e fazendo sucesso. Influência da indústria 

cultural, que como sempre, visa o lucro e o seguro, o saturado, porque há um retorno 

financeiro em cima da divulgação de um artista que está fazendo sucesso.  

O conteúdo da Rolling Stone Brasil em sua maior parte é de músicos que já 

estão no mercado há mais de 30 anos. Não é um problema, ou um problema particular 

da revista, apenas uma observação. Para ir mais a fundo precisaria estudar o cenário da 

música internacional e a do Brasil, pois os gêneros musicais – principalmente o rock – 

focam muito nos artistas clássicos, e como dito anteriormente, a revista aposta no 

seguro, e não nos músicos que estão surgindo no cenário atual ainda desconhecidos pela 

mídia.  
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É notável ressaltar também que os artistas brasileiros aparecem mais em 

edições especiais: se a Rolling Stone do Brasil faz aniversário, é lógico colocar um 

artista do Brasil. Do contrário, só é capa se ele morreu atualmente ou há décadas, ou se 

há alguma polêmica e questão forte envolvendo o músico. 

A Rolling Stone Brasil, contudo, dá voz à cena do rock, da MPB e do rap, que 

– mesmo que sejam artistas de um cunho mais tradicional e conhecido – não tem tanta 

relevância em outros meios de comunicação, nos quais outros gêneros musicais são 

mais populares.  

A segregação cultural e musical não está particularmente na Rolling Stone 

Brasil, mas em todo o sistema da indústria cultural e musical. Analisando os últimos 

cinco anos de edições mensais, percebe-se que é um reflexo de um nicho separado que 

ocorre aqui e em outros países que consomem a cultura americana em massa.  
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