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RESUMO 

 

 

 

A dissertação se preocupa com as estratégias de autenticidade e rotulação nos 

gêneros e produtos musicais. Estratégias essas capazes (ou não) de estabilizar a 
tensão entre os processos criativos e as lógicas de mercado que regem a ambientação 
midiática da música popular massiva. Investiga os tipos de lógica a que estão 

submetidas as diferentes noções de autenticidade presentes entre os gêneros, no 
intuito de revelar os tipos de estratégias reivindicadas pelo heavy metal no processo 

de manutenção de sua autenticidade. Foi constatado que, nesse gênero, a 
autenticidade costuma ser inscrita, materializada formalmente em seus produtos 
musicais. Nesse sentido, foram desenvolvidas algumas sugestões de Simon Frith a 

respeito das trajetórias narrativas dos gêneros e o modo pelo qual o reconhecimento 
dos eventos componentes de sua escritura histórica e musical são indispensáveis para 

a mensuração do seu grau de mitificação. Para isso, empreendeu um mapeamento 
dos principais elementos, factuais ou mitificados, que orientam a autenticidade do 
heavy metal enquanto gênero devedor da noção de autenticidade formal como 

elemento de valoração de sua produção. Gêneros possuidores de rígidas codificações, 
como o heavy metal, tendem a utilizar mais estratégias do que os menos codificados, 

buscando o estabelecimento de distinções para com outros gêneros e expressões 
musicais, principalmente aquelas apropriadas mais claramente pelo mainstream 
musical. No entanto, foi verificado que, no heavy metal, o processo de distinção, 

baseado em segmentações seguidas de constantes rotulações, é capaz de 
desestabilizar as próprias bases de autenticidade do gênero, na medida em que esta é 

fragmentada entre os diversos subgêneros e rotulações emergentes.  

 

Palavras-chave: Autenticidade, Gêneros Musicais, Heavy Metal, Música Popular 

Massiva, Rotulação. 
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INTRODUÇÃO 

 

De uma forma ou de outra, o heavy metal sempre esteve presente entre as 

diversas fases de minha vida. Seja em sua forma embrionária, me apresentada através 

das canções do rock sessentista e setentista, escutadas em LP no último volume por 

meus pais ainda em minha infância; seja pontuando musicalmente filmes thrash de 

horror assistidos na puberdade; seja compartilhando imaginários sombrios e 

temáticas fantásticas com filmes épicos e de guerra cultuados na adolescência, 

momento no qual o então estudante de música erudita teve efetivamente seu primeiro 

contato com um produto metálico: uma fita-cassete até hoje intacta, gravada por um 

amigo a partir de um LP importado do álbum A Real Dead One (Capitol Records, 

1993) do grupo inglês Iron Maiden. Mal sabia eu que, aquele primeiro contato com a 

pirataria musical, legitimaria definitivamente minha paixão e interesse pelo gênero.  

De lá para cá foram levantadas questões acerca do heavy metal, inicialmente 

motivadas pela vivência como músico e produtor inserido no underground, e, 

posteriormente, por uma maior capacidade de escutar o mundo, já na graduação em 

Comunicação Social – habilitação em Produção Editorial. E foi na graduação que o 

interesse acadêmico pelo gênero teve início: durante o desenvolvimento da 

monografia Reconfigurações Comunicacionais – o heavy metal e a cibercultura, os 

primeiros passos na direção de um pensamento acadêmico metálico foram dados. 

Pensamento esse ainda envolto por minha vivência na cena belo-horizontina de 

heavy metal, conferindo-o um caráter relativamente essencialista e revestido por uma 

aura teimosamente romântica.  

Mas foi exatamente através dessa vivência e desse romantismo essencialista 

que inquietações a respeito da autenticidade metálica começaram a se formar. Já no 

mestrado, o reconhecimento de que a própria noção de autenticidade é romantizada e 
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mitificada no interior do gênero foi fundamental para o desenvolvimento da 

pesquisa. Mesmo que, para isso, o músico e produtor tenha dado lugar ao 

pesquisador, capaz de manter um distanciamento crítico sem prescindir de suas 

convicções, agora relativizadas e amadurecidas através do reconhecimento das 

articulações do gênero em um contexto mais amplo que o da cena, o da ambientação 

midiática da música popular massiva.  

A presente dissertação de mestrado foi desenvolvida no interior do grupo de 

pesquisa Mídia & Música Popular Massiva (M&MPM), abrigado na linha Análise de 

Produtos e Linguagens da Cultura Midiática, por sua vez integrante do Programa de 

Pós-graduação em Comunicação e Cultura Contemporâneas da Universidade Federal 

da Bahia (UFBA). Foi nesse grupo que o trabalho, ainda em fase seminal, encontrou 

o ambiente propício ao seu desenvolvimento, no qual metodologias comunicacionais 

de análise da música popular massiva são desenvolvidas através do agenciamento de 

parâmetros específicos para a compreensão dos produtos musicais, da forma como 

estes são estrategicamente confeccionados com o objetivo de produzir determinado 

efeito ou sentido, e das orientações ao consumo contidas nesses produtos.  

Entre os parâmetros estão o próprio conceito de Música Popular Massiva; o 

de Gênero Musical e suas diferentes concepções oriundas dos Estudos Culturais e da 

Musicologia, culminando em uma abordagem que privilegia a ótica comunicaciona l 

sobre os produtos musicais contemporâneos; as tecnologias, os diferentes formatos, 

suportes e rotinas produtivas responsáveis por possibilitar a produção, circulação e o 

direcionamento do consumo dos produtos musicais, seja por parte dos músicos, 

produtores, críticos e ouvintes; além de parâmetros técnico/musicais como a 

produção musical, mixagem, timbre dos instrumentos e a configuração estrutural 

destes na canção popular massiva. 

Por mais que os parâmetros responsáveis por guiar o percurso analítico 

sejam pensados como inerentes a lógicas de produção musical integrantes da mesma 

ambientação midiática da MPM, é preciso salientar que sua utilização possui pesos e 

medidas distintos entre as análises processadas no interio do grupo. Isso ocorre 

devido à maleabilidade existente em qualquer análise preocupada em relacionar texto 

e contexto, que, ao não restringir o contexto produtivo, considera as importantes 

interferências deste sobre a confecção dos produtos musicais. Nesse sentido, as 

análises buscam privilegiar as inter-relações existentes entre o produto, mercado, 

convenções de gênero e os a(u)tores envolvidos no processo de produção musical. 
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Logo, os parâmetros existem, mas é o próprio produto musical e sua problemática 

levantada pelo pesquisador os responsáveis em orientar por onde o analista deve 

iniciar sua busca, como conduzí- la, e quais parâmetros serão valorizados ou não em 

todo o percurso. 

 No caso do presente trabalho, sua problemática se desenvolve sobre as 

estratégias midiáticas de autenticidade capazes de atuar sobre a tensão entre os 

processos criativos dos gêneros musicais e as lógicas de mercado que regem a 

ambientação midiática da MPM. Juntamente com a escolha do nosso objeto – o 

gênero musical heavy metal, possuidor de referenciais de autenticidade bem 

estabelecidos e alto grau de codificação – surgiu também a necessidade de aproximar 

aos parâmetros do grupo de pesquisa M&MPM alguns pensamentos e abordagens 

sobre a noção de autenticidade e sua importância na atribuição de valor a diferentes 

manifestações expressivas. É o objeto orientando o pesquisador em seu percurso 

investigativo, então desenvolvido como demonstram os parágrafos a seguir.  

 No 1° capítulo apresentamos o percurso teórico necessário para analisarmos 

a autenticidade dos produtos musicais do heavy metal na atual configuração 

midiática da MPM. Nesse contexto desenvolvemos nossa hipótese geral, a de que a 

formulação excessiva de rótulos e subgêneros colabora com um processo de 

fragmentação da autenticidade do heavy metal. Frente a esse processo, levantamos a 

suposição de que os processos criativos desse gênero passam a necessitar ainda mais 

da adoção de estratégias midiáticas de manutenção da autenticidade na confecção de 

seus produtos musicais. Passamos então a considerar que o não reconhecimento 

dessas estratégias e de sua capacidade de articular midiaticamente o discurso inscrito 

nos produtos pode ter consequências, fazendo com que até mesmo artistas e grupos 

já legitimados sigam indiscriminadamente fórmulas consagradas do campo musical, 

ao passo em que abandonam algumas premissas de autenticidade do próprio gênero. 

 Posteriormente reconhecemos a importância da autonomia criativa (sempre 

relativa) na utilização dessas estratégias. Alguns grupos e artistas possuirão mais 

deste capital do que outros, e, logo, terão também, em princípio, maior capacidade de 

afirmação de suas expressões musicais e modelos de distribuição frente às lógicas de 

mercado presentes desde o underground até o mainstream da música. Nesse sentido, 

a autonomia relativa pode ser utilizada por grupos e artistas para legitimar as 

estratégias de manutenção de autenticidade e posicionamento na porção da 
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ambientação midiática da MPM da qual compartilham práticas e temáticas em 

comum. 

 A partir da compreensão dessas estratégias, o pesquisador pode realizar 

observações e inferências sobre como artistas e grupos do heavy metal e de outros 

gêneros da música popular massiva operam a própria manutenção da autenticidade. 

Esteja esta inscrita nos aspectos plásticos, musicais ou imagéticos de seus produtos, 

nas performances midiáticas, ou sobre a escolha do modelo de distribuição a ser 

adotado. E para verificarmos como são operadas as estratégias de autenticidade nos 

produtos selecionados, foi necessária uma definição do termo tendo em base sua 

utilização na História da Arte e nos Estudos Culturais, mas de uma forma ou de outra 

atualizada à lógica própria dos produtos massivos, os quais necessariamente não 

dependem do status de original ou único para serem considerados autênticos. Tendo 

isso em mente, buscamos desenvolver o pensamento de que autenticidade e 

autonomia criativa são valores recorrentes entre os processos criativos de qualquer 

gênero da MPM. No entanto, sua importância irá variar de acordo com o grau de 

codificação de cada gênero.  

 Em seguida buscamos mostrar como é tenso o processo de atualização da 

autenticidade midiática nos produtos da MPM, em muito devido às conformações 

existentes na própria materialidade dos produtos, entendendo também que cada 

gênero possui indicações mais ou menos exclusivas sobre como e o que nesse 

processo de materialização é considerado autêntico ou não. Mas como levantar os 

indícios de autenticidade presentes nas narrativas dos gêneros musicais? Quais tipos 

de marcas de estilo e convenções de gênero devem ser buscadas pelo analista no 

intuito de reconhecer as estratégias de manutenção de autenticidade utilizadas em 

determinado produto? Existiu a necessidade de estabilização da autenticidade através 

da manutenção de elementos canônicos do gênero? A autenticidade foi tensionada ou 

desestabilizada quando da utilização desses elementos em conjunto de outros 

provenientes de outros gêneros? E até que ponto determinada experimentação 

configura em inovação ou transgressão frente as poéticas do gênero, indicando, 

dependendo do caso, em um não cumprimento do horizonte de expectativas, seguido 

pela desestabilização e variação do grau de autenticidade? Essas são as principais 

questões que guiaram nossas análises dos produtos musicais do heavy metal 

selecionados, levando em consideração o percurso teórico anteriormente 

apresentado. 
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 Atualmente é impossível compreender a genealogia e manutenção dos 

gêneros e rótulos musicais sem levar em consideração as intervenções da internet 

sobre os processos de produção e distribuição musical. A Folksonomia e a 

Tagsonomia, fenômenos participantes da aclamada Web 2.0 (segunda geração da 

internet), constituem formas de indexação utilizadas pelas mais diversas plataformas 

virtuais de conteúdo colaborativo, como Flickr1 e YouTube2. Mais especificamente 

em relação ao consumo musical, atualmente verificamos a emergência e legitimação 

de plataformas como o MySpace3 (plataforma não exclusivamente musical, mas 

largamente utilizada por bandas como forma de promoção), o Pandora4 (que 

recentemente restringiu o acesso apenas a servidores localizados nos Estados 

Unidos), o Blip.FM5 e o Last.FM6.  

 Destes, o Last.FM é o que melhor possibilita ao usuário estabelecer e 

compartilhar, com relativa autonomia, rotulações sobre seus artistas preferidos. A 

plataforma ainda oferece ao ouvinte/usuário o download de seu audioscrobbler, que, 

uma vez instalado, 

 

rastreia todas as músicas escutadas e as disponibiliza online, para 

compartilhamento das listas e tags com outros usuários do programa. A partir 

dessa análise do artista/nome da música, o site indica uma gama de  

informações como o nome do álbum, data, fotos, releases e outros artistas 

similares (todas essas informações construídas a partir dos dados e tags 

disponibilizadas pelos próprios usuários da plataforma) (Amaral, 2007; p. 6). 

 

 Nesse sentido, após levantarmos, analisarmos e interpretarmos os elementos 

da codificação do heavy metal na trajetória dos grupos, nos álbuns e canções 

selecionados, nosso próximo passo analítico consistiu em comparar os resultados 

com alguns dos indicadores ligados ao consumo musical disponíveis na plataforma 

virtual de conteúdo colaborativo Last.FM. É claro que a utilização dos dados 

disponibilizados na plataforma devem ser em alguns momentos relativizados. No 

entanto, os seus processos de rotulação, de mapeamento e quantificação do consumo 

musical, bem como sua maneira de estabelecer comparações e sugerir similaridades 

entre diferentes artistas não podem ser totalmente obliterados em nosso exercício 

analítico e interpretativo. 

                                                                 
1
 <http://www.flickr.com>. 

2
 <http://www.youtube.com>. 

3
 <http://www.myspace.com>. 

4
 <http://www.pandora.com>. 

5
 <http://www.blip.fm>. 

6
 <http://www.lastfm.com>. 
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 A primeira seção do 2° capítulo consiste em uma recuperação da narrativa 

do heavy metal enquanto gênero musical. Através do levantamento de sua escritura 

histórica e da constituição de sua trajetória narrativo-musical (na quail suas 

convenções musicais e mercadológicas são formadas) foi possível pontuar, já na 2ª 

seção do 2° capítulo, alguns dos elementos, factuais ou mitificados, que orientam a 

autenticidade desse gênero. Esses elementos foram utilizados no exercício 

interpretativo em complemento aos referenciais teóricos e aos parâmetros 

metodológicos do grupo de pesquisa M&MPM. 

 A 2ª seção do 2° capítulo é dividida em dois tópicos. No 1° apresentamos, 

de forma detalhada, as indicações responsáveis por guiar o exercício interpretativo. 

Trata-se de procedimentos desenvolvidos durante a recuperação do percurso teórico 

e da narrativa do heavy metal, sendo capazes de agenciar e questionar os elementos 

estabilizadores ou desestabilizadores da autenticidade do gênero.  Nomeados de 

Decodificação e Distinção, Rotulação e Subgêneros, e Manutenção da Autenticidade
7
, 

esses procedimentos são específicos para a interpretação das estratégias de 

manutenção da autenticidade, e são recorrentes em todos os tópicos das análises. Seu 

papel é o de possibilitar e delimitar inferências sobre os resultados obtidos através 

dos parâmetros de análise desenvolvidos pelo grupo M&MPM. Logo, são os 

parâmetros desse grupo, e não os procedimentos por nós sugeridos, os elementos que 

pontuam a ordenação do exercício analítico. 

 Durante o levantamento da narrativa do heavy metal foi constatada uma 

certa (in)coerência na(s) trajetória(s) executada(s) por sua codificação. Percebemos 

que, em seus aproximadamente trinta e cinco anos de existência, o gênero sofreu 

diversas transformações, ocorridas em momentos mais ou menos definidos, e 

motivadas pela intensa segmentação e formação de subgêneros pelas quais o heavy 

metal passou. Nesse sentido, não foi possível ignorar a necessidade de demarcação 

das mutações sofridas pela codificação do gênero, fato que nos faz apresentar, já no 

2° tópico da 2ª seção do 2° capítulo, aquelas que sugerimos chamar de fases de 

segmentação do heavy metal8.  

                                                                 
7
 Optamos por manter o detalhamento dos procedimentos apenas em seu tópico específico, tendo em 

vista que todo ou parte de seu desenvolvimento seria obliterado frente a impossibilidade de reproduzí-

lo fidedignamente na introdução, devido exatamente às constrições espaciais que esta impõe.  
8
 Optamos por manter o detalhamento das fases de segmentação do heavy metal apenas em seu tópico 

específico, exatamente pelo mes mo motivo dos procedimentos interpretativos. 
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 Para responder nossas principais questões, alcançar os objetivos propostos, e 

legitimar ou refutar nossas hipóteses, selecionamos um corpus empírico baseado 

exatamente nas fases de segmentação do gênero. Nesse sentido, a apresentação do 

corpus é vinculada à própria trajetória evolutiva da codificação do heavy metal, na 

medida em que cada grupo tem sua produção musical inserida mais ou menos em 

uma fase específica da segmentação metálica.  

 Com isso, ao acompanhar a evolução da codificação do gênero, a análise e 

interpretação da trajetória das bandas e seus produtos musicais nos possibilitou 

perceber não apenas como as bandas operam estrategicamente a manutenção de sua 

autenticidade. Foi possível apreender uma amostra significativa de como o próprio 

gênero orienta a utilização das estratégias, tendo em vista que a manutenção da 

autenticidade no heavy metal, antes de qualquer pré-condição, necessita ser 

constante. 

   Quatro bandas compõem nosso recorte empírico. De cada uma foram 

selecionadas duas canções para análise, sendo a primeira referente ao início da 

trajetória musical, e a segunda referente à fase atual ou pertencente a determinado 

momento reconhecidamente significativo para a autenticidade da banda. A seguir, 

apresentamos as diferentes codificações do gênero, os grupos e seus respectivos 

produtos selecionados como representantes de cada codificação, abrangendo assim 

todas as fases de segmentação do heavy metal propostas no estudo: 

 

a) Codificação primitiva:  

 Grupo: Iron Maiden 

 Faixas selecionadas: Run to the Hills – 3’51’’ – The Number of the Beast (1982) 

The Wicker Man – 4’33’’ – Brave New World (2000) 

Grupo: Saxon 

 Faixas selecionadas: Heavy Metal Thunder – 4’21’’ – Strong Arm of the Law 

(1980) 

   Live to Rock – 5’30’’– Into the Labyrinth (2009) 

 

 

b) Codificação derivada: 

 Grupo: Slayer 

 Faixas selecionadas: Raining Blood – 4’17’’ – Reign in Blood (1986) 
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Love to Hate – 3’06’’– Diabolus in Musica (1998) 

 

c) Codificação híbrida:  

Grupo: 3 Inches of Blood 

 Faixas selecionadas: Ride, Darkhorse Ride – 3’28’’ – Battlecry Under a 

Wintersun (2002)     

    Night Marauders – 4’15’’ – Fire Up the Blades (2007)  

  

 E por fim, nas considerações finais buscamos problematizar as diferentes 

interpretações levantadas durante as análises, assim como o grau de eficácia dos 

procedimentos interpretativos propostos. Nesse momento, foi necessário 

reconhecermos as limitações inerentes a uma dissertação de mestrado, salientando 

que o percurso metodológico desenvolvido na pesquisa não pretende apresentar um 

novo modelo de análise dos produtos musicais e comunicacionais da MPM. No 

entanto, este busca contribuir com a atual proposição metodológica do grupo 

M&MPM no que se refere à investigação da autenticidade dos produtos musicais e 

na sugestão de procedimentos favoráveis à sua interpretação. Logo, a presente 

dissertação também não configura apenas um exercício de aplicação da proposição 

metodológica do grupo. 

  É claro que os procedimentos interpretativos aqui apresentados podem ser 

aplicados e desenvolvidos em trabalhos futuros, bastando para isso apenas o 

estabelecimento prévio de uma contextualização capaz de atualizá- los em 

conformidade a produtos e gêneros distintos dos aqui privilegiados. Esse estudo 

dedica-se, portanto, a uma tentativa de compreensão da utilização de estratégias de 

manutenção da autenticidade nos gêneros e produtos da música popular massiva. 

Mais especificamente o heavy metal, gênero musical possuidor de convenções 

sonoras e mercadológicas rigidamente codificadas, fato que em si já supõe a 

necessidade de utilização de estratégias de manutenção da autenticidade em seus 

processos criativos.    
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1 AUTENTICIDADE E AUTONOMIA CRIATIVA SOB A ÓTICA DA 

MÚSICA POPULAR MASSIVA 

 

O objetivo nesta primeira seção é apresentar o percurso teórico necessário às 

análises das estratégias midiáticas aplicadas sobre a autenticidade dos produtos 

musicais do heavy metal. Nesse contexto levantamos nossa hipótese geral, 

apresentamos os nossos objetivos e desenvolvemos algumas noções e conceitos 

trabalhados pelo grupo de pesquisa M&MPM essenciais ao percurso analítico-

interpretativo proposto na 2ª seção, e posteriormente desenvolvido na 3ª. A seção 

está subdividida, por sua vez, em cinco tópicos.  

No 1° realizamos uma breve apresentação do atual campo de pesquisa da 

música popular massiva. No 2° relacionamos as noções de autonomia e processos 

criativos por meio da apresentação do conceito de Música Popular Massiva. O 3° 

recupera distintas definições da noção de autenticidade, tendo em vista sua utilização 

na História da Arte e nos Estudos Culturais, mas de uma forma ou de outra 

atualizada à lógica própria dos produtos massivos. Tópico que conta ainda com 

reflexões a respeito do dualismo AUTENTICIDADE X COOPTAÇÃO. Já o 4° 

tópico se preocupa com a questão da materialidade da comunicação aplicada ao fazer 

musical, às tecnologias musicais, e aos desdobramentos do consumo na MPM através 

da circulação. E, finalmente, o 5° tópico apresenta o conceito de Gêneros Musicais, 

em abordagem preocupada em como estes orientam processos criativos, além de 

reflexão acerca dos processos tensivos de rotulação em plataformas virtuais ligadas 

ao consumo musical.  
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1.1. O campo de estudos da Música Popular Massiva 

 

Antes de efetivamente apresentarmos o conceito de Música Popular Massiva 

(MPM), consideramos fundamental a realização de algumas revisões introdutórias 

sobre a inserção dos fenômenos musicais na atual produção científica do campo 

comunicacional, especificamente no Brasil. Em sua apresentação da conferência 

Apontamentos sobre a reestruturação da indústria da música: perda de valor da 

música gravada, o Prof. Dr. Micael Herschmann (UFRJ) propôs uma mudança no 

discurso existente entre as apresentações de pesquisas envolvendo música e 

comunicação. Segundo Herschmann, é possível verificar, nos últimos anos, um 

crescimento de grupos e pesquisadores vinculados aos programas de pós-graduação 

em comunicação que se debruçam sobre os fenômenos musicais. Fato que, aliado ao 

aumento da produção científica sobre o tema, nos habilita a não mais argumentar 

sobre a falta de pesquisas na área. O argumento agora seria outro, baseado no 

crescimento a olhos vistos desse tipo de pesquisa (informação verbal)9. 

Realmente ainda é recente esta ascensão: no período compreendido entre 

1992 e 2002, a relação entre Música e Comunicação não ultrapassou a média de 

4,2% de toda a produção discente e docente em Comunicação (BAMBRILLA, S; 

RIBEIRO, A; STUMPF, I; VANZ, S., 2007. p. 58). Porcentagem que nos permite 

rotular essa produção não exatamente como uma relação entre ―música e 

comunicação‖, mas mais adequadamente entre ―comunicação e música‖, já que as 

pesquisas mais significativas nesse período ainda se concentravam majoritariamente 

em trabalhos envolvendo temáticas já freqüentes e recorrentes no campo 

comunicacional (Estética da Comunicação, Jornalismo Cultural, Novas Tecnologias, 

Cinema, etc.) e sua relação com determinado fenômeno musical. Ou seja, a música 

na perspectiva midiática ainda se encontrava diluída por entre as mais diversas áreas 

privilegiadas pelas pesquisas em Comunicação. 

 Esta tendência cria um movimento que se insere em fenômeno do campo 

comunicacional verificado por Fausto Neto (1996), denominado de ―ordem da 

midiatização‖, no qual a mídia e os veículos de comunicação seriam observados e 

problematizados, como objetos de pesquisa, através das mais diversas perspectivas, 

da psicologia à análise do discurso. Mas que apenas recentemente seria possível 

                                                                 
9
 Obtida na conferência citada, apresentada na Mostra Mídia e Música, organizada pelo PPG-COM da 

UFPE no Centro de Artes e Convenções da universidade, nos dias 17 e 18 de janeiro de 2008.  
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vislumbrá- los com uma aura comunicacional mais desenvolvida (FAUSTO NETO, 

A. 2002, p. 24). Aura essa fundamental para a tendência em pesquisa que possui 

como centro determinado processo comunicacional, este s im agindo ativamente 

como orientador da problematização a ser desenvolvida, só então estipulando-se os 

mecanismos necessários para sua compreensão.  

 A ampliação das perspectivas de pesquisa da música popular massiva é sem 

dúvida motivada também pelo surgimento e inserção recentes do assunto em grupos 

de pesquisa vinculados a programas de pós-graduação de universidades do país. São 

grupos e pesquisadores engajados na produção de conhecimento sobre a música 

midiática e suas relações com os ambientes cultural, econômico e social. E é por 

meio desta perspectiva que o grupo Mídia & Música Popular Massiva, da 

Universidade Federal da Bahia, se esforça em conferir aos processos 

comunicacionais da música midiática um ambiente de pesquisa que privilegie seus 

contextos de produção, distribuição, circulação e consumo. Para isso, são  

desenvolvidas metodologias comunicacionais de análise da música popular massiva, 

as quais lançam mão de parâmetros próprios para a compreensão dos produtos 

musicais, possibilitando assim a compreensão de como estes são estrategicamente 

confeccionados com o objetivo de produzir determinado efeito ou sentido.  

  

1.2. Música Popular Massiva e Autonomia no Processo Criativo  

 

 A comunhão entre as expressões musicais surgidas no século XX e as 

inovações nos processos tecnológicos de produção, reprodução, armazenamento e 

distribuição das canções foi fundamental para a formação do atualmente discutido 

conceito de Música Popular Massiva. Inovações também responsáveis por 

significativas mudanças na esfera musical, que, mesmo recentes, possbilitaram-na 

um desenvolvimento e complexificação de suas relações a uma velocidade ainda não 

verificada. Complexidade essa que inicialmente nos motivou a abordar a 

configuração da MPM como um campo específico, ―dividido em diversos 

subcampos, atrelados a gêneros e subgêneros que reproduzem, em menor escala, o 

modelo de distribuição e a possibilidade de auferir valores e capitais simbólicos 

ligados às práticas (de produção, rotulação, circulação e consumo) da música‖ 

(JANOTTI JR., 2007. p. 5). No entanto, essa motivação não se manteve, já que nossa 

abordagem não permitiria valorizar a centralidade que a questão exige para o seu 



20 

 

desenvolvimento, tendo em vista também as limitações inerentes a uma dissertação 

de mestrado.   

 Assim, na presente pesquisa não é nosso objetivo reconhecer e mapear na 

música popular massiva as relações de poder propostas na noção de campo de 

Bourdieu. Até mesmo pelo fato de o autor não ter despendido suficiente atenção e 

pesquisa sobre fenômenos e produtos da mídia, e, segundo Romano (2002), ter ainda 

ficado ―muitas vezes numa posição de defesa da maior autonomia dos campos de 

produção cultural contra os poderes do mercado e do mundo dos meios de 

comunicação‖ (ROMANO, 2002. p. 2). Logo, esta seria uma empreitada que 

demandaria e mereceria mais do que um capítulo de pesquisa.  

 No entanto, a contribuição da noção de Bourdieu tem ampla importância ao 

nosso trabalho no que diz respeito à questão da autenticidade e autonomia nos 

processos criativos e sua tensão com a mecânica e organização dos contextos de 

produção artístico/musical, considerando-se também o trânsito dos agentes e a 

utilização por parte destes dos diferentes capitais provenientes do relacionamento 

entre os julgamentos culturais e as condições produtivas e materiais.  

 Bourdieu buscou defender uma relação de homologias entre classe social, 

condição material e o consumo de determinadas obras de arte. Um argumento 

baseado em processos de distinção, responsáveis por segregar e valorar diferentes 

produtos da cultura de acordo as capacidades (que vão da escolaridade à posição 

social) de consumo que segundo o autor estes demandam. Se Bourdieu não ampliou 

suas reflexões aos produtos da cultura midiática, problematizando os processos de 

distinção levando em consideração o ambiente no qual são produzidos, Simon Frith 

empreendeu uma atualização que em muito contribui à nossa pesquisa. Mesmo sem 

objetivar um mapeamento e definição da música como um campo específico, Simon 

Frith resolve bem a questão em seu livro intitulado Performing Rites – on the value 

of popular music (1996). 

 Para o autor, as distinções não deixam de existir na cultura midiática. Na 

verdade, o papel dessa cultura seria exatamente o de embaralhar as distinções, 

diminuindo a importância das homologias e instaurando o senso de exclusividade 

como uma das principais características dos produtos midiáticos. O nível de atuação 

dos processos de distinção é então deslocado: para Bourdieu, determinadas obras de 

arte são consumidas por determinadas classes sociais, possuidoras de relativa 

condição material, em um processo de distinção que estratifica os consumidores 
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habilitados ou não a fruir determinada obra. Na cultura midiática, os diversos níveis 

de competência necessários para o consumo de seus produtos seriam menores, 

tornando estes acessíveis a estratos mais amplos da sociedade. Movimento válido 

mesmo para aqueles produtos aos quais estrategicamente é atribuída uma certa aura 

de exclusividade. E a diferente configuração das competências na cultura midiática é 

responsável por determinar seus trâmites de estratificação, que nela permanecem, 

mas agora dependentes do consumo dos produtos para gerar distinções – segregação 

motivada pelo consumo. 

 Com isso, o status de exclusivo (ou mesmo de autêntico) não poderia mais 

ser estabelecido simplesmente por se localizar dentro ou fora da cultura popular ou 

de massa, mas sim pelo modo como determinado produto agencia elementos 

indicadores específicos dessas culturas, articulando-os estrategicamente e buscando 

equilibrar (ou não) as tensões existentes entre os processos criativos e as lógicas de 

mercado características da cultura midiática.  

 E é exatamente a capacidade que possui a cultura midiática de se apropriar 

de (e assim também aproximar) diferentes manifestações expressivas o fator 

motivacional das discussões no interior do grupo de pesquisa Mídia e Música 

Popular Massiva (M&MPM), no sentido de reconhecermos a necessidade da 

formulação de um estatuto que realmente dê conta de toda sua abrangência midiática. 

Nesse contexto, a música popular massiva consistiria, para Janotti Jr. (2008), não um 

campo especificamente, mas sim uma ambientação midiática, ainda vinculada a 

gêneros e subgêneros musicais, e atrelada às seguintes configurações midiáticas:  

 

1) Expressões plásticas que englobam desde as produções ligadas à indústria 

fonográfica, em sentido tradicional, até as ―produções caseiras‖ que circulam 

na internet.  

2) Tecnologias que possibilitam a produção, circulação e consumo dos 

produtos musicais por parte de músicos, produtores, críticos e ouvintes. 

Nesse sentido, o termo massivo não se refere apenas ao número de 

ouvintes/consumidores envolvidos, mas também às sensibilidades ligadas às  

configurações técnicas forjadas ao longo do último século.  

3) Formatos, constrições econômicas, rotinas produtivas, culturas 

organizacionais, práticas musicais, críticas e práticas de audição voltadas  

para a produção/circulação/apropriação das diversas expressões musicais que 

compõem a música popular massiva (JANOTTI JR., 2008, p. 2). 

 

 Tratamos então de uma música que é o resultado do relacionamento entre as 

expressões musicais surgidas no século XX e o aparato midiático contemporâneo, em 

um processo de compartilhamento entre técnicas específicas de produção, 
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armazenamento, circulação e consumo, que inevitavelmente está submetido às 

condições de produção e reconhecimento inscritas nas indústrias culturais (JANOTTI 

JR., 2005a; 2). Compartilhamento que, dialogando com José Luiz Braga (2001), 

pode ser entendido como a apropriação e a penetrabilidade da cultura popular pelo 

espaço social midiático. Espaço esse representado então pela esfera dos meios de 

comunicação  que se apropriariam das práticas musicais populares e as enquadrariam 

sob uma lógica característica do aparato midiático.  

 Sobre esse aparato Braga oferece algumas contribuições, dentre as quais se 

destacam os conceitos de inclusividade e penetrabilidade. Trata-se de características 

intrínsecas ao aparato midiático, fruto de uma abordagem que o conecta diretamente 

à sociedade. O autor define como inclusividade a característica que os meios 

possuem de apropriar e adicionar os espaços sociais aos processos e construções 

audiovisuais existentes, levando em conta que esse processo altera substancialmente 

o objeto apropriado/adicionado. Porém, essas mudanças trazem à tona a necessidade 

de reconfiguração também do seu ambiente de origem, ou da adaptação dos 

ambientes aos quais eles são devolvidos, referindo-se ao conceito de penetrabilidade 

como a capacidade que possuem os me ios em penetrar ―nos processos sociais, 

modificando-os em função de seus próprios modos operatórios‖ (BRAGA, 2001, p. 

23). 

 É possível, através do argumento de Braga, inferirmos que as manifestações 

musicais apropriadas pela mídia sejam sim modificadas pela presença de novos 

―modos operatórios‖ que agora fazem parte de seu ambiente, mas ainda não fica 

evidente um processo midiático de caráter relacionalmente recíproco. Questão 

atualizada pelo autor em seu mais recente trabalho 10, no qual os processos sociais 

passam a possuir um status mais ativo, inerentes a uma sociedade que 

 

age e produz não só com os meios de comunicação, ao desenvolvê-los e 

atribuir-lhes objetivos e processos, mas sobre seus produtos, redirecionando-

os e atribuindo-lhes sentido social. Ao fazer isso, chega inclusive, partindo 

das práticas de uso
11

, a desenvolver novos objetivos e funções para as 

tecnologias inventadas a serviço inicialmente de pontos de vista relacionados  

a produção/emissão (BRAGA, 2006. p. 22). 

 

                                                                 
10

 BRAGA, José Luiz. A sociedade enfrenta sua mídia: d ispositivos sociais de crít ica mid iática. São 

Paulo: Paulus, 2006. 
11

 Grifo do autor. 
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 Com isso, o papel da MPM é maior do que simplesmente representar um 

marco segregativo entre a música popular, possuidora de processos de produção e 

circulação totalmente autônomos das lógicas de mercado, isenta ainda das ameaças 

provenientes da indústria fonográfica e do mainstream, e aquela que é o produto 

mesmo do ambiente midiático. Mais do que isso, a MPM é responsável pela 

articulação entre essas duas esferas da música, inevitavelmente associadas. A 

inviabilidade de uma distinção como essa ainda é marcada, de acordo com Janotti Jr., 

pelo fato de que ―também é popular o ato de comentar, ouvir e valorar a produção 

musical contemporânea‖ (JANOTTI JR., 2008. p. 3).  

 Um falar sobre a cultura, motivado por produtos referentes aos mais 

diversos tipos de gosto, do popular ao chamado erudito, ―uma vez que quase todos 

são atraídos por elementos diversos da cultura popular dos media‖ (McQUAIL, 

2003, p.104). E se, para Simon Frith, parte do prazer oferecido pela cultura popular 

consiste exatamente em falar sobre ela (FRITH, 1996, p. 4), fica ainda mais evidente 

a indissociabilidade entre a cultura musical popular e o aparato midiático. Seja na 

produção ou circulação, qualquer manifestação expressiva será em algum momento 

apropriada pela membrana midiática que atravessa os mais distintos prod utos 

culturais contemporâneos. 

 Nesse sentido, torna-se possível compreender a MPM como resultado do 

encontro de manifestações populares musicais com o aparato midiático, sendo 

possível inferir que os valores inerentes a essas manifestações também são 

transportados à ambientação midiática da MPM, bem como suas expressões 

plásticas, seus processos criativos e os ambientes afetivos nos quais a música é 

consumida e transmitida através de sua própria circulação. Lembrando que, mesmo 

recíprocas, as apropriações ocorrem sempre de forma tensiva, em processo que 

modifica tanto a música popular quanto a ambientação midiática na qual ela passa a 

se desenvolver.  

 Logo, negar à MPM o estatuto de um campo específico, reconhecendo-a 

enquanto uma ambientação midiática, não destitui de sua organização as relações de 

poder entre seus agentes, as lógicas culturais e sociais referentes ao estabelecimento 

de distinção, e os princípios que orientam o gosto e os julgamentos de valor aos quais 

seus produtos estão submetidos. Pelo contrário: reconhecer suas características 

midiáticas é valorizar o papel de seus elementos comunicacionais, que, mesmo sendo 

inegavelmente vinculados às lógicas de mercado, também obedecem a determinadas 
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estruturas e configurações sociais e culturais propostas na noção de campo de 

Bourdieu.  

 O esforço agora é exatamente o de localizar e problematizar as noções de 

autenticidade e autonomia criativa enquanto atravessadoras dos produtos da MPM, 

para na sequência verificar sua presença nas mais diversas relações de produção, 

circulação e consumo musical. Nosso objetivo com isso é compreender como a 

autenticidade se materializa nos produtos musicais por meio de estratégias que 

buscam estabelecer um diálogo coerente ou não destes com as regras técnicas e 

formais dos gêneros musicais. É nesse sentido que buscaremos seguir e desenvolver 

as sugestões de Simon Frith (1996) a respeito de uma autenticidade formal dos 

produtos musicais, não considerando portanto a autenticidade como elemento 

interventor apenas de uma ingerência sobre os processos criativos. 

  

1.3. Autenticamente falso? O dualismo entre autenticidade e cooptação  

 

Mesmo se levarmos em consideração as diversidades entre os gêneros 

componentes da música popular massiva, é possível notar que valores como 

autonomia criativa e autenticidade, ligados aos processos de produção e consumo 

musical, são capazes de atravessar qualquer categorização empreendida por críticos e 

fãs. Valores que, por sua vez, são estreitamente ligados à capacidade criativa no que 

se refere às constrições de gênero e mercado que orientam a produção na esfera 

musical.  

Consideramos que qualquer processo criativo contemporâneo esteja 

vinculado, em maior ou menor grau, a normas e técnicas já antes exploradas na 

criação de outras obras. E ainda, por mais que alargue ou tensione os limites de 

determinado gênero, nenhuma obra será capaz de se destituir de todos os tipos de 

vínculo com repertórios artísticos que lhe são próximos. Seja em sua forma 

estrutural, em seu estilo, ou em seus processos de produção e circulação; mesmo 

quando sua transgressão seja capaz de criar um novo gênero 12. 

Em seu livro As estruturas narrativas, Tzvetan Todorov nos fala, sobre o 

estudo das obras literárias, que as diferenças e mudanças sofridas pelo texto literário 

                                                                 
12

 Idéias devedoras das discussões levantadas na disciplina LINGUAGEM, PENSAMENTO E 

CONHECIMENTO, min istrada em 2008.1 pelo Prof. Phd Jeder Janotti Jr., oferecida pelo Poscom – 

UFBA. 
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entre uma obra e outra não significa que cada uma possua um tipo de codificação 

único e não compartilhado ou vinculado a outros regimes discursivos: 

 

É preciso evitar duas posições extremas: acreditar que existe um código 

comum a toda literatura, afirmar que cada obra engendra um código 

diferente. A descrição exaustiva de um fenômeno, sem recorrer ao sistema 

geral que o integra, é impossível (TODOROV, 2003, p. 40).        
 

 Ao considerar que toda obra literária pressupõe um diálogo com suas 

antecessoras ou similares, Todorov nos denuncia uma intenção de desmistificação da 

noção de obra como objeto fechado e totalmente imune às contaminações que a 

cercam. Entender que qualquer obra tem como pano de fundo a existência de outras 

expõe a capacidade inerente a qualquer manifestação expressiva de vinculação a 

determinado gênero ou tipo de classificação13, e, logo, de endereçamento a 

determinado leitor virtualmente alí contido, ao qual ela orienta sua fruição, seu 

consumo, através de seus programas textuais. Logo, é possível perceber, entre obras 

classificadas como pertencentes a uma cultura de elite e outras a uma cultura de 

massa, estruturas em comum que possibilitam sua inserção em um mesmo tipo de 

classificação e valoração.  

 Para Bakhtin (2003), este seria um processo constante de retroalimentação 

entre culturas de elite e de massa14, que implicitamente já abrigaria tensões 

importantes que dizem respeito sobre o que significa, para cada cultura, as noções de 

autonomia criativa e autenticidade. Por mais que a busca de Todorov por diferenças 

e repetições (semelhanças) entre obras distintas se desenrole sobre a tradição do 

formalismo russo, privilegiando as estruturas profundas da narrativa e, logo, não 

dispensando muita atenção aos aspectos plásticos do plano da expressão, a visão do 

autor nos permite discutir importantes questões ligadas à valoração e à tendência de 

hierarquização cultural presente nos produtos da MPM, seja em seus contextos de 

produção e reprodução, estruturais, temáticos ou plásticos.  

 A noção de autenticidade é largamente empregada na História da Arte como 

forma de valoração das expressões artísticas. Para alguns autores, o grau de 

autenticidade das obras de arte pode ser mensurado por meio da relação de elementos 

                                                                 
13

 Não desejamos afirmar nesse ponto a possibilidade de categorização genérica apenas através dos 

elementos estruturais, e sim que o próprio compartilhamento de uma estrutura por determinada obra já 

traz consigo modos de produção, consumo, valoração e sensibilidades que atravessam em maior ou 

menor g rau as graduais camadas de uma obra, seja uma pintura ou uma canção. 
14

 Op. Cit. BAKHTIN, Mikhail. Estética da Criação Verbal. São Paulo : Mart ins Fontes, 2003.  
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como a falsificação e a reprodução. Em seu livro Linguagens da Arte (2006), Nelson 

Goodman explora uma noção de autenticidade baseada no estatuto de originalidade 

que é avesso à falsificação. Nessa perspectiva, a questão autoral e os elementos 

históricos e estilísticos são determinantes sobre a autenticidade da obra artística 

enquanto única. E é sobre essa lógica de autenticidade que o autor desenvolve seu 

texto, sem se aprofundar em questões como a reprodutibilidade técnica. Para o autor, 

o que importa são os elementos capazes de atestar, por exemplo, se um quadro é um 

autêntico Vermeer ou se é uma falsificação primorosamente empreendida por Van 

Meegeren (GOODMAN, 2006, p. 133). 

 Já no difundido texto A obra de arte na época de sua reprodutibilidade 

técnica, Walter Benjamin (2000) trabalha a presença no campo artístico de noções 

como o valor de culto e a unicidade como determinantes da autenticidade de uma 

obra artística. Com isso, seu famoso argumento se refere à incapacidade de 

sobrevivência da autenticidade da obra artística frente à sua reprod ução em massa. 

Para o autor, a reprodutibilidade técnica retira o objeto reproduzido dos domínios da 

tradição, extirpando- lhe o valor de culto e ―murchando‖ sua aura (BENJAMIN, 

2000, p. 255). Como nos diz Benjamin: 

 

O que faz com que uma coisa seja autêntica é tudo o que ela contém de 

originariamente transmissível, desde sua duração material até seu poder de 

testemunho histórico. Como esse testemunho repousa sobre essa duração, no 

caso da reprodução, em que o primeiro elemento escapa aos homens, o 

segundo - o testemunho histórico da coisa - encontra-se igualmente abalado.  

Não em dose maior, por certo, mas o que é assim abalado é a própria autoria 

da coisa (BENJAMIN, 2000, p. 225). 

  

 A cultura popular massiva também se apropria da noção de autenticidade 

estabelecida no campo artístico como forma de valorar sua produção. É 

compreensível que Benjamin, ao trabalhar a noção de autenticidade no campo 

artístico, ateste que os intensivos esforços aplicados no desenvolvimento de técnicas 

de reprodução imprimam diferenciações e níveis sobre a autenticidade (BENJAMIN, 

2000, p. 225). No entanto, não é difícil inferir que o grau de autenticidade de um 

produto da cultura popular massiva não possa ser mensurado, por exemplo, pela 

quantidade de cópias geradas a partir de sua matriz, então gerada exatamente com a 

finalidade de ser reproduzida. 

 E, dentre as manifestações expressivas dessa cultura, provavelmente é a 

música a que mais se apropria e reivindica esse tipo de valoração. Nos produtos da 
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MPM, o que se entende por autenticidade e os elementos responsáveis por 

desestabilizá- la varia de acordo com os aspectos plásticos e ideológicos, com o tipo 

da materialidade expressiva, com as escolhas dos modelos de circulação e, 

principalmente, de acordo com convenções de gênero 15, que por sua vez orientam os 

aspectos anteriores. Nesse sentido, Simon Frith aponta, em seu livro Performing 

Rites (1996), para uma instigante abordagem genérica no que se refere ao 

reconhecimento das estratégias de construção, legitimação, manutenção e 

desestabilização da autenticidade. Abordagem que, talvez por ser oferecida no texto 

através de pistas e sem um desenvolvimento metodológico orientado à aplicação, não 

foi retomada e continuada analiticamente em trabalhos também possuidores da 

autencidade nos gêneros da música popular massiva como objeto de análise.  

 A escritura histórica de um gênero é marcada por acontecimentos diversos, 

como a emergência de grupos executores de alguma variação musical ainda não 

explorada, a formação de uma cultura de consumo em volta desse tipo de música, o 

estabelecimento de ícones, de elementos ideológicos, sociais e textuais, as polêmicas 

e os grandes eventos, entre outros fatores. Mas entre tantos registros, como indicar os 

que integrarão a escritura oficial de um gênero? Como ocorre a legitimação dos 

elementos responsáveis por distinguí- lo de outros gêneros e manifestações 

expressivas, semelhantes ou não? 

 De acordo com Frith, ―[...] o que acontece com os gêneros através do tempo 

é parte crucial de seu sentido, e [...] a própria consciência dos gêneros deriva em 

primeiro lugar deste próprio passado (geralmente mitificado)‖ (Frith, 1996. p. 89). 

Para o autor, a organização dos elementos desse passado passa por constantes re-

escrituras, que por sua vez tendem a super-valorizar narrativamente esses elementos 

em prol da mitificação genérica, passando a acentuar sua própria autenticidade. De 

acordo com o argumento de Frith, é possível inferirmos que a autenticidade de um 

gênero está diretamente vinculada ao grau de mitificação existente em sua escritura 

narrativa. Logo, o mapeamento dos elementos constituintes da narrativa de um 

gênero (e a forma como a esta foram integrados) permite ao crítico ou analista 

identificar as estratégias utilizadas por cada gênero. 

 A autenticidade é recorrente entre todos os gêneros da MPM, mas cada um 

buscará resolver à sua maneira as questões de autenticidade que lhe são próprias. É 

                                                                 
15

 Sobre gêneros musicais e gênero midiático trataremos especificamente em tópico posterior. 
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nesse sentido que o presente trabalho busca compreender como um importante 

gênero da MPM resolve suas questões relativas à autenticidade, levando em 

consideração que as convenções genéricas orientam, mas é nos produtos que essas 

questões realmente se resolvem e se materializam. Assim, cada canção também será 

considerada em nossas análises como uma forma narrativa, e ao mesmo tempo um 

fragmento da narrativa do próprio gênero. E cada gênero determina mais ou menos 

como suas peças narrativas devem articular os elementos que lhe são próprios.  

 Nesse sentido, Frith levanta aquela que seria a principal questão crítica a ser 

feita sobre a autenticidade formal: ―O cantor ou a canção obedecem às regras 

musicológicas do gênero?‖ (FRITH, 1996. p. 89). Não é incomum constatarmos, por 

parte da crítica e principalmente do público, sentenças de falsificação contra artistas 

que em seus produtos rompem com as regras do gênero ao qual são filiados.  

Instâncias críticas que também são responsáveis por reconhecer e atestar a 

autenticidade daqueles que seguem à risca ou não extrapolam em demasia as 

convenções socialmente estabelecidas no interior dos gêneros.  

 Nelson Goodman (2006) busca salientar que apenas o especialista é capaz 

de estabelecer esse tipo de comparação em busca de uma legitimação : ―Só o ouvido 

bem treinado capta as verdadeiras diferenças sonoras que distinguem uma execução 

excelente de uma medíocre‖ (GOODMAN, 2006. p. 131). Já no contexto da música 

popular massiva, David Pattie atribui principalmente à audiência a capacidade de 

atestar o que é autêntico ou puro entretenimento 16 (PATTIE, 2007. p. 5). 

Independente da instância de legitimação, na fala dos dois autores é possível 

discernirmos pelo menos dois indissociáveis pré-requisitos na verificação dos 

processos de autenticidade: o profundo conhecimento sobre os elementos em jogo, e 

a necessidade da existência de semelhantes. Mesmo se atendo à autenticidade 

enquanto unicidade, Nelson Goodman salienta a importância dos gêneros, de 

expressões que compartilham os mesmo referenciais nesse processo: 

 

A probabilidade de aprender a fazer esta discriminação correctamente – de 

descobrir características projectáveis que diferenciam os Rembrandts em 

geral dos não Rembrandts – depende fortemente do conjunto de exemplos 

                                                                 
16

 O desenvolvimento de Pattie sobre a autenticidade do rock possui um tom ideologicamente 

essencialista, e relativamente purista. Elementos que, no contexto midiát ico  do presente trabalho, 

devem ser cuidadosamente relativ izados: consideramos que mesmo produtos destinados ao 

―entretenimento‖ possuem seu grau de autenticidade. Nosso objetivo aqui não é identificar, rotular e 

polarizar os ―autênticos‖ dos ―cooptados‖, e s im verificar a capacidade que distintas manifestações 

possuem de estrategicamente resolver suas questões relativas à própria autenticidade.  
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disponíveis à partida. Assim, quando se trata de aprender a distinguir as 

pinturas de Rembrandt das outras é importante que eu saiba que a imagem 

em causa pertence a uma ou outra classe (GOODMAN, 2006. p. 132). 

 

   Sendo a capacidade (e necessidade) de reprodução técnica e o 

compartilhamento de repertórios temáticos e textuais inerentes à cultura popular 

massiva, torna-se inviável pensar que a pura existência destes seja suficiente para 

considerar um músico e seus produtos massivos como não autênticos. Atribuir 

autenticidade apenas ao único e autonomia apenas ao original seria pôr em xeque 

qualquer reivindicação da plenitude de valores como autenticidade e autonomia 

criativa por parte dos produtos ligados à cultura midiática. Pelo contrário, é inegável 

a importância desse tipo de valoração em alguns gêneros musicais, como o heavy 

metal, no qual as bandas reivindicam uma relativa autonomia concernente ao gênero, 

utilizando-a para legitimar sua autenticidade e posicionamento no campo de 

produção do qual compartilham práticas e temáticas em comum 

 Logo, podemos pensar que autenticidade e autonomia são valores 

recorrentes em qualquer processo de criação, seja no de um produto considerado 

massivo ou não. Por isso entendemos como legítima sua existência em qualquer 

gênero da música popular massiva, mas de maneira variável. Com relação à 

autenticidade, sua importância parece aumentar paralelamente ao excesso de 

codificação dos gêneros, causando um fenômeno o qual, ao invés de facilitar as 

possibilidades de articulações genéricas – devido às constrições que delimitam as 

fronteiras da permissividade – , as complexificam. Mas como determinado artista 

rompe com estratégias de autenticidade já instituídas? E até que ponto rompê- las é 

uma atitude bem recebida em determinada comunidade musical?  

 Mais uma vez a autenticidade mostra que sua observação não pode ser 

exitosa se desvinculada do gênero que proporcionou sua legitimação. Em alguns 

gêneros, a capacidade de tensionar e trabalhar estrategicamente a autenticidade é tão 

importante quanto o próprio resultado materializado em seus produtos. E nesse ponto 

os graus de autonomia do gênero e do artista são fundamentais. Não existem pesos e 

medidas absolutos, mas é possível notar, por exemplo, que gêneros codificados em 

demasia, possuidores de processos criativos e temáticos calcados em fortes 

referenciais ideológicos, terão mais aversão aos tipos de interferência que o mercado 

pode exercer sobre seus processos produtivos – caso de bandas de heavy metal que 



30 

 

buscam manter sua produção isenta de algumas intervenções características de 

processos midiáticos convencionais.  

 Por outro lado, uma postura cuja autenticidade seja erigida sobre expressiva 

autonomia em relação ao mercado não é recorrentemente reivindicada por bandas 

próximas ao emergente e pouco codificado gênero teen-rock nacional, composto por 

bandas como NX Zero, Hateen, etc. Pelo contrário, em alguns casos bandas são 

consideradas autênticas por abrirem mão de seu passado underground, por mais que 

histórica e materialmente seja impossível a realização absoluta de tal manobra. E é 

exatamente essa inviabilidade a responsável por denunciar o real caráter de ações 

desse tipo, retirando- lhes seu romantismo e expondo-as como estratégias orientadas 

pelo mercado.  

 Caso conhecido da banda Fresno, que, após dez anos de estrada e três discos 

produzidos e lançados de forma independente, se vinculou ao selo Arsenal, do 

produtor Rick Bonadio. O primeiro resultado foi a participação no projeto MTV ao 

Vivo 5 Bandas de Rock, cujo produto final foi um CD/DVD com registro do evento. 

Já o seguinte, o álbum Redenção, é considerado pelos membros da banda (em 

entrevista à Rolling Stone Brasil) como livre da influência hard core presente nos 

trabalhos anteriores (TERRON, 2008. p. 22). Para Lucas, vocalista do grupo, ―o 

underground é um estágio que toda banda deveria ter feito‖, mas admite que o antigo 

rótulo não mais reflete o atual trabalho do grupo, devido ao preconceito que o 

acompanha nos dias de hoje. 

 No entanto, o abandono do rótulo tem uma motivação maior: a promessa de 

investida por parte da banda na música pop, já no próximo álbum. Não que seja 

inviável a presença do hard core no braço roqueiro da atual configuração da música 

pop nacional, mas a adoção de elementos estranhos ao gênero e já conhecidos do 

mainstream ampliam as possibilidades de inserção no mercado. Reconhecer a 

desestabilização da autenticidade devido por assumir cooptação e a tensão que 

provoca entre as poéticas criativas e as orientações mercadológicas da música pop 

faz com que a banda tenha a necessidade de afirmar suas origens, mesmo após 

declarar tê- las abandonado: ―É o que falta: uma banda que esteja no pop, mas tenha 

uma raiz sincera!‖ (TERRON, 2008, p. 22). 

 Estrategicamente a banda busca vincular sua mudança de rótulo ao 

romantismo inerente ao underground - manobra comum entre muitos adeptos do 

rock. Mas mais comum ainda parece ser a recorrência de um pensamento entre 
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músicos, crítica e fãs sobre o estatuto do underground: sua capacidade de atravessar 

gêneros musicais distintos (adeptos do rock, punk, hard-core e heavy metal são seus 

principais reivindicadores) afastaria- lhe a possibilidade de seu reconhecimento 

simplesmente pelos aspectos plásticos e musicais. Para a socióloga Deena Weinsten 

(2000), pioneira em pesquisas sobre o heavy metal, o underground possui um sentido 

de purgatório, designado àqueles não comumente populares, mas com a possibilidade 

de vir a ser (WEINSTEN, 2000, p. 284).  

 Da sociologia para a comunicação, entendemos como comumente populares 

a inserção em processos de circulação mais fortemente vinculados às rotinas e 

agendamentos midiáticos, responsáveis por uma visibilidade mais abrangente. Logo, 

o ―deixar de lado o underground‖ presente no discurso do Fresno menos tem a ver 

com a mudança de sonoridade do que com sua apropiação pelas lógicas 

mercadológicas do mainstream. Reivindicar as origens nesse caso nos parece, 

portanto, uma utilização da licença concedida pela relativa autonomia adquirida 

recentemente pelo grupo, o que lhe permitiria transitar entre diferentes sonoridades 

sem dar cabo (pelo menos em parte) de sua autenticidade. Mas até que ponto o 

trânsito entre gêneros pode afetar ou não a autonomia e a autenticidade? 

Provavelmente, alguns gêneros são mais dependentes da autonomia, enquanto outros 

têm como prioridade a manutenção da própria autenticidade. O que determina uma 

maior ou menor importância destes valores em diferentes gêneros musicais?  

 Para Janotti Jr. (2007), ao fazer questão de se afirmar como ―empresária do 

mundo da música que gere sua própria carreira‖, possuindo total controle sobre ―os 

aspectos populares que atestam sua valorização pública e uma relação tensiva entre a 

liberdade criativa e o sucesso que marca o ‗valor‘ de suas expressões musicais‖, a 

cantora Marisa Monte nada mais faz do que reivindicar sua autonomia em relação ao 

mercado (JANOTTI JR., 2007, p. 6). Autonomia também em relação às contrições 

genéricas, na medida em que a cantora estabelece em seus trabalhos diálogos entre 

elementos inerentes desde a música pop ao samba de raiz. Mas o fato é que, mesmo 

revestida desses diálogos, a forma de tratamento das expressões plástico/musicais 

remetem o trabalho da cantora diretamente ao universo da MPB17, devido ao 

refinamento característico do rótulo na forma de tratamento dos elementos diversos 

dos quais se apropria. E por mais que o refinamento seja condição para a 

                                                                 
17

 Enquanto rótulo que inclui ―expressões musicais essencialmente midiát icas e urbanas que teriam se 

apropriado de alguns elementos da chamada música popular‖ (JANOTTI JR., 2008, p. 2).  
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permissividade, o fator responsável por conferir ao rótulo e seus artistas abertura 

suficiente para dialogar com diferentes expressões musicais é exatamente o seu baixo 

grau de codificação musical.  

 O baixo grau de codificação também parece orientar a autenticidade de 

outros gêneros: não é comum perceber artistas de gêneros menos codificados 

reivindicarem um status de autenticidade através de seus produtos. Da mesma forma, 

a atual crítica musical da cultura pop não costuma, a título de exemplo, questionar 

por onde anda a autenticidade de Britney Spears, ou mesmo sentenciar Lenine como 

―traidor de um determinado movimento‖. A autenticidade de Marisa Monte também 

não é questionada devido ao agenciamento de elementos de diversos gêneros 

presente em suas interpretações. Nesse caso, o argumento mais comum é sobre a 

autonomia adquirida por ela no campo de produção musical, reponsável por habilitá-

la a jogar com diferentes gêneros e lógicas musicais. Se geralmente o discurso 

valorativo predominante entre gêneros menos codificados se vale mais da noção de 

autonomia em relação ao processo criativo e às lógicas de mercado, um processo 

diferente é verificado em relação aos gêneros mais codificados.  

 Se pode parecer contraditório atribuir autenticidade a artistas e gêneros que 

em princípio já são submetidos ao desprendimento e flexibilidade musical, o mesmo 

não ocorre em gêneros com maior grau de codificação: sobre estes é mais comum 

verificar a predominância de julgamentos e valorações concernentes à autenticidade 

de suas expressões musicais do que aqueles baseados em uma maior ou menor 

autonomia frente ao processo criativo. Provavelmente, um dos motivos pelos quais a 

autonomia criativa não seja tão reclamada por grupos e artistas desses gêneros é 

exatamente o fato de sua produção já sofrer, assumidamente, cr iteriosa interferência 

de regras genéricas que lhe são específicas. Movimento que, em princípio, os 

fadariam a submeter sua produção a essas regras, afastando- lhes a possibilidade da 

utilização do discurso da autonomia como licença para apropriações inter-genéricas, 

ao mesmo tempo em que a manutenção da própria autenticidade passa a figurar como 

elemento fundamental em seus processos criativos.  

 O que caracteriza grupos do chamado forró pé-de-serra como praticantes do 

autêntico forró é exatamente a preservação de sua considerada formação clássica: 

visualizar um trio portando sanfona, triângulo e zabumba nos remete a uma aura de 
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autenticidade inerente ao forró tradicional18. Aura que, por outro lado, não é tão 

incorporada naquelas formações do chamado forró eletrônico, nas quais o ritmo 

forrozístico em parte se faz presente, mas a inserção de diferentes instrumentos, 

como bateria, teclado e guitarras, acaba por descaracterizá- los de uma feição pé-de-

serra. Este é um movimento responsável por deflagrar uma tensiva disputa 

envolvendo os mais tradicionalistas, então com a necessidade de reafirmação da 

formação e timbres tradicionais como forma de distinguírem-se do rótulo forrótronic. 

Enquanto isso, os grupos pertencentes a esse rótulo buscam afirmar e legitimar suas 

misturas genéricas através da relativa autonomia criativa e principalmente 

mercadológica, adquirida devido ao apelo massificado que possuem. 

 Com relação à autenticidade, é possível observar no exemplo que a 

reivindicação dessa fica mais evidente entre os adeptos do pé-de-serra, em princípio 

mais próximo das raízes do gênero, enquanto o forrótronic já constituiria uma 

ramificação, um desdobramento, subgênero ou rótulo, nutrido inicialmente por essas 

raízes, mas intensamente modificado devido à apropriação e integração à sua 

estrutura de elementos musicais inicialmente encontrados em outros gêneros 19. Logo, 

procuramos demonstrar que, enquanto o termo autonomia é comumente empregado 

na MPM para indicar relativa liberdade a certas lógicas de mercado, incluíndo-se aí 

desde a periodicidade produtiva até o agendamento midiático responsável pela 

publicização e circulação dos produtos e expressões musicais, a autenticidade é 

abordada principalmente com relação aos processos que indicam sua manutenção, ou 

mesmo sua desestabilização, como flertar com gêneros até então proibidos ou, em 

parte, se valer de processos de circulação mais comuns ao mainstream. 

 Com isso, por serem mais presos às regras genéricas – e com isso mais 

devedores à noção de autenticidade – , os gêneros mais codificados, como o heavy 

metal, são os principais afetados por um processo recorrente na configuração musical 

contemporânea: a rotulação excessiva e a formação de subgêneros. Para Janotti Jr., 

                                                                 
18

 Op. Cit. TROTTA, Felipe. Gêneros musicais e sonoridade: construindo uma ferramenta de análise. 

Trabalho apresentado no I Encontro de Mídia e Música Popular Massiva, no GT ―Gêneros e cenas 

musicais‖. UFBA, 2007. (mimeo). 
19

 Não afirmamos com isso a inexistência do valor autenticidade no forrótronic. Pelo contrário, a 

autenticidade é um valor recorrente em todos os gêneros musicais, mas de forma variável. Em 

discussões entre colegas do grupo M&MPM foram levantadas questões inclusive sobre grupos do 

forrótronic que são considerados mais autênticos do que outros. No entanto, o discurso que busca 

afirmar o vínculo com o ―forró de raíz‖ é claramente mais proeminente entre adeptos do pé -de-serra, o 

que nos indica uma maior importância da questão da autenticidade neste gênero em relação ao 

forrótronic 
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―os rótulos podem obliterar a permanente tensão entre aspectos mercadológicos, 

processos criativos e diferentes estratificações que marcam a produção musical 

contemporânea‖ (JANOTTI JR., 2008; 3). É nesse sentido que buscamos demonstrar 

as diferenças de interferência da autenticidade e autonomia criativa entre gêneros 

distintos, esclarecendo a importância de se compreender e considerar estes valores 

nos processos de criação musical, nas escolhas dos modelos de distribuição dos 

produtos e até mesmo dos profissionais envolvidos nesses processos. 

 Músicos com maior acúmulo dos capitais cultural e social possuiriam, em 

princípio, maior autonomia na escolha e utilização das estratégias discursivas. No 

entanto, a filiação destes a gêneros mais codificados, como o heavy metal, faz com 

que apenas a autonomia adquirida não seja suficiente para tentativas de inovação que 

fujam à fórmula que gerou a consagração. Nesse gênero, por exemplo, se ater aos 

cânones é fundamental no processo criativo (JANOTTI JR., 2007, p. 10). E não levar 

em consideração as lógicas comerciais ou os aspectos plásticos inerentes às 

convenções genéricas  pode decorrer em uma não capacidade por parte dos produtos 

de satisfazer os horizontes de expectativas por eles e pelo gênero levantados. 

A centralidade da autenticidade e autonomia criativa nos processos de 

produção musical é então responsável por motivar a abordagem central desta 

pesquisa. E a questão que orienta essa abordagem se preocupa em compreender os 

tipos de estratégias de autenticidade utilizadas entre os gêneros da música popular 

massiva, especificamente no heavy metal. Como artistas e grupos desse gênero  

realizam a própria manutenção da autenticidade em seus processos de produção 

musical? Como essa autenticidade é formalmente inscrita no produto em seus 

aspectos plásticos, musicais ou imagéticos, reverberando nas performances 

midiáticas e sobre as escolhas dos modelos de distribuição de seus produtos, que por 

sua vez interferem diretamente sobre as condições de reconhecimento e consumo?  

 Por mais que estas interferências já indiquem modos de apropriação de 

determinadas temáticas, de produção, circulação e consumo, elas também funcionam 

como constrições impostas ao produto, na medida em que limitam as poéticas 

criativas. Sendo tantas e indissociáveis, as constrições de gênero e as estabelecidas 

pelas formas de atuação no campo de produção musical habilitam-nos a pensar que 

um fator pró-consagração no terreno da música popular massiva estaria ligado à 

capacidade de articular estrategicamente essas constrições. Lembrando ainda que o 

produto e sua trajetória de circulação levam consigo marcas capazes de denunciar os 



35 

 

trâmites de seu processo criativo, facilmente reconhecíveis por fãs mais atentos e 

especializados, e permitindo também ao pesquisador verificar como e com quais 

objetivos foram feitas determinadas escolhas, além de apontar o seu êxito ou não.  

 Acreditamos que gêneros musicais com referenciais de autenticidade mais 

estabelecidos já possuiriam, em princípio, maior predisposição a este tipo de 

dinâmica investigativa. No entanto, devido ao seu alto grau de codificação, nestes é 

também maior a cobrança por parte da crítica, fãs e seus pares, no que se refere à 

autenticidade enquanto inscrita em seus produtos musicais. Logo, é possível sugerir 

que as poéticas criativas empregadas em cada gênero na busca ou negação de um 

caráter de autenticidade lancem mão de estratégias midiáticas diferenciadas, capazes 

de atuar diretamente sobre a tensão entre os processos criativos e as lógicas de 

mercado que regem a ambientação da música popular massiva.  

Sugerimos que artistas e grupos do heavy metal necessitam, como forma de 

manutenção de sua própria autenticidade, da adoção de algumas posturas que sejam 

coerentes com o discurso do gênero, e que a construção de seu próprio discurso seja 

pautada em normas e valorações idiossincráticas a este, mas sem negar o impacto 

que seus produtos sofrem de outras obras e lógicas econômicas. Até mesmo porque, 

quando somados à interferência do mercado e da indústria, es ta postura se atualiza 

nos produtos através das estratégias midiáticas, as quais, utilizadas com habilidade, 

podem estabelecer certo grau de equilíbrio entre os processos criativos e as lógicas 

de mercado. 

Assim, antes de buscarmos a autenticidade do heavy metal através do 

levantamento de sua narrativa enquanto gênero musical, se faz necessária uma 

compreensão mais ampla da utilização das estratégias midiáticas na MPM, 

reconhecendo sua presença em todas as etapas de produção, circulação e consumo 

musical. Em que sentido as tecnologias que possibilitam a produção, circulação e 

consumo dos produtos musicais interferem sobre a autenticidade destes? Até que 

ponto essas tecnologias também são modificadas devido às novas práticas de 

utilização desses produtos? Compreender a materialidade característica dos produtos 

comunicacionais é fundamental para responder a essas questões, tendo em vista que 

esta orienta desde os aspectos formais até os processos de circulação dos produtos 

musicais. Logo, considerar o papel da materialidade nos produtos da MPM e suas 

interferências sobre os modelos de distribuição e processos de circulação é nosso 

próximo passo para reconhecermos alguns limites da autonomia sobre o processo 
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criativo e sobre o controle das expressões plásticas frente às lógicas de mercado, em 

muito responsáveis pelo grau de autenticidade de determinado produto.  

 

1.4. Materialidade, tecnologias musicais, e os desdobramentos do consumo 

na MPM através da circulação 

 

 Para Erick Felinto (2001), a questão da materialidade pode resolver alguns 

problemas acerca da abragência do campo da comunicação, que, devido em parte à 

inespecificidade de seu objeto, se vê saturado da utilização de conceitos aplicados 

sem um desejável rigor científico (FELINTO, 2001, mimeo). De fato, definir um 

objeto de pesquisa em comunicação tende a ser um exercício árduo, principalmente 

quando existe o desejo de observá-lo à distância dos processos que orientam sua 

produção enquanto produto de diferentes indústrias culturais. Para o campo de 

pesquisas em comunicação, o papel dos estudos sobre a teoria das materialidades, 

principalmente aqueles liderados por Hans Ulrich Gumbrecht20 na Universidade de 

Stanford, seria então o de renovar o já tradicional discurso sobre os meios, 

problematizando sua participação nos mais distintos processos comunicacionais em 

detrimento à naturalização de sua utilização: 

 

Que os atos comunicaionais envolvam necessariamente a intervenção de 

materialidades, signif icantes ou meios pode parecer-nos uma idéia já tão 

assentada e natural que indigna de menção. Mas é precisamente essa 

naturalidade que acaba por ocultar diversos aspectos e conseqüências 

importantes das materialidades na comunicação – tais como a idéia de que a 

materialidade do meio de transmissão influencia e até certo ponto determina 

a estruturação da mensagem comunicacional (ibidem). 

 

 No entanto, a consideração da materialidade não deve cair em um atrativo 

determinismo, sob pena de obliterar a complexidade da atualização das mensagens 

nos materiais expressivos. Para Eliseo Verón (1996), se, basicamente, ―toda 

produção de sentido, com efeito, tem uma manifestação material‖, e essa 

―materialidade do sentido define a condição essencial, o ponto de partida necessário 

de todo estudo empírico da produção de sentido‖ (VERÓN, 1996, p. 126), logo 

podemos pensar que essa condição essencial, enquanto efetivação, é amplamente 

                                                                 
20

 Simone Sá (2004) nos mostra como ele se apropria ―... de argumentos que podem ser enquadrados 

dentro de uma tradição que tem sido sistematicamente exp lorada na discussão sobre o impacto das 

tecnologias dentro dos estudos de comunicação‖ (SÁ, 2004; 2).  
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orientada por características específicas do suporte. O toque mcluhaniano na fala de 

Verón nos permite pensar também que cada forma de materialização atualiza e 

organiza peculiarmente sua capacidade de produção de sentidos e geração de efeitos, 

oferecendo ―[...] formas específicas de compartilhamento da experiência‖ 

(CARDOSO FILHO, J.; MARTINS, B. 2008; 5).  

 Mas através de quais ferramentas determinada materialidade é capaz de 

orientar uma produção de sentidos que é só sua? A reposta a esta questão exige 

compreender a problemática básica em torno da teoria das materialidades: por mais 

que ela implique em materializações distintas da expressividade, os mesmos 

princípios são aplicados a diferentes objetos (FELINTO, 2001, mimeo). A 

inexistência de um objeto específico e a capacidade de atualizar os mesmos 

princípios naqueles mais distintos são fatores que possibilitam qualquer objeto 

cultural ser passível de investigação do ponto de vista de sua materialidade 

expressiva (idem). Logo, a questão de interesse é aquela preocupada em compreender 

pontualmente o processo de materialização, atualizando seus princípios à 

configuração do ambiente a ser pesquisado. Enfim, fazer avançar as discussões sobre 

tecnologias de comunicação na música implica, para Simone Sá, em buscar nas 

situações comunicativas a sua concretude, seja através da compreensão da ―[...] 

materialidade dos suportes, a forma como eles se acoplam e estendem os sentidos do 

homem (à la McLuhan); seja buscando as circunstâncias históricas, sociais, culturais, 

econômicas‖ (SÁ, 2004. p. 15). 

 Com relação à configuração musical sob a ótica comunicacional, a 

materialidade atualmente vem sendo problematizada em alguns trabalhos de 

pesquisadores brasileiros. Trabalhos que buscam reconhecer na inerência midiática 

da MPM as lacunas metodológicas que podem ser esclarecidas por meio da teoria das 

materialidades, seja na compreensão das novas tecnologias e desmaterialização da 

música a partir de sua digitalização (SÁ, 2004; 2006a; 2006b); seja na busca de 

possibilidades metodológicas de estudo de manifestações expressivas não-

hermenêuticas, como a canção mediática (CARDOSO FILHO, 2007); ou formas 

específicas de compartilhamento da experiência através de determinado medium 

(CARDOSO FILHO, J.; MARTINS, B., 2008). 

 No atual projeto de pesquisa do grupo Mídia e Música Popular Massiva, 

Janotti Jr. aplica a noção de materialidade à ambientação midiática da MPM ao 

entendê- la como 
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a articulação dos formatos técnicos e formatos de áudio configurados na 

música contemporânea. Essa perspectiva (da materialidade) visa possibilitar  

o entendimento das práticas musicais a partir de suas especificidades  

enquanto fenômenos midiáticos. Isso implica abordar as manifestações da 

música popular massiva como expressões culturais vinculadas a 

determinados ambientes comunicacionais, interligando, assim, as 

perspectivas que abordam as expressões musicais a partir de visões 

diferenciadas da organização comercial da indústria fonográfica (...) aos 

trabalhos que tratam dos aspectos tecnológicos envolvidos na 

produção/apropriação das expressões musicais JANOTTI JR., 2008; 1). 

 

 A partir deste ponto, nosso trabalho se concentra em compreender como 

determinados sentidos vinculados às expressões musicais se atualizam materialmente 

nos produtos. Quais recursos possui, por exemplo, a produção musical, no sentido de 

acentuar sobre o ouvinte uma percepção de destreza e técnica na execução da 

canção? Da mesma maneira, como materializar uma ambientação que musicalmente 

é apenas sugerida pelos instrumentos? É preciso então entender que as tecnologias 

ligadas ao fazer musical, bem como os formatos técnicos e formatos de áudio, têm a 

capacidade de favorecer e ampliar as possibilidades de materialização desses 

sentidos. No entanto, são essas mesmas tecnologias responsáveis por impor 

determinadas constrições sobre todas as etapas do fazer musical. Constrições essas 

que são características à inerência midiática da MPM, cujos 

 

aspectos comunicacionais presentes nas canções permitem a abordagem das 

condições de produção e reconhecimento não só das sociabilidades que 

caracterizam boa parte do consumo cultural da música contemporânea, bem 

como dos valores, gostos e afetos inscritos nas experiências desses ouvintes 

diante do consumo dos produtos e das linguagens midiáticas (JANOTTI JR., 

202, 2004a). 

 

 Logo, podemos inferir que essas constrições também orientam a leitura, 

bem como as condições sob as quais determinado produto musical pode, deve ou não 

ser consumido. O que nos possibilita tomar um caminho que vai da própria 

materialidade até as condições de produção. A materialidade, enquanto manifestação 

do discurso de toda produção musical, está submetida a determinadas condições de 

produção, responsáveis pelo encaminhamento da leitura desses produtos enquanto 

textos. Também se submete às condições de leitura e reconhecimento, responsáveis 

por orientar o processo criativo a partir do reconhecimento de expressões inerentes às 
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gramáticas do gênero musical. Gramáticas que, por sua vez, são incorporadas, 

materializadas nos produtos musicais21. 

 Mas a materialização dos sentidos não garante por si só a efetivação do 

consumo dos produtos musicais. A partir desse momento, sua materialização 

expressiva passa a considerar a materialidade dos próprios suportes característicos à 

produção musical contemporânea, estabelecendo uma inevitável aproximação das 

condições de produção e reconhecimento à noção de circulação. Por exemplo, é a 

condição imaterial da música nos arquivos digitais que a permite circular entre os 

mais diversos artefatos tecnológicos, dos MP3 players até sua inserção em games 

como Guitar Hero. O termo circulação é frequentemente empregado em críticas 

sobre a produção das expressões musicais, mas talvez não venha recebendo atenção 

necessária, muitas vezes caracterizado por utilizações confiantes na compreensão do 

senso comum existente sobre a circulação musical.  

 Na verdade, seu papel é muito maior do que fazer circular determinado 

produto através de um agendamento midiático, responsável pela lógica básica de 

mercado que vai da publicização até a recepção de determinados produtos. Mais do 

que inserir commodities no mercado, a circulação é responsável por oferecer 

possibilidades de interação entre o social e a realidade midiática, entre os ouvintes e 

a ambientação midiática da MPM, na medida em que a circulação das proposições 

musicais abriga uma tensiva atualização não apenas dos sentidos dos produtos 

musicais, mas também entre os sujeitos e instituições interagentes.  

 Em seu livro A sociedade enfrenta sua mídia, José Luiz Braga (2006) nos 

fala da capacidade dos processos midiáticos em sociedade irem além da lógica 

produção-recepção, historicamente instituída em debates sobre produtos 

comunicacionais. Seu exercício consiste, então, em pensar a comunicação não apenas 

como um canal entre emissor e receptor. E denuncia que, por mais que esta lógica 

venha há muito sendo questionada, os pólos por ela sugeridos ainda são tomados, em 

muitos trabalhos, como os únicos responsáveis pelos processos midiáticos em 

sociedade, um reflexo de posturas arraigadas a uma certa tradição de pensamento 

(BRAGA, 2006; 21). 

                                                                 
21

 Idéias devedoras de discussões sobre VERÓN, 1996, estabelecidas no interior da disciplina 

LINGUAGEM, PENSAMENTO E CONHECIMENTO, ministrada em 2008. 1 pelo Prof. Phd Jeder 

Janotti Jr., oferecida pelo Poscom–UFBA. 
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Ora, para nós é difícil imaginar, sob a perspectiva comunicacional, uma 

análise da música em sua ambientação midiática contemporânea concentrada apenas 

em um desses pólos. E por mais que ambos sejam considerados, como negar a 

capacidade da mensagem ou produto musical ser modificado pelo seu trajeto? 

Concordando ainda mais com as proposições de Braga, como negar a capacidade de 

interferências sociais nesse percurso, responsáveis por acarretar modificações 

inclusive sobre os próprios produtos e sua lógica produtiva e criativa?  

A perspectiva de interação sugerida por José Luiz Braga privilegia uma 

visão comunicacional em contraponto a uma visão meramente informacional (idem). 

O autor busca conceituar e caracterizar o subsistema dos processos de interação 

social com a mídia, dedicando-se sobre os dispositivos socias de análise, 

interpretação e reação à produção midiática. Mas até que ponto os dispositivos de  

interação com a mídia realmente habilitam o social a enfrentá- la, contestá- la, exigir 

modificações em seus processos produtivos e modos operatórios? É nesse momento 

que a circulação se mostra como fundamental para o desenvolvimento da proposição 

do autor, que considera a interação social sobre a mídia como um ―sistema de 

circulação diferido e difuso‖, no qual 

 

Os sentidos midiaticamente produzidos chegam à sociedade e passam a 

circular nesta, entre pessoas, grupos e instituições, impregnando e 

parcialmente direcionando a cultura. Se não circulassem, não estariam ―na 

cultura‖(BRAGA, 2006; 27). 

 

Esta caracterização nos permite inferir que o ato de circulação dos sentidos 

midiaticamente produzidos apresenta imperfeições, denunciadas exatamente pelas 

barreiras encontradas durante sua circulação, inerentes à própria ambientação 

cultural à qual são inevitavelmente vinculados. Devido a um mercado cada vez mais 

orientado pela segmentação de suas ofertas e, consequentemente, de uma 

segmentação de gostos, julgamentos e valorações sobre os produtos musicais, ―... 

parte da legitimidade cultural do profissional advém da exclusividade de seus 

produtos e da informação privilegiada‖ (SÁ, 2006a; 10). Logo, a forma de circulação 

de determinado produto passa a interferir ainda mais sobre, por exemplo, o que 

determina sua autenticidade.  

Em alguns subgêneros da música eletrônica, é comum encontrar artistas 

preocupados em fiscalizar os percursos de seus produtos e proposições musicais, 
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lançando mão dos dispositivos de enfrentamento, ou barreiras culturais de reação 

crítica a algumas lógicas midiáticas. Como apontam Simone Sá e Leonardo de 

Marchi (2005), o coletivo de música eletrônica Pragatecno, por exemplo, 

disponibiliza em seu site22 uma lista de recomendações responsáveis por orientar a 

conduta profissional de seus membros: 

 

6 – Respeite a opção musical/vertente dos outros DJ, mas não abra mão de 

fazer críticas aos que tocam músicas comerciais – esses daí promovem o 

lucro das empresas;  

10 – Entenda que a cultura da música eletrônica engloba projetos em outras 

áreas distintas [...] e trabalhar para a conexão entre essas áreas, com vista à 

ampliação e o fortalecimento da cena com conceito sempre underground, 

desvinculado dos interesses meramente comerciais (SÁ; MARCHI. 2005; 

59). 

 

Neste caso, nos parece que a noção de autenticidade valorizada pelo 

coletivo é estreitamente vinculada a uma circulação underground, caracterizada pela 

busca por alternativas distintas às tradicionalmente oferecidas pela indústria 

fonográfica. Por mais que no exemplo seja possível verificar a utilização das novas 

tecnologias da comunicação por parte do coletivo musical (seja em suas poéticas 

criativas amplamente dependentes das tecnologias musicais, seja em sua própria 

configuração enquanto coletivo organizado inicialmente através da internet), esta 

visão não nasce apenas com o advento das redes informatizadas de comunicação. 

Para José Luiz Braga, a sociedade sempre age e produz sobre e com os meios de 

comunicação e seus produtos, conferindo- lhes sentido social, além de novas funções, 

na medida em que as práticas de uso destes são alteradas de acordo com suas 

necessidades (BRAGA, 2006). 

Mas até que ponto manter uma circulação posturalmente erigida na 

contestação e distanciamento dos trâmites comumente oferecidos pelo mainstream 

implica em real autonomia frente às lógicas de mercado? Configura sim como uma 

estratégia de posicionamento e reivindicação de autenticidade e autonomia, mas 

também é possível, em sentido inverso, verificar casos nos quais o acúmulo dos  

capitais simbólico e cultural confere aos artistas a capacidade de transitar entre 

diferentes subgêneros, ser tido como pop e ao mesmo tempo manter a pose 

underground. Caso do Dj Laurent Garnier, que estrategicamente se vale da relativa 

autonomia adquirida para realizar produções circulantes no mainstream, e, ao mesmo 

                                                                 
22

 <http://www.pragatecno.com.br>.  
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tempo, manter projetos paralelos vinculados ao underground da música eletrônica. 

No entanto, capitalizar capitais simbólicos em prol da autonomia não é suficiente 

para o equilíbrio e estabilização da tensão existente entre o autêntico e o cooptado. 

Essa tensão sempre existe, demandando dos artistas uma constante manutenção de 

suas estratégias econômicas e musicais, em uma negociação permanente sobre 

formas de utilização da codificação dos gêneros. 

 A necessidade de negociações constantes, aliada à autonomia defendida por 

Bourdieu (1996) como inevitavelmente relativa, nos permite retornar às proposições 

de José Luiz Braga e apresentar uma reflexão de Joana Belarmino (2007) a respeito 

do sistema de interação social sobre a mídia deste autor: 

 

[...] assim como o setor de produção apresenta distorções (relacionadas a 

suas lógicas econômicas, organizacionais e políticas, a seus conceitos de 

cultura e de entretenimento), o s istema de interação pode ser frágil, esparso, 

pobre de recursos (materiais, conceituais, criativos e operacionais), de pouco 

alcance e de visão pouco abrangente (BELARMINO, 2007; 229). 

 

E a necessidade de constante negociação da autonomia – sobre o que e 

como é produzido, e por onde é permitido circular – é revelada por Belarmino 

também ao constatar que ―[...] uma recepção ativa é correlata, de modo fundamental, 

à existência na sociedade de dispositivos de interação social vigorosos — nos dois 

sentidos, de enfrentamento interpretativo e de forte presença social‖ (idem). Logo, a 

possibilidade de reação e enfrentamento existe, mas sua fragilidade é denunciada 

pela própria necessidade de manutenção das negociações.  

Nesse momento, já é possível visualizarmos a emergência de pelo menos 

duas  processualidades da circulação adotadas em estudos sobre a cultura midiática: 

uma circulação essencialmente mercadológica, e outra, caracterizada pela circulação 

das proposições e sentidos dos produtos simbólicos. A primeira, ao abordar os 

produtos midiáticos como mercadorias, os inserem em uma ―[...] perspectiva 

econômica, de circulação de bens, em que o que importa é o fato de objetos materiais 

e/ou serviços serem fornecidos e recebidos‖ (BRAGA, 2006. p. 27).  

Um dos que adotam semelhante noção de circulação é Keith Negus (1999). 

Em sua abordagem da música em estreita relação com a indústria fonográfica, o 

autor assume um olhar economicamente orientado sobre a produção musical, 

levando-o a entender a circulação como a cadeia midiática controlada por estratégias 

comerciais nas quais a música circula (NEGUS, 1999. p. 173). Para Negus, mesmo 
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existindo, o contexto economicamente formado entre os produtos musicais é 

geralmente deixado de lado, alienado durante o consumo musical. A não percepção 

das lógicas econômicas faz parte de uma estratégia maior, da própria indústria, 

baseada na cultura de audição inerente a cada gênero, provavelmente na tentativa de 

conferir certo grau de romantismo aos produtos musicais, na medida em que é 

interesse desvincular sua imagem de processos que constrangem economicamente 

sua produção. 

Para José Luiz Braga, essa perspectiva de sentido econômico sobre a 

circulação se encontraria ―[...] entre a disponibilização da produção e o acesso ao 

consumo‖ (BRAGA, 2006. p. 28). Segundo o autor, os usos que a sociedade faz da 

mídia, ou seja, sua resposta, não se encontra nos esforços de pessoas e instituições 

em obter visibilidade. Nesse sentido, Braga parece desvincular o primeiro momento 

da circulação, aquele essencialmente econômico e responsável pela oferta de 

determinado produto, de um posterior, uma segunda processualidade, na qual os 

produtos midiáticos são dotados do status de produtos simbólicos, responsáveis pela 

produção e recepção de sentidos. 

Percebemos em Braga uma necessidade de separação entre as noções de 

distribuição e de circulação, em abordagem que favorece a segunda ao compreendê-

la como sendo 

 

posterior à recepção, ou seja, uma vez completada a processualidade mais  

diretamente ―econômica‖ (ou comercial) do processo, do ―fazer chegar‖, os 

produtos não são simplesmente ―consumidos‖ (no sentido de ―usados e 

gastos‖). Pelo contrário, as proposições ―circulam‖, evidentemente 

trabalhadas, tensionadas, manipuladas, reinseridas nos contextos mais 

diversos (BRAGA, 2006. p. 28). 

 

Logo, a abordagem dos produtos simbólicos proposta pelo autor privilegia 

uma circulação interacional enquanto sistema responsável pela movimentação social 

dos sentidos e estímulos produzidos inicialmente pela mídia. Nesse sentido, o autor 

se refere às interações despertadas nos sujeitos que mantiveram ou mantêm algum 

tipo de contato com os produtos – com a informação submetida à circulação. Como 

veremos posteriormente, esse tipo de circulação dos sentidos, no caso dos produtos 

da MPM, é fundamental para a formação das bases afetivas dos gêneros musicais. 

 Vimos até aqui que uma abordagem concentrada na circulação posterior à 

recepção será promissora em sua busca por respostas sociais, pelo trabalho social 

dinâmico sobre os produtos da mídia. No entanto, ainda nos cabe estabelecer os 
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limites das proposições de Braga para nossa análise dos produtos musicais 

midiáticos, na medida em que buscamos menos por respostas e mais pela produção e 

orientação dos sentidos que motivam essas respostas.  

Ao trabalhar com gêneros musicais na ambientação da MPM, consideramos 

fundamental o papel da distribuição nos contextos produtivo e criativo, sendo esta 

capaz de orientar parte das expectativas geradas pelo consumidor/ouvinte em relação 

ao produto. Mais especificamente, a escolha dos caminhos de distribuição e 

favorecimento da circulação dos produtos musicais é tão importante quanto as 

estratégias de obtenção de visibilidade e a trajetória midiática do artista: cada um 

desses elementos recebe diferentes valorações de acordo com o gênero ao qual são 

vinculados, sendo fundamentais para a formação de sentidos e a capacidade dos 

produtos em criar expectativas nos produtos musicais.  

Janotti Jr. (2008) reconhece esta dinâmica ao considerar a MPM, nessa 

perspectiva, como espaços de reconhecimento ―... atrelados diretamente à posse de 

capitais culturais que envolvem a produção musical, a narrativa biográfica, 

genealogias, referências e distinções que englobam elementos mercadológicos e 

musicais‖ (JANOTTI JR, 2008; 7). Logo, as opções sobre o momento de distribuição  

atuam na produção de sentidos dos produtos musicais, efetivamente interferindo 

sobre um segundo momento dessa processualidade, no qual as proposições musicais 

são submetidas ao enfrentamento direto com aqueles responsáveis por sua 

legitimação, através da movimentação social proporcionada pela circulação 

interacional. Dessa forma, a noção de circulação que privilegiaremos nas análises 

musicais envolve: 

  

a) o momento da distribuição: as estratégias utilizadas com o 

objetivo de disponibilizar econômica e midiaticamente os produtos. Nesse 

momento, é possível visualizar, por exemplo, se o produto se insere em um 

modelo de ampla ou restrita distribuição, através do reconhecimento da 

articulação entre os suportes materiais de armazenamento, o formato de 

áudio e suas possibilidades de distribuição.  

b) o momento de reconhecimento das proposições musicais, através 

de sua capacidade de se movimentarem socialmente através de caminhos 

reconhecidos ou não por determinado gênero musical. 
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Assim posto, o percurso analítico sobre a circulação deve, no primeiro 

momento, localizar as escolhas dos modelos de distribuição dos produtos musicais, 

em uma genealogia que vai de sua inserção e distribuição mercadológica até as 

características da materialidade dos suportes e formatos envolvidos. No segundo 

momento, o interesse é verificar a atualização dos levantamentos então estabelecidos 

anteriormente e atualizá- los através de indicadores ligados ao consumo musical e 

suas dependências e vinculações  às ―[...] estratégias discursivas de construção da 

imagem pública dos atores da música‖, que ―[...] contribuem para o processo de 

produção de sentido da música popular massiva‖ (JANOTTI JR., 2008. p. 6).  

 

1.4.1. Tecnologia e fazer musical 

 

A interface entre música e tecnologia tem se ampliado desde o início do 

século XX. Obviamente, inovações tecnológicas acompanham a música desde os 

seus primórdios, se mostrando talvez como o melhor caminho para inovações 

também sobre a própria linguagem musical. Não por menos, foi a primeira metade 

desse século que presenciou a ―desagregação progressiva do sistema musical que 

dominara os dois séculos anteriores‖ (GROUT, D; PALISCA, C., 2001; 742). 

Quando da exaustão de determinado padrão de linguagem, o passo seguinte mais 

provável é a criação de um novo padrão, seja transgredindo ou renovando o anterior. 

E, neste momento, recorrer à tecnologia acaba sendo inevitável. A desagregação do 

sistema musical citada por Grout e Palisca ocorreu devido à necessidade de inovação 

sobre o então desgastado paradigma ocidental da música diatônica. Inovação que, 

antes de reverberar nos hábitos de consumo e valoração musica l, ocorre de forma 

tensiva através da articulação entre linguagem e tecnologia.  

Para Rodrigues (2005), este é um momento de renovação da tradição 

musical até então estabelecida, inflamada pelas possibilidades e perigos dos novos 

recursos tecnológicos. Com interesse nas estéticas de recepção musical, o autor 

estabelece discussões orientadas por experiências estéticas instauradas pelo que 

chama de ruptura entre o erudito e o pop. Ruptura essa que envolve a emergência dos 

novos recursos tecnológicos do século XX, e a forma como estes foram agenciados 

por expoentes da chamada música concreta – vanguardas ainda emergentes, que 

refletiam a cada vez maior inserção da eletricidade e, consequentemente, da 

eletrônica no cotidiano urbano voltado à composição e escuta musical.  
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Foi nesse contexto que o início do século XX viu emergir um incansável 

experimentalismo sobre o pensar e o fazer musical: enquanto a esfera da linguagem 

musical viu emergir expressões vanguardistas, como o atonalismo, o dodecafonismo 

e o serialismo tonal, experimentos voltados à tecnologia tornaram possível a 

ampliação de sua função para além do desenvolvimento dos instrumentos musicais. 

A música passa então a poder ser captada, fixada em suportes de áudio, amplificada, 

reproduzida e difundida. São processos extremamente dependentes da tecnologia, 

elevando-a como ―pré-condição para o fazer da música popular‖ (THÉBERGE, 

2001. p. 24), presente em todas suas instâncias de produção, circulação e consumo, e 

que Simone Sá organiza a partir de três eixos: 1) as tecnologias eletro-magnéticas e 

de gravação; 2) as tecnologias aplicadas ao desenvolvimento de instrumentos 

musicais; 3) os artefatos de audição e armazenamento da música (SÁ, 2006a. p. 1). 

Mais do que uma abordagem da tecnologia, a autora se preocupa em compreender a 

complexa consolidação do mercado da música massiva. Consolidação em muito 

dependente de inovações tecnológicas, articuladas pelos três eixos acima, e que são 

propostos pela autora a partir de categorias sugeridas por Théberge (2001)23.  

No primeiro eixo a autora considera o trio microfone, amplificação elétrica 

e alto-falantes como fundamentais para a experiência estética de escuta moderna. 

Elementos que, de certa forma, tiveram seu papel obliterado em discussões sobre a 

MPM, e seus efeitos ―tornados transparentes no discurso da alta fidelidade e da 

reprodução que acompanham o desenvolvimento da música gravada (S Á, 2006a; 6). 

Ora, não reconhecer a importância dos efeitos da amplificação elétrica, por exemplo, 

significa não levar em consideração o impacto desse sistema sobre a massificação da 

música, na medida em que então se torna possível a realização de eventos com 

públicos cada vez maiores. Movimento que influencia também tanto a poética e a 

estética dos gêneros, como o rock e o heavy metal, que, em sua trajetória midiática, 

são reconhecidos historicamente por performances em grandes estádios, demandando 

sistemas de som cada vez mais potentes. Roy Shuker (1999) também aponta a 

amplificação como responsável pelo desenvolvimento de instrumentos musicais, 

principalmente a guitarra elétrica, em movimento que confere à ausência de 

                                                                 
23

 Ao invés de três eixos, Théberge propõe quatro categorias: tecnologias fundamentais, sistemas de 

gravação, instrumentos utilizados e suportes de consumo. Além de sua abordagem, a principal 

diferença entre as proposições dos dois autores é o agrupamento feito por Simone Sá das duas 

primeiras categorias de Théberge, compreendendo em um mes mo eixo as tecnologias fundamentais 

(tecnologias eletro-magnéticas) e as tecnologias de gravação.  
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amplificação uma certa aura de autenticidade, na medida em que estéticas folk 

buscam a exploração de eventos acústicos24 em oposição à amplificação da música 

popular massiva (SHUKER, 1999. p. 261). 

A gravação também é destacada no primeiro eixo: inicialmente representada 

pela gravação elétrica, que surgiu como inovação em meados dos anos 1920 e foi 

associada ao ―formato de disco de ebonite de 10 polegadas, de 78 r.p.m., que 

registrava cerca de quatro minutos de gravação em cada um dos lados‖ (S Á, 2006a; 

7). Neste momento já é possível visualizar a estreita vinculação entre inovações 

tecnológicas e os formatos e suportes de consumo: a limitação tecnológica de quatro 

minutos em cada lado do disco acabou por estabelecer a duração padrão da canção 

popular massiva. Mesmo após os avanços propiciados pela gravação magnética, que, 

surgida a partir do pós-guerra, ―flexibiliza, facilita e barateia enormemente as 

gravações em estúdio e ao mesmo tempo, permite uma maior qualidade‖ (idem), esta 

constrição temporal se manteve inalterada, sendo naturalizada aos processo s de 

composição de grande parte da música popular massiva, tendo em vista que nenhuma 

―[...] limitação de ordem técnica impeça hoje a veiculação de produtos de maior 

duração‖ (LIMA, 2007; 4). 

Não só o formato é tecnologicamente orientado: o progressivo avanço do 

processo de gravação amplia sua capacidade de utilização pelos agentes da MPM. O 

surgimento do sistema multicanais, por exemplo, permite maiores intervenções e 

criações sobre a música exatamente em seus procedimentos de gravação, já que cada 

um de seus elementos passa a ser capturado e editado de forma independente. Ou 

seja, a gravação em estúdio não é apenas o registro de um ―acontecimento único que 

permite algum tipo de existência póstuma‖ (FRITH, 1996). Os recursos de edição 

por ela oferecidos passam a configurar por si só um processo criativo musical, dotato 

de poéticas e estéticas próprias (SÁ, 2006a), sendo incorporada ao próprio processo 

de criação musical, demandando dos músicos uma naturalização das rotinas e 

práticas de estúdio.  

Considerável mudança também motivada pela gravação foi o 

prolongamento do tempo gasto em estúdio. Se ainda em meados do século XX a 

                                                                 
24

 Existe certa confusão em relação ao termo ―acústico‖: por ser oposto a ―amplificado‖, esse termo se 

refere às expressões musicais cujos instrumentos possuem a capacidade, mesmo limitada, de projeção 

da própria sonoridade, tendo o violão como seu maior expoente. No entanto, a indústria da música se 

apropriou do termo para rotular eventos que privileg iam uma timbragem acústica, (daí o termo 

unplugged - desplugado), e que para isso se valem dos mes mos instrumentos, dessa vez amplificados.    
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gravação nesse ambiente era feita ao vivo, com todos os músicos tocando ao mesmo 

tempo, o surgimento do sistema multicanais permitiu um prolongamento do processo 

de gravação, na medida em que cada elemento é capturado separadamente. 

Atualmente não é incomum vermos músicos e bandas divulgarem períodos de 

gravação que perduram por meses a fio, o que, por sua vez, colabora com a criação 

de expectativas sobre o produto e o seu lançamento.  

A necessidade de naturalização das práticas de estúdio, aliada ao cada vez 

maior tempo gasto nas gravações, faz surgir um cenário no qual, a partir dos anos 

1970, grandes músicos e produtores passaram a investir em seus próprios estúdios, ―a 

fim de que possam experimentar livremente, longe da pressão de pagamento de horas 

dos estúdios comerciais‖ (SÁ, 2006a; 8). Se na época a utilização dessa inovação 

demandava um alto investimento por parte dos músicos, restringindo sua utilização 

aos grandes nomes da MPM, uma inovação mais recente sobre o processo de 

gravação permitiu sua apropriação em larga escala entre os diversos estratos da 

produção musical: a tecnologia digital aplicada à gravação. Tecnologia essa 

responsável por ampliar a busca dos músicos por maior autonomia sobre o processo 

criativo, aumentando o número de home studios entre as bandas e artistas, além de, 

segundo Théberge (2004), colaborar para uma maior terceirização dos serviços de 

gravação por parte das gravadoras: 

 

Em larga escala, estúdios de gravação profissional (tradicionalmente 

localizados nos centros metropolitanos) podem ser considerados parte de 

uma rede independente de serviços da indústria, marginais à indústria 

fonográfica especificamente: a maior parte das gravadoras não mantêm 

estúdios próprios, dependendo da contratações externas para a produção 

musical. Em sua preocupação de atender a uma c lientela altamente dinâmica 

(os artistas de gravação), os estúdios têm cada vez mais adotado tecnologias  

e práticas de gravação com objetivo de expandir e coordenar suas atividades  

em escala global (THÉBERGE, 2004; 761). 

 

O segundo eixo proposto por Simone Sá se refere às tecnologias aplicadas 

ao desenvolvimento de instrumentos musicais. A autora recupera a importância que 

alguns instrumentos tiveram na história da música pop, como o piano, a guitarra 

elétrica, instrumentos percussivos e o toca-discos, ―aparelho que ganhou status de 

instrumento a partir da cultura da música eletrônica‖ (Sá, 2006a; 10). Para Cardoso 

Filho (2007), a relação entre instrumentos musicais e tecnologia se insere no próprio 

repertório de canções partilhado pelos ouvintes, na medida em que colaboram com a 
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materialização das manifestações expressivas através do estabelecimento d e padrões 

plásticos, que orientam ―movimentos corporais tipicamente associados à 

performance musical como a air guitar (guitarra imaginária), o microfone giratório 

de Roger Daltrey (The Who) ou ao estilo de dançar de Mick Jagger (Rolling Stones)‖ 

(Cardoso Filho, 2007; 11). 

 Nesse sentido, muito da forma como valoramos a música popular massiva e 

reconhecemos uma canção em determinado gênero se concentra em como e quais 

instrumentos musicais são utilizados (FRITH, 1996; 91). A sanfona, por exemplo, 

faz parte do imaginário e é objeto de reconhecimento de pelo menos dois gêneros 

completamente distintos: o forró e o tango. Muito muda na forma de tocar e no modo 

como cada gênero se apropria do instrumento, mas é inegável a capacidade que 

possui a sanfona em cognitivamente remeter a um desses gêneros, seja ao acordeão 

de Dominguinhos ou ao bandoneón de Ástor Piazolla.  

Por mais que o microfone seja inserido no eixo anterior, sendo fundamental 

inclusive para o desenvolvimento da gravação multipista, na medida em que permite 

a seleção e isolamento do som de cada instrumento (THEBÉRGE, 2001; 6), é preciso 

destacar sua configuração enquanto instrumento musical. Cada cantor possui nuances 

em sua forma de cantar que lhe são próprias, por mais imperceptíveis que sejam. 

Nuances que são reveladas pelo efeito de proximidade proporcionado pelo 

microfone, capaz de revelar detalhes íntimos do estilo vocal do performer. O que, 

para Théberge, passa a exigir do músico habilidades mais específicas do que sua 

capacidade física de projetar a própria voz: passa a ser necessário o desenvolvimento 

de técnicas relativas ao próprio microfone (Théberge, 2001; 5). 

Frith (1996) também tece considerações sobre o efeito de proximidade 

proporcionado pelo microfone. Para o autor, sua inserção no universo musical causa 

mudanças sobre as tradicionais formas de cantar: através dele os cantores podem 

expressar com considerável proximidade o menor dos murmúrios, impossível de ser 

projetado em uma performance sem a utilização da tecnologia. E o destaque 

proporcionado pelo efeito de proximidade é em grande parte responsável pela 

centralidade que a voz possui na canção popular massiva (FRITH, 1996; 188). 

A guitarra também é apropriada entre as mais diversas expressões da MPM. 

Sua versão mais próxima do modo como a conhecemos surgiu já nos anos 1950, com 

a Fender Esquire, primogênita das guitarras conhecidas como telecaster. Ao abolir a 

caixa-acústica herdada do violão (SÁ, 2006a) e dotar-se de circuito único e ponte 
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fixa, a Esquire abre caminho para o progressivo desenvolvimento tecnológico que se 

fez seguir em torno do instrumento. Músicos como Jeff Beck e Bruce Springsteen 

têm como marca do próprio estilo a preferência pela Esquire, representando a 

devoção quase ritualística em torno do instrumento, que, independente das evoluções 

ocorridas sobre a guitarra, ainda é fabricada pela Fender25, além de ser copiada por 

muitas outras marcas. Seu primitivismo formal e sonoro, aliados à sua exposição ao 

mundo em um período pós-guerra e e de emergente efervescência cultural americana 

(na época exportada a diversos países, inclusive o Brasil), constituíram o cenário 

ideal para o surgimento de um dos gêneros mais representativos da MPM, o rock. 

Para Théberge (2001), a história do rock é inevitavelmente associada à 

guitarra elétrica, seja em termos sonoros, gestos de performance e iconografia. E se a 

amplificação fez com que a guitarra fosse apropriada entre os mais diversos gêneros, 

a distorção de seu sinal sonoro se tornou um signo-chave da codificação de gêneros 

como o hard-rock e o heavy-metal, configurando como ―um importante significador 

de força e intensidade emocional na música‖ (THÉBERGE, 2001; 6). 

Um conjunto sonoro também merecedor de atenção entre as tecnologias 

aplicadas ao desenvolvimento dos instrumentos musicais é a percussão. Mesmo 

constituindo a mais primitiva das tecnologias musicais, sendo, com o auxílio de seu 

natural apelo rítmico à corporalidade, o elemento mais naturalizado no consumo da 

música, a percussão também tem sido alterada pelo processo de gravação sonora e 

manipulação eletrônica (THÉBERGE, 14; 2001). 

A tradicional noção de espacialidade percussiva vem sendo alterada com a 

inovação das tecnologias de gravação, e, consequentemente, também sua capacidade 

de envolver o ouvinte. Esse efeito de alteração da percepção espacial pelo ouvinte é 

devido, segundo Simone Sá, à ―separação dos instrumentos percussivos em canais 

diferentes, permitido pela gravação multicanal‖ (SÁ, 2006a; 11). Mesmo os 

elementos percussivos da tradicional bateria, comum entre expressões do rock e do 

pop, ocupam grande parte das pistas oferecidas pelas gravações em 24 canais. Aqui 

entra em cena a figura do produtor musical, muitas vezes representada pelo próprio 

engenheiro de som, responsável por editar frequencialmente as peças capturadas em 

separado de forma a reconstruir ou mesmo criar uma nova ambiência percussiva na 
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 Disponível em <http://www.fender.com/products//search.php?partno=0131502306>; acesso em 

15/09/2008. 
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canção. E é essa edição responsável por determinar, em parte, se a ambientação irá 

conferir à canção uma sonoridade mais orgânica ou eletrônica, por exemplo.  

A distinção entre essas sonoridades foi sem dúvida acentuada pelas 

tecnologias eletrônicas, que simulam em ambiente digital as mesas e os suportes 

materiais e analógicos de gravação. Para Simone Sá, a bateria eletrônica, ―[...] 

artefato que contém padrões rítmicos e uma diversidade de sons para reprodução 

mecânica [...] vai ser fundamental na definição da estética de diversos estilos do pop‖ 

(SÁ, 2006a; 11). De fato, produtos como as drum machines, ou simuladores de 

bateria, atualmente constituem verdadeiros estúdios virtuais26, permitindo que todo o 

kit percussivo seja montado em uma linha temporal (time-line), orientada pelo 

compasso da canção, que por sua vez pode ser inserido pelo engenheiro de som de 

acordo com o andamento desejado.  

São utilizados bancos de dados contendo as mais diversas amostras de 

fragmentos sonoros, que passam a ser comercializados, tornando os próprios músicos 

e produtores musicais em consumidores de sons pré-gravados, como apontam Sá 

(2006a) e Théberge (1997; 2004). Nessas amostras, o som de cada peça é captado 

isoladamente, privando-as assim de ruídos relativos à captura de outras peças quando 

da execução em conjunto, podendo então ser montadas uma a uma na linha temporal 

dos programas. É possível ainda adicionar controles dinâmicos e expressivos, no 

entanto ainda aquém dos conseguidos através de uma coesa execução por parte dos 

músicos. Para os mais leigos, a diferença pode chegar a ser imperceptível. Mas 

consequentemente, por mais ampla que seja sua utilização, este recurso tem como 

resultado sonoridades que muitas vezes soam artificiais, privadas em parte do 

revestimento orgânico ao qual a maioria dos gêneros da MPM estão habituados27. 

Referente aos artefatos de audição e armazenamento da música, o terceiro 

eixo remete ao conjunto de tecnologias ligadas ao consumo musical, o que implica 

considerar ―[...] o desenvolvimento de formatos e suportes para a veiculação de 

música gravada tanto quanto os aparelhos de reprodução‖ (SÁ, 2006a; 12). Sobre os 

diferentes tipos de formato é preciso estabelecer uma distinção de caráter 

esclarecedor, realizada por Théberge (2001) e retomada por Janotti Jr. (2008): para 

                                                                 
26

 Caso do eficiente Fru it Loops Studio: <http://www.fruityloops.com>.  
27

 Não deixamos com isso de legitimar sua utilização entre os mais diversos  gêneros, principalmente 

entre aqueles voltados à produção de músicas eletrônicas, ou que utilizam esses recursos como 

possibilidade de inserção de novos elementos à sonoridade, ao invés da substituição dos tradicionais 

elementos percussivos. 
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ser reproduzida, a música necessita ser armazenada, exige suportes habilitados a 

proceder sua materialização. Estes são conhecidos como formatos técnicos ou de 

armazenamento, representados, por exemplo, pelo vinil, CD e MP3. Mas o papel dos 

formatos tecnológicos vai além de oferecer condições à música de ser armazenada, 

reproduzida e distribuída.  

O surgimento do LP de 12 polegadas e de 33 1/3 rotações por minuto, por 

exemplo, permitiu que fosse ampliada a quantidade de dados armazenados, 

aumentando também a duração musical capaz de ser inscrita em cada produto. Neste 

momento é possível visualizar o contraditório papel da tecnologia aplicada às etapas 

de produção musical proposto por Théberge (2001), que se configura como fator ao 

mesmo tempo habilitador e restritivo da produção de sentido musical.  

Nesse sentido, ao mesmo tempo que o LP contribuiu com o 

desenvolvimento da noção de álbum, ―[...] um produto musical com cerca de 

quarenta minutos que configura a idéia de uma ligação entre suas diversas faixas‖ 

(JANOTTI JR., 2008; 17), este também estabeleceu constrições à expressividade 

musical, já que a necessidade de ordenação das faixas, vinculada a um limite 

temporal de aproximadamente vinte minutos para cada lado do disco (A e B), 

também configura limitações à criatividade. Isso posto, é inquestionável a relativa 

influência exercida pelos formatos técnicos e de armazenamento sobre a 

configuração da canção popular massiva, sobre a noção de álbum, sobre as 

compilações e coletâneas, entre outras. Conformações culturais que, por sua vez, são 

reconhecidos por Janotti Jr. como formatos de áudio (Projeto, 2008; 16). 

 Logo, por mais que as diferentes noções de formato sejam naturalizadas ao 

consumo musical, uma análise da música em sua ambientação midiática deve 

compreender as relações de interferência mútua entre os formatos técnicos e de 

armazenamento28 e os formatos de áudio. Estes são fundamentais ao exercício de 

compreensão sobre os hábitos de consumo dos produtos musicais, já que, juntamente 

com as tecnologias de consumo,  ―precisam ser entendidos como sendo entrelaçados 
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 Compreendemos que a própria característica de armazenamento inerente ao formato técnico remete 

à noção de suporte, naturalizada entre algumas discussões sobre a MPM em relação aos formatos 

técnicos e de armazenamento e em oposição aos formatos de áudio. Dantas (2005) busca caracterizar 

os suportes como o aspecto material, a ―base física‖ que armazena a música, e formato como a 

conformação cultural em parte orientada pelo suporte. Não negamos a relação entre os formatos 

técnicos e de armazenamento e a noção de suporte. No entanto, sua naturalização os torna 

―intrinsecamente ligados‖ (Sá, 2006a; 12).  
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às estruturas de marketing e distribuição musical‖ (THÉBERGE, 2001; 18). De 

acordo com Lima (2007): 

 

Antes do advento do aparato tecnológico e midiático, o consumo da música 

só era possível em situações em que o produtor (músico-compositor) e o 

consumidor (ouvinte) se encontravam no mesmo tempo e espaço para a 

realização simultânea da execução e audição musical, fosse em rituais tribais, 

salões nobres, palcos burgueses ou feiras livres (Lima, 2007; 3). 

 

Historicamente, entre os primeiros formatos técnicos e de armazenamento, 

podemos destacar o cilindro do fonógrafo de Edison e os discos de goma-laca do 

gramofone desenvolvidos por Berliner (SÁ, 2006a; 12). Se a robustez destes suportes 

impedia seu amplo consumo, a tecnologia, dotada de caráter mercantilista, se 

compromete a miniaturalizá- los, fazendo surgir, entre as formas de armazenamento 

mais comuns, o vinil, a fita-cassete e o compact disc (CD). E se a miniaturização 

passa a restringir a capacidade de armazenamento de dados, reduzindo o tempo de 

música capaz de ser reproduzida, o passo seguinte é sua compressão máxima até sua  

desmaterialização, ou digitalização, tendo como principal representante o MPEG-1 

Layer 3, popularmente conhecido por MP3.  

Inevitavelmente, ao surgimento de cada formato de armazenamento se 

desenvolve, em paralelo, um aparelho para sua reprodução. Mesmo inicialmente 

também inacessíveis à grande parte da população, o gramofone e o fonógrafo deram 

os primeiros passos rumo à ampliação do consumo da música entre aqueles não 

possuidores do conhecimento sobre notação musical (CARDOSO FILHO, J. C.; 

JANOTTI JR., 2006). O rádio, o toca-fitas, o CD player e recentemente os MP3 

players são alguns dos aparatos de reprodução que deram continuidade ao 

desenvolvimento tecnológico do consumo musical. Sobre este último, atualmente são 

travadas discussões a respeito do estatuto do consumo musical contemporâneo: de 

um lado existem aqueles proferidores do fim do álbum, questionadores da qualidade 

do MP3 em relação aos formatos de áudio anteriores, e críticos da individualização 

do consumo da música. De outro estão os defensores da portab ilidade, da 

mobilidade, da democracia inerente à seleção, posse e compartilhamento de 

bibliotecas digitais itinerantes, possibilitadas pela cada vez maior capacidade de 

armazenamento dos MP3 players. 

O fato é que tanto o avanço das tecnologias aplicadas à música quanto a 

tendência à miniaturização operada pela indústria musical contribui para a 
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reformulação das sensibilidades e condições sociais de escuta e prática musicais  

(THÉBERGE, 2001; 22). Dessa forma, cabe ao analista verificar como essa 

reformulação, comum entre todas as manifestações da MPM, ocorre pontualmente 

nos produtos de determinado gênero musical. Até que ponto o gênero nega ou se 

apropria dessas reformulações? Quais os elementos de sua ideologia e autenticidade 

são realmente a estas submetidos? O que leva, por exemplo, o vinil ser objeto de 

culto, valorizado não só por colecionadores em gêneros distintos, como o rock e a 

música eletrônica, e ao mesmo tempo cair em total esquecimento em outros, como no 

pop-rock nacional de feições adolescentes? Acreditamos que a característica 

midiática dos gêneros musicais da MPM seja responsável por determinar (e mesmo 

possibilitar) em muito como cada gênero reage às reformulações, independente de 

quanto isso tensione os limites do gênero e de sua autenticidade.  

 

1.5. Gêneros Musicais e Processos Criativos na MPM 

  

 Para compreender como determinado gênero reage às atuais reformulações 

processadas na ambientação midiática da MPM, é necessário compreender que cada 

campo da expressão possui formas próprias de lidar com sua matéria, seus substratos.  

Em seu livro A definição da arte, Umberto Eco (2006) nos lembra que cada arte – ou 

campo artístico – possui regras que lhe são próprias. Já em ensaio sobre a poética de 

Aristóteles, Wilson Gomes (1996) nos fala da possibilidade de um processo criativo 

orientado pelo aprendizado de determinadas normas, e por sua decomposição em 

noções elementares no interior de cada técnica ou em cada arte.  

 Ao afirmar que são as normas responsáveis pela inscrição de cada técnica 

―num gênero e o seu reconhecimento como ocorrência de um gênero de produtos 

‗técnicos‘ ou ‗artísticos‘‖ (GOMES, 1996; p. 100), o autor se aproxima da 

proposição de Eco, conferindo a nós a possibilidade de trabalhar o potencial recurso 

analítico oferecido pelos gêneros na análise de produtos e linguagens que possuam 

poéticas particulares. Não como um operador analítico, mas sim através de sua 

contribuição na delimitação e orientação das mecânicas e codificações dos gêneros; 

das normas, convenções e valores inerentes a cada gênero, indicando como e por 

onde adentrar no produto a ser analisado. 

 Ao relacionar as observações dos autores, podemos inferir que cada gênero 

possui particularidades importantes em seu processo de atualização e materialização 
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nos produtos e manifestações da MPM, por si só já indicando modos próprios de 

produção, rotulação, circulação e consumo. São essas particularidades que permitem, 

ao analista ou crítico da música popular massiva, identificar, por exemplo, a quais 

elementos se encontra ancorada a autenticidade dos gêneros, o que permite medir o 

grau desta na medida em que se conhece os elementos que a desestabilizam, que a 

colocam em tensão.    

 Quando um universo temático é explorado por diferentes campos 

expressivos, o que está em jogo é a forma como cada um articulará as regras que lhe 

são próprias com as regras que tomam de empréstimo, assim como os substratos e 

ferramentas disponíveis ou passíveis de utilização. Logo, a existência dessas regras 

provoca determinadas tensões, responsáveis por permitir que cada campo expressivo 

obtenha resultados e interpretações diferenciadas, mesmo quando da exploração de 

um mesmo tema, da utilização de uma mesma estrutura. Dessa forma, 

inevitavelmente os resultados e as interpretações serão distintos, abrindo  espaço para 

o alargamento dos horizontes dos ouvintes/espectadores mais atentos, e do próprio 

campo expressivo29, assim como serão distintas as ações utilizadas no endereçamento 

do produto a determinado consumidor, bem como as estratégias de manutenção da 

autenticidade. 

 Mas o que significa compreender os gêneros musicais enquanto submetidos 

à estrutura midiática característica da MPM? Como essa estrutura orienta o próprio 

processo de materialização dos gêneros em seus produtos, interferindo sobre a 

relação de consumo entre músico e ouvinte? Um dos objetivos deste capítulo é 

esclarecer o estatuto dos gêneros musicais quando observados através de abordagens 

comunicacionais. Nesse sentido, foi apresentada a contribuição da teoria das 

materialidades da comunicação e seu papel sobre a cirulação e a produção musical, 

principalmente em relação aos aspectos ligados às tecnologias aplicadas à música. 

No entanto, o desenvolvimento das bases analíticas ainda necessita de contribuições 

voltadas ao fazer musical estrito, processo em muito influenciado pelas regras dos 

gêneros musicais, por sua vez responsáveis por orientar ideologicamente como seus 

processos criativos negam ou se apropriam das constrições estabelecidas pela 

ambientação midiática da MPM; a quais trajetórias de distribuição e circulação os 

                                                                 
29

 Op. Cit. ECO, Umberto. A defin ição da arte. São Paulo, Edições 70, 2006. 281p.  
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produtos se submetem, e como determinada tecnologia é estrategicamente 

incorporada ao fazer musical no interior de determinado gênero.  

Mas qual o posicionamento dos gêneros no percurso analítico dos produtos 

musicais? No atual projeto de pesquisa do grupo M&MPM, os gêneros possuem um 

papel mais abrangente do que o de um operador analítico, na medida em que os 

reconhece como balizadores, delimitadores dos ambientes social, tecnológico, 

musical e mercadológico nos quais os produtos musicais midiáticos são 

confeccionados. Logo, a escolha de determinado caminho entre todos os 

possibilitados por esses ambientes já diz muito sobre o artista e sua produção: ao se 

materializarem nos produtos, os gêneros são capazes de marcá-los, inserindo em sua 

materialidade expressiva pistas sobre sua trajetória em todas as instâncias dos 

processos criativos, produtivos, de circulação e distribuição. São marcas de gênero, 

facilmente reconhecíveis por fãs mais atentos e especializados, responsáveis por 

denunciar os trâmites do processo criativo e possibilitar o seu reconhecimento em 

determinada organização musical.  

 A hierarquização em gêneros é uma das taxonomias mais comuns e 

legítimas entre sistemas de classificação musical. Para Franco Fabbri (1999), a 

definição básica dos gêneros musicais os compreende como ―um conjunto de feitos 

musicais, reais ou possíveis, cujo desenvolvimento se rege por um conjunto de 

normas socialmente aceitas‖ (FABBRI, 1999, p. 5). Por conjunto de feitos musicais 

reais entendemos como o repertório comum, na medida em que se refere a 

determinado contingente produtivo que compartilha elementos invariantes. 

Elementos por sua vez suficientemente responsáveis por habilitar a organização 

dessa produção sob uma mesma lógica expressiva repetida no interior dos gêneros.  

 No entanto, o simples fato de organizarem-se sob invariantes causa o 

estabelecimento de determinada ordem, através da criação de estatutos ideológicos, 

unidades culturais regidas por códigos semióticos e regras econômicas específicas 

que, cognitiva e socialmente aceitas, orientam e determinam o conjunto de feitos 

musicais possíveis, através da ―associação entre o plano da expressão e o plano do 

conteúdo‖ (FABBRI, 2006. p. 9). Já Simon Frith amplia a compreensão sobre os 

gêneros musicais na cultura popular e na ambientação da música pop por meio de 

uma reorganização das proposições de Fabbri em convenções essenciais: convenções 

sonoras – o que escutamos; convenções de performance  – o que vemos; convenções 



57 

 

de embalagem – como determinada música é vendida; e os dados incorporados à 

ideologia da música (FRITH, 1996; 94). 

 Frente à complexa articulação dos gêneros, quais elementos devem ser 

privilegiados no momento de análise e reconhecimento dos produtos da MPM no 

interior de determinado gênero musical? Janotti Jr. (2006) aponta para uma tendência 

entre perspectivas contemporâneas de análise da cultura midiática que lançam mão 

de premissas relacionadas aos hibridismos, interfaces e imaterialidades dos suportes 

comunicacionais. Para o autor, uma primeira leitura dessas perspectivas parece 

indicar que, mesmo indiretamente, existe uma sugerida obsolescência dos gêneros no 

que se refere à análise dos produtos culturais (JANOTTI JR., 2006, p. 5). A 

impressão é a de que os gêneros, quando tomados apenas enquanto regime  

constritivo, não estariam preparados para dar conta dos hibridismos inerentes a uma 

parcela da produção cultural na atualidade. Impressão que parece carregar alguns 

equívocos. Para Janotti Jr., é preciso esclarecer que: 

 

[...] antes de ser um conceito duro, que ignora as especificidades de cada 

materialização do eixo paradigmático no eixo sintagmático, a abordagem dos 

gêneros é dinâmica o suficiente para dar conta dos rótulos em suas 

manifestações particulares dos produtos. Esse percurso minimizaria em parte 

a idéia de que os gêneros seriam pré-determinantes no processo de produção 

de sentido da cultura midiática (JANOTTI JR., 2008; 11). 

 

 Provavelmente, a idéia negativa dos gêneros como pré-determinantes das 

produções musicais e da cultura midiática vem do equívoco de se tomar como regra 

principal sua própria capacidade de agrupar elementos que, quando de sua repetição 

entre manifestações distintas, tornam-se invariantes.  

 Em seu livro A idade neobarroca (1987), Omar Calabrese se engaja na 

busca de um gosto comum à nossa contemporaneidade, através da verificação de 

―traços da existência de um ‗gosto‘ do nosso tempo nos objetos mais díspares‖ 

(CALABRESE, 1987; 9). Nessa investigação de critérios para análises de 

recorrências, o autor busca desenvolver um método que seja capaz de fluir sem a 

pressão de homogeneizar os objetos culturais em ―gêneros‖ ou ―tipos‖. Circunstância 

que, para o autor, levaria à banalização de seu método. Calabrese apresenta a noção 

de estética da repetição como sendo o resultado da mecânica de repetição, 

otimização e aperfeiçoamento à qual os produtos culturais estão submetidos. Estética 

fundamental para sua categorização em estilos, motivos, tipos e gostos referentes aos 

produtos culturais, e que se desdobra em seu modelo através dos a) elementos de 
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repetição industrial – existência de um modelo que é repetido padronizadamente, 

podendo variar entre algumas opções; b) elementos de repetição textual – 

invariantes, série ou tipo; e c) elementos da repetição do consumo – sistema de 

expectativas dado por um modelo ou invariante, repetição idêntica ou consoladora, e 

repetição orientada ao gosto pela variante consumidora de um mesmo objeto. 

 Logo, o autor parece atribuir aos gêneros parte da responsabilidade pela 

homogeneização observada na produção cultural contemporânea, fazendo por isso 

questão de prescindir de sua contribuição categorial. Ao assumir em sua estética da 

repetição a existência reguladora de elementos industriais, textuais e de consumo, o 

autor, implicitamente, reafirma uma das características dos gêneros, referentes à sua 

―[...] possibilidade de rastreamento das marcas das condições de produção e 

reconhecimento e gramáticas de produção e reconhecimento nos objetos a eles 

associados‖ (CARDOSO FILHO, 2006; 44). 

 É justamente essa característica dos gêneros que, segundo Janotti Jr., 

permite sua dinamicidade, na medida em que estes ―respondem a determinadas 

condições de produção e reconhecimento, indicativos das possibilidades de produção 

de sentido e de interação entre os modos de produção/circulação/consumo dos 

produtos midiáticos‖ (JANOTTI JR., 2008; 10). Logo, não basta considerar os 

gêneros apenas como agrupadores de invariantes: é necessário compreender que as 

repetições que os caracterizam contribuem para a formação de sentido e 

reconhecimento dos produtos culturais e peças musicais da MPM. Mais do que isso: 

sua vinculação à mobilidade do gosto social, determinante do endereçamento de seu 

próprio consumo, torna possível a adoção de elementos variáveis sobre suas 

invariantes.  

 Realmente, a vinculação entre gêneros e subgêneros da MPM e as divisões e 

subdivisões hierárquicas da ambientação midiática pelo qual estes circulam não 

ocorre de forma harmoniosa. Ao se atualizarem nos produtos e manifestações da 

música popular massiva, os gêneros entram em contato com todas as imperfeições da 

malha social, em um processo de semiose que exige negociações, decodificações, 

reconhecimento ou rejeição, assimilação e cooptação. Negociações que instauram 

tensões entre os processos criativos e as lógicas comerciais. Para Janotti Jr., essas 

tensões interferem sobre a ―escolha de determinadas estratégias discursivas nas 

expressões da música popular massiva e o posicionamento comercial que envolve os 

gêneros musicais‖ (JANOTTI JR., 2007, p. 3). Movimento que, segundo o autor, 
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legitima a criatividade no fazer musical massivo como a capacidade do músico em 

equilibrar essas tensões, negociando estrategicamente sua criação simultaneamente 

com os gêneros, o público e as lógicas comerciais.  

 Antes de taxar os gêneros como limitadores do processo criativo, é 

necessário então reconhecê- los como modelos, ou paradigmas dinâmicos, 

característica responsável inclusive por dificultar suas possibilidades de 

mapeamento, mesmo naqueles possuidores de codificações mais restritivas, como o 

heavy metal. Mesmo a mais híbrida das produções musicais tem como ponto de 

partida algum tipo de vínculo com pelo menos um dos elementos de determinado 

gênero musical, seja ideológico, econômico,  ou mesmo estritamente musical. Nesse 

sentido, tanto ao músico como ao analista, importa mais como a produção musical 

tensiona os limites do gênero, através de negociações entre a vinculação a 

determinado gênero e as apropriações estabelecidas a partir daí.  

 O que afasta, na proposição atual do grupo M&MPM, o pensamento dos 

gêneros como um operador analítico estrito, é exatamente a capacidade de abrigar e 

orientar elementos constituintes de todas as instâncias e ambientes inerentes ao 

processo produtivo, instaurando então os gêneros como orientadores e reguladores de 

todas as etapas de produção musical. Os operadores sim passam a ser definidos a 

partir de cada uma dessas etapas, e, claro, de acordo com a demanda do produto e sua 

relação com o problema de pesquisa verificado. 

Podemos afirmar então que um exercício analítico musical sob a orientação 

dos gêneros implica em análises não imanentes. As análises imanentes, comuns no 

campo da musicologia, podem limitar o trabalho do pesquisador preocupado com as 

diversas relações estabelecidas na ambientação midiática da MPM, na medida em 

que este passaria a concentrar sua busca apenas entre elementos internos do produto 

musical. Exatamente por restringir o contexto produtivo e, logo, as possibilidades 

desse contexto interferir sobre a confecção dos produtos, é que uma análise imanente 

das expressões musicais não é proveitosa em uma abordagem comunicacional. No 

entanto, uma abordagem desse tipo também não pode se limitar a analisar os 

elementos externos ao texto midiático-musical. A partir das perspectivas de Eliseo 

Véron, Janotti Jr. esclarece que: 

 

A cartografia operada pela classificação genérica está diretamente 

relacionada às restrições produtivas ligadas a um discurso ou a um 

determinado tipo de discurso, bem como aos limites previstos no processo de 
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recepção; processos interdependentes denominados por Véron como 

condições de produção e condições de reconhecimento (JANOTTI JR., 

2005a; 3). 

 

  Com isso, Janotti Jr. amplia a perspectiva de Véron ao considerar os gêneros 

como textos, ou estratégias textuais, que orientam a forma de leitura de sua produção 

a partir de orientações inerentes ao seu discurso, e que são referentes a determinadas 

condições de produção e condições de reconhecimento. São essas condições que 

determinam o modo como o texto é projetado para ser lido, a música é projetada para 

ser ouvida, performatizada e consumida, e que se atualizam nos produtos musicais 

midiáticos através da materialidade referente aos formatos de áudio e 

armazenamento musical, bem como às tecnologias ligadas ao fazer da música.  

Por mais que nos importe a relação entre texto e contexto, entre o produto 

musical e os diferentes ambientes produtivos e afetivos que o rodeiam, nossa análise 

comunicacional da música não possui a pretensão de esgotar todas as relações 

vinculadas aos gêneros. Fato que é amparado pela impossibilidade de mapear um 

gênero em sua totalidade antes de sua ―morte‖. Isso se deve em parte ao dinamismo 

próprio dos gêneros, fazendo com que a associação entre determinadas sonoridades e 

classificações de gênero estejam sendo continuamente ―questionadas e revistas, num 

movimento próprio do fazer musical, baseado em colagens, citações, repetições, 

fusões e misturas de elementos e símbolos‖ (TROTTA, 2005. mimeo). 

Como aponta Janotti Jr., o que se torna importante observar são as ―inter-

relações que os produtos midiáticos mantêm com suas condições produtivas e com os 

efeitos previstos nesse processo‖ (JANOTTI JR., 2005a). É com base nesse percurso 

dos gêneros musicais na cultura midiática que Janotti Jr. propõe a abordagem dos 

produtos musicais através do conceito de gênero midiático. Segundo o autor, o 

gênero midiático é definido por 

 

[...] elementos textuais, sociológicos e ideológicos, é uma espiral que vai dos 

aspectos ligados ao campo da produção às estratégias de leitura inscritas nos 

produtos midiáticos. O sentido e o valor da música popular massiva são 

configurados através do encontro entre música e ouvinte, uma interação que 

está relacionada aos aspectos históricos e contextuais do processo de 

recepção, bem como aos seus elementos semióticos (JANOTTI JR., 2005a; 

8). 

 

Nessa perspectiva, um dos pontos merecedores de atenção sobre os gêneros 

musicais é a sua capacidade de orientação do consumo de seus produtos, através dos 
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endereçamentos contidos na organização de seus elementos. Cada gênero possui um 

público mais ou menos específico, para o qual sua produção musical é endereçada.  

Para Simon Frith (1996), a utilização de rótulos genéricos por parte das 

gravadoras tem como objetivo tornar o marketing mais eficiente, assumindo uma 

―[...] relação de controle entre rótulos musicais e gosto do consumidor‖ (F RITH, 

1996; 85). Segundo o autor, tanto as estratégias de marketing e a forma como os 

produtos são embalados sofrem orientações dos gêneros, na medida em que estes 

―[...] antecipam formalizações que as pessoas que buscam aquele tipo de música já 

esperam‖ (FRITH, 1999; 76). Logo, a existência de uma organização dos processos 

de vendas através das categorias de gênero implica em análises que considerem o 

fato de que determinada música é composta, produzida, embalada, distribuída e 

colocada em circulação para um também determinado público inscrito virtualmente 

nos próprios produtos. 

Assim, diferentes gêneros possuem estratégias distintas de endereçamento: 

por um lado, os gêneros menos codificados necessitam de estratégias de produção e 

distribuição que dêem conta da massificação de seu público, por demandarem ampla 

circulação e serem menos subservientes às regras genéricas. Por outro, gêneros mais 

restritos e complexamente codificados tendem a possuir um público menor, que, 

selecionado e também mais exigente, demandará estratégias de segmentação, 

produção e distribuição musical melhor localizadas.  E se falar em endereçamento é 

falar de estratégias que orientam o produto a determinado público consumidor, não 

podemos deixar de destacar as constrições de mercado existentes nessa relação, além 

do papel da indústria musical sobre as categorizações genéricas e criação de rótulos, 

formadas em paralelo à segmentação de público.  

Em seu livro Music Genres and Corporate Culture, Keith Negus (1999) se 

preocupa em observar, através de análises sobre o  rap, country e salsa, como a 

indústria da música reconhece e privilegia alguns gêneros em detrimento a outros. 

Um dos principais argumentos do autor é que essa preferência afeta a criatividade 

dos músicos, que passam a orientar sua produção no sentido de atender às tendências 

de mercado. Nesse sentido, Negus afirma que a criação, circulação e consumo da 

música são formados pelas gravadoras através de estratégias específicas, mas 

reconhece que ―[...] a separação formal dos gêneros entre as organizações musicais é 

complexamente conectada a limites, divisões e tensões sociais‖ (N EGUS, 1999; 

174). 
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 Para o autor, mesmo os gêneros e classificações que adotam rotas de 

distribuição voltadas para uma circulação doméstica, que reivindicam maior 

autonomia em relação à interferência dos trâmites tradicionais do mainstream, 

também são afetados pelas estratégias de categorização das corporações musicais. 

Nesse sentido, os músicos desses gêneros também são chamados a transcender suas 

origens e ―produzir sons que possam ser acomodados em várias estéticas agendadas, 

sistemas dos media e rotas promocionais favorecidas por uma organização 

internacional de marketing‖ (NEGUS, 1999; 175). Entra em jogo mais uma vez a 

habilidade do artista em estabilizar, através de negociações entre gênero, público e 

mercado, a tensão entre as poéticas de criação que buscam maior autonomia, 

transparecendo assim uma coerente autenticidade, e a capacidade de, também 

estrategicamente, se valer das lógicas de mercado na medida em que não negam 

totalmente seus trâmites tradicionais.  

 Nesse momento já é possível inferirmos que a contribuição 

mercadologicamente orientada das gravadoras sobre a categorização musical não 

ocorre de maneira soberana, totalmente imposta: outros fatores, como o público, o 

grau de autonomia, ou mesmo a capacidade de lidar estrategicamente com as 

classificações também interferem sobre o modo como reconhecemos e identificamos 

um gênero. 

 Ao entender as culturas de gênero como ―[...] uma conexão instável entre 

indústria e os media, culturas de fãs e audiências, redes de músicos e coletividades 

sociais formadas por características distintas de solidariedade e identidade social‖ 

(NEGUS, 1999; 174), Keith Negus reconhece a existência de mediações que também 

integram esta articulação genérica. Mediações que colaboram com a compreensão de 

que a música popular não está totalmente envolvida pelo controle cultural das 

grandes corporações. Compreensão legitimada pelas divergências normalmente 

verificadas entre o que o público, o mercado e os artistas entendem por determinado 

gênero. 

 Simon Frith (1996) aponta para esse tipo de divergência: ao problematizar o 

papel do rádio sobre o mercado musical, Frith pontualmente nos mostra como a 

definição musical das rádios, em muito baseada nos anunciantes, tende a divergir das 

apresentadas pela própria indústria. Fato que resulta na necessidade que possuem as 

gravadoras em constantemente operar adaptações em seus produtos. Adaptações 

operadas segundo o autor não para satisfazer ou seguir o gosto do consumidor, e sim 
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para negociar com outro tipo de mediação institucional, que também passa a 

interferir sobre a produção musical, na medida em que a indústria se vale de 

classificações baseadas no que as diferentes emissoras entendem (ou programam, ou 

agendam) sobre determinado gosto do consumidor (FRITH, 1996; 78). 

 No entanto, o próprio Frith posteriormente destaca o lugar do gosto do 

ouvinte no que chama processo de idealização da música, no qual a indústria 

musical, mais do que orientar o gosto do consumidor, passa a estabelecer categorias a 

partir da identificação de diferentes segmentações de gosto encontradas entre os 

ambientes afetivos e sociais dos gêneros. A partir das palavras do autor, inferimos 

então que o papel da indústria musical sobre a formação dos gêneros equivale mais a 

um tipo de instância de legitimação dos rótulos do que simplesmente uma instância 

de imposição ou mesmo proposição. Ora, o próprio Simon Frith nos fala que a 

noticiabilidade de um rótulo, seu processo de fixação e legitimação, tem início 

exatamente no momento em que aqueles responsáveis por legitimar as classificações 

não sabem onde posicionar algo novo (FRITH, 1996; 75). Logo, a verificação por 

parte da indústria de um gosto comum partilhado pelos ouvintes a leva a, 

estrategicamente, elaborar uma idealização sobre esse gosto, através da sugestão de 

determinado rótulo, da mitificação dos elementos constituintes da narrativa desse 

rótulo e, consequentemente, legitimando-o através de seus diversos canais de 

marketing e circulação. 

 Esse processo de idealização da música por parte da indústria deve ser então 

capaz de se apropriar dos diversos argumentos (ideológicos, afetivos e sociológicos) 

pertencentes ao ambiente musical que originou o rótulo ou o gênero. Não 

condicionar adequadamente as proposições musicais é um dos fatores responsáveis 

pelas constatadas divergências das classificações musicais entre mercado e ouvintes. 

Logo, formatar expressões musicais em um ideal musical organizado sob uma égide 

genérica faz com que os gêneros, segundo Frith,  

 

[...] descrevam não apenas quem são os seus ouvintes, mas também o que a 

música signif ica para eles. Ao decidir em rotular  de uma forma específica 

uma música ou um músico, as gravadoras estão dizendo algo sobre tanto o 

que as pessoas gostam ou sobre o que eles mesmo gostam: o ato de rotular 

musicalmente condensa um argumento sociológico e outro ideológico 

(FRITH, 1996; 85). 

 

 E é exatamente por condensar um argumento sociológico e outro ideológico 

que os rótulos são capazes de demarcar diferentes expressões culturais e a excessiva 
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segmentação pela qual a MPM tem passado. O autor defende uma abordagem não 

necessariamente normativa dos gêneros, em contraponto às proposições genéricas 

oriundas da musicologia, que praticamente isolam a obra da apresentação contextual 

na qual está inserida. Logo, a noção de gênero musical é ampliada se considerarmos 

que as normas e os próprios gêneros são constituídos no interior das comunidades 

musicais (compostas de músicos, público, críticos e instituições econômicas), por 

meio de negociações permanentes entre os componentes dessas comunidades, 

passando então a agregar traços também dos contextos sociais e do campo de 

produção musical. E são estas complexidades estruturais da noção de gênero que 

estabelecem as lacunas nas quais os rótulos e subgêneros passam a ser sedimentados.  

 

1.5.1. Rotulação nos Gêneros Musicais 

  

 A rotulação, ou aplicação de etiquetas, pode ser orientada por motivações 

bem distintas quando no contexto musical. Enquanto forma de catalogação, a 

rotulação pode ser estabelecida, em um mesmo produto, como referência ao seu 

próprio gênero musical, às características individuais e estilísticas do artista, por 

época de surgimento, por nacionalidade, por instrumento, por um gesto de 

performance, por tipo de voz, por contexto, enfim. É esta multiplicidade de 

motivações que permite aos rótulos serem utilizados antes mesmo do surgimento de 

determinado gênero ao qual ele possa, posteriormente, ser agregado e reconhecido 

como marca de gênero. É por isso também que, por surgirem no momento de 

indecisão classificatória sobre uma nova expressão musical (FRITH, 1996; 75), os 

rótulos são mais comumente utilizados para indicar uma individualidade ainda não 

posicionada em determinado repertório de recorrências.  

 Calabrese considera reducionismo a utilização de palavras-chave para 

classificar gostos, estilos e épocas (CALABRESE, 1987; 19). No entanto, é sobre os 

julgamentos de valor, em muito baseados no gosto e tão presentes na cultura popular, 

que os rótulos são formados (FRITH, 1996; 75). O que torna praticamente 

impossível dissociar o hábito que temos de rotular os mais diversos objetos 

pertencentes às mais diversas culturas. E revela ainda a presença dos rótulos e 

gêneros em situações cotidianas, demarcando a produção de sentidos no universo 

musical e orientando atitudes comuns entre os consumidores da música popular 

massiva. 
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 A proliferação das mais diversas expressões musicais é, para Janotti Jr., um 

dos fatores que motivam a aplicação de rótulos na cultura popular: 

 

[...] uma rápida olhada sobre a circulação de produtos comunicacionais, seja 

na internet, nas lojas especializadas ou na crítica musical, permite ao 

observador atento perceber que o excesso informacional também pressupõe 

segmentação e que, muitas vezes, até para filtrar esse excesso, tanto os 

campos da produção, como da circulação e do consumo desses produtos, se 

valem de rótulos extremamente codificados (JANOTTI JR., 2006, p. 5). 

 

 Fabbri (2006) também acredita no estabelecimento dos gêneros musicais a 

partir de rotulações inicialmente formuladas em conversações cotidianas, nas quais a 

pergunta ―qual o tipo de música?‖ sempre se faz presente (FABBRI, 2006. p. 5). A 

pergunta levantada por Fabbri já supõe uma rotulação, ―um certo modo de partilhar a 

experiência e o conhecimento musical‖ (JANOTTI JR, 2006. P. 6), a qual pode 

conduzir ainda a um endereçamento composto por significações de um determinado 

tipo de música para um determinado público. É exatamente seu estatuto de rótulo ao 

invés de gênero musical que permite à MPB, por exemplo, dialogar com elementos 

dos mais diversos gêneros musicais: nesse caso, o refinamento inerente à MPB é sua 

principal característica, que atravessa todos os elementos dos quais se apropria.  

 Em seu livro Mundialização e Cultura, Renato Ortiz comenta sobre uma 

transição atual no campo da economia, que estaria migrando de um paradigma 

econômico de high volume para outro, de high value: ―já não seria mais a produção 

em massa que orientaria a estratégia comercial das grandes empresas, mas a 

exploração de mercados segmentados (customized products)‖ (ORTIZ, 1994. P. 14). 

Por conterem em sua estrutura regras econômicas e hierarquias produtivas, os 

gêneros musicais da MPM (e também esta) são impactados quando ocorrem 

alterações no campo econômico. Alterações que podem ser assimiladas, adaptadas ou 

simplesmente negadas pelos diferentes modelos de distribuição e pelos processos 

criativos dos gêneros, motivando em muito as discussões sobre mainstream, 

underground, e a representatividade específica de ambos frente a cada gênero.  

 Se a segmentação é acompanhada por uma cada vez maior necessidade de 

rotulação do que se consome, a necessidade de distinção também aumenta entre os 

diversos públicos especializados que passam a surgir. De acordo com Lima (2007), 

os gêneros mais intimamente ligados ao mainstream ―[...] tendem a incorporar as 

rotulações surgidas no âmbito das ‗instituições econômicas‘, como rádio, imprensa e 
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gravadoras‖, enquanto os gêneros ligados ao underground seriam a e em princípio 

mais rígidos no que se refere à apropriação das lógicas vindas do campo econômico, 

por possuírem posturas ideológicas e críticas mais sedimentadas em relação à 

legitimidade e precisão das classificações (LIMA, 2007. mimeo).  

 Por ser um gênero excessivamente codificado, podemos verificar esta 

dinâmica, por exemplo, no heavy metal. No entanto, a polarização entre mainstream 

e underground deve ser relativizada nos processos de manutenção da autenticidade. 

Se levarmos em consideração que o gênero reproduz parte das coerções do mercado 

da música pop, fica fácil inferir que, além de configurar um fator de distinção do 

gênero para com outros (em lógica reproduzida também entre seus próprios 

subgêneros), a segmentação e o endereçamento no heavy metal não deixam de 

orientar seus produto a um perfil de público consumidor, como nos mostra Janotti Jr.: 

 

A partir da consideração das especificidades das indústrias culturais, ou seja, 

das misturas que envolvem poéticas artísticas e lógicas de entretenimento, 

consumo produtivo e índices econômicos, é possível dizer que, mesmo o 

mais radical dos guitarristas de heavy metal, ao afirmar-se como produtor de, 

digamos, uma sonoridade ―death-brutal-melódico‖, não deixa de endereçar-

se a um público que espera justamente esse tipo de posic ionamento em 

relação a determinadas regras semióticas, técnicas, econômicas e sociais que  

servem como referência a esse subgênero musical (JANOTTI JR., 2007, p. 

4). 

 

 É inegável a possibilidade de consumo dos produtos midiáticos por 

grupamentos ligados ao heavy metal. Mas parece que o fato de sua produção 

sedimentar-se principalmente no underground, ou seja, fora das grandes instituições 

da mídia, acaba gerando tensões entre os tipos de trajetória musical comumente 

verificadas nesse gênero e aquelas recorrentes entre expressões do mainstream. No 

entanto, mesmo instituídas no underground, as trajetórias no heavy metal coexistem 

com lógicas oriundas do próprio mainstream. Como afirma Janotti Jr., ―Se por um 

lado, o rock pesado é uma válvula de escape em meio à homogeneização do mercado 

musical de música pop, por outro, ele reproduz, em microescala, parte das coerções 

desse mesmo mercado‖ (JANOTTI JR., 2004, p. 18). Por isso é possível verificar, 

mesmo em gêneros restritos e demasiadamente segmentados, a existência de 

estratégias de configuração midiática, de produção e estruturação musical 

compartilhadas com as praticadas no mainstream. 
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1.5.2. Transferência do poder de rotulação ou falsa idealização do ouvinte/ 

consumidor?  

 

 Atualmente é impossível compreender a genealogia e manutenção dos 

rótulos musicais sem levar em consideração fenômenos como a Folksonomia e a 

Tagsonomia. Fenômenos participantes da aclamada Web 2.0, a segunda geração da 

internet, que, para Primo (2007), através do oferecimento de novos serviços online, 

―caracteriza-se por potencializar as formas de publicação, compartilhamento e 

organização de informações, além de ampliar os espaços para a interação entre os 

participantes do processo‖ (PRIMO, 2007; 1). 

 A tagsonomia consiste na utilização de etiquetas (tags) vinculadas ao 

conteúdo principalmente de blogs e outros produtos oferecidos em ambientes 

virtuais. Estas possibilitam a inserção automática de links no texto, que por sua vez 

apontam para textos de outros blogs que utilizam as mesmas tags. As tags também 

contribuem com a recuperação da informação, já que é possível realizar buscas 

diretamente pelos termos etiquetados, tornando-as mais específicas e com menor 

ruído entre os resultados30. No entanto, a maior contribuição desse tipo de 

categorização para a rotulação e os gêneros musicais encontra-se na folksonomia, que 

possui diferenças em relação à sua antecessora, a começar pelo elemento 

representado pelo seu próprio prefixo folks (pessoas, do inglês). 

 É comum verificar em fóruns de discussão a indecisão entre os usuários 

quanto à utilização correta das terminologias, mas, a princípio, a distinção básica 

entre elas se refere a quem possui autonomia para aplicar as etiquetas.  De acordo 

com Maria Clara Aquino, na folksonomia, os 

 

processos de representação e recuperação de informação, que antes eram 

prerrogativa exclusiva de programadores e profissionais da informação,  

passam às mãos dos internautas que podem desvencilhar-se dos buscadores e 

gerenciar conteúdo com base não em padrões fixos e vocabulários  

controlados, mas em uma prática colaborativa e aberta (AQUINO, 2008; 2). 

 

 Logo, enquanto na tagsonomia as etiquetas são pré-estabelecidas ―[...] antes 

da catalogação dos itens e oficializadas por profissionais que tentam adivinhar as 

necessidades de conteúdo dos usuários‖ (AQUINO, 2008; 6), a folksonomia tem 

como principal característica a possibilidade de o usuário inserir tags por conta 

                                                                 
30

 Disponível em <http://tagsonomy.com>. Acesso em 10/04/2008.  
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própria. Dessa forma, as indexações passam a ser orientadas pelos critérios do 

próprio usuário, proporcionando a este uma autonomia sobre o que e como rotular o 

texto que lê, o vídeo que assiste ou a música que escuta. Como aponta Adriana 

Amaral (2007), as tags, enquanto rótulos atribuídos à produção musical, ―[...] não 

precisam necessariamente estar vinculadas com o gênero/estilo musical em si e,  

podem, agregar valores subjetivos como ‗breakfast radio‘ (rádio do café da manhã), 

‗músicas que eu amo‘, etc‖ (AMARAL, 2007; mimeo). 

 Esta comemorada liberdade é responsável por estender a folksonomia às 

mais diversas plataformas virtuais de conteúdo colaborativo, como Flickr31, 

YouTube32 e LastFM33, em difusão por alguns já chamada de FolksoMania. Mas 

qual o real impacto dessa autonomia no estabelecimento de rótulos aos produtos 

musicais por parte dos ouvintes? Para Janotti Jr.,  

 

Hoje, os ouvintes que utilizam a internet como espaço de procura por música 

ou como um local de partilha de conhecimentos e afirmações sobre 

valorações musicais têm ao seu dispor listas de discussão, fóruns, sites de 

hospedagem, enfim, ferramentas que possibilitam a existência de uma rede 

interativa com arquivos musicais e informações conectadas aos gêneros e 

sub-gêneros da música popular massiva. Esse fenômeno, baseado nas 

possibilidades de etiquetagem das informações efetuadas por produtores e 

consumidores, é denominado folksomania (JANOTTI JR., 12; 2008).  

 

 Para Amaral, a categorização colaborativa por tags possibilitada pela 

folksonomia funciona como um ―processo comunicacional auxiliar à formação de 

gêneros e subgêneros musicais‖ (AMARAL, 2007; mimeo). O trabalho da autora se 

concentra majoritariamente em problematizar as noções de cena e cybersubcultura 

em plataformas como MySpace34 e Last.Fm, por meio de etnografia virtual 

empenhada na observação de sujeitos e seus perfis musicais, ligados a subculturas 

por sua vez vinculadas a determinado gênero. Dessa forma, ao buscar um 

―mapeamento dos perfis de consumo de seus participantes a partir de suas práticas 

comunicacionais nas plataformas sociais‖ (AMARAL, 2007, mimeo), a pesquisadora 

afasta de sua abordagem uma maior consideração analítica sobre o texto musical. No 

entanto, seus esforços são de grande contribuição para nossa intenção de observar e 

entender como as gramáticas de determinado gênero e a formação de subgêneros 
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 <http://www.flickr.com> 
32

 <http://www.youtube.com> 
33

 <http://www.lastfm.com> 
34

 <http://www.myspace.com>. 
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musicais pode ou não ser refletida e alimentada em plataformas sociais da internet 

que possuem a música como eixo principal.  

 Em seu trabalho, a autora nos mostra como os usuários categorizam seus 

artistas preferidos a partir dos gêneros e subgêneros por eles escolhidos, e reconhece 

na plataforma Last.FM valorações comuns à esfera dos gêneros musicais, como  

 

a dicotomia entre mainstream ou underground, parecendo bem sintomático 

das configurações e construções de informações musicais que constituem os  

perfis que se apresentam na plataforma, enquanto valores a serem medidos e 

compartilhados com os ―outros‖ na cultura das redes  (AMARAL, 2007; 

mimeo). 
 

 O Last.Fm possibilita um tipo de materialização das convenções e 

gramáticas dos gêneros em ambiente virtual. No entanto, mesmo tendo o ouvinte um 

relativo poder de rotulação, é preciso entender que os elementos motivadores das 

rotulações possuem sua gênese em meio à malha social e as diferentes comunidades 

de gosto que envolvem os gêneros musicais. Portanto, é preciso relativizar esse 

fenômeno, e não apenas festejar uma utópica total autonomia do ouvinte/consumidor 

frente a não mais apenas escolher o que consumir, mas também como rotular a 

segmentação da produção musical de sua preferência.  

Ao nosso entedimento, pelo menos três características do fenômeno devem 

ser observadas com maior cuidado. A primeira refere-se exatamente à autonomia da 

rotulação em tese proporcionada ao ouvinte. Processo que Janotti Jr. chama de 

idealização do consumidor, ao esclarecer que 

 

A rotulação e a classificação de uma faixa musical em um gênero midiático é 

parte de um jogo tensivo que envolve a tentativa, por parte de produtores, de 

endereçar os produtos aos seus possíveis consumidores e à mediação de 

críticos, comunidades de consumo de música e classificações efetuadas por 

ferramentas de rastreamento de informação que situam o produto em meio ao 

excesso informacional da cultura midiática atual (JANOTTI JR., 12; 2008). 
 

 Logo, é inviável afirmar que a possibilidade conferida ao consumidor em 

rotular os produtos musicais rompa, por exemplo, com a intermediação praticada 

pela indústria musical e gravadoras na relação músico x ouvinte. A segunda 

característica é intimamente conectada à desmistificação da autonomia do ouvinte, e 

se refere à orientação de consumo dos grupos e artistas catalogados por plataformas 

como o Last.FM. Nesse ambiente, além de a própria página inicial do usuário 

oferecer diferentes sugestões de escuta a cada nova visualização, cada arquivo MP3, 



70 

 

e mesmo os CDs executados através do computador, são automaticamente rastreados 

pelo site, como mostra o próprio FAQ do Last.FM: 

 

Scrobbling (Rastrear) uma canção significa que quando você a escuta, o 

nome da canção é enviado ao Last.fm e adicionado ao seu perfil musical.  

Uma vez que você tenha entrado e baixado o plug-in, você pode rastrear as 

canções que você escuta no seu computador ou iPod automaticamente. 

Comece você a rastrear e veja quais artistas você escuta mais. As canções 

que você ouve também aparecerão no seu perfil para que os outros vejam.  

Milhões de canções são rastreadas todos os dias. Esses dados ajudam o 

Last.fm a organizar e recomendar músicas às pessoas; nós também o 

utilizamos para criar estações de rádio personalizadas, e muito mais além 

disso
35

. 

 

 O próprio Last.FM demonstra o seu potencial recurso ao consumo musical: 

ao fazer o download dos plugins e permitir ao site o mapeamento de suas 

preferências musicais, o usuário passa a receber indicações de artistas, canções e 

títulos baseados no seu próprio gosto. E é com base em seu hábito musical, aliada à 

quantificação das audições de determinados rótulos vinculados aos gêneros, que 

também é feita a classificação por semelhança entre uma banda e outra, e não 

simplesmente por indicação dos usuários. Classificação que é então disposta em uma 

lista, na qual é possível perceber mais ou menos como se dá a representação 

hierárquica dos gêneros naquele ambiente, em movimento problematizado nas 

análises propostas na presente dissertação. 

 Finalmente, a terceira característica (e consideração) a ser feita sobre a 

folksonomia e o processo de rotulação se refere à falta de critérios no 

estabelecimento das rotulações por parte dos ouvintes. Como aponta Aquino, 

 

se tudo pode ser linkado a tudo, (...) o usuário não pode utilizar o significado 

dos links para encontrar informações. A ausência de hierarquia se torna um 

problema, já que a quantidade tem importado mais do que a qualidade de 

conexões (AQUINO, 2007; 5). 
 

 Ora, é exatamente a falta de critérios, caracterizada pela individualização da 

rotulação em detrimento às características musicais, que faz esse movimento de 

excessiva segmentação parecer banalizar a rotulação em alguns gêneros musicais, 

principalmente naqueles mais codificados. Nesse momento adiantamos um ponto que 

será discutido posteriormente: principalmente a partir da década de 1990, o heavy 

metal passou por um movimento de segmentação que cresce paralelamente ao 
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 Disponível em <http://www.last.fm/help/faq>; Tradução retirada de (Amaral, 2007; mimeo).  
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excesso de apropriação de elementos até então característicos de outros gêneros. 

Movimento acompanhado de perto pela rotulação de cada expressividade emergente 

do gênero, sendo algumas posteriormente consideradas como subgêneros. Acontece 

que a rígida codificação do gênero, em princípio, teria sua autenticidade garantida 

exatamente pela manutenção das defesas de suas fronteiras. E o excesso de 

permissividade, acompanhado pelas rotulações, inevitavelmente acaba por 

desestabilizar, ou pelo menos confundir, o que se entende pela autenticidade 

metálica. 

 Para compreender melhor como essas dinâmicas ocorrem no heavy metal, 

nosso próximo passo é estabelecer uma breve recuperação da narrativa do gênero, 

privilegiando a formação histórica e mitificada dos elementos de maior relevância 

sobre sua autenticidade. Na sequência associaremos separadamente os elementos 

levantados à própria configuração do gênero. Dessa forma será possível verificar 

como as articulações do gênero se comportam e se atualizam sobre seus elementos de 

forma a manter e tensionar estrategicamente a autenticidade do gênero. 
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2 ARTICULAÇÕES TEÓRICO-METODOLÓGICAS 

 

 O objetivo desta segunda sessão é realizar uma recuperação da narrativa do 

heavy metal enquanto gênero musical, além dos procedimentos analíticos e 

interpretativos em paralelo à apresentação do corpus empírico. É no primeiro tópico 

que o gênero é efetivamente contextualizado através do levantamento de fatos 

pontuais, cujas características históricas possuem ainda a capacidade de serem 

revestidas ideologicamente em processos de mitificação. É nesse sentido que este 

tópico ainda recupera as discussões sobre a autenticidade levantadas na sessão 

anterior, desta vez aplicada aos elementos específicos da narrativa genérica do heavy 

metal.  

 Enquanto o primeiro tópico se preocupa em apresentar, de forma detalhada, 

as indicações responsáveis por guiar o exercício interpretativo, o segundo tópico 

desta seção se preocupa em apresentar os procedimentos interpretativos 

desenvolvidos durante a recuperação do percurso teórico e da narrativa do heavy 

metal. Nesse sentido, a apresentação do corpus é vinculada à própria trajetória 

evolutiva da codificação do heavy metal, na medida em que cada grupo tem sua 

produção musical inserida mais ou menos em uma fase específica da segmentação 

metálica.  

 

2.1.  Do subsolo organizado ao caos da superfície – a narrativa do heavy 

metal e seus fatos mitificados  

 

Assim como qualquer gênero da música popular massiva, o heavy metal não 

surgiu por acaso e livre de contaminações de outros gêneros musicais, bem como dos 
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ambientes culturais e sociais formadores de seu contexto. Sua gênese aproximada 

possui referenciais do final da década de 1960 e início da de 1970, emergindo 

inicialmente nos Estados Unidos e Reino Unido. Inquietações culturais e políticas ao 

redor do mundo formavam nessa época o cenário ideal para o surgimento dos mais 

diversos grupos de protesto (JANOTTI JR, 2004. p. 19).  

Da contracultura ao punk, essas formas de manifestação se valeram, em 

maior ou menor grau, do investimento musical em seu ativismo.  Enquanto no punk a 

música praticamente representa apenas um dos elementos necessários ao seu 

discurso de protesto, no heavy metal esta configura o investimento primordial do 

gênero (LEITE LOPES, 25; 2006), o que justifica em parte a dedicação de seus 

músicos ao estudo dos instrumentos na busca de um cada vez maior apuro técnico e  

complexidade musical de suas composições. E justifica também a capacidade que 

esse gênero possui de inscrever sua autenticidade nos aspectos musicais, e não 

intimamente ligada apenas a determinada postura ideológica ou escolhas de seus 

modelos de distribuição. Nesse sentido, buscamos neste momento realizar um 

levantamento dos elementos sonoros e musicais mais significantes para a 

autenticidade do gênero, e que são estrategicamente agenciados em suas 

composições.  

Para isso é preciso reconhecer algumas influências musicais que foram 

fundamentais para o que hoje é conhecido como heavy metal. Dentre elas, podemos 

destacar, inicialmente, elementos do rock e do psicodelismo dos anos 60. Mesmo 

atrelada ao rock, a contribuição do blues também deve ser considerada e, de alguma 

forma, isoladamente, devido às suas características de lamento à opressão e b usca 

por liberdade e espaço próprio. Janotti Jr. entende que essas características também 

foram apropriadas pelo heavy metal. Características que, como sentidos inerentes ao 

blues e que foram a este gênero atribuídos pelos antigos escravos norte-americanos, 

misturam-se às outras possíveis bases do heavy metal, em uma convergência de 

estilos que é assim apontada por Janotti Jr.  

 

[...] se, por um lado, pode-se reconhecer a distorção oriunda do blues, por 

outro, é possível reconhecer a influência do psicodelismo não só na 

sonoridade, como também nas alusões a mágicos, bruxos e demônios 

(JANOTTI JR, 2004. p. 20). 

 
Como exemplo do hibridismo entre as características sonoras e culturais e o 

blues, rock e psicodelismo, podemos citar a banda Led Zeppelin. Além de agregar às 
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composições elementos e frases musicais tradicionais ao blues, a estruturação das 

músicas e as temáticas míticas das letras mostravam-se, já em 1969, como releituras 

ao psicodelismo e ao rock progressivo. Já a presença do rock era marcada pela 

distorção acentuada das guitarras, utilizada principalmente para destacar o timbre 

visceral dos riffs (futuramente o riff de guitarra se constituiria como um dos 

elementos mais característicos das composições do heavy metal), além de uma certa 

rebeldia na postura e composição das músicas. Essa mistura inicial foi por muito 

tempo delineada, trabalhada e contaminada, até que no final da década de 1970 

surge, na Inglaterra, um movimento conhecido como NWOBHM (new wave of 

british heavy metal36), do qual fizeram e fazem parte bandas como Iron Maiden, 

Saxon, Withfinder General, Diamond Head, entre outras.  

Mesmo sob o rótulo que acompanha o movimento, esta caracterização do 

heavy metal não era exclusiva das bandas britânicas, sendo concomitantemente 

alastrada por toda a Europa por bandas que possuíam as mesmas características 

musicais. Janotti Jr. atribui a esse movimento a responsabilidade de ser o primeiro 

grupamento de heavy metal, ou a primeira organização do estilo musical como um 

gênero particular, e legitimado pelos próprios fãs que atualmente citam as bandas 

desse estilo como executoras de ‗heavy metal tradicional‘: 

 

Foi somente na década de 1980, com o surgimento de várias bandas de metal 

na Inglaterra, conhecido como new wave of british heavy metal, que passou a 

constituir, num agrupamento, com as características de um grupamento 

urbano cosmopolita (JANOTTI JR, 2004. p. 23). 

 
É sobre esse contexto que Leite Lopes reconhece a capacidade que possui o 

termo heavy metal em ser utilizado tanto para designar o metagênero quanto um de 

seus subgêneros, ―o metal clássico das primeiras bandas dos anos 70 e 80, ou de 

bandas mais recentes seguindo os mesmos padrões de composição, um dos múltiplos 

estilos componentes do que hoje é chamado pelos iniciados de simplesmente ―metal‖ 

(LEITE LOPES, 2006; 27).  

Mas a década de 1980 não assistiu apenas a esta primeira manifestação do 

heavy metal como um gênero musical. Janotti Jr. considera o período como os ‗anos 

dourados do heavy metal‘, relatando o surgimento de ―fanzines, revistas e lojas de 

discos especializadas por todo mundo‖ (JANOTTI JR, 2004. p. 24). Parece-nos que a 

característica volátil verificada por Janotti Jr. pode ser atribuída também à 
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 Nova onda do heavy metal britânico. 
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capacidade do gênero de se adaptar a cada novo ambiente cultural pelo qual é 

absorvido, conseguindo ainda fazer com que suas características sejam mantidas. 

Essa capacidade está relacionada às construções simbólicas inerentes ao heavy metal, 

a qual Janotti Jr. referencia como uma partilha de sentidos‘ que é o que se mantém e 

ao mesmo tempo orienta a apropriação do heavy metal por outras culturas: 

 

A partilha dos sentidos que envolvem as músicas, o vestuário, as letras e 

histórias do mundo metálico parecem estar situadas fora das amarras das 

culturas locais, mas, ao mesmo tempo, são enriquecidas pelas suas 

contrapartidas regionais, que envolvem não só os músicos locais, como 

relatos pitorescos das farras e vivências dos fãs em relação à especificidade 

desses cenários (JANOTTI JR., 2004, p. 17). 

 

O surgimento do cenário norte-americano de heavy metal, sobretudo na 

Califórnia, evidencia um pouco disso. Trata-se de um movimento considerado um 

dos marcos da história do gênero, composto por bandas como Metallica, Slayer, 

Exodus e Possessed. Além de fazerem parte de uma vertente metálica conhecida 

como speed ou thrash metal, e de manterem alguns traços sombrios e distorcidos do 

NWOBHM, esses grupos ―revestiram as expressões musicais do universo metálico 

com mais agressividade, rapidez e sarcasmo‖ (JANOTTI JR, 2004. p. 26).  

O cenário heavy metal possui um frutífero terreno simbólico, e sua 

codificação se mostra evidente em todos os fatores que compreendem o gênero: seja 

na música densa e distorcida, pontuada por ritmos enérgicos e recorrentes; nas letras 

míticas, de protesto ou auto-referenciativas; nas representações imagéticas, no 

vestuário e gestual característicos; no comportamento de seus integrantes durante 

encontros em praças públicas e eventos especializados. É o reconhecimento dessa 

codificação que permite identificar e situar a qual subgênero determinada 

sonoridade, comportamento ou indivíduo se localiza, mesmo em diferentes cenas 

geograficamente esparsas. Cardoso Filho (2005) salienta que esse tipo de verificação 

é possível nas diversas instâncias de produção de sentidos, como a própria capa dos 

álbuns, sobre as quais o ―headbanger37 é capaz de fazer uma série de inferências 

sobre uma banda, seu estilo e sua sonoridade, sem sequer precisar ouvir uma 

música‖ (CARDOSO FILHO, 2005, p. 46).  

Ou seja, existe um conjunto temático compartilhado que, como aponta 

Janotti Jr., ―se vale da turbulência, da guerra, da potência energética e do sombrio; ou 

seja, temas que falam do caos para configurar um ordenamento‖ (2004, p. 116). 
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 Batedores-de-cabeça; referente aos membros do heavy metal. 
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Ordenamento que pode ser entendido também como uma busca pela manutenção da 

própria autenticidade do gênero, uma vez que a pontual exposição midiática na 

década de 198038 culminou em ―conflitos sobre os elementos consensuais específicos 

do gênero musical e favoreceu a fragmentação em diversos subgêneros‖ (CARDOSO 

FILHO, 2005, p. 47). 

Nessa fragmentação, as temáticas mais recorrentes e que se tornaram 

características do gênero são aquelas baseadas principalmente nos dualismos bem 

versus mal, sagrado versus profano e belo versus feio. Leite Lopes (2006) 

desenvolve trabalho sobre as temáticas do gênero, e parte da hipótese de que 

 

esse gênero musical converte símbolos sagrados de determinadas tradições  

religiosas, vistos como expressão do domínio ontológico do mal, tidos como 

dados, em convenções artísticas questionadoras e por vezes positivadas, tidas 

como construídas, provocando a rejeição e a invisibilidade social do heavy 

metal para grande parte dos não adeptos do gênero (LEITE LOPES, 2006; 

4). 

 

Não só nos aspectos musicais essas convenções são atualizadas: a 

recorrência de certas temáticas instauram a produção de imagens também como 

fundamental para uma identificação visual do gênero pelos consumidores aos quais 

são endereçadas, contribuindo com a delimitação e construção de uma ―cultura 

visual associada ao consumo musical‖ (CARDOSO FILHO, 2006; 24). Essa cultura 

visual também posiciona os subgêneros no interior do heavy metal, na medida em 

que suas diferentes apropriações passam a gerar distinções temáticas e estéticas com 

outros gêneros e/ou subgêneros do metal, e, logo, deve ser considerada no momento 

de confecção dos produtos.  

O underground também possui importante representatividade sobre a 

autenticidade do heavy metal. Seja para as bandas ou os atores do gênero, estabelecer 

trajetórias nessa ambientação é fundamental para a obtenção dos passes de entrada a 

um contexto que se mostra mais ou menos restrito aos conhecedores de seus códigos. 

Por mais que a história do gênero contenha bandas mais acostumadas aos trâmites do 

mainstream, é no underground que a maioria dos grupos se estabelece. 

Exigentes e conservadores no que diz respeito a mudanças no interior do 

gênero, os próprios headbangers possuem o papel de fiscalizar o estabelecimento das 

diversas trajetórias empreendidas pelas bandas. Logo, a excessiva exposição 

midiática de algum grupo musical do gênero, ou as incorporações sonoras, visuais, 
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77 

 

temáticas ou gestuais de elementos alheios ao seu campo simbólico podem, em 

alguns casos, gerar repulsa, distanciamento, até mesmo desprezo aos 

―contraventores‖ por parte deste público39.  

O álbum Roots, da banda brasileira Sepultura, é um bom exemplo desse tipo 

de resistência ao ―novo‖ que possui o heavy metal, e desperta constatações distintas 

com relação ao impacto de seu lançamento. Para Leite Lopes,  

 

[...] ao incorporar tradições musicais do território nacional como a música da 

Bahia de Carlinhos Brown ou levadas de bateria inspiradas pelo grupo 

Olodum, e também o berimbau, a viola caipira ou a música Xavante,  

revolucionou o heavy metal e colocou a música feita por brasileiros nas  

paradas de vendagens internacionais (LEITE LOPES, 2007; 8). 

 

No entanto, o fato de Roots ter alcançado marcas próximas às de ícones do 

gênero – e assim se legitimar como um ícone por fãs e crítica – reavivou as 

discussões acerca de uma particularidade metálica, como nos mostra Janotti Jr.: 

 

Roots é um exemplo de como a ‗comunidade metálica‘ é avessa às mudanças 

bruscas em seus parâmetros e como há uma forte resistência à vis ibilidade 

midiática excessiva quando essa ameaça colocar em risco as fronteiras do 

heavy metal (JANOTTI JR., 2004, p. 43). 

 

As afirmações dos diferentes autores denunciam uma contradição existente 

no interior do gênero que parece ser um dos fatores responsáveis por manter grande 

parte da produção metálica na obscuridade. O fato de em Roots o Sepultura agregar à 

sua sonoridade elementos rítmicos de origem afro-brasileira e indígena não prescinde 

de negociações com as características thrash do grupo. Logo, se por um lado esse 

experimentalismo alavancou ainda mais as vendas e o nome da banda no Brasil e no 

mundo, por outro foi também motivo de desapontamento por uma parte dos 

headbangers que são mais intimamente ligados às raízes do heavy metal, que têm 

este como um gênero musical relativamente isento a novas contaminações. E nos 

permite inferir que não só as convenções musicais, mas também as mercadológicas e 

de circulação, necessitam ser observadas no que se refere às estratégias de 

manutenção da autenticidade no gênero.  
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 Como visto no primeiro capítulo, a autonomia adquirida por algumas bandas podem ―liberá -las‖ 

dessa constante fiscalização, permitindo-as circular nos mais diversos níveis hierárquicos  da música 

popular massiva, exercendo um papel quase ―diplomático‖ quando fora dos limites do gênero.  
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2.1.1. Autenticidade, o caso do heavy metal e o espólio do rock 

 

 No que se refere à autenticidade, muito é exigido dos músicos de rock pela 

crítica, imprensa, fãs e gravadoras: este deve ser criativo frente às indústrias 

culturais, possuindo assim a capacidade de diferenciar-se de seus pares em meio ao 

universo musical (JANOTTI JR., 2007, p. 10). Sua imagem midiática deve ser capaz 

de articular um sentido de comunidade entre os fãs, apresentando coerência entre seu 

discurso e suas atitudes, em processo no qual a obra seja extensão de sua própria vida 

(MONTEIRO, 2006, p. 41). Apenas dessa forma seus produtos poderiam possuir, de 

forma coerente, engajamentos políticos ou poéticos, e não simplesmente atrelados ao 

consumo (TEZLAFF, 1994, p. 98).  

 Tantas exigências fazem parte de um senso comum sobre os músicos de 

rock: segundo David Pattie, estes precisam ser ―reais‖, estatuto alcançado através de 

um investimento de autenticidade performatizado através da música ou da visão de 

mundo adotada pelo artista (PATTIE, 2007; vii). E são essas exigências responsáveis 

por complexificar o campo de atuação dos agentes envolvidos no processo musical, e 

podem, em situações extremas, gerar tensões mais fortes e momentos de colapso em 

gêneros muito codificados. Ainda de acordo com Pattie, enquanto forma musical, o 

rock ―necessita estar sempre sob ameaça – da indústria, da presença de formas 

musicais muito próximas de influências comerciais, da pressão da fama e do próprio 

fato de se fazer sucesso‖ (PATTIE, 2007; 6). 

 Além disso, quando em tensão com as lógicas de mercado que regem a 

ambientação midiática da MPM, a ideologia do rock se vê cercada, segundo Frith 

(1996), por uma contradição básica: a de que, mesmo sustentando um discurso mais 

crítico em relação ao comercialismo e à cultura de massa, o rock não deixa de ser 

uma música produzida comercialmente para uma audiência massiva (FRITH, 1996, 

p. 51). Ou seja, não abre mão das lógicas cunhadas no mainstream da indústria 

fonográfica, também compartilhadas pela música pop, configurando-se 

inegavelmente como artigo de consumo40. 

 Com o heavy metal não foi diferente: a excessiva exposição midiática dos 

anos 1980 fez com que o gênero se difundisse entre públicos totalmente variados, 
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 Não é nosso interesse, no presente artigo, adentrar profundamente em questões já amplamente 

discutidas, e sim apresentá-las a fim de verificar aspectos  importantes da autenticidade do rock  que 

parecem ter sido herdados pelo heavy metal. 
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favorecendo sua fragmentação em diversos subgêneros. O aparente caos que 

dominava o gênero fez com que, enquanto o rock e sua autenticidade mostravam 

sinais de retomada nos anos 1990 (TEZLAFF, 1994, p. 98), o heavy metal foi, no 

mesmo período, dado como morto pela crítica. Janotti Jr. (2004) observa que, na 

verdade, as bandas do gênero passaram apenas a não figurar entre as hit parades 

norte americanas, deixando de ―interessar aos grandes conglomerados 

multimidiáticos‖ (JANOTTI JR., 2004, p. 27).  

 Enquanto isso, o gênero continuava bem vivo fora do mercado fonográfico 

norte-americano, consolidando-se em um underground metálico, e valendo-se desta 

lógica marginal de organização, produção, divulgação e distribuição de seus produtos 

para disseminar-se através do mundo (WEINSTEIN, 2000, p. 282). Um momento de 

transição, responsável pelo fortalecimento mais autônomo das bases do heavy metal, 

no qual valores como a autenticidade se tornam mais definidos e relevantes para o 

gênero. E é exatamente essa definição que complexifica ainda mais a utilização de 

estratégias midiáticas capazes de sustentar a autenticidade frente à tensão entre os 

processos criativos e as lógicas da indústria musical entre os diversos subgêneros que 

passam a emergir. 

 Nossa hipótese geral parte do pressuposto de que a formulação excessiva de 

rótulos e subgêneros colabora com uma fragmentação da autenticidade do heavy 

metal. Na verdade, sua rigidez passaria a ser menos exigida com o passar do tempo. 

Se por um lado o excesso de segmentação aumenta a circulação dos produtos ligados 

ao gênero, aumentando o número de ouvintes, bandas, veículos especializados, etc, 

por outro, é possível observar também que a produção passa a ser escoada a diversos 

subgêneros, cada um com sua nova codificação, herdada apenas em parte do próprio 

gênero, e alimentada por estilos e codificações dos gêneros participantes da semiose.  

 Um exemplo de como a segmentação se materializa entre os fãs do gênero 

pode ser rapidamente apresentado: no final da década de 1980 e início da de 1990, a 

cidade de Belo Horizonte/MG costumava abrigar shows de bandas locais e nacionais 

com público superior a 2.000 pessoas41. Ocorrendo em quantidade relativamente 

baixa em comparação aos dias de hoje, os eventos eram praticamente a única 

possibilidade que os headbangers tinham de experienciar o gênero em apresentações 
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 Dados fornecidos em entrev ista ao autor concedida em Abril de 2009 por Márcio Siqueira, Assessor 

de Comunicação e Produção da Cogumelo Records, gravadora de Belo Horizo nte responsável por 

lançar, ainda em meados da década de 1980, expoentes grupos de heavy metal, como Sepultura, 

Sarcófago e Overdose. 
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ao vivo, ainda mais pelo fato de que shows internacionais ainda eram escassos na 

época. Atualmente na cidade é possível freqüentar shows de heavy metal de bandas 

locais pelo menos a cada semana. No entanto, estes não conseguem atingir públicos 

superiores a 300 pessoas.  

 Produtores locais ainda tentam mesclar bandas de subgêneros diferentes, no 

intuito de cooptar públicos distintos agregados sobre a égide metálica. Mas a diluição 

da produção e do consumo ainda é verificada, em muito devido ao excesso de shows 

de bandas locais, alem da maior ocorrência de eventos com grupos internacionais, 

que, além de preencherem a agenda local – instaurando sobre os produtores uma 

permanente tensão que os obriga a levar em consideração as datas dos eventos 

maiores – são muito mais caros. Com isso, uma considerável parcela de fãs, 

composta em grande parte por jovens, se vê obrigada a economizar se quiser assistir 

às performances ao vivo de seus ídolos internacionais. Em 2008, a gravadora 

Cogumelo organizou dez apresentações na cidade de grupos internacionais, de 

bandas como Carcass, Queensrÿche e Tarja (ex-vocalista do grupo finlandês 

Nightwish, banda que também se apresentou na cidade neste mesmo ano, em evento 

organizado pela Arizza Produtora)42. 

 Provavelmente, um dos fatores responsáveis por manter relativamente 

segregados públicos vinculados a um ou outro subgênero do heavy metal é 

exatamente o senso de distinção e exclusividade inerente ao gênero, que é 

compartilhado entre esses subgêneros. Ponto em que fica clara a obliteração causada 

pelos rótulos citada anteriormente por Janotti Jr.: é comum observar nos shows 

alguns headbangers que se declaram fiéis a determinada banda ―do início até uma 

fase específica de sua trajetória‖, geralmente aquela na qual apropriações de 

elementos de outros gêneros passam a ser mais perceptíveis. A partir desse momento, 

a banda não seria mais considerada autêntica, e o senso de distinção prevalece, 

mesmo através da negação dos caminhos que a própria banda passou a seguir. Da 

mesma forma, existem fãs já declaradamente ouvintes da nova fase que passou a se 

efetivar, e provavelmente seu gosto musical sobre o gênero será orientado pelos 

novos códigos e elementos musicais então apropriados, além da forma como os 

antigos passaram a ser trabalhados e executados em performances ao vivo. 
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 É possível visualizar então a emergência de um falso movimento de maior 

codificação: por mais que as novas rotulações e subgêneros sejam acompanhados de 

outras codificações – com o objetivo de estabelecer distinção com outros gêneros e 

subgêneros, além de conferir autenticidade ao rótulo emergente – , a autenticidade 

sofre uma fragmentação. Nesse ponto, a obliteração dos rótulos funciona quase como 

uma licença para que as fronteiras sejam tensionadas sem que haja perda de 

autenticidade. E sobre esse processo é considerável a importância dos fenômenos 

comunicacionais contemporâneos e sua colaboração no desenvolvimento da MPM.  

 No entanto, a desestabilização da autenticidade aqui proposta não 

compartilha dos mesmos fundamentos presentes no argumento de Benjamin (2000) e 

recuperado no primeiro capítulo da presente dissertação. Quando este afirma a 

incapacidade de sobrevivência da autenticidade da obra artística frente à sua 

reprodução em massa, sua preocupação é sobre como a duplicação e a reprodução 

em larga escala dos produtos acontece paralelamente a um processo de perda da 

aura. Aqui consideramos, como pontuado anteriormente,  que qualquer produto da 

música popular massiva possui seu grau de autenticidade, mas seus elementos 

desestabilizadores dependerão muito mais das convenções de gênero do que da 

quantidade de cópias vendidas por um álbum, por exemplo.  

 É claro que existem artistas e gêneros que estrategicamente se valem da 

baixa distribuição como estratégia de agregação de valor, de legitimação da 

autenticidade em movimento contra as expressões distribuídas e circulantes entre os 

tradicionais processos mainstream. No entanto, também existem aqueles, caso do 

heavy metal, nos quais seus principais ícones possuem inquestionável autenticidade 

entre crítica e fãs, e ao mesmo tempo são fenômeno de vendas protegidos em parte 

pela relativa autonomia alcançada durante sua trajetória no interior do gênero. Logo, 

a fragmentação da autenticidade ocorre na medida em que elementos estranhos ao 

gênero passam a ser apropriados, ocasionando na formulação de rótulos incapazes de 

manter o mesmo nível e rigidez de autenticidade. 

 Uma coisa é certa: o público headbanger existe, e não se deve desconsiderar 

seu potencial de consumo43. O que parece ficar claro é o impacto exercido pela 

rotulação sobre as formas de consumo desse gênero extremamente codificado. Se nos 

                                                                 
43

 Junto com a música gospel, o gênero é o que apresentou menor queda em suas vendas no panorama 

de crise que atualmente ronda a indústria fonográfica (LEITE LOPES, 2007; 9). 
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últimos anos sua produção passou a ser escoada a diversos subgêneros devido à sua 

excessiva segmentação, passa a ser nosso objetivo demonstrar, através das análises, 

como essa segmentação se materializa nos próprios produtos musicais. Lembrando 

sempre que a utilização de determinados elementos musicais por uns e outros 

gêneros implica sim em diferentes sonoridades, mas pressupõe também ―utilizações 

diferenciadas dos instrumentos, com endereçamentos a públicos particulares e com 

diferentes idéias do que vem a ser considerado autêntico ou cooptado‖ (JANOTTI 

JR., 2008; 21). 

 A autonomia e a autenticidade no heavy metal são fortemente baseadas na 

compreensão que possuem os agentes do gênero sobre sua lógica produtiva – uma 

lógica que busca se manter fora das coerções da indústria musical. Por mais que a 

inserção de novas bandas nesse contexto ainda seja restrita, é possível verificar como 

já existe influência sobre os elementos expressivos das bandas que passam a criar 

canções com linhas instrumentais fortemente baseadas nos cânones metálicos, mas 

com a utilização de elementos que até então eram execrados pelo gênero, como, por 

exemplo, a incorporação de linhas e timbres vocais muito próximos dos praticados 

por bandas do pop. Para os mais céticos, apropriações como essas são suficientes 

para não considerar como autênticos os grupos e seus produtos musicais, exatamente 

por não respeitarem regras básicas do gênero, na medida em que dialogam com 

gêneros que fazem parte da lista negra de permissões ao flerte musical.    

 Enquanto alguns autores defendem uma autenticidade do rock pautada na 

polarização oposta aos valores do pop (TEZLAFF, 1994, p. 101), outros buscam 

observar como valores aparentemente inconciliáveis podem coexistir: criatividade e 

comercialismo (MONTEIRO, 2006, p. 51), processos criativos e lógicas comerciais  

(JANOTTI JR.). O primeiro autor considera, por exemplo, que um dos momentos em 

que o rock se aproxima do pop, e, consequentemente, tem seu nível de autenticidade 

enfraquecido, é quando existe ênfase em ―seus níveis estéticos‖ e ―aspectos 

plásticos‖ (TEZLAFF, 1994, 101). O texto não deixa claro se enfatizar o nível 

estético da percepção através dos aspectos plásticos incluiria, para o autor, ambos os 

níveis imagético e musical44, tampouco que tipo de ênfase ele considera. Porém, essa 

observação excluiria, a princípio, se apropriada ao pé da letra pelo heavy metal, 

                                                                 
44

 Ao discutir basicamente a ―imagem‖ do músico de rock, o autor parece não considerar em suas 

observações os aspectos plástico/musicais, utilizando o termo para se referir à construção de um 

―character‖, do músico de rock enquanto um personagem. 
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qualquer possibilidade de representação plástica das temáticas do gênero por parte de 

seus músicos, sem que esta configure algum tipo de cooptação. Ao possuir um 

universo temático frequentemente construído e revisitado por referenciais medievais, 

fantásticos, satanistas ou monstruosos, as bandas do gênero se valem de todo um 

arcabouço de estratégias midiáticas capazes de operar a materialização dos aspectos 

temáticos do gênero, no intuito de inscrevê- los em seus produtos e performances.  

 Logo, mais do que aproximar-se do pop ao intensificar ―momentos privados 

de prazer musical‖ (TEZLAFF, 1994, 101), os grupos e artistas do heavy metal se 

valem de estratégias midiáticas para enaltecer aspectos plásticos, buscando reiterar 

sua vinculação ao gênero, promovendo distinção com outros gêneros em princípio 

proibidos ao flerte, e, dessa forma, realizam a construção ou manutenção da própria 

autenticidade. Logo, retomando a premissa de Monteiro (2006), é possível pensar em 

estratégias midiáticas capazes de articular as constrições de um gênero extremamente 

codificado às lógicas de mercado, tornando-as passíveis de qualquer tipo de 

valoração, seja por bandas intimamente ligadas ao mainstream ou ao underground. 

 Podemos então inferir que os artistas e grupos do heavy metal necessitam, 

como forma de manutenção de sua própria autenticidade, da adoção de algumas 

posturas que sejam coerentes com o discurso e convenções do gênero, e que a 

construção de seu próprio discurso seja pautada em normas e valorações 

idiossincráticas a este, mas sem negar o impacto que seus produtos sofrem de outras 

obras e lógicas econômicas. Até mesmo porque, quando somados à consideração da 

interferência do mercado e da indústria, essas posturas e elementos expressivos se 

atualizam nos produtos através das estratégias midiáticas, as quais, utilizadas com 

habilidade, podem estabelecer certo grau de equilíbrio entre os processos criativos e 

as lógicas de mercado. 

 Mesmo sendo em grande parte embasada na ideologia do rock, a 

autenticidade no heavy metal possui particularidades que podem complexificar ainda 

mais seus processos de manutenção. Monteiro (2006) argumenta que o músico de 

rock deve ser capaz de expressar não apenas os seus próprios sentimentos, mas 

também uma consciência particular de mundo (MONTEIRO, 2006, p. 44), que 

possua coerência com uma outra, coletiva, de determinada comunidade. O que é 

possível verificar também no heavy metal, mas de forma distinta à salientada no 

rock: a ―consciência particular‖ do heavy metal não é, em sua maioria, pautada por 

uma preocupação com a realidade nua e crua. Composto por universos míticos e 
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fantasiosos, o gênero necessita de formas diferenciadas de utilização das estratégias 

midiáticas para produzir sentidos coerentes com seu discurso.  

 Weinstein (2000) aponta outro fator que parece travar a eficácia na 

utilização de estratégias midiáticas pelo heavy metal: o tipo de produção comumente 

adotada pelo gênero, que, mesmo reproduzindo em microescala as lógicas que regem 

o mainstream, tem como importante critério de autenticidade a distância em relação 

ao pop. Weinstein argumenta sobre as dificuldades encontradas pela maioria das 

bandas em sua busca pelo sucesso: desentendimentos entre os integrantes, falta de 

recursos financeiros, problemas pessoais, fadiga, perda de entusiasmo frente a 

situações de frustração, entre outros, são alguns dos fatores responsáveis, segundo a 

autora, pela falha na trajetória desses grupos. E que, na maior parte dos casos, nem 

chegam assinar algum tipo de contrato com selos, gravadoras ou distribuidoras 

(WEINSTEIN, 2000, p. 75). Nesse gênero, mesmo a construção de uma trajetória de 

consagração e os vertiginosos índices de vendagem não garantem a autenticidade 

sem que esta passe por constantes manutenções.  

 

2.2.  Procedimentos de interpretação das estratégias de manutenção da 

autenticidade 

 

 Apresentamos agora nosso percurso interpretativo, que, após recuperar as 

discussões sobre a música popular massiva; a noção de gênero musical e gênero 

midiático; as formas de inscrição material nos produtos dos gêneros e sua circulação 

midiática; as tecnologias envolvidas nesse processo, e o esclarecimento das noções 

de autonomia e autenticidade, passa a ser orientado através dos seguintes 

procedimentos interpretativos45: 

  

a) Decodificação e distinção: de caráter analítico, se refere ao reconhecimento 

dos elementos musicais presentes nos produtos escolhidos, para então estabelecer 

distinções entre aqueles em princípio mais característicos da narrativa do gênero 

e aqueles caracterizados essencialmente como apropriações de outros gêneros. 

                                                                 
45

 Importante lembrar que os processos sugeridos recorrem em todos os tópicos de cada análise. Seu 

papel é o de possibilitar inferências sobre os resultados obtidos através dos parâmetros de análise 

desenvolvidos pelo grupo M&MPM. Logo, são os parâmetros desse grupo , pontuados no primeiro 

capítulo da dissertação, os elementos responsáveis por pontuar a ordenação analítica, e não os 

procedimentos interpretativos por nós sugeridos. 
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Para isso, é fundamental conhecer a codificação musical do heavy metal, ponto 

amparado pelos trabalhos de Cardoso Filho (2006), Janotti Jr. (1998, 2004b), 

Leite Lopes (2006), Walser (1993) e Weinstein (2000). Reconhecimento ainda 

baseado nos elementos da perfomance gravada, constituída por dicções 

vocálicas, regularidade rítmica e melódica, instrumentos, arranjos e timbragens, 

compreendendo que sobre esta exercem considerável interferência a produção 

musical, a mixagem e a ambientação sonora almejada em cada peça analisada. 

Elementos amparados pelo método de pesquisa desenvolvido pelo grupo Mídia e 

Música Popular Massiva.  

b) Rotulação e subgêneros: levantar os elementos autênticos ou cooptados e 

problematizar 1) até que ponto determinado elemento é utilizado para estabelecer 

distinção com outras sonoridades e reforçar a autenticidade da peça frente ao 

gênero; 2) até que ponto a presença de determinado elemento pode tensionar e 

desestabilizar sua autenticidade; 3) até que ponto a apropriação de um novo 

elemento possui a capacidade de efetivamente se estabelecer e gerar uma marca 

de estilo, um novo subgênero ou rotulação.  

c) Manutenção da autenticidade: neste ponto é possível verificar como um grupo 

ou artista rompe com estratégias de autenticidade já instituídas em determinado 

gênero, especificamente naqueles extremame nte codificados, como o heavy 

metal. Como é possível equilibrar a balança da autenticidade genérica, mesmo se 

valendo de estratégias geralmente proibidas pelas normas do gênero, ou 

permitidas apenas àqueles grupos que já alcançaram certa autonomia? 

Entendemos que coerções mercadológicas incidem sobre qualquer produto que 

circule na MPM, alimentando uma constante tensão entre o processo criativo e as 

exigências ou pré-requisitos que necessitam ser atendidos quando do interesse de 

o produto circular por determinados ambientes de consumo musical. De caráter 

interpretativo, a tarefa agora é identificar e localizar nos produtos os elementos 

que obtiveram maior êxito quando da sua utilização; aqueles mais afetados pela 

censura genérica; e quais estratégias foram aplicadas de forma a garantir sua 

utilização sem que haja perda expressiva de autenticidade.  

 

2.2.1.  Fases de segmentação do heavy metal e apresentação do corpus  

 

 Sendo a rotulação e a formulação de subgêneros responsáveis em parte pela 

desestabilização da autenticidade do heavy metal, nos cabe agora recuperar 



86 

 

contextualmente a trajetória desse fenômeno específico no interior do gênero, e 

assim apresentar e justificar nosso recorte empírico. Com relação à segmentação, é 

possível verificar, na trajetória narrativa do gênero, pelo menos duas fases principais 

de ocorrência desse fenômeno, cada uma com impactos diferentes sobre sua 

autenticidade, e que são aqui sugeridas apenas para colaborar com o percurso 

analítico. 

 A primeira fase de segmentação do heavy metal ocorreu ainda na década de 

1980, período no qual o gênero passou por um forte processo de midiatização. Ao 

ocupar o topo das paradas de sucesso, ―seus elementos poéticos privilegiados foram 

incorporados em expressões musicais da cultura pop, como a distorção de guitarra e 

intensidade sonoras‖ (CARDOSO FILHO, 2006; 35). Para Cardoso Filho, essa 

incorporação (apropriação) desencadeou no gênero a necessidade de ―[...] se 

diferenciar da grande produção fonográfica da cultura pop‖, colaborando com a 

criação de subgêneros possuidores de propostas estilísticas mais radicais, como o 

speed-thrash- metal, o death metal e o black metal. 

 A motivação da segmentação nessa primeira fase colaborou com o 

desenvolvimento de subgêneros ainda detentores da autenticidade do gênero, 

legitimada entre os headbangers exatamente pelo fato de essa motivação ter sido 

orientada pela necessidade de maior distinção em relação às expressões musicais que 

se apropriaram de elementos característicos do heavy metal. Distinção materializada 

nos subgêneros e seus produtos através da valorização extrema de suas expressões 

plásticas e temáticas, resultando em um extremismo em parte responsável também 

pela relativa ausência metálica das hits parades da década de 1990 em comparação 

ao período anterior. 

 Nessa época, a necessidade de distinção e defesa das fronteiras metálicas foi 

fundamental para uma maior associação do gênero à lógica underground. 

Geralmente é atribuída ao underground a idéia de resistência, tornando possível 

associá- lo a uma instância alternativa de busca de capital devido ao restrito espaço 

buscado ou oferecido pelo fluxo principal de produção musical – ou mainstream. A 

princípio, a guerra pela distinção foi travada extra gênero, em processo que buscou 

distanciar as expressões do heavy metal daquelas majoritariamente circulantes no 

mainstream. No entanto, foram exatamente as principais armas de distinção 

utilizadas pelo gênero – a extrema valorização de sua codificação e formação de 

subgêneros – as responsáveis por interiorizar no heavy metal o embate ideológico 
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também entre seus subgêneros. Frente a essa contradição, houve preocupação dos 

agentes do gênero no resguardo da autenticidade metálica? Como Frith aponta, 

―gêneros mais antigos ‗falham‘ quando suas regras e rituais passam a se tornar 

simplórias e restritivas; novos gêneros surgem então como transgressões às 

sistematizações‖ (FRITH, 1996; p. 94). 

 E é exatamente na década de 1990 que tem início um paradoxo da 

autenticidade metálica: ao final da primeira semana do mês de outubro da década de 

1990, a Billboard Pop Album Charts incluía em sua lista dos 20 mais vendidos um 

considerável número de bandas da linhagem metálica, como Queensrÿche, Poison, 

Faith no More, Living Colour, AC/DC. No entanto, apenas Queensrÿche e AC/DC 

ainda podiam ser classificados de acordo com a linhagem tradicional do gênero 

(BREEN, 1990; 1). As outras bandas apresentavam sim elementos do heavy metal: o 

Poison lançava mão da formação tradicional e do peso das guitarras, além de uma 

certa rebeldia, mas suas composições mais tinham a ver com o hard-rock do Bon 

Jovi, sutilmente pesado e escrachado, do que com as narrativas épicas do Iron 

Maiden; o Faith no More e o Living Colour também se apropriavam das guitarras 

distorcidas e da bateria fortemente marcada, mas a predominância de elementos 

comuns ao hip-hop, funk, soul e black music os distanciavam das poéticas do heavy 

metal. 

 Resultado de sua segmentação e da apropriação de seus elementos por 

outros gêneros, a proliferação de bandas dispostas a experimentar elementos 

musicais distintos se prolongou, fato que, juntamente com o boom do grunge no 

início da década de 1990, contribuiu para o afastamento do heavy metal das grandes 

paradas de sucesso, movimento que incentivou alguns críticos a darem o gênero 

como morto. Mas um momento ainda mais crítico para a autenticidade metálica 

ainda estava por vir. A motivação da segmentação na primeira fase fez com que os 

então novos subgêneros apresentassem elementos ainda mais extremos que os do 

chamado heavy tradicional. 

 Até então a tentativa de distinção, e consequentemente de manutenção da 

autenticidade, ainda podia ser considerada legítima: não era o heavy metal que se 

apropriava de temáticas e elementos de outros gêneros. O que se via eram 

experimentações e apropriações dos elementos metálicos por grupos vinculados mais 

fortemente a outros gêneros da MPM.     
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 No entanto, uma inversão dessa lógica é verificada em meados da década de 

1990: bandas que até então executavam sonoridades mais próximas ou ao chamado 

heavy metal tradicional, ou a um dos subgêneros criados na primeira fase de 

segmentação, passaram a incorporar elementos de gêneros e rótulos distintos, como a 

música eletrônica, o grunge e a própria pop music. Mesmo inicialmente ainda sutis, 

as experimentações dessas bandas contribuíram para um processo de desestabilização 

da autenticidade do gênero até então não experienciada. Desestabilização obliterada 

pela seguida proliferação de novas bandas e rótulos, e não simplesmente subgêneros, 

como na fase anterior. Proliferação que dá início ao que chamamos de segunda fase 

de segmentação do heavy metal.  

 Para responder nossas principais questões, alcançar os objetivos propostos, e 

legitimar ou refutar nossas hipóteses, selecionamos um corpus empírico que reúne 

elementos fundamentais para o estabelecimento de interpretações pós-análise. Sua 

seleção segue uma ordem cronólogica, tendo como função configurar uma amostra 

do percurso da codificação metálica, que, inevitavelmente, segue uma ordem 

histórica referente à própria trajetória narrativa do gênero.  

 Para a seleção, levamos em conta que cada canção é um tipo de narrativa, e 

ao mesmo tempo um fragmento da narrativa do próprio gênero. Nesse sentido, a 

apresentação do corpus é vinculada à própria trajetória evolutiva da codificação do 

heavy metal, na medida em que cada grupo tem sua produção musical inserida mais 

ou menos em uma fase específica da segmentação metálica. Quatro bandas compõem 

nosso recorte empírico, e uma justificativa mais elaborada sobre a escolha de cada 

uma e suas respectivas canções analisadas encontra-se nas próprias análises. De cada 

uma foram selecionadas duas canções para análise, sendo a primeira referente ao 

início de sua trajetória musical, e a segunda referente à fase atual ou pertencente a 

determinado momento reconhecidamente significativo para a autenticidade da banda. 

A seguir, apresentamos as diferentes codificações do gênero, os grupos e seus 

respectivos produtos selecionados como representantes de cada codificação, 

abrangendo assim todas as fases de segmentação do heavy metal por nós propostas: 

 

a) Codificação primitiva : utilizamos o termo ―primitiva‖ em referência à maneira 

como os próprios fãs reconhecem as expressões musicais referentes ao  

NWOBHM, movimento responsável por agrupar a primeira concentração 

expressiva de bandas adeptas das particularidades do gênero, em muito 
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responsável pela orientação de sua autenticidade. Por mais que em períodos 

anteriores, grupos como The Who e Led Zeppelin já executassem alguns 

elementos considerados próprios do heavy metal, apenas no NWOBHM foi 

possível verificar uma organização dos elementos do gênero compartilhada de 

maneira similar por diversos grupos em uma mesma época. Heavy Metal 

Thunder (Saxon, 1980) e Live to Rock (Saxon, 2009); Run to the hills (Iron 

Maiden, 1982) e The Wicker Man (Iron Maiden, 2000) são as performances 

gravadas selecionadas dessa codificação, que, além de representarem a natureza 

das estratégias midiáticas e sua capacidade de agenciar os elementos do heavy 

metal utilizados na época, nos fornecerão, juntamente com a bibliografia 

específica apresentada anteriormente, as bases de nossa comparação 

interpretativa sobre a trajetória da autenticidade no gênero.  

 

b) Codificação derivada: referente à configuração musical praticada 

principalmente na primeira fase de segmentação do heavy metal, aquela 

motivada pela necessidade de distinção de parte da produção fonográfica da 

música pop que passou a se apropriar dos elementos do gênero. Nesse momento, 

a orientação do recorte empírico leva em consideração a derivação de subgêneros 

a partir da codificação primitiva, através da valorização dos elementos plásticos 

do gênero, ainda sem contar com apropriações expressivas de outros gêneros. 

Raining Blood (Slayer, 1986) e Love to Hate (Slayer, 1998) são as performances 

gravadas selecionadas dessa codificação. Como suas estratégias de agenciamento 

colaboraram com a extrema valorização das expressões plásticas do gênero? Em 

quais pontos é verificada a super-valorização da codificação, e como esta passa a 

orientar a autenticidade? Essas são algumas questões privilegiadas nesse 

momento da análise.  

 

c) Codificação híbrida: referente à configuração musical praticada da segunda 

fase de segmentação em diante. O hibridismo genérico é caracterizado pela 

apropriação por grupos musicais de elementos consideráveis dos próprios 

subgêneros metálicos e de outras expressões musicais , além de apresentarem 

significativas inovações também sobre as poéticas criativas do gênero. Processo 

responsável pela geração, mais do que de subgêneros, de diversas rotulações 

sobre os produtos de um então ―novo‖ heavy metal. Entendendo que o 

mapeamento de todos esses rótulos demandaria um trabalho mais volumoso que 
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o permitido pelo contexto de nossa produção, consideramos representativa para 

análise a seleção das faixas Ride, Darkhorse Ride (3 Inches of Blood, 2002) e 

Night Marauders (3 Inches of Blood, 2007). Faixas essas que acreditamos serem 

capazes de nos indicar como bandas emergentes dessa codificação mais recente 

do gênero passam a conferir novos rumos a essas aproprições, que, 

hipoteticamente, representam uma nova tentativa de distinção do gênero, mesmo 

que em outro contexto produtivo, agora já contando com a legitimação das 

apropriações ocorridas anteriormente. Se efetivas apropriações e hibridizações 

demandam um rompimento da codificação, é ainda possível legitimar a 

integridade da autenticidade? Ainda existe preocupação em sua manutenção? É 

possível que a manutenção ocorra em meio a tanta permissividade, ou a 

desestabilização é verificada mesmo em grupos que buscam maior fidelidade ao 

gênero?  
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3 FRAGMENTOS DA NARRATIVA DO HEAVY METAL: ANÁLISES E 

INTERPRETAÇÕES DOS GRUPOS, ÁLBUNS E CANÇÕES 

 

 O objetivo neste terceiro e último capítulo é o de empreender as análises das 

quatro bandas e oito faixas selecionadas, cujo percurso foi apresentado na seção 

anterior. Paralelamente às análises serão realizados exercícios interpretativos com 

base nos procedimentos anteriormente apresentados, buscando assim acompanhar a 

evolução da codificação do gênero e perceber como as bandas operam 

estrategicamente a manutenção de sua autenticidade. Importante ressaltar que cada 

canção configura um tipo de narrativa, sendo ao mesmo tempo um fragmento da 

narrativa do próprio gênero, nos possibilitando apreender uma amostra significativa 

de como o heavy metal orienta a utilização de estratégias midiáticas referentes à 

manutenção de sua autenticidade. 

 

3.1. Iron Maiden 

 

O grupo inglês Iron Maiden tem sua gênese no período de efervescência 

metálica que marcou final dos anos 1970 e início dos anos 1980, na Europa. Em 

quase trinta anos de formação, o grupo empreendeu uma trajetória de consagração no 

heavy metal, mesmo passando por desentendimentos entre integrantes, seguidos de 

algumas mudanças de formação. Como uma banda essencialmente midiática, ainda 

vende milhares de álbuns, cativa gerações de fãs em todo o mundo, legitimando-se 

como referência a uma legião de garotos ávidos por tocar e vivenciar a illusio própria 

do gênero heavy metal. 
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3.1.1.   Os autores e seu capital simbólico 

 

Na época do lançamento de The Number of the Beast (1982) a produção 

musical ainda não contava com a assinatura de Steve Harris, baixista, líder e 

fundador do Iron Maiden, que posteriormente passou a reivindicá-la através de sua 

autonomia adquirida após anos fazendo frente às composições da banda. A 

aposentadoria anunciada do até então produtor musical do grupo, Martin Birch, 

reconhecido por produzir vários álbuns clássicos de rock e heavy metal britânicos, 

também colaborou com a cada vez maior reinvindicação de autonomia por parte de 

Harris frente as decisões musicais e comerciais do grupo.  

Dentre os nomes que integram o currículo de Birch estão Fleetwood Mac, 

Wishbone Ash, Deep Purple, Black Sabbath, Rainbow, entre outros. Só com o Iron 

Maiden são nove álbuns de estúdio, conjugando na maioria das vezes as funções de 

produtor musical e engenheiro de som. Mas se adicionarmos à lista todos os singles, 

gravações ao vivo, coletâneas e relançamentos remasterizados em CD dos álbuns 

originalmente distribuídos em vinil, sua parceria com o grupo ultrapassa os quarenta 

títulos47, sem adicionar a este número as versões lançadas entre países de continentes 

e línguas diferentes. 

Sem dúvida, trabalhar já a partir do segundo48 álbum49 com um produtor 

deste nível é tomar de empréstimo parte de seu capital simbólico adquirido em sua 

trajetória no campo da música popular massiva. Seu extenso e respeitável currículo já 

seria responsável por inserir nos produtos da banda parte da valorização e 

reconhecimento que esta obteve da crítica e da esfera de consumo musical. Mas sua 

contribuição não se restringiu ao nome estampado nos encartes dos álbuns: sua 

trajetória na área foi de certa forma construída paralelamente à do próprio heavy 

metal.  

Ao produzir bandas de rock desde os anos 1960, atravessar os 70 assinando 

álbuns de grupos como Rainbow, Deep Purple e Whitesnake50, e ainda gravar 

                                                 
47

 Disponível em <http://www.d iscogs.com/artist/Martin+Birch>; acesso em 14/04/2008.  
48

 O primeiro álbum da banda fo i produzido por Wil Malone. Experiente produtor, mas que não possui 

em seu currícu lo títulos suficientes no heavy metal que possam indicar grandes implicações ao disco, 

quando em comparação com Martin Birch. Atualmente produz trabalhos sem uma coerência que 

vincule sua imagem a um gênero específico, e sim ao universo pop de forma geral: Corinne Bailey 

Rae, Depeche Mode, Dj Shadow e Backstreet Boys  são alguns dos artistas recém produzidos por ele.  
49

 Iron Maiden. Killers. 36‟18‟‟. EMI: Londres, Inglaterra, 1980. 
50

 Todas as três são bandas que desde seu início executavam um rock  mais pesado e musicalmente 

mais trabalhado do que o até então praticado. Os vocais agressivos, a bateria veloz e os longos solos 
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clássicos do Black Sabbath com Ronnie James Dio nos vocais, Birch acumulou vasta 

experiência sobre técnicas de gravação do gênero ainda em ascensão. Mais do que 

isso, participou de grande parte do que podemos chamar de uma evolução do rock ao 

heavy metal, passando pelo rock progressivo, blues-rock, countryrock, entre outros.  

A experiência adquirida nesse processo provavelmente dotou-o de conhecimento 

necessário para lidar com as constrições de gênero (mesmo que ainda em formação) 

em relação ao mercado, através de estratégias capazes de articular midiaticamente o 

discurso inscrito nos produtos musicais do Iron Maiden. 

Logo, além de doar seu capital simbólico, o que posicionou o grupo desde 

seu primeiro álbum em um nível mais elevado da escala produtiva musical, 

principalmente se compararmos com outras bandas do NWOBHM (new wave of 

british heavy metal)51 que compunham a cena inglesa na época, o produtor também 

contribuiu com o reconhecimento do grupo através da valorização de seus aspectos 

plástico-musicais, como veremos mais adiante. Importante pontuar que um possível 

fator pró-consagração na música popular massiva estaria ligado à capacidade de 

articular estrategicamente as constrições de mercado e de gênero, que instauram 

tensões sobre o processo criativo.  

Essa experiência em muito contribuiu com os aspectos plásticos do Iron 

Maiden, que provavelmente encontraram maior vigor ao somarem-se à figura de 

Steve Harris. Com exceção da música Gangland (Adrian Smith) presente em The 

Number of the Beast, todas as canções dos dois álbuns aqui analisados levam sua 

assinatura, mesmo aquelas nas quais a autoria é compartilhada. Em conversas 

informais entre fãs é recorrente a discussão sobre o fato de a primeira música a 

realmente sofrer interferências significativas dos outros membros (no que se refere 

basicamente à estrutura, já que o estilo individual sempre é percebido, mesmo com 

os limites impostos por Harris) ter sido a também clássica Fear of the Dark, 

integrante do álbum homônimo de 1992, e que marcou a história da banda como 

sendo o último trabalho de estúdio de Bruce Dickinson antes de sua dedicação 

exclusiva à carreira solo. 

                                                                                                                                          
de guitarra são elementos presentes nas composições desses grupos e que posteriormente seriam 

apropriados por bandas de um ainda seminal heavy metal.  
51

 “Nova onda do heavy metal britânico”, que, apesar do nome, não constitui movimento exclusivo do 

território Inglês. Além do Iron Maiden, podemos citar como alguns de seus grupos mais conhecidos o 

Def Leppard, Satan, Demon, Venom, e Samson, sendo esta última a banda anterior de Bruce 

Dickinson como vocalista antes do Iron Maiden. Disponível em < 

http://www.nwobhm.info/nwobhm/index.php>, acesso em 15/04/2008.  
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Durante sua trajetória o grupo passou por diversas mudanças de formação, 

mas nenhuma delas foi tão simbolicamente significativa e aguardada quanto o 

retorno de Bruce Dickinson ao grupo, em 1999. Como o retorno de Dickinson 

condicionou-se à também re- integração de Adrian Smith, então ex-guitarrista do Iron 

Maiden que vinha acompanhando o vocalista em sua carreira solo, a banda passou a 

contar com a incomum presença (entre bandas do gênero ) de três guitarristas, já que 

o carismático Janick Gers (efetivado na banda em 1989 exatamente no lugar de 

Adrian Smith) também permaneceria em seu posto. Desde então os dois, juntamente 

com Dave Murray, participam de forma simultânea de todos os álbuns e 

apresentações do grupo. 

Se por um lado esse fator pode musicalmente colaborar com o 

enriquecimento dos arranjos das composições, por outro, a inserção de mais um 

elemento na então dupla de guitarristas, formação recorrente na trajetória da banda e 

comum no próprio gênero, pode acentuar a densidade musical e tornar em alguns 

momentos o som mais “sujo”. Para evitar isso, a harmonização entre as guitarras 

deve ser trabalhada em paralelo a elementos técnicos da produção musical, como 

timbres, texturas e mixagem, elementos que serão discutidos no decorrer da análise.  

Neste momento uma outra questão se apresenta, e também será discutida 

posteriormente: terá sido a escolha de manter os três guitarristas feita com base 

apenas em interesses comerciais e contratuais, pelo fato de o retorno de Bruce 

Dickinson ter sido condicionado à também re- integração de Adrian Smith como 

guitarrista e compositor, que vinha acompanhando o vocalista em sua carreira solo? 

Ou ela se sustenta musicalmente, através do enriquecimento dos arranjos e de um 

minucioso trabalho de produção musical que não deixe o trio de guitarras soar 

demasiadamente forçado para o gênero? A integridade da autenticidade pode ser 

desestabilizada caso o produto não consiga resolver musicalmente a presença dos três 

guitarristas, fato que poderia ser interpretado negativamente por fãs e crítica como 

uma cooptação que nem mesmo a autonomia do Iron Maiden conseguiria deixar 

passar totalmente em branco.  
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3.1.2.  Circulação 

 

Outro diferencial do Iron Maiden em relação às bandas de NWOBHM da 

época foi o lançamento, já de seu primeiro álbum, pela EMI, companhia que 

atualmente opera o mercado musical de forma direta em 50 países, empregando 

quase 6.000 funcionários. Sua história se desenrola em estreito paralelo ao da própria 

música popular massiva e do desenvolvimento de processos tecnológicos que 

possibilitam a produção, reprodução, armazenamento e circulação das canções, 

sendo em alguns momentos responsável direta por inovações, como o próprio 

gramofone, criado ainda em 1887.  

Gramofone que, além de configurar como o primeiro produto da empresa, 

serviu também de inspiração ao seu primeiro nome de registro – The Gramophone 

Company and Columbia Phonograph – , que já em 1897 realizava suas primeiras 

gravações. Em 1925 a empresa abandonou os processos mecânicos e passou a utilizar 

sistemas elétricos de gravação de som, seis anos antes de se fundir com a então 

Columbia Gramophone e formar a Electric and Musical Industries (EMI)52. 

Atualmente a empresa possui e disponibiliza 29 títulos do Iron Maiden em 

catálogo. A vinculação à EMI em muito colaborou para a inserção imediata do grupo 

no mainstream midiático, logo após o lançamento do primeiro álbum, Iron Maiden. 

Tudo isso colaborou para que Run to the Hills tenha alcançado, ainda na época de 

seu lançamento, o primeiro lugar das paradas britânicas53, sendo a primeira música 

da banda inserida entre as 10 mais do país, além de figurar também no Top 40 dos 

Estados Unidos.  

A faixa foi lançada em versão single em fevereiro de 1982, e na época 

circulou também em videoclipe, propiciando à banda sua primeira aparição na MTV 

norte-americana. Já em 2002 foi novamente lançada em versão single, como 

estratégia de promoção da campanha organizada pela banda para arrecadar fundos 

para o tratamento de Clive Burr, baterista que gravou a versão original da faixa, 

então com esclerose múltipla. A faixa foi distribuída na época de seu lançamento 

através do suporte álbum, ainda em LP (12" LP 150 grams vinyl). Além do formato 

                                                 
52

 Disponível em <http://www.emigroup.com/About/History/Default.htm>; acesso em 15/04/2008.  
53

 Disponível em <http://www.ironmaiden.com/index.php?categoryid=22&p2_articleid=305>; acesso 

em 03/04/2009. 
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álbum, a faixa teve sua permanência como hit da banda legitimada em gravações ao 

vivo, seja nos formatos VHS e DVD (vídeo) ou CD (áudio). 

Já The Wicker Man, primeira faixa do álbum Brave New World e aqui 

também analisada, não alcançou marcas tão expressivas em relação a Run to the 

Hills, mas possui importante representatividade na trajetória da banda, como 

veremos em tópico seguinte. Antes de seu lançamento na versão single, a faixa 

circulou na internet de forma não oficial. Estratégia de promoção ou não, o fato de a 

música de trabalho de Brave New World vazar antes mesmo de seu lançamento não 

impediu que The Wicker Man, ainda na versão single, atingisse as posições de n° 4 

na Canadian Singles Chart e n° 19 na  Mainstream Rock Tracks, listas vinculadas à 

Billboard Singles.  

 Lançado pela EMI, o single ainda traz duas gravações ao vivo de faixas da 

era Blaze (vocalista que substituiu Bruce nos álbuns The X-factor e Virtual XI) já na 

voz de Bruce Dickinson, Man on the Edge e Futureal (respectivamente as músicas 

de trabalho dos álbuns The X Factor e Virtual IX), além do videoclipe de The Wicker 

Man. O álbum anunciado pelo single, Brave New World, também alcançou marcas 

significativas nas listas da Billboard Albums – posições de n° 39 (The Billboard 200) 

e n° 13 (Top Internet Albums). 

 Nove anos após seu lançamento, a faixa ainda mantém certo vigor em seus 

processos de circulação, integrando registros de performances ao vivo, como a do 

título Rock in Rio (2002), além de ser a canção de abertura dos shows da turnê de 

Brave New World. As duas faixas possuíram momentos e estratégias distintas de 

distribuição, mas em ambos os casos verificou-se sua inserção em modelos de ampla 

distribuição, seja por sua permanência nos mais diversos formatos de áudio e vídeo, 

além dos números de vendas alcançados.  

 

3.1.3.    Os álbuns, seus aspectos plásticos e temáticos, e sua representatividade 

na discografia da banda 

 

3.1.3.1. The Number of the Beast (1982) 

 

Originalmente distribuído em vinil, The number of the beast é o 3º trabalho 

do Iron Maiden, e tem pelo menos duas marcas importantes no que se refere à 

trajetória e direcionamento dos aspectos plásticos da banda: além de configurar como 
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a estréia de Bruce Dickinson54 nos vocais, posto por ele ocupado até hoje, 

acompanhado por um afastamento de seis anos (1993 – 1999), é o trabalho do grupo 

que praticamente abandona a indecisão musical e poética que ia do punk ao rock com 

toques de progressivo, para então consolidar a apropriação de temáticas épicas e 

históricas nas composições, o que já era verificado no nome55 da banda. 

Nesse sentido, a própria capa de The number of the beast já anuncia ao 

observador/ouvinte que nesse álbum existem diferenças em relação aos trabalhos 

anteriores do grupo. Nela é possível observar o personagem e mascote Eddie56 mais 

uma vez figurando de forma destacada na narrativa proposta pela capa do álbum. No 

entanto, desta vez o cenário sugerido pelos elementos constituintes da imagem não 

corresponde aos verificados nos trabalhos anteriores. Em Iron Maiden (1980) e 

Killers (1981) Eddie é apresentado em cenários suburbanos, provavelmente 

inspirados na própria Londres do final dos anos 1970 e início dos 1980. A poética 

punk é representada pelo clima de delinqüência que predomina na capa desses 

álbuns, intensificada pelas ruas desertas e de iluminação branda, nas quais é possível 

reparar em lixeiras e janelas quebradas, provavelmente por atos de vandalismo.  

Na capa de Killers (assassinos) o mascote é apresentado empunhando uma 

machadinha ensangüentada, em referência direta ao título do álbum. Do outro 

personagem, sua vítima, apenas os braços são mostrados, aparecendo agarrados à 

camisa de Eddie, como em um último esforço para manter seu corpo ferido de pé. E 

não são apenas estes sedimentos os responsáveis por permitir ao observador uma 

reconstituição de cenários urbanos de periferia: a própria caracterização do mascote, 

seja utilizando moicano ou cabelos longos e rebeldes, jaquetas surradas e calças 

jeans ou de couro, já indica a presença nos álbuns das influências punk na época 

adotadas pela banda. 

                                                 
54

 Substituindo Paul Dí anno, que liderou os vocais nos dois álbuns anteriores. 
55

 Tradução: “Donzela de ferro”, instrumento de tortura utilizado na Idade Média, que consiste em um 

sarcófago com as partes internas das portas revestidas de espinhos pontiagudos. É também uma 

“alusão ao apelido da ex-primeira min istra da Inglaterra Margaret Tatcher. Inter-relação que remete à 

„Idade das Trevas‟ associada aos nossos dias, o tempo caminha, mas as torturas e os medos p resentes 

no imaginário medieval continuam vivos” (JANOTTI JR., 1998, mimeo).  
56

 Eddie, ou “Edward the Head” é o mascote da banda, uma “caveira-zumbi” criada pelo designer e 

ilustrador Derek Riggs para o single de Running Free. 
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Figura 1 – Capa de The Number of the Beast 

 

Em  The number of the beast o mascote ainda utiliza a vasta e rebelde 

cabeleira do álbum anterior, desta vez na cor predominantemente branca. Branca 

também é a cor de sua camiseta, que, juntamente com a calça jeans, completa o 

simplório figurino do personagem. Mas é na ação desempenhada por Eddie na 

narrativa proposta e no cenário criado em volta deste que se torna possível a 

visualização da materialização pela capa de um outro tipo de cenário, desta vez já 

dialogando com temáticas mais sombrias e diabólicas.  

No lugar dos olhos de Eddie estão chamas de fogo, elemento que também 

surge de sua mão esquerda. Provavelmente, é dessa mão a origem do fogo que se 

espalha pela espécie de planície, fazendo arder a legião de pessoas representadas 

pelas silhuetas na parte inferior da imagem. Também são observadas silhuetas em 

formas de gárgulas, ou demônios alados, se considerarmos que todos os elementos 

representados constituem um senso narrativo ambientado no próprio inferno.  

A presença de uma representação do Diabo legitima essa ambientação. Na 

imagem, o mascote Eddie manipula por meio de cordas sua marionete de semblante 

demoníaco, pele vermelha, chifres, bigodes finos, cauda e de tridente na mão 

esquerda. Por sua vez o Diabo, submetido ao controle de Eddie, manipula outra 
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marionete, supostamente um ser humano, representado simploriamente através de 

traços pouco detalhados em relação aos de seus manipuladores.  

O logotipo segue sua aplicação tradicional, na cor vermelha e com bordas 

brancas, tendo sido exaustivamente repetido nos álbuns posteriores. Apenas em 

alguns álbuns, como no aqui também analisado Brave New World (2000), é possível 

observar a caracterização do logotipo apenas pelas bordas na cor branca, tendo o 

interior na cor vermelha vazado de forma a não esconder detalhes da arte da capa. 

Sua localização nas capas dos diversos títulos do grupo também obedece a um 

padrão, sempre fixada na parte superior das imagens e ocupando praticamente toda a 

sua extensão lateral.  

Se por um lado manter a tipografia intacta significa um tipo de ancoragem à 

codificação primitiva do gênero na qual a banda foi consagrada, por outro, o fato de 

esta recorrentemente localizar-se na parte superior e mostrar-se inteligível configura 

em uma estratégia que favorece o seu reconhecimento entre os diversos títulos 

presentes nas prateleiras de lojas de vinis e CDs: a tradicional disposição em fileiras 

só permite observar a capa do primeiro título de cada divisão. Para conhecer e 

reconhecer os outros títulos, os consumidores adotam o hábito comum de tatear os 

títulos, separando-os de uma forma que revele a parte superior da capa, enquanto a 

inferior se mantém relativamente oculta.  

Por mais que as poéticas de tratamento gráfico tenham se mantido em 

relação aos álbuns anteriores, as diferentes temáticas materializadas na capa de The 

Number of the Beast indicam ao ouvinte o que esperar do título, antes mesmo de sua 

audição. As referências apontam para um universo épico, mítico, e ao mesmo tempo 

sombrio, característico da codificação primitiva do gênero, indicando aspectos 

musicais mais passionais e melódicos, relativamente destituídos da aura de crueza 

visual característica do rock de feições punk. E, com exceção do figurino 

relativamente urbano do mascote Eddie, não é mais possível verificar uma 

vinculação precisa com as referências do punk presentes nos álbuns anteriores. No 

entanto, é importante ressaltar que nem toda mudança indica uma ruptura com as 

convenções de gênero. Nos parece que, visualmente, o álbum mais busca marcar o 

início de uma fase musical e temática, em estreito paralelo à formação da própria 

codificação primitiva do gênero, do que efetivamente inovar ou transgredir um 

padrão já legitimado e estabilizado. 
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3.1.3.2. Brave New World 

 

O álbum Brave New World possui importante representatividade na 

trajetória do Iron Maiden: seu lançamento marca o retorno da formação considerada 

clássica da banda (Bruce Dickinson / Steve Harris / Dave Murray / Adrian Smith / 

Nicko McBrain, acrescida ainda da permanência do guitarrista Janick Gers), iniciada 

em Piece of Mind e intacta até 1990, além da volta de Bruce Dickinson aos vocais, 

após um afastamento de sete anos. Durante esse período o posto foi ocupado por 

Blaze Bayley, experiente vocalista do gênero e até então frontman da banda inglesa 

Wolfsbane, que teve seu primeiro título, Live Fast, Die Fast (1989), produzido e 

lançado pelo Def American, selo do lendário produtor Rick Rubin. No entanto, 

mesmo com a experiência pré e pós Iron Maiden, a entrada de Blaze no grupo não foi 

muito bem recebida pelos fãs, que passaram a questionar a capacidade de o seu vocal 

grave alcançar os tons agudos inseridos por Bruce nos maiores hits da banda. 

Em entrevista ao próprio Bruce Dickinson (que possui um programa de 

entrevistas mesclado com musical na BBC de Londres57) Blaze afirmou que sua 

saída da banda se caracterizou realmente como uma demissão, motivada pela fraca 

vendagem dos álbuns que gravou frente ao grupo58 (The X Factor, 1995, e Virtual XI, 

1998), incapazes de reproduzirem ou se aproximarem dos índices alcançados pelos 

trabalhos da era Dickinson59. A decaída nas vendas traduz um pouco do sentimento 

por parte dos fãs de que o grupo já não era mais o mesmo. Fãs que, por sua vez, não 

assimilaram bem o fato de a banda ainda se manter fiel à codificação primitiva do 

gênero, mesmo na presença de outro vocalista.  

Estratégico ou não, o anúncio do retorno de Bruce e da clássica formação já 

mostrou sinais de crescimento nas vendas logo no single de Brave New World, The 

Wicker Man (2000), como demonstrado anteriormente. Por mais que o álbum não 

                                                 
57

 <http://www.bbc.co.uk/6music/shows/bruce_dickinson>. 
58

 Em um dos trechos Blaze, questionado sobre seus sentimentos a respeito de sua saída do Iron 

Maiden, proferiu que “(...) no final do dia alguém da EMI verificou o balanço de vendas e pensou: 

„bem, as coisas não estão caminhando como deveriam‟, ignorando o fato de que naquela época as 

vendas de CDs estavam despencando no mundo inteiro”.  Tradução do autor para a entrevista 

disponibilizada em 

<http://rapidshare.com/files/92376612/blaze_bayley_interview_complete.mp3.html>; acesso em 

13/04/2009. 
59

 Respectivamente, os álbuns alcançaram as posições n° 147 (1995) e n° 124 (1998) na The Billboard 

200. Disponível em < 

http://www.billboard.com/bbcom/retrieve_chart_history.do?model.chartFormatGroupName=Albums

&model.vnuArtistId=4887&model.vnuAlbumId=430524>; acesso em 13/04/2009. 
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tenha alcançado marcas tão próximas dos primeiros lugares das listas como 

verificado em trabalhos anteriores, os números apontam para uma retomada da 

confiança por parte dos fãs na própria autenticidade do Iron Maiden. No entanto, a 

despeito de toda autonomia adquirida em sua trajetória, o retorno a posições mais 

confortáveis só foi possível através de estratégias extra-musicais que ancorassem 

novamente o grupo aos seus anos de glória da década de 1980. 

A tipografia utilizada é a mesma apresentada nas capas dos álbuns 

anteriores, desta vez destituída de seu interior na cor vermelha, revelando o nome 

Iron Maiden apenas através de um contorno branco. Ao  apresentar-se vazado, o 

logotipo se mantém inteligível, sem comprometer a arte gráfica, que desta vez possui 

uma composição na qual o elemento principal encontra-se na parte superior, espaço 

tradicionalmente reservado ao próprio logotipo. Abaixo deste encontra-se o nome do 

álbum, em tonalidade laranja que se aproxima da cor amarela, no qual foi utilizada 

uma tipografia levemente serifada e mais sóbria em relação ao logotipo.  

O título, Brave New World (Admirável Mundo Novo) faz referência direta 

ao romance ficcional homônimo de Aldous Huxley, publicado em 1932. O enredo se 

passa em uma sociedade futurista totalitária, na qual instituições e valores sociais 

como amor, família, liberdade e lar devem ser sacr ificados em nome da “felicidade 

universal”60. O romance possui duas adaptações para TV: uma de 1980, dirigida por 

Burt Brinckerhoff (Beverly Hills, 90210; 7th Heaven: Beginnings), e outra de 1998, 

dirigida por Leslie Libman (NCIS: Naval Criminal Investigative Service; Oz) e Larry 

Williams (Homicide: Life on the Street; Oz)61. Uma terceira adaptação, desta vez 

para o cinema, encontra-se em fase de produção. Com lançamento previsto para 

2011, o filme contará com Leonardo DiCaprio no papel principal, sob a direção de 

Ridley Scott62. 

A obra de Huxley carrega uma complexa carga simbólica, mas que não foi 

efetivamente desenvolvida e materializada entre as faixas de Brave New World, 

sendo um dos fatores que impossibilitam a classificação do título como um álbum 

conceitual. No que se refere às letras das músicas, apenas a faixa-título faz 

referências diretas à obra. Já na arte gráfica é possível observar uma relativa 

                                                 
60

 Disponível em <http://www.huxley.net>; acesso em 12/04/2009.  
61

 Disponível em <http://www.imdb.com>; acesso em 12/04/2009. 
62

 Disponível em <http://www.scifimoviepage.com/upcoming/previews/brave_new_world.html>; 

acesso em 12/04/2009. 
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materialização do contexto proposto no romance, mas que não se aproxima 

efetivamente da mensagem existencial presente no livro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 – Capa de Brave New World 

 

Assim como no romance de Huxley, na capa de Brave New World é 

possível observar uma metrópole caoticamente urbanizada, infestada por construções 

de formas variadas e possuidora de uma pequena área verde, em contraste aos outros 

elementos da imagem. Mas entre as próprias construções também são verificados 

contrastes: a maioria possui aspecto futurista, em uma arquitetura que busca mesclar 

estruturas cônicas e globos, formando torres altas e semelhantes a planetários, 

enquanto em volta delas veículos voadores também são percebidos. No entanto, entre 

essas construções outras se fazem ver, como a ponte no primeiro plano e o prédio 

quadrado e baixo localizado na direita inferior da imagem, ambos possuidores de 

torres pontiagudas, remetendo ao período gótico e sugerindo que este novo e 

admirável mundo não está tão distante do nosso tempo, na medida em que permite 

uma coexistência entre estruturas antigas mas e conservadas e as construções 

futuristas que compõem a maior parte da arte da capa. Dessa forma a imagem abriga 

uma coexistência entre valores culturalmente sedimentados e outros que emergem 

exatamente para confrontá- los e sobrepô-los. 
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Sobre a metrópole ergue-se um céu denso, com nuvens carregadas e raios 

que parecem anunciar o início de uma tempestade. Em meio às formas tomadas pelas 

nuvens é possível perceber pelo menos três figuras latentes de feições monstruosas, 

com as bocas escancaradas e expondo os dentes afiados. Entre elas surge a figura de 

Eddie, também preenchida pelas nuvens, mas mais imponente e nítida do que as que 

o rodeiam. Mesmo com a textura das nuvens, este aparece com as mesmas feições 

esqueléticas e ar macabro, transparecendo através dos olhos negros um sentimento de 

cólera associado a uma aura de sarcasmo presente em seu sorriso que expõe dentes 

pontiagudos. 

 

3.1.4. Performances Sonoras 

 

3.1.4.1. Run to the Hills – 3’51’’ – Iron Maiden – 1982 – The Number of the Beast    

(Harris) 

 
Bruce Dickinson - Vocais 
Steve Harris - Baixo 

Dave Murray - Guitarra 
Adrian Smith - Guitarra 

Clive Burr – Bateria 
 

A faixa possui três minutos e cinquenta segundos de duração, e todo o seu 

desenvolvimento acontece sobre uma estrutura de compasso 4/4, inserida nos 

padrões canônicos da canção popular massiva, na medida em que se divide 

claramente em introdução / estrofe / refrão / estrofe / refrão / solo / ponte / refrão x2. 

Sua instrumentação é composta por duas guitarras, baixo, bateria e voz principal, 

sendo esta reforçada nos refrões por vozes de outros membros da banda, além de se 

fazer clara também outra linha vocal do próprio Dickinson, em tonalidade diferente. 

Interessante notar que as músicas de The number of the beast mais aclamadas pelos 

fãs e tocadas em shows encontram-se do lado B do álbum: The number of the beast é 

a 1ª do lado B e 5ª do álbum, Run to the hills é a 2ª e 6ª do álbum, e por sua vez 

Hallowed be thy name é a 4ª do lado B e 8ª e última faixa do disco.  

A estrutura de Run to the hills foi reproduzida pela banda em grande parte 

de suas composições posteriores, e de uma forma ou de outra também serviu como 

referência estilística a subgêneros seguintes, como o heavy metal melódico, o power 

metal e o speed metal. O encerramento das músicas após a repetição do refrão, 



104 

 

geralmente mais veloz que o primeiro, também foi apropriada por diversos 

subgêneros, constituindo uma marca do gênero, mas em si é uma estratégia 

apropriada da própria estruturação canônica da canção popular massiva.  

 

Vocais 

Julgamos que uma análise dos vocais em Run to the Hills, bem como em 

qualquer canção da música popular massiva, deve ser operada através de constante 

observação do eixo LETRA x MELODIA. Para compreender como o vocalista do 

Iron Maiden opera as diferentes dicções em conformidade com os diferentes tons 

narrativos presentes na letra, é preciso observar o contexto temático no qual ela 

busca se fundar, bem como a forma como estrutura seus versos e estrofes líricas na 

própria estrutura da canção. A seguir, a íntegra da letra de Run to the Hills: 

White man came across the sea 
He brought us pain and misery 

He killed our tribes, he killed our creed 
He took our game for his own need 

 

We fought him hard we fought him well 
Out on the plains we gave him hell 
But many came too much for cree 

Oh will we ever be set free? 
 

Riding through dustclouds and barren wastes 
Galloping hard on the plains 

Chasing the redskins back to their holes 

Fighting them at their own game 
Murder for freedom a stab in the back 

Women and children and cowards attack 
 

Run to the hills run for your lives 

Run to the hills run for your lives 
 

 
Soldier blue on the barren wastes 

Hunting and killing their game 

Raping the women and wasting the men 
The only good indians are tame 

Selling them whisky and taking their gold 
Enslaving the young and destroying the old 

 

Run to the hills run for your lives 
Run to the hills run for your lives 
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A letra possui apelo histórico relacionado à chegada dos europeus ao “Novo 

Mundo”, a América, e narra a chegada do homem branco, que cruza o oceano 

trazendo dor e miséria aos redskins, ou “peles-vermelha”, índios nativos norte-

americanos que já habitavam vastas regiões do país antes da chegada dos colonos. 

Atualmente, o termo redskin é utilizado no país também com fins pejorativos ou 

paternalistas em questões relacionadas a conflitos étnicos e demográficos que 

envolvem os descendentes63 desse povo.  

O Iron Maiden possui um vocalista que opera a performance de palco em 

níveis quase teatrais. Performance que é também verificada nas composições, nelas 

materializadas através da manipulação exacerbada dos recursos lingüísticos em 

conjunto com as linhas melódicas de voz realizada por Dickinson, enaltecendo o 

vínculo simbiótico entre texto e melodia64. Dessa forma, sua interpretação torna-se 

capaz de colaborar com uma coesa materialização na música da corporalidade 

sugerida pela letra: logo em sua entrada, os vocais já procuram ampliar sua duração 

melódica, fato verificado na forma como são estendidas as últimas sílabas de cada 

frase entoada.  

Com esse ato, Dickinson assume sua participação, seu ser passional na 

música e no texto narrado, na medida em que se integra à ação e fala do ponto de 

vista dos nativos que são atacados: White man came across the sea /  he brought us 

pain and misery / he killed our tribes, he killed our creed / he took our game for his 

own need. Enquanto na introdução da canção é possível perceber uma 

passionalização que integra o intérprete e interpretação à letra (a voz passional e a 

narração em 1ª pessoa), na 1ª estrofe o narrador já se mostra desvinculado da 

narrativa, portando-se efetivamente como narrador, mas ainda mantendo o tom 

passional.  

Para isso Dickinson se vale de aspectos formais que privilegiam vocais mais 

agressivos, ríspidos e ritmicamente marcados que os anteriores, calcados na 

segmentação abrupta das últimas sílabas das frases, destituídas agora da ampliação 

das vogais, também verificada anteriormente na introdução. Riding through 

dustclouds and barren wastes / Galloping hard on the plains / Chasing the redskins 

back to their holes / Fighting them at their own game. Nesse momento a canção se 

                                                 
63

 Disponível em <http://www.indiancountry.com/content.cfm?id=1011371670>; acesso em 

15/04/2008. 
64

 Op. Cit. TATIT, Luiz. O Cancionista: composição de canções no Brasil. São Paulo : Edusp, 2002. 
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torna mais descritiva, com uma interpretação baseada na retirada do ser da letra, 

representando a visão de alguém que denuncia os atos dos “invasores contra os 

nativos” – o próprio narrador. O ouvinte é então transportado a um patamar que 

melhor satisfaz a característica descritiva da estrofe, na medida em que essa 

materialização o desvia do caráter intimista e de nível psíquico, referente à 

passionalização, no mesmo momento em que a canção alcança de forma mais 

proeminente a estabilização do eixo LETRA X MELODIA. 

O ser passional retorna no refrão, trecho no qual Dickinson amplia a 

duração de cada palavra dos versos, aumentando a distância e os momentos de 

“respiro” entre elas. O canto entoado ainda é pontuado no início de cada tempo do 

compasso. Dessa forma, e aliado à ausência de segmentações, o canto se aproxima 

ainda mais da passionalização, mesmo que desta vez a participação do “ser” esteja 

vinculada mais àquele que motiva, orienta, em detrimento àquele que participa ou 

simplesmente narra, ao mesmo tempo em que convoca o ouvinte a cantar junto : Run 

to the hills / run for your lives / run to the hills / run for your lives.  

É também no refrão que se faz presente o título da música, contando ainda 

com a introdução complementar da frase run for your lives. É uma estratégia comum 

na música popular massiva a presença do título nos refrões de suas canções, sendo 

recorrente também no NWOBHM. Dessa forma, o refrão se mantém como o 

principal momento de participação do ouvinte na canção, já que, praticamente, saber 

apenas o nome da música (e não conhecer integralmente a letra) já torna possível um 

momento maior de interação entre música, banda e fãs. 

 Com base nisso, é possível afirmarmos que em Run to the Hills o refrão 

executa sua função tradicional na construção do sentido da canção popular massiva: 

este é previamente anunciado, gerando expectativa entre os ouvintes; a possibilidade 

do cantar junto é alargada tanto pela presença do título, pelo tom passional, pela 

melodia simples e de fácil memorização e pela simplicidade de seus versos e 

recorrência no decorrer da faixa. E como existe uma comunhão entre a canção 

popular massiva e as composições do NWOBHM na utilização desse tipo de 

estratégia, seu refrão afirma integralmente sua vinculação ao próprio gênero, não 

desestabilizando sua autenticidade nem apresentando inovações ou transgressões à 

codificação primitiva do heavy metal. 

No restante da música são verificados os mesmos tipos de estratégias 

discursivas no que se refere à estabilização do eixo LETRA X MELODIA. Após o 
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primeiro refrão a estrofe é repetida pelos instrumentos, e o vocal retorna entoando 

um fragmento diferente da letra, mas sem significativas alterações formais quando 

em comparação com a 1ª estrofe. O segundo refrão se mantém inalterado, seguido 

em seqüência pelo solo de guitarra e ausência dos vocais.  

Apenas após o solo os vocais retornam, aos 2‟44‟‟, e sustentam por dez 

segundos variações próximas do que seria um “iê” em português. Variações essas 

que percorrem de forma crescente a escala melódica que confere à música sua 

tonalidade, enquanto em paralelo o volume da voz também é naturalmente 

valorizado. Este é um recurso recorrente no heavy metal, no qual o vocalista chama a 

atenção do ouvinte para o trecho que virá a seguir (no caso o refrão), ao mesmo 

tempo em que explora sua ampla extensão vocal em arranjo crescente, culminando 

em uma espécie de grito exatamente no momento de confluência dos crescendos das 

guitarras, baixo e bateria. 

A explosão final abre espaço para o refrão, que mais uma vez ocorre sem 

alterações nos aspectos vocálicos, apresentando apenas uma repetição característica 

nesta codificação do heavy metal: em sua última aparição, a estrutura do refrão é 

executada no dobro do tempo de suas aparições anteriores, anunciando aos ouvintes 

mais atentos que a música está chegando ao fim, convocando-os ao último canto 

juntos antes do que seria o encerramento épico daquela execução específica da 

performance. Esta estrutura de encerramento composta por repetições do refrão 

também faz parte do formato tradicional da canção popular massiva, corroborando 

com a vinculação de Run to the Hills ao formato canção, que deste compartilha sem 

desestabilizá- lo. 

 

Instrumentos, timbragens e arranjos  

 Em Run to the Hills é possível perceber uma harmoniosa relação entre os 

volumes das diferentes fontes sonoras, mesmo quando o objetivo é destacar uma ou 

outra destas. A linha solo inicial da bateria soa limpa e clara, não apresentando um 

excesso de notas, deixando espaço suficiente no espectro da faixa para que o baixo e 

as guitarras em dueto também se destaquem após sua aparição em seguida. E essa 

linha é mantida durante toda a introdução da música (0‟ – 48‟‟), fazendo com que seu 

destaque inicial seja transferido a cada entrada de uma nova fonte sonora. 

 Os instrumentos e vozes são apresentados de forma seqüencial: o início da 

faixa é composto apenas pela marcação da bateria, que a introduz de forma solo até 
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os oito segundos de performance. Nessa marcação o bumbo pontua o andamento da 

música, enquanto a condução do ritmo é feita pelo chimbal, ou hi hat, no qual o 

baterista mantém constantes marcações com os pratos parcialmente fechados, 

proferindo apenas um toque pontual mais aberto, seguido de toque seco em um dos 

tons a cada virada de compasso.  

 O objetivo dessa introdução é preparar a entrada em conjunto do dueto entre 

guitarras e baixo, que realizam arranjos agudos seguindo um mesmo padrão 

melódico e rítmico, formando um riff65. Atualmente essa estruturação pode remeter o 

headbanger a uma introdução mais próxima do rock do que do próprio NWOBHM 

(o que não se mantém no decorrer da canção), fato que denuncia a influência e 

dependência do gênero na formação do heavy metal. 

 Por mais que na introdução guitarras e baixo estejam facilmente 

identificáveis através do equilíbrio de volumes e timbragens diferenciadas, a 

execução do riff inicial poderia causar problemas de distinção entre as fontes sonoras 

naqueles não familiarizados com a linguagem musical ou inaptos a reconhecer 

diferentes timbres entre instrumentos ou famílias de instrumentos. Isso acontece pelo 

fato de os três seguirem um mesmo padrão melódico e rítmico, além de manterem 

seu registro em alturas próximas na mesma escala melódica, formando um tipo de 

acorde que apresenta em uníssono os três instrumentos. Corrobora nesse caso o fato 

de, na introdução, o baixo não seguir a bateria, e sim as linhas de guitarra. 

Geralmente este tipo de estratégia é utilizada para conferir mais peso à música, mas 

neste caso o agenciamento parece ter uma função mais melódica do que rítmica.  

No entanto, é possível perceber e escutar cada instrumento durante o trecho, 

devido ao cuidado com o equilíbrio de volume de cada um. Apenas a entrada do 

vocal destitui parte da atenção dos outros instrumentos, principalmente da bateria, 

que continua a mesma marcação de fundo. O que não significa sua exclusão: o 

equilíbrio conseguido apenas a mesclou ao restante dos instrumentos que claramente 

formam uma base para o vocal, que por sua vez aos poucos anuncia a entrada da 

primeira estrofe da música. 

O vocal é apresentado aos 16‟‟, chamando a atenção para si através de 

variações passionais melódicas e rítmicas, mesmo que ainda pautadas na linha 

                                                 
65

 (...) o riff é o padrão rítmico ou melódico curto repetido muitas vezes. A seção rítmica é o conjunto 

de instrumentos musicais, compostos por bateria, baixo, guitarra e teclados, que mantém a batida e a 

harmonia de um trecho da música (SHUKER, 1999, apud CARDOSO FILHO, 2006, p. 67).  
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seguida pelas guitarras e baixo. Este padrão é mantido até os 48‟‟ de preparação para 

a primeira estrofe, que tem seu início aos 50‟‟, após breve pausa de dois segundos na 

qual os instrumentos ainda mantém soando seus últimos acordes, sendo possível 

verificar harmônicos de guitarra, de utilização recorrente entre grupos de heavy 

metal.  

Uma batida na caixa da bateria puxa a estrofe, que em seu primeiro 

compasso ainda não conta com os vocais. Neste momento é observada uma tensão 

maior entre os instrumentos já em preparação para a reentrada da linha vocálica: as 

guitarras seguem ambas em denso e repetitivo power chord66, executando notas mais 

velozes do que no riff anterior; a bateria segue basicamente a mesma linha inicial,  

mas também com ritmo mais acelerado, contando ainda com a inserção de novas 

notas como batidas na caixa, além de apresentar viradas entre surdos e tons em 

momentos pontuais;  o baixo integra-se mais à bateria, e reproduz o que no heavy 

metal é também conhecido como “cavalgada”, provavelmente reforçando na 

estrutura musical o momento da letra que faz referência à chegada dos invasores 

anglo-saxões e seus cavalos em galope, colaborando ao mesmo tempo com o sentido 

da fuga dos nativos para as colinas tendo os perseguidores em seu encalço. A 

equalização do baixo ainda confere mais peso à estrofe, sendo talvez o ponto de 

equilíbrio nessa nova tensão instaurada na música, conferindo mais espaço no 

espectro para as variações de vocal, que na estrofe se destaca um pouco mais dos 

outros instrumentos em comparação à introdução.  

Inferimos que a escolha em se manter uma tensão maior nesse momento da 

música tem como objetivo produzir uma ambientação que remeta o ouvinte a 

cenários épicos, em coerência com a proposta da letra comentada anteriormente, na 

qual o narrador busca descrever com emoção o ataque realizado pelos invasores aos 

redskins, que em si já carrega uma tensão inerente ao tipo de ação narrada.   

A ambientação é alterada no refrão, momento no qual as guitarras deixam 

soar o primeiro ataque de seus power chords, reduzindo a porção do espectro por elas 

preenchida, reservando-a às freqüências ocupadas pelo aparecimento das novas 

fontes sonoras: os backing vocals, que também compactuam com a ambientação 

épica sugerida na canção. Ao se fixarem como acompanhamento, o baixo e a bateria 

também abrem espaço para os vocais, que, por sua vez, têm sua dicção alongada, 
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 “São acordes formados por duas notas, tocados em alturas graves, que mediante a amplificação 

ermitem marcações distorcidas. A nota fundamental é a quinta” (CARDOSO FILHO, 2006, p. 31).  
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conferindo a este trecho maior pregnância sobre o ouvinte, mais uma vez refletindo a 

obediência que a banda confere à canção popular massiva em suas composições, na 

medida em que legitima o refrão como parte principal da música, na qual o vocal 

possui importante função de convocar o ouvinte a cantar junto. 

Logo após o refrão a estrofe se repete (1‟32‟‟ – 1‟49‟‟), possuindo 

mudanças significativas apenas na letra, enquanto os instrumentos e seus arranjos se 

mantêm inalterados em relação à primeira aparição. Já na segunda aparição do refrão 

(1‟50‟‟ – 2‟11‟‟) também não são verificadas mudanças de timbre, arranjos ou 

mesmo a inserção de novos instrumentos, sendo praticamente uma colagem do 

primeiro, a fim de legitimar uma pontuação própria da canção. Logo em seguida tem 

início o solo de guitarra, existente em praticamente todas as composições da banda.  

Nesse momento a guitarra chega a ter um destaque praticamente equivalente 

ao dos vocais no refrão. Esse destaque é possível devido à relação entre equalização, 

que valoriza as freqüências do instrumento em relação ao baixo e à bateria, por sua 

vez mantidos em plano de fundo, e à própria característica do solo: ao ampliar o 

campo harmônico, o solo se distingue dos outros instrumentos através de uma 

exploração que mescla a concatenação entre notas predominantemente agudas e 

outras graves, alcançando timbres que se destacam da base na medida em que esta 

apenas repete uma mesma seção rítmica ciclicamente, reduzindo o campo natural de 

freqüências. 

  

3.1.4.2. The Wicker Man – 4’33’’ – Iron Maiden – 2000 – Brave New World  

(Smith, Harris, Dickinson) 

Bruce Dickinson - Vocais 

Steve Harris - Baixo 
Dave Murray - Guitarra 
Janick Gers - Guitarra 

Adrian Smith - Guitarra 
Nicko McBrian – Bateria 

 
The Wicker Man é a 1ª faixa do álbum Brave New World, que possui um 

total de 10 canções. Sua representatividade para a autenticidade do Iron Maiden se 

deve basicamente a dois fatores: por Brave New World ser o álbum que marcou a 

volta de Bruce Dickinson e da formação considerada clássica, e por ser a canção de 

trabalho desse mesmo álbum. Mesmo com toda a repercussão acerca desse esperado 

retorno, e com este uma possível retomada do NWOBHM em meio a um cenário 
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metálico mundial cada vez mais segmentado e descaracterizado de suas raízes, a 

questão predominante entre crítica e fãs na época ainda se referia à capacidade do 

grupo em atualizar e dar continuidade ao vigor de seus processos criativos e 

composicionais verificados em álbuns anteriores à fase “Blaze”, responsáveis pelo 

lançamento de sucessivos hits no interior do gênero. 

Uma das principais diferenças musicais entre Brave New World e os títulos 

anteriores se deve à participação simultânea dos três guitarristas em todas suas 

faixas. Se por um lado esse fator pode colaborar na composição dos arranjos e 

enriquecer as composições, por outro, a inserção de mais um elemento na dupla de 

guitarristas, formação recorrente na trajetória da banda e do próprio gênero, pode 

comprometer a tradicional densidade musical relativamente limpa presente nas 

composições do grupo.  

Por ser a canção de trabalho, e dessa forma caracterizar-se (não 

necessariamente) como a faixa mais simples e de fácil assimilação do álbum, em The 

Wicker Man as mudanças possibilitadas pelos três guitarristas provavelmente não 

serão tão perceptíveis. Sua estrutura é composta por compassos quarternários, a mais 

utilizada pela banda em toda a sua trajetória, sendo também a mais recorrente na 

codificação primitiva do gênero. Na faixa essa estrutura é dividida em riff inicial / 

estrofe / ponte (bridge) / refrão / estrofe / ponte / refrão / solo / refrão / 

encerramento. Essa divisão não apresenta nenhuma forma de tensionamento 

estrutural em relação aos padrões da canção popular massiva. Seus quatro minutos e 

trinta e cinco segundos de duração são responsáveis por torná- la a 2ª faixa mais curta 

do álbum, marcado por longas composições que variam entre seis e nove minutos.  

 

Vocais 

O CD bônus do título The Best of Bruce Dickinson (2001) contém uma faixa 

intitulada Wicker Man (Homem Espantalho), gravada nas sessões do álbum Accident 

of Birth (1997) mas que não integrou seu setlist final. Sua letra é baseada no filme 

homônimo inglês67, de 1973, contemplado com uma refilmagem em 2006, sob o 

título de “O Sacríficio”, no Brasil. Mas a inspiração lírica do vocalista em seu 

trabalho solo não foi integralmente replicada de forma tão descritiva e direta na faixa 

                                                 
67

 <http://www.imdb.com/title/tt0070917>. 
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também homônima do álbum Brave New World, do Iron Maiden. A seguir, a íntegra 

da letra de The Wicker Man: 

 

Hand of fate is moving and the finger points to you 

He knocks you to your feet and so what are you gonna do  
Your tongue has frozen now you've got something to say 

The piper at the gates of dawn is calling you his way 
 

You watch the world exploding every single night 

Dancing in the sun a new born in the light 
Say goodbye to gravity and say goodbye to death 

Hello to eternity and live for every breath 
 

Your time will come 

Your time will come 
Your time will come 

Your time will come 
 

The ferryman wants his money you ain't gonna give it back 

He can push his own boat as you set off up the track  
Nothing you can contemplate will ever be the same 

Every second is a new spark, sets the universe aflame 

 
You watch the world exploding every single night 

Dancing in the sun a new born in the light 
Brothers and their fathers joining hands to make a chain  

The shadow of the Wicker man is rising up again 

 
Your time will come 

Your time will come 
 

Nessa faixa, as relações com o filme de 1973 são atualizadas às temáticas do 

álbum que a abriga, por sua vez compartilhadas com a obra homônima de Aldous 

Huxley, como apontado anteriormente. O auge dessa discreta atualização é verificada 

nos versos da ponte (bridge) You watch the world exploding every single night / 

Dancing in the sun a new born in the light / Brothers and their fathers joining hands 

to make a chain / The shadow of the Wicker man is rising up again.  

Quando “irmãos e seus pais juntam as mãos” e dançam para anunciar a 

ascensão, ou o “nascimento na luz” da “sombra do homem espantalho”, os versos 

discretamente sugerem um tipo de ritual presente no filme de 1973, no qual um 

homem é queimado vivo em sacrifício ao “Deus Sol”. Baseado em um paganismo 

celta, os praticantes desse ritual mantêm seus costumes isolados em sua comunidade, 

na qual crianças dividem suas atividades entre lições de bruxaria e aulas de medicina 
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anciã e, contraditoriamente, buscam viver entre ideais de igualdade e liberdade 68. E é 

exatamente por esse contraste de valores que a letra de The Wicker Man consegue 

aproximar sutilmente as duas obras, já que, no romance de Aldous Huxley, a 

“felicidade universal” só pode ser alcançada através de um outro sacrifício, desta vez 

o de instituições e valores sociais como amor, família, lar e liberdade. 

Um dos elementos que sustentam essa relação é a escolha de Dickinson por 

uma dicção localizada entre uma de caráter mais passional e outra mais figurativa. 

Com exceção do refrão, todos os versos da canção são cantados através de um vocal 

relativamente veloz, que busca adequar uma considerável quantidade de palavras em 

cada compasso, mas que ao mesmo tempo consegue se mostrar flúido, cantável, sem 

a agressividade verificada em trechos de Run to the Hills, mas que consegue 

preservar sua energia. É dessa maneira que os versos Hand of fate is moving and the 

finger points to you / He knocks you to your feet and so what are you gonna do / 

Your tongue has frozen now you've got something to say / The piper at the gates of 

dawn is calling you his way são apresentados. 

Ao cantar a letra integralmente em 3ª pessoa, Bruce assume a posição 

daquele que narra o destino de alguém, ou do próprio ouvinte, como nos versos da 

estrofe You watch the world exploding every single night / Dancing in the sun a new 

born in the light / Say goodbye to gravity and say goodbye to death / Hello to eternity 

and live for every breath. Nesses versos o vocalista amplia ainda mais a duração 

melódica de seus ataques consonantais, tornando-os mais longos e indicando ao 

ouvinte a aproximação do refrão. 

Assim como em Run to the Hills, o refrão de Brave New World executa sua 

função tradicional na construção do sentido da canção popular massiva: este é 

previamente anunciado pelo próprio Dickinson. É neste momento que a música 

alcança seu auge passional, já que os ataques silábicos são alargados, juntamente 

com a duração melódica de cada palavra do verso que se repete por toda a sessão 

rítmica, Your time will come (x4). O único fator que relativamente poderia 

comprometer a possibilidade do cantar junto é a ausência do título da faixa em seu 

refrão. Provavelmente, essa ausência configura mais uma tentativa de distinção 

frente a música homônima gravada por Dickinson em 1997, mas até então não 
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 Diferente do remake de 2006, no qual a comunidade assume caráter matriarco/ ditatorial, na qual os 

homens existem apenas para reprodução. 
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lançada, do que uma tentativa de desestabilizar os padrões da canção popular 

massiva.  

 

Instrumentos, timbragens e arranjos 

 The Wicker Man abre com um riff solo de guitarra, relativamente rápido, 

baseado em variações rítmicas que alternam ataques abafados e soltos sobre um 

powerchord. Logo na primeira transição de compasso as outras guitarras, bateria e 

baixo realizam marcações através de ataques breves, que assumem uma ocorrência 

cíclica durante os dois compassos da curta introdução. Entre esses compassos a 

primeira guitarra mantém a execução do riff inicial, mostrando possuir volume 

inferior em relação aos outros instrumentos, que, quando atacam em conjunto, 

conferem maior dinâmica à canção. Trata-se de uma estratégia comum no gênero: 

um riff ou outro elemento rítmico/melódico inicia a execução da música, convocando  

o ouvinte a participar em um breve momento de preparação para a entrada dos outros 

instrumentos, principalmente da bateria, responsável por dar o ritmo da dança que se 

inicia. 

 Nesta música fica perceptível a apropriação das novas tecnologias de 

gravação por parte dos instrumentos e na mixagem: os timbres soam mais claros em 

relação à faixa anteriormente analisada, mostrando que o grupo aproveitou bem as 

inovações ocorridas neste intervalo de dezoito anos que as separam. O resultado é a 

manutenção do peso tradicional do gênero, mas sem excessos que comprometam a 

definição dos instrumentos, suas variações melódicas e a própria autenticidade. E já 

na introdução fica possível perceber a função dessa tecnologia na equalização 

harmônica das três guitarras. 

 Após a sessão rítmica inicial todas executam o mesmo riff, que em sua 

simplicidade ainda não apresenta significativo ganho criativo pela utilização de três 

guitarristas. Na introdução o baixo basicamente segue a bateria, se mantendo sempre 

audível, com seu timbre forte e relativamente agudo para um contrabaixo, verificado 

em todas as composições do grupo. A bateria também acompanha o riff dos outros 

instrumentos, conduzindo o ritmo relativamente veloz através de pequenas variações 

na caixa e nos pratos. 

 Curioso notar como o volume dos instrumentos se mantém mesmo após a 

entrada dos vocais, aos 20‟‟ de música. A intensidade e energia das primeiras sessões 



115 

 

rítmicas não abre espaço para a voz de Dickinson, que é introduzida em meio à 

massa dos instrumentos, conseguindo destaque mais pelo timbre diferenciado do que 

pela equalização de frequências ou de volume. Se esta estratégia geralmente retira 

parte da centralidade da voz na canção popular massiva, em The Wicker Man ela se 

mostra mais preocupada em manter o vigor e intensidade característicos do gênero, 

tornando seus aspectos plásticos mais próximos das convenções de gênero e da 

codificação mais primitiva do NWOBHM do que da própria trajetória estilística do 

Iron Maiden. 

 Aos 40‟‟ de música a ponte (bridge) aparece pela rimeira vez, mantendo a 

ambientação proposta nas sessões rítmicas anteriores, mas desta vez um pouco mais 

cadenciada, devido ao novo riff das guitarras, que mantém a velocidade mas dispensa 

os bordões abafados. Entre um compasso e outro é curioso notar a utilização por 

Nicko McBrain de quiques no bumbo-duplo, um recurso comum no heavy metal que 

colabora no preenchimento dos trechos musicais, mas que não é recorrente nas 

composições do Iron Maiden. 

 E se na ponte esse recurso da bateria mostra indícios de sua apresentação, é 

no refrão (59‟‟) que sua utilização realmente configura uma inovação nos traços 

estilísticos da banda. Nessa sessão rítmica o bumbo é tocado de forma intermitente 

durante os dezoito segundos de duração do refrão, que, contraditoriamente, é o trecho 

da canção conduzido de forma mais lenta pela bateria, já que os ataques na caixa são 

reduzidos pela metade, juntamente com a condução nos pratos. No entanto, a 

cadência proporcionada pelo andamento reduzido, juntamente com a intermitência 

dos bumbos e a base simples das guitarras e baixo, confere à sessão rítmica o corpo 

de um refrão totalmente propício ao cantar junto. Momento no qual o ouvinte, agora 

descompromissado com a dança das sessões anteriores, é totalmente envolvido e 

imerso na massa criada pelos instrumentos e voz, reiterando a filiação de The Wicker 

Man à codificação primitiva do gênero em estreito paralelo aos cânones da canção 

popular massiva. 

 É também no refrão que um primeiro arranjo de harmonização entre as 

guitarras se apresenta. A base mantida por duas delas é composta em cada compasso 

por quatro estruturas recorrentes, de caráter rítmico em detrimento ao melódico. Em 

cada estrutura uma sequência de powerchords é executada sobre notas específicas, 

apresentando uma pequena pausa entre cada uma. Todo este corpo é estruturado de 

forma a configurar a base para o arranjo da 3ª guitarra, apresentado na forma de um 
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solo agudo e preenchido por poucas notas. O solo segue o mesmo padrão rítmico da 

base sobre a qual se desenvolve, fator que diminui sua proeminência, mas colabora 

com a função do refrão em oferecer a maior porção do campo harmônico aos vocais, 

destacando-os. 

 Aos 1‟18‟‟ a estrofe retorna, apresentando alterações apenas na letra. Os 

instrumentos seguem a mesma cadência da aparição anterior, até que aos 1‟36‟‟ a  

ponte reaparece, também contando com alterações apenas em sua porção lírica.  A 

repetição das sessões rítmicas instrumentais acompanha o desenvolvimento da letra, 

reiterando mais uma vez a filiação de The Wicker Man à canção popular massiva em 

sua estruturação mais primitiva, corroborada pela re-aparição do refrão, aos 1‟55‟‟, 

também após a 2ª ponte. 

 Após a segunda aparição do refrão o solo de guitarra tem início. Dos 2‟14‟‟ 

aos 2‟32‟‟ o guitarrista Adrian Smith executa licks simples, melodicamente baseados 

na própria linha vocal da canção, através da alternância entre estruturas graves, mais 

próximas de um riff, com outras agudas, constituindo mais um arranjo soladodo que 

efetivamente um solo. Aos 2‟33‟‟ tem início o solo propriamente dito, no qual Smith 

desenvolve temas em forma de licks com improvisos velozes na escala da música, 

para aos 2‟52‟‟ o lick inicial do solo retornar, desta vez anunciando a última aparição 

do refrão, seguida do encerramento da faixa.  

 Nessa última aparição (3‟10‟‟) o refrão é executado em dobro, anunciando 

ao ouvinte a proximidade do encerramento e convocando-o para o último momento 

do cantar junto antes do desfecho da canção. Aos 3‟48‟‟ tem início uma nova 

estrutura rítmica, mais cadenciada e solta que o refrão, sobre a qual as guitarras 

executam mais uma vez uma base simples, baseada em powerchords compostos de 

poucas notas tocadas por ataques soltos que as permite manter soando o acorde. 

Nesta sessão rítmica, Dickinson realiza vocalizações próximas de um “Ôoh, Ôoh”, 

sem a presença de estrutura lírica, que posteriormente passa a ser imitado 

melodicamente pela guitarra de Adrian Smith.  

 Toda a ambientação criada nessa última sessão rítmica busca conferir à 

canção um encerramento épico, clássico no gênero por sua recorrência, no qual o 

vocalista lança mão de uma extensão da capacidade de convocação do ouvinte 

proporcionada pelo refrão, agora de forma mais livre e próxima do improviso, devido 

à ausência de letra e possibilidade de valorização das harmonizações entre voz e 
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instrumentos. Neste momento a voz assume a característica de um instrumento 

componente dessa harmonização, que ao vivo ainda conta com o coro da platéia.  

 A presença de um arranjo da guitarra de Smith no encerramento da faixa 

recupera a questão motivada pela presença dos três guitarristas na faixa e no álbum. 

O arranjo estabelece de maneira simples e discreta um diálogo harmônico com os 

outros elementos da sessão rítmica. Simplicidade essa que parece ser exatamente o 

valor que a faixa busca transmitir, de uma forma ou de outra ainda materializando a 

tradicional energia da banda e do gênero. No entanto, a pobreza de arranjos é 

verificada, não só em relação ao gênero, mas também em relação à própria trajetória 

composicional do Iron Maiden. Nesse sentido, e em The Wicker Man 

especificamente, a presença dos três guitarristas se mostra bem resolvida 

frequencialmente através da equalização, volume e mixagem, mas criativamente 

parece não se justificar. 

 O que pode tornar esse fator um elemento desestabilizador da autenticidade 

do grupo e da faixa é exatamente o fato de The Wicker Man ter sido distribuída como 

uma música de trabalho – e que por isso exige sim um nível maior de simplicidade e 

adesão aos cânones da canção popular massiva – ao mesmo tempo em que foi 

vendida e alardeada como o single que anunciava a união de três dos guitarristas 

mais criativos e carismáticos da história do heavy metal. Nesse sentido, algumas 

expectativas não foram totalmente cumpridas, e o ar de que a união buscou atender 

primordialmente questões contratuais não se dissipou. Mas até que ponto isso 

poderia afetar a movimentação social, a circulação da faixa e seu estatuto de 

autenticidade herdado de seus criadores? Através do tópico seguinte buscaremos 

problematizar essa questão com um tipo de indicador ligado ao consumo musical, a 

plataforma Last.FM.  

 

3.1.5.   Rotulação do grupo e faixas no Last.FM 

 

Após analisarmos os elementos da codificação primitiva à qual pertencem 

grupo, álbuns e canções, nosso próximo passo é compará- los com alguns indicadores 

ligados ao consumo musical disponíveis na plataforma virtual de conteúdo 

colaborativo Last.FM. A página do Iron Maiden no Last.FM69 apresenta atualmente 
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 Disponível em <http://www.lastfm.com.br/music/Iron+Maiden>; acessado em 15 de fevereiro de 

2009. 
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49.003.121 rastreamentos (scrobblings) dos arquivos de áudio da banda executados 

por usuários cadastrados. É a banda com mais execuções entre as analisadas, muito 

devido à sua representatividade no interior do gênero.  

É também a com maior número de ouvintes: são 791.242, chegando à média 

aproximada de 64 execuções por usuário. Uma proporção relativamente alta, 

principalmente se considerarmos que a capacidade da banda em extrapolar os limites 

de circulação do gênero adiciona à sua audiência aqueles ouvintes mais acostumados 

com a lógica mainstream de distribuição e disponibilização dos títulos musicais. Ou 

seja, não tão acostumados a consumir integralmente o álbum como fãs de gêneros 

mais codificados, e sim os singles agendados e sucessos isolados que, mesmo 

fazendo fazendo parte (ou não) de um álbum, são apresentados gradativamente pela 

indústria musical. Esse tipo de comportamento pode colaborar com um crescimento 

inferior e não fidedigno dessa média no Last.FM, já que o número de ouvintes 

aumentaria em paralelo ao número de faixas executadas por cada usuário.  

Run to the hills foi rastreada 1.770.42770 vezes pelo scrobbling do Last.FM, 

sendo a principal faixa executada nesta plataforma, seguida de longe pela faixa-título 

do mesmo álbum, The number of the beast, que apresenta 1.571.28371 execuções. 

Interessante notar que 3 das 10 mais ouvidas nesse mesmo intervalo de tempo são 

desse álbum, sendo por este e outros indicadores considerado o mais popular na 

seção álbuns, que por sua vez oferece oportunidades ao usuário de adquirí- lo através 

do site Amazon.com. Esses dados reiteram a observação da capacidade que álbum e 

faixa possuem, mesmo passados vinte e sete anos de seu lançamento, de ainda se 

manterem em sistemas amplos de distribuição e circulação midiática, aumentando 

sua impregnação e movimentação social. 

Já The Wicker Man recebeu, no mesmo periodo, 773.33372 rastreamentos. 

Quantidade bem menor que Run to the Hills, mas que pode sofrer um pequeno ganho  

se levarmos em conta a existência de um fenômeno comum vinculado às práticas de 

escuta musical dos arquivos MP3 na internet: a grafia errada dos títulos das faixas. A 

despeito de alguns mecanismos de busca, como o Google, o Last.FM não dispõe em 
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 Disponível em <http://www.lastfm.com.br/music/Iron+Maiden/_/Run+to+the+Hills>; acessado em 

15 de fevereiro de 2009. 
71

 Disponível em <http://www.lastfm.com.br/music/Iron+Maiden/_/The+Number+of+the+Beast>; 

acessado em 15 de fevereiro de 2009. 
72

 Disponível em <http://www.lastfm.com.br/music/Iron+Maiden/_/The+Wicker+Man>; acesso em 

23 de abril de 2009. 
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seu sistema73 de robôs capazes de compreender e interpretar que o mesmo arquivo de 

áudio pode ser nomeado por diferentes usuários como The Wicker Man  e The 

Wickerman, fenômeno que de uma forma ou de outra se insere na autonomia do 

usuário frente a aplicação de etiquetas (tags) aos produtos musicais que consome, 

como recuperado no primeiro capítulo. Enquanto a versão grafada como o original, 

com as palavras separadas, conta com os 773.333 rastreamentos citados 

anteriormente, a versão grafada de forma composta, The Wickerman, sofreu 61.84974 

rastreamentos, totalizando então 835.182 audições. 

Mesmo assim, a faixa se mantém como a 11ª mais rastreada pelo Last.FM 

nos últimos seis meses, desbancando inúmeras composições clássicas do grupo, 

como Powerslave (# 19), Children of the Damned (# 14) e Running Free (# 21). No 

entanto, as dez mais escutadas pertencem a álbuns anteriores à saída de Dickinson do 

Maiden, em 1993. Já se considerarmos as vinte primeiras, apenas as faixas Brave 

New World (# 16) e a própria The Wicker Man são posteriores a esse período. E dos 

álbuns mais recentes, posteriores a Brave New World – Death on the Road (2005), 

Dance of Death (2003) e A Matter of Life and Death (2006) – só é possível encontrar 

alguma faixa a partir da 23ª mais rastreada (Rainmaker, do álbum Dance of Death). 

Os números mostram que The Wicker Man conseguiu se manter em 

circulação mesmo após nove anos de seu lançamento. No entanto, parece que o 

retorno anunciado pela faixa da clássica formação não foi suficiente para promover à 

altura os álbuns seguintes. Desde então o Iron Maiden continua lançando álbuns 

inéditos, excursionando pelo mundo em turnês de sucesso, e promovendo a 

manutenção de sua história através de produtos como o do longa-metragem 

documental Flight 666, que registra a primeira parte da turnê Somewhere Back In 

Time. Lançado mundialmente em 21 de abril de 2009, o filme teve no Brasil uma 

pré-estréia antecipada, no dia 14 de março de 2009, Rio de Janeiro, com a presença 

de Bruce Dickinson, que no mesmo dia se apresentou com o Iron Maiden na cidade.  

A continuidade dessas estratégias de marketing e distribuição, aliada às 

intermináveis turnês e lançamentos de produtos, podem até transmitir que o grupo 
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 Durante a revisão textual e de normalização o autor verificou no Last.FM, ainda de maneira 

seminal, a existência de um recurso que busca interpretar e organizar sob a mes ma tag os arquivos e 

faixas idênticos grafados de formas diferentes entre usuários. No entanto, além de não representar 

consideráveis alterações nos resultados, alterar a esta altura as análises a partir dos novos dados seria 

extrapolar o escopo temporal ao qual a pesquisa se propôs observar.   
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 Disponível em <http://www.lastfm.com.br/music/Iron+Maiden/_/The+Wickerman>; acesso em 23 

de abril de 2009. 



120 

 

ainda está longe de abandonar os palcos. No entanto, os números dos álbuns 

posteriores a The Wicker Man mostram que o sentimento de uma ressurreição do 

NWOBHM não foi muito além do transmitido na época do lançamento de Brave 

New World. 

O trabalho solo de dois vocalistas que já passaram pelo grupo configuram 

entre os artistas considerados como “parecidos” com o Iron Maiden pelos 

indicadores do Last.FM: o do atual frontman do grupo, Bruce Dickinson (que ocupa 

a 1ª posição da lista), e o de Blaze Bayley (3ª posição), que substituiu Dickinson nos 

álbuns The X-Factor (1995) e Virtual IX (1998). A 2ª posição entre os mais parecidos 

é do Judas Priest, e ocupando a 4ª e a 5ª estão respectivamente Black Sabbath e Iced 

Earth. 

É curioso notar que bandas pertencentes ao NWOBHM, e que por isso 

apresentam similaridades genéricas mais próximas ao grupo, só vão constar na lista a 

partir da 8ª posição, ocupada pelo Saxon, grupo contemporâneo ao Iron Maiden e 

aqui também analisado. Já o Iced Earth, grupo americano que começou a figurar no 

cenário metálico mundial no início da década de 1990, chega a apresentar 

similaridades temáticas e nas estruturas musicais com o Iron Maiden. No entanto, sua 

filiação ao power metal, que apresenta riffs mais agressivos, pesados e rápidos, e um 

ritmo veloz, marcado pela constante utilização do bumbo/pedal-duplo75, acaba 

afastando alguns elementos que poderiam legitimar mais precisamente o grau de 

semelhança sugerido. 

É importante lembrar que o Last.FM realiza essa comparação em muito 

baseada e orientada pelas práticas auditivas dos usuários. Logo, é provável que um fã de 

heavy metal não tão ligado ao NWOBHM, mas que tenha seu principal representante, o 

Iron Maiden, presente em sua lista de execuções, escute bandas também representantes 

de outros subgêneros do metal, como o Iced Earth, ao invés do próprio Saxon, integrante 

do NWOBHM não tão exaltado entre os mais diversos subgêneros, como é o caso do 

Iron Maiden. 

 

 

 

 

                                                 
75

 “Operado por pedais tocados pelos dois pés em rápida sucessão, o pedal duplo (double bass drums) 

impõe um ritmo de „metralhadora‟ que corresponde a praticamente todo o andamento da música” 

(Harrel, Jack. 1994; 93). 
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Figura 3 - Nuvem de tags - Iron Maiden
76

 

 

Esse mesmo tipo de relação acaba gerando outra incoerência no que se refere à 

classificação das bandas do gênero: a imprecisão das rotulações secundárias e 

subsequentes marcadas pelas tags. Sessenta e uma são as marcações feitas pelos 

usuários, e, assim como nas análises anteriores, estão divididas em rótulos criados por 

motivações diversas, diretamente ou não relacionadas ao heavy metal ou ao 

NWOBHM. 

No entanto, o comportamento das rotulações atribuídas ao grupo apresentam 

diferenças significativas em relação às outras análises.  Nenhuma inserção foi feita 

em referência ao consumo musical do próprio usuário rotulador (como “rádio da 

ana” ou “suavesfabio”), estando todas obedecendo a uma cognição relacionada ao 

consumo musical, por menor que seja o vínculo com o Iron Maiden. Por outro lado, 

mesmo fazendo parte de uma complexa codificação primitiva do gênero, e também 

não ter flertado ou se apropriado de expressões musicais de origens capazes de gerar 

confusão quanto à sua classificação e autenticidade, o Iron Maiden foi o grupo 

analisado que mais recebeu tags portadoras de indecisão quanto à própria 

classificação musical. 

Por mais que o Iron Maiden seja inquestionavelmente uma banda de heavy 

metal, é curioso notar que a tag “nwobhm” possua um destaque apenas terciário na 

organização da nuvem de tags. Isso porque esta carrega um grau de codificação mais 

específico que a possuidora de maior destaque, a tag “heavy metal”. 

As tags diretamente motivadas por aspectos musicais, como “brutal death 

metal”, “classic metal”, “dance” e “melodic metal”, formam 34 das 61 totais. 
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Algumas destas não possuem nenhuma relação com a banda e nem mesmo com o 

gênero, como “ska”, “funk” e “female vocalists”. Por seu grau de incoerência, estas 

não chegam a configurar efetivamente uma “indecisão” quanto à class ificação 

estabelecida. Já tags como “brutal death metal”, “stoner rock” e “power metal” 

apresentam possíveis confusões. Por exemplo, uma rápida análise textual entre o 

heavy metal e o brutal death metal já apontaria um não compartilhamento de uma 

mesma codificação entre subgêneros, mesmo sendo este uma variação, bem mais 

extrema, do próprio heavy metal. 

 Existem dois caminhos convergentes para explicar essas divergências: uma 

é em relação à prática auditiva dos fãs no Last.FM, e a outra se deve à imprecisão  

dos próprios indicadores dessa plataforma em mapear as práticas de escuta.  

Provavelmente, a própria capacidade que tem o Iron Maiden de extrapolar os limites 

de circulação do gênero, e, como consequência, agregar ouvintes excessivamente 

polarizados no que se refere ao grau de alfabetização na codificação primitiva do 

heavy metal, acaba contribuindo com essa imprecisão. Isso pelo fato de aqueles 

ouvintes não tão alfabetizados na codificação primitiva do gênero possuírem maior 

predisposição à inserção de tags portadoras de certa incoerência classificatória do 

que os mais alfabetizados. 

 

*** 

 

Através das análises foi possível constatar que Run to the Hills cumpre sua 

função na compilação do álbum no qual se insere. A ambientação e os cenários que 

sugere são coerentes com a mudança poética proposta pelo Iron Maiden em The 

Number of the Beast em relação aos álbuns anteriores. É esse o álbum que 

praticamente legitima as poéticas estilísticas da banda trabalhadas posteriormente em 

toda sua trajetória, através da instauração de temáticas e estruturações musicais que 

se tornaram recorrentes em suas composições. O que também é sustentado pelo fato 

de os adeptos mais puristas do NWOBHM, como os mantenedores do site The Old 

School Metal Show77, considerarem apenas os dois primeiros álbuns do Iron Maiden 

(Iron Maiden e Killers) como “obras” efetivamente representantes do movimento. 

Exatamente os álbuns anteriores a The Number of the Beast.  

                                                 
77

 <http://www.nwobhm.net>.  



123 

 

A estruturação convencional, dotada de repetições de sessões rítmicas, de 

um refrão claro e recorrente, que privilegia o cantar junto, são alguns dos elementos 

responsáveis por fazer de Run to the Hills uma canção que não se propõe a 

desestabilizar o formato canônico da canção popular massiva. Pelo contrário, sua 

estruturação apenas reitera a dependência do NWOBHM a este formato tradicional 

das composições musicais. 

E o rock, outra forma de manifestação devedora do formato canção, mostra 

em Run to the Hills as heranças herdadas deste gênero, seja pelo NWOBHM ou pelo 

próprio heavy metal. Heranças que apresentam indícios na faixa em suas poéticas de 

composição e em seu processo de mixagem. Por mais que os elementos urbanos 

provenientes de uma influência punk e também do rock tenham sido praticamente 

abandonados em The Number of the Beast, a construção dos riffs e os timbres dos 

instrumentos, ainda extraídos através de processos de gravação utilizados duas 

décadas atrás, fazem com que atualmente Run to the Hills remeta muito mais a um 

rock de feições épicas do que uma faixa de heavy metal efetivamente. As rotulações 

como “classic rock” e “rock” presentes no Last.FM já indicam um pouco disso. 

Já a faixa The Wicker Man exige uma análise mais complexa para o 

entendimento de sua função em Brave New World. O fato de ser a canção de trabalho 

do álbum que marcou a volta ao Iron Maiden de Bruce Dickinson e da formação 

considerada clássica aumenta sua representatividade para a autenticidade do grupo. 

Enquanto Run to the Hills foi, ainda em 1982, composta e lançada buscando a 

instauração e legitimação das poéticas bem definidas do grupo, The Wicker Man foi, 

dezoito anos depois, o primeiro produto de um prometida retomada da autenticidade 

e do vigor musical do Iron Maiden, e com estes o possível ressurgimento do 

NWOBHM em meio a um cenário metálico mundial cada vez mais segmentado e 

descaracterizado de sua codificação primitiva. 

Os diferentes contextos foram responsáveis também pela criação de 

diferentes ambientes composicionais, além de estabelecer funções bem distintas a 

cada canção. Enquanto Run to the Hills representa com maior apuro as poéticas 

estilísticas do Iron Maiden, The Wicker Man, mesmo compartilhando dessas 

poéticas, representa muito mais uma canção de gênero do que uma peça capaz de 

proporcionar ao ouvinte o reconhecimento dos elementos estilíst icos do grupo 

dissipados nos álbuns anteriores. E de uma forma ou de outra os eventos em torno de 
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seu lançamento colaboraram com a criação de expectativas acerca desse 

reconhecimento. 

O fato de contar integralmente com a presença de três guitarristas poder ia 

ter dotado o álbum e a faixa de uma sonoridade mais rica harmonicamente, mas 

parece que a aposta do grupo, principalmente em The Wicker Man, baseou-se mais 

em uma busca por simplicidade. No álbum é possível constatar que a orquestração 

entre as três guitarras foi capaz de articular harmonicamente os instrumentos de 

forma a manter essa simplicidade tradicional das bases e riffs do grupo, sem no 

entanto deixar de lado os arranjos dos dueto das guitarras e os solos longos e 

passionais. 

É importante ressaltar que essa simplicidade não se refere especificamente à 

ausência de complexidade ou comprometimento com o ato criativo. Pelo contrário. 

Por mais que The Wicker Man realmente possua bases, riffs e harmonizações bem 

mais reconhecíveis aos ouvintes menos alfabetizados no gênero ou com a linguagem 

musical de maneira geral, o restante do álbum apresenta algumas faixas dotadas de 

maior complexidade criativa e desprendimento com o formato canção. No entanto, 

apenas manter esses elementos poéticos parece não ter sido suficiente para justificar 

a presença dos três guitarristas.  

 Nesse sentido, mesmo com todo o furor em torno do lançamento do álbum, 

parece que um sentimento de cooptação realmente teima em rondar o Iron Maiden 

desde então. Pelo menos é o que parecem demonstrar os dados de circulação e 

audições no Last.FM. Nesse sentido, o fato de a única música composta pelo Iron 

Maiden após o retorno de Bruce e a integração do 3° guitarrista a figurar entre as 

vinte mais escutadas através do Last.FM ser a própria The Wicker Man merece ser 

considerado.  

Na verdade, o próprio Brave New World  possui canções em príncipio mais 

capazes de representar as poéticas estilísticas da banda do que The Wicker Man, 

como as épicas Out of the Silent Planet e Blood Brothers, além da veloz The 

Mercenary ou da pesada e complexa The Nomad. Nesse sentido, parece contraditória 

a escolha da música mais simples e menos capaz de organizar os tradicionais 

elementos estilísticos do grupo para anunciar um retorno que sabidamente causaria 

expectativas. E se levarmos em consideração os baixos números de vendagens dos 

dois álbuns anteriores, fica ainda mais claro que a escolha de The Wicker Man como 

single possuiu uma função muito mais de levar o Iron Maiden de volta ao topo das 
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hit parades do que um compromisso com as proposições musicais da própria banda. 

E essa função ela cumpriu bem. 

A faixa é uma canção canonicamente filiada ao gênero, que soa heavy metal 

do início ao fim. Logo, musicalmente não é possível questionar sua autenticidade. E 

pelo viés mercadológico, o Iron Maiden ainda se mostra como uma das poucas 

bandas de heavy metal com autonomia e condições estruturais suficientes para inserir 

hits em sistemas amplos de distribuição sem que sua autenticidade seja questionada.  

 Mesmo mantendo suas bases estruturais praticamente inalteradas, foram 

perceptíveis mudanças em níveis superiores da estrutura musical entre as duas 

canções. O investimento em regulagens mais balanceadas dos instrumentos conferiu 

maior clareza à sonoridade da banda se compararmos com seus primeiros álbuns. 

Isso sem que o peso característico do heavy metal fosse perdido, graças à dosagem 

cuidadosa dos níveis de volume de cada instrumento no processo de mixagem. Além 

disso, tornou-se mais saliente a preocupação em conferir destaque a instrumentos 

específicos em momentos mais propícios, ao invés de se manter os tipos recorrentes 

de regulagem no heavy metal, que tendem a jogar para frente todos os instrumentos, 

formando uma massa sonora na qual não se percebe bem o vocal ou a guitarra, por 

exemplo, em momentos que exigiriam maior destaque de um ou outro no corpo da 

canção. Para Cardoso Filho, esse é um tipo de estratégia que não se baseia nos itens 

que apóiam a criação musical, como o encarte do álbum e sua circulação, mas sim na 

“ [...] própria plasticidade e agenciamento da canção, revelando a necessidade de 

uma observação sobre articulação interna da obra a partir dos conhecimentos que o 

ouvinte médio (aquele sem educação musical formal) possui” (CARDOSO FILHO, 

2006, p. 30). 
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3.2. Saxon 

 

De origem inglesa, o Saxon resultou da união entre duas bandas da então 

emergente cena do NWOBHM. SOB e Coast deram origem ao Son of a Bitch, em 

1976, e apenas em 1978 o grupo converteria seu nome para Saxon. Nesse espaço de 

tempo a banda gravou algumas demo-tapes, tocou em casas noturnas locais e abriu 

shows da The Ian Gillan Band78. E foi nessa época, após alcançar certa visibilidade e 

destaque na cena inglesa, que o Saxon, por intermédio de Peter Hinton, produtor da 

EMI, firmou contrato com o selo Carrere Records, na época iniciando suas operações 

na Inglaterra79. Em trinta anos de carreira a banda lançou 24 discos, entre álbuns, 

coletâneas e registros de performances ao vivo.  

 

3.2.1.   Os autores e seu capital simbólico 

  

Lançado pela Carrere Records, o álbum Strong Arm of the Law foi o 

segundo lançamento feito da banda no ano de 1980, sendo até então o terceiro de sua 

trajetória, todos pelo mesmo selo. Esse álbum levantou a impressão de uma 

consolidação da parceria entre o Saxon e Peter Hinton: ambos assinaram a produção 

musical do trabalho anterior, Wheels of Stell (1980), e repetiram a dose naquele 

álbum, mas pararam por aí80. Hinton participou ativamente da produção musical do 

Saxon nesse período, além de abrir as portas da EMI para a banda. A partir daí o 

Saxon não firmaria por mais de dois álbuns consecutivos os mesmos nomes 

encarregados da produção musical. Ao todo foram 1481 os produtores que 

trabalharam alternadamente nos 27 discos e 2 DVD´s lançados pela banda em 30 

anos de carreira. 

O fato de Hinton ter descoberto a banda já como um produtor da EMI 

apenas anunciava uma futura ruptura entre o Saxon e o selo Carrere Records, para 

então virem a formalizar contrato com a gravadora, de maior porte e referência em 

lançamentos de grupos e produtos no mercado musical. De Saxon (1979) até Power 

and the Glory (1983) foram seis os álbuns do Saxon lançados por esse selo. Já em 

                                                                 
78

 Grupo de Ian Gillan, ex-vocalista do Deep Purple, que nessa época excursionava em carreira solo.  
79

 Disponível em <http://www.saxon747.com/en/itl/main-band/biography/>; acesso em 20/01/2009. 
80

 Disponível em <http://www.saxon747.com/en/itl/main-band/releases/#c31>; acesso em 25/01/2009.  
81

 Inclu indo a própria banda, que em 11 álbuns assinou a produção musical, seja divid ida ou não, além 

do vocalista Biff Byford. 



127 
 

1984 foi lançado Crusader, o primeiro álbum totalmente produzido e distribuído 

através da gravadora EMI. É importante lembrar que, mesmo não sendo a gravadora 

dos trabalhos anteriores, a EMI já licenciava a distribuição dos álbuns da banda. Fato 

corroborado pela presença de Peter Hinton, que colaborou também com o alcance de 

marcas expressivas para o gênero na época, como a figuração no Top Five of the UK 

Album Charts, em 1980. 

Dos seis álbuns lançados pelo Carrere Records, a banda assinou a produção 

musical de quatro, dos quais três trabalhando em conjunto com outros produtores, 

Peter Hinton e Nigel Thomas. Provavelmente, o fato de na época o Saxon já ter 

obtido uma certa visibilidade, alcançado marcas expressivas no gênero e manter 

relações com reconhecidos produtores musicais colaborou com a possibilidade de 

maior interferência da banda na produção musical desses álbuns. Interessante no tar 

que nenhum dos quatro álbuns lançados pela EMI contou com a participação da 

banda na produção musical. Podemos inferir que, mesmo com a repercussão 

alcançada principalmente nos quatro primeiros álbuns, a autonomia criativa da banda 

frente à sua própria produção ainda não havia alcançado um nível capaz de ser 

reproduzido no interior de uma grande gravadora, como a EMI. 

Em 1989 a banda lança Rock N' Roll Gypsