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Resumo 

Dentro do panorama contemporâneo, como abordar a canção popular-comercial sob o 
olhar comunicacional? No presente artigo, buscaremos seguir o mapa das mediações 
proposto por Jesús Martín-Barbero (2003) para chegarmos à complexa trama de 
relações entre matrizes culturais, formato industrial, lógica de produção e consumo da 
canção. Para assentarmos nossas discussões, que abarcarão as perspectivas da 
comunicação, da sociologia, da antropologia, da musicologia e da semiótica, 
analisaremo a canção “Zero”, de Liniker, lançada ao final de 2015. 
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Introdução 

 Nos últimos anos, novos cantores e cantoras LGBT+ têm surgido na cena 

musical brasileira com uma proposta de subversão ao status quo de gênero e 

sexualidade na canção popular-comercial. A lista é vasta e conta com drag queens 

(como Pabllo Vittar, Glória Groove e Lia Clark), mulheres trans (Linn da Quebrada, 

Raquel Virgínia e Assucena Assucena - essas duas últimas da banda As Bahias e a 

Cozinha Mineira) e sujeitos que borram a fronteira binária de gênero (como Liniker, 

Lineker, Johnny Hooker e Jaloo). Tais artistas nascem no bojo da cultura digital de 

forma totalmente independente da grande indústria fonográfica e dos massivos meios de 

divulgação e circulação, encontrando nas redes sociais e nas plataformas de vídeo, 

como o YouTube, os principais caminhos para o alcance e a formação de um público 

 Doutorando em Ciências da Comunicação da ECA-USP. Mestre em Culturas Brasileiras pelo IEB-USP, email: 1

renatogoncalves@usp.br 

!  1



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

cada vez mais expressivo. Dentre todos os artistas desta nova cena talvez Liniker tenha 

sido um dos seus primeiros expoentes. Seu videoclipe para a canção “Zero”, lançado no 

final de 2015, já alcançou a marca de 10 milhões de visualizações no YouTube, número 

relevante para um artista que não investe em mídia paga para promover seus conteúdos 

audiovisuais na internet.  

 Esse cenário, no qual estão dispostas os novos entendimentos sobre as questões 

de gênero e sexualidade, a produção independente e os avanços da internet e das redes 

sociais e a formação de público a partir de identidades coletivas e individuais, pode nos 

permitir circundar a canção popular-comercial - termo esse que, mais à frente, 

abordaremos e matizaremos com maior exatidão - enquanto um objeto comunicacional 

à luz da teoria das mediações de Jesús Martin-Barbero (2001). Tomando emprestado a 

visualização do mapa de Martin-Barbero, podemos identificar uma complexa trama 

entre formatos industriais (a canção e suas dimensões estéticas), lógicas de produção (a 

estrutura da produção independente na era digital), consumo (as ritualidades próprias à 

fruição da canção) e matrizes culturais (as raízes da música popular-comercial).  

 Nossa hipótese de investigação - investigação essa que, no presente artigo, se 

reconhece preliminar - é de que o êxito de “Zero" não se deve somente pelas subversões 

de gênero e sexualidade, proposta artística que tem se articulado de tal forma que já 

pode ser reconhecida enquanto uma cena musical propriamente dita. Haveria, na 

realidade, o uso de uma gramaticalidade própria da canção de sucesso e o 

desenvolvimento de uma tecnicidade que compreende bem as potencialidades sígnicas 

da música popular tanto nas suas raízes quanto nas suas configurações midiáticas. Para 

tanto, percorreremos, através de abordagens multidisciplinares que buscam aproximar 

distintas perspectivas teóricas ao olhar comunicacional, o eixo diacrônico do mapa das 

mediações de Martin-Barbero (2001), entre as Matrizes Culturais e os Formatos 

Industriais, para, posteriormente, delinearmos o eixo sincrônico, entre as Lógicas de 

Produção e o Consumo. 
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1. Das matrizes culturais aos formatos industriais da canção popular-comercial 

 Quando falamos em uma dimensão diacrônica da canção, no mapa das 

mediações proposta por Jesús Martin-Barbero (2001), é possível traçar múltiplos 

caminhos entre as matrizes culturais que estão em suas origens, desde a música em si, 

até chegarmos ao formato industrial da canção popular-comercial. Sem dúvidas, não há 

uma só narrativa que dê conta de toda a sua trajetória, de forma linear, pois o próprio 

objeto aponta para diferentes dimensões e instâncias da cultura e terá funções distintas 

de acordo com o seu contexto histórico-social. Contudo, retomar algumas de suas 

nuances em busca de fulgurações propriamente comunicacionais nos auxiliará no 

entendimento da própria multiplicidade do objeto e da sua relação com os seus 

contextos de produção e consumo. 

 Em uma perspectiva antropológica, podemos nos voltar ao nosso passado 

distante ou aos povos ditos primitivos da contemporaneidade para localizar a função 

mágico-social da música. Mário de Andrade (2015, p. 12) vai apontar que a música, 

para esses grupos sociais, será, em rituais, parte essencial para a relação com os deuses: 

“quanto mais horrível o som, mais ele se tornava útil, capaz de afastar ou abrandar, por 

identidade, os demônios”. Destacando o ritmo e o som (que, em uma leitura mais 

atualizada, possivelmente se refere ao timbre) como dois dos elementos musicais mais 

primitivos da história da humanidade, Mario de Andrade elabora a ideia de que o corpo, 

enquanto “primeira consciência do ser”, quando impactado por tais dimensões 

“produzira absorção do indivíduo pela coletividade, socializando-o, lhe determinando o 

movimento coletivo” (ANDRADE, 2015, p. 20). Sendo assim, a música tanto ligaria os 

indivíduos ao mundo mágico quanto criaria um espaço de comum viver e de agir, seara, 

por excelência, da comunicação. 

 Aproximando-nos da música através do olhar etnomusicológico e realizando 

interfaces com a historiografia e a filosofia, José Miguel Wisnik (1989, p. 209) percorre 

as evoluções do saber e da técnica, compreendendo as diversas convenções sobre 

estética e gosto musical no decorrer da história, para chegar à dicotomia atual entre 

“música de concerto” e “música popular”: enquanto a primeira exploraria dimensões 

que “contestam a escuta linear, negam a repetição e questionam o pulso”, a segunda 
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marcaria "o pulso rítmico, a repetição” e apelaria “à escuta linear”. Isso nos leva à 

percepção do que está em jogo quando se trata da música de caráter popular, pelo menos 

no que diz respeito à fruição de sua matriz sonora, que Lucia Santaella (2001) vai 

dissecar em três níveis perceptivos, a saber: a primeiridade do ritmo; a secundidade da 

melodia; e a terceiridade da harmonia. Do aspecto mais qualitativo, esse mais sentido 

pelo corpo e pelas emoções do que pela mente, ao mais lógico, o formato da música 

popular, fenomenologicamente, se equilibra em construções sígnicas que têm como 

intenção de mobilizar o ouvinte, seja com o bater do pé no chão seja à apreciação 

estética dos seus pormenores. 

 Porém, se até agora discorremos sobre a matriz sonora, é preciso também 

abordarmos a sua hibridização com a matriz verbal na configuração da canção. Luiz 

Tatit (2012, p. 9), ao estudar as relações entre letra e melodia na canção popular, vai 

dizer que o cancionista equilibra “os elementos melódicos, linguísticos, os parâmetros 

musicais e a entoação coloquial”. A oralidade estaria de tão forma enraizada na sua 

formação que a canção parece se integrar à cultura popular sem muita resistência.   

“A canção popular é produzida na intersecção da música com a língua 
natural. Valendo-se de leis musicais para sua estabilização sonora, a canção 
não pode, de outra parte, prescindir do modo da producão da linguagem oral. 
Daí a sensação de que um pouco de cada nova obra já existia no imaginário 
do povo, senão como mensagem final ao menos como maneira de 
dizer” (TATIT, 1997, P. 87) 

 Contudo, na canção, há também um caráter mercadológico que fica muito 

evidente quando Walter Garcia (2013) aproxima a canção popular-comercial ao pregão 

de rua. Historicamente, o pregão de rua, frase rítmica-melódica cantada ou gritada por 

vendedores ambulantes é um dos resquícios mais antigos da oralidade presentes na 

formação da canção popular-comercial na passagem da modernidade. Constrando-as e 

as comparando, Walter Garcia (2013, p. 66) mostra que, apesar do pregão ser “o 

anúncio de uma mercadoria ou de um serviço” e a canção vender a si mesma, em ambas 

explora-se “o conteúdo emotivo e sensorial que, sendo a própria razão de ser da canção, 
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torna um anúncio mais eficaz”. Em outros termos, a retórica da canção popular-

comercial é a venda e, para tal, faz uso de recursos próprios de persuasão musical e 

verbal, próprias das práxis comunicativas urbanas, para não somente chamar a atenção 

do ouvinte, que, assim como um transeunte que passar por uma rua de comércio, é 

atraído pelo anúncio do ambulante, como também impulsionar o seu consumo - e, 

devido a essa elucidação, Garcia emprega a terminologia canção popular-comercial, 

para envidenciar duas de suas principais nuances: o formato estético nascido de uma 

prática popular e a sua intencionalidade voltada ao consumo. 

 Embora não consigamos precisar temporalmente o surgimento da canção 

popular-comercial no Brasil, tal qual hoje conhecemos, é possível identificar a sua 

consolidação a partir do início do século XX em um processo concomitante ao 

surgimento e à institucionalização da indústria fonográfica que, a partir de 

possibilidades e restrições técnicas, vai moldar a canção para transformá-la em 

fonogramas voltados ao consumo. Nesse sentido, Marcia Tosta Dias (2000, p. 41) vai 

creditar “a instituição da canção de três minutos como padrão” ao aparecimento do 

micro-sulco a partir do ano de 1948. Durante a década de 1970, aponta Dias (2000, pp. 

56-65), a indústria do disco, no Brasil, se estabelece devido a quatro grandes principais 

fatores, a saber: (1) a evolução dos processos administrativos e estratégicos; (2) a 

chegada do produto LP, que permitiu a formação de casts estáveis nas gravadoras; (3) a 

invasão de canções estrangeiras; e (4) a integração da música nas engranagens da 

indústria cultural e do entretenimento. Salientar esses quatro fatores nos leva à 

compreensão sociológica e econômica da máquina de produção da música voltada ao 

consumo, apontando para as facetas de sua mediação e de sua midiatização, como o 

disco, o rádio e a televisão.  

 Seguindo um caminho evolutivo, nos últimos anos, sobretudo, a partir dos anos 

2000, pode ser observada uma reestruturação dos meios de produção, consumo e 

circulação, que vai até mesmo abalar a grande indústria do disco. Apoiados nas novas 

possibilidades dos meios digitais, como o formato MP3, as redes sociais e as 

plataformas de streaming, surgem, na música brasileira, uma cena de artistas 

independentes que tem se formado à margem da grande indústria fonográfica, 
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viabilizando seus projetos através de leis e editais de fomento e plataformas de 

financiamento coletivo (também chamado de crowdfunding). Como a pesquisa de 

Thiago Galletta (2016) aponta, pode ser observado atualmente, na cidade de São Paulo, 

um campo de produção artística extremamente articulado, composto por intérpretes, 

instrumentistas, compositores, produtores, influenciadores e público, que tem 

conseguido se manter de forma sustentável frente aos desafios inerentes a produção, 

circulação e comercialização musical. À título de exemplificação, estão os trabalhos das 

bandas Metá Metá e Passo Torto, cujos integrantes, Kiko Dinucci, Juçara Marçal, 

Marcelo Cabral, Thiago França, Rômulo Fróes e Rodrigo Campos, além de se dividirem 

em ambos os projetos também possuem carreiras individuais, como evidenciam os 

discos Encarnado (2014), de Juçara Marçal, e Barulho feio (2015), de Rômulo Fróes, 

ou estão ao lado de outros artistas em contextos diversos, como a presença de Kiko 

Dinucci, Marcelo Cabral, Rômulo Fróes e Rodrigo Campos na produção do disco A 

mulher do fim do mundo (2015), de Elza Soares. Para esses novos artistas, o formato 

disco, por exemplo, objeto que fora de extrema importância para a indústria fonográfica 

deixa de ter a sua própria comercialização como fim. Para os artistas independentes da 

cena paulistana, gravar e lançar um disco se fazem necessários para gerar assunto na 

imprensa a respeito de seus trabalhos e também auxiliar negociações com casas de 

espetáculos pelo Brasil. Liniker, por exemplo, quando lançou videoclipe da canção 

“Zero”, ao final de 2015, ainda não havia lançado disco. Remonta (2016), seu disco de 

estreia, só seria lançado um ano depois, através da Pommelo Discos, uma gravadora de 

pequeno porte. 

 Na esteira das evoluções do próprio conceito de canção popular-comercial em 

um contexto cada vez mais midiático é a complexificação das dimensões do objeto, 

cujos limites agora extrapolam o próprio registro fonográfico. Podemos atribuir essa 

percepção à sequência das eras culturais, respectivamente, a cultura oral, a cultura 

escrita, a cultura impressa, a cultura de massas, a cultura das mídias e a cultura digital, 

que, segundo Lucia Santaella (2003, p. 13), “são capazes não só de moldar o 

pensamento e a sensibilidade dos seres humanos, mas também de propiciar o 

surgimento de novos ambientes socioculturais”. Do material estritamente musical, 
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passando pela incorporação das instâncias da performance, chega-se à matriz visual. As 

três matrizes do pensamento (sonora, visual e verbal), na música brasileira, hoje, estão 

mescladas de tal forma que não é possível haver uma separação nídita entre seus 

domínios. 

 Para as questões de gênero e sexualidade, na canção brasileira, essa 

complexificação sígnica será de extrema importância pois, como identificamos em outra 

ocasião (GONÇALVES, 2016), as subversões ocorrerão tanto na letra quanto nas 

instâncias da imagem e da performance do artista na trajetória da música brasileira. As 

duas gravações de “Mesmo que seja eu” (Erasmo Carlos/Roberto Carlos), feitas por 

Erasmo Carlos (1982) e Marina Lima (1984), por exemplo, trarão diferentes 

significados devido à interpretação de Marina que, enquanto eu lírico feminino da 

canção, se dirige a um objeto de amor do mesmo gênero, questionando a 

heteronormatividade, outrora discutida por Judith Butler (2003, p. 45). A indumentária 

de Ney Matogrosso na capa de Água do céu (1975) e a postura de palco de Cássia Eller 

no show do Rock’n Rio de 2001 também dizem muito a respeito dos questionamentos 

aos padrões de gênero e, apesar de não ser a música propriamente dita, extrapolam o 

material sonoro e dão sentido a um universo simbólico que circunda a própria 

mercadoria. 

2. Das lógicas de produção ao consumo da canção popular-comercial de sucesso 

 Como se faz uma canção de sucesso? Ou, nos termos de Martin-Barbero (2001), 

qual a relação sincrônica entre as lógicas de produção da canção e o seu consumo? 

Explicar a razão do sucesso da canção “Zero”, de Liniker, não passaria somente por 

uma elucidação contextual, que, quando se trata de uma canção da grande indústria seria 

justificado pela articulação correta dos aportes de divulgação paga e circulação massiva 

- o que não é o caso. Haveria algo em “Zero" que seguiria uma lógica de produção de 

um hit, máxima expressão da música voltada ao consumo. Não queremos com isso 

afirmar que esse tenha sido o intuito de Liniker ou até mesmo deixar em segundo plano 

a elaboração artística e criativa da obra. Pelo contrário: podemos olhar para a canção 
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buscando compreender, em uma perspectiva formal e comunicativa, como pode se 

estabelecida uma relação entre produção e consumo nos novos contextos mediáticos da 

música brasileira.  

 Se há a ideia de que a canção de sucesso é aquela que toca até enjoar, é só 

porque nela há certo dispositivo comunicacional que faz com que a repetição seja uma 

de suas principais finalidades. Uma canção que se torna hit geralmente é uma 

composição de fácil e rápida assimilação. Realizando uma breve análise musicológica 

de “Zero”, que, apesar de soar exaustiva para aqueles que não tenham nenhum 

conhecimento prévio da linguagem e da teoria musical, se faz necessária no presente 

estudo, podemos identificar alguns traços de persuasão na matriz sonora que buscam a 

adesão do ouvinte - ou, no linguajar cotidiano, estão dispostos de tal forma a fazer com 

que a canção “grude na cabeça” de quem a escutar.  

 Começando pela harmonia, podemos apontar que a sequência harmônica da 

canção, F7M - F7M(9) - C7M - C7M(9), reitera as funções tônica (grau I) e dominante 

(grau V) de forma intermitente, sem qualquer outro acorde para desestabilizar ou criar 

tensões entre os dois, como seria o caso se fosse utilizado também um acorde de Si com 

Sétima Maior (B7M), em função de dominante da dominante (grau IV), entre a tônica 

(F7M) e a dominante (C7M). Dois dos possíveis efeitos de sentido gerados por essa 

sequência (tônica - dominante) seriam o de estabilização da escuta linear (aspecto 

fundamental da canção popular, como vimos anteriormente) e até mesmo um certo 

conforto pelo reconhecimento do que virá a seguir.  

 Paralelamente a isso, acresce-se o fato de que o padrão rítmico, por sua vez, 

configura-se enquanto um ostinato, o que, em termos musicológicos, significa a 

repetição de um motivo musical por toda a peça - mais uma vez estabilizando o material 

musical. Essa práxis estética é usual na música pop e pode ser identificada, por 

exemplo, na linha de baixo de “Billie Jean” (Fá# - Sol# - Lá - Sol#), de Michael 

Jackson, e na sequência harmônica de “Hollywood” (Bm - A - G), de Madonna, duas 

obras que são referências no gênero.   

 Por fim, o desenho melódico dos versos, a partir do modelo de leitura semiótica 

da canção proposta por Luiz Tatit (2012), possui traços de figuratização, aproximando-
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se à entonação da fala cotidiana, no início dos versos, e traços de passionalização, ao 

final dos versos, como podemos ver nos esquemas abaixo. Sem grandes arroubos 

melódicos, o início dos versos não foge do centro tonal da canção e neles podem ser 

observados dêiticos e tonemas, elementos linguísticos que, respectivamente, indicam “a 

situação enunciativa em que se encontra o eu (compositor ou cantor) da canção” e 

“inflexões que finalizam as frases entoativas, definindo o ponto nevrálgico de sua 

significação” (TATIT, 2012, p. 21). Para trazer a emoção entoativa, as sílabas, ao final 

dos versos, são alongadas no tempo e têm sua frequência ampliada para convidar “o 

ouvinte para uma inação” (TATIT, 2012, p. 23) e apreciar o esforço emotivo do 

intérprete. 

 Partindo para a análise da matriz verbal da canção, podemos perceber que são 

poucas as estrofes que compõem a canção e muitas delas se repetem exaustivamente ao 

longo dos 6 minutos e 32 segundos da gravação. As estrofes, curtas, são repetidas na 

sequência A-A-A-B-B-A-A-B-B-C-C-C-C. Essa é uma construção totalmente diferente 

de outras canções da cena LGBT+, como “Mulher”, de Linn da Quebrada, onde há 

pouca ou nenhuma repetição ao longo de todo o seu registro. 
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“Zero” (Liniker) 

A 
A gente fica mordido, não fica? 
Dente, lábio, teu jeito de olhar 

Me lembro do beijo em teu pescoço 
Do meu toque grosso, com medo de te transpassar 

B 
Peguei até o que era mais normal de nós 

E coube tudo na malinha de mão do meu coração 

C 
Deixa eu bagunçar você 
Deixa eu bagunçar você 

  Por sua vez, os versos de “Zero" são sintéticos e, quando isolados, muitas vezes 

podem se bastar. Assim como as construções dos slogans, são enunciados que têm em si 

“ u m m í n i m o q u e n o s f a s c i n a p e l o m á x i m o d e c o m u n i c a ç ã o q u e 

contém” (CARRASCOZA, 2003, p. 59). Versos como “a gente fica mordido, não 

fica?”, “peguei até o que era mais normal de nós/e coube tudo na malinha de mão do 

meu coração” e “deixa eu bagunçar você”, na mesma direção dos enunciados 

publicitários, partem do lugar-comum para construir mensagens de fácil assimilação, 

compreensão e, no contexto digital, reprodutibilidade. Tal aspecto fica claro quando 

observamos manifestações das apropriações de trechos da canção feitas nas redes 

sociais. Páginas no Facebook, como Chuvisco de Risco e BiaPOF, voltadas para a 

produção de postagens que trazem frases curtas acompanhadas de ilustrações, um filão 

de conteúdo em expansão nas redes sociais, retiraram de “Zero" alguns de seus 

enunciados, recontextualizando-os e até mesmo deixando de lado a sua origem - apesar 

de citar a cantora, não é citado o nome da canção, como vemos abaixo.  
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 Para além das redes sociais, outros versos viraram item de decoração, ganharam 

as paredes da cidade em lambe-lambes, estamparam camisetas e até mesmo foram 

tatuados na pele, mostrando mais uma vez a potencialidade sígnica dos enunciados 

enquanto frases prontas para o uso e a repetição em diferentes contextos. 

 Diferentemente dos slogans, que usualmente encerram a mensagem publicitária, 

tais versos, ao estarem presentes ao longo de toda a canção, reforçam as lógicas 

persuasivas e retóricas da canção voltada ao consumo que, nas práticas ritualísticas, 

quer ser repetida à exaustão. A mínima elaboração do complexo parece combinar com a 

síntese formatada pelos dispositivos comunicacionais hipermidiáticos e parece ter sido 

um dos fatores relevantes para a reverberação orgânica da canção. 

 Na direção contrária do conteúdo romântico de Liniker, a drag queen Pabllo 

Vittar, com a canção “Todo dia”, obteve grande visibilidade no Carnaval de 2017 com 

um refrão também de fácil reprodução: “eu não espero o carnaval chegar pra ser vadia/

sou todo dia”, versos que, como vemos nas imagens abaixo, encontradas das redes 

sociais, também foram apropriados e resignificadso à linguagem dos memes e dos gifs. 
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 Fazendo uso de rima (“vadia”/“dia”) e de figuras de linguagem, como antonímia 

(“carnaval”/“todo dia”) e hipérbole ("sou todo dia”), a canção mostra ter uma 

potencialidade sígnica voltada ao consumo e à reprodução semelhante aos slogans. Se é 

verdade que o slogan pode ser, segundo João Anzanello Carrascoza (2003, p. 57), “um 

aliado incontestável de toda e qualquer ideologia”, enunciados como esse, quando 

postos em circulação, ajudam a construir coletivamente um imaginário que é 

compartilhado por determinada parcela do público que consome a canção. A partir do 

enunciado, podemos empreender a leitura da emancipação das amarras sociais 

repressivas, da luta pela liberdade do desejo pessoal e da celebração dos corpos. 

 Se enxergamos os comentários deixados por usuários na área de comentários do 

vídeo de “Zero” como resquícios e indícios da recepção da canção na internet, podemos 

encontrar alguns dos usos e das apropriações da canção, sendo ela um objeto de veículo 

entre o mundo culturalmente constituído e os seus consumidores. Devido ao extenso 

número de comentários deixados nesses quase dois anos de postagem, elencaremos 

alguns dos comentários classificados pela própria plataforma de vídeos como os 

“principais comentários” para fazermos um levantamento exploratório inicial. Embora 

ainda não nos sejam muito claros os algoritmos que regem essa seleção podemos 

considerar tais comentários relevantes devido ao número de curtidas que cada um deles 

recebe, o que nos revela não somente a atitude ou a opinião individual de quem comenta 

mas também a sua própria aceitação e aprovação coletiva por parte do restante da 

comunidade virtual. 

 O primeiro padrão que aparece com maior frequência são os de comentários que 

evidenciam a sensorialidade e a emoção da canção - a primeiridade das matrizes sonora-

visual-verbal. Se é verdade que a música teve ou ainda tem um poder mágico, como 

apontou Mario de Andrade, esse aspecto fica claro em comentários que falam de “paz”, 

“saudade”, “sensualidade” e até mesmo no “vício” em escutar repetidamente a canção.    

 

!  12



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

  

 Nos limites dessa relação afetiva com a canção, estão os comentários de 

ouvintes que a associam a momentos especiais em suas vidas, a desilusões amorosas e a 

casos passageiros de amor.  Nesse sentido, podemos relembrar como as canções de 

amor podem marcar trajetórias pessoais de tal forma que evocam lembranças - prática 

que é o mote do documentário As canções, de Eduardo Coutinho, onde são retratadas as 

histórias de pessoas comuns que relembram, à frente da câmera, canções que outrora 

marcaram antigos amores. A canção pode ser um objeto de afeto e memória pessoal, 

exatamente por falar de uma possibilidade de afeto livre de qualquer marcação de 

gênero. Isso nos leva à ideia de que um dos grandes êxitos da canção é se aproximar, 

como Luiz Tatit afirma, do imaginário cotidiano compartilhado por uma determinada 

cultura. 

 E, por fim, outro ponto a ser destacado é a percepção comum de que um novo 

momento está se formando na música brasileira a partir da questão de gênero e 

sexualidade. Muito se deve à matriz visual do registro, onde podemos ver Liniker, de 

barba, batom e turbante, borrando as fronteiras identitárias de gênero, pois na letras em 

si não há nenhum indício de transgressão à heteronormatividade. Alguns indivíduos, nos 

comentários, têm relacionado Liniker a outros artistas e também há a preocupação em 
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evidenciar o novo vocabulário que marca o novo entendimento de gênero e sexualidade, 

como “descontruído” e o uso de “ser humano” e "pessoa" no lugar de “ele” ou “ela”. 

  

Considerações prospectivas 

 Ficou evidente que o sucesso de “Zero" não se deu somente pelas questões de 

gênero e sexualidade que subverte, mas, sobretudo, pelo uso de uma gramaticalidade 

própria à canção de sucesso dentro do paradigma comunicacional contemporâneo, 

predominado pela internet e pelas redes. Nesse sentido, a canção também explora uma 

tecnicidade própria do cruzamento entre as matrizes sonoras, visuais e verbais, para 

conquistar a adesão do ouvinte. 

 Certamente, deve ser realizado um estudo que explore ainda mais a análise, 

comparando e constrantando as expressões musicais LGBT+ e as demais canções de 

sucesso da atualidade, para afirmarmos o que, comunicacionalmente, tem mais 

potencialidade de sucesso ou não. Os estudos desenvolvidos no presente artigo são 

preliminares e buscam abrir caminho para novas análises e para o aprimoramento do 

nosso olhar comunicacional frente às expressões musicais em sua complexa rede de 

mediações. 

 E, por fim, é necessário o desenvolvimento de uma medotologia que vá além da 

contagem de visualizações ou de execuções de uma determinada canção para medir a 

relevância e o sucesso de um determinado artista - modelo próprio das “paradas de 

sucesso”, que remonta o ano de 1958, com a criação da internacional Hot 100, da 

Billboard. Na era dos downloads ilegais, da pulverização de iniciativas independentes e 

das apropriações por parte do público nas redes sociais, classificar o êxito de 

determinada canção demanda um olhar comunicacional na medida em que a chave para 

seu entendimento está na competência do consumo não somente material mas sobretudo 

simbólico. Embora não esteja nos meios massivos de circulação ou tenha um número de 
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execuções tão grande quanto os obtidos por artistas nas primeiras posições das listas dos 

mais executados, Liniker tem sido um artista de grande reverberação dentro de um 

circuito próprio que se estabeleceu à margem da indústria cujas metodologias de 

compreensão se monstram, hoje, defasadas. 
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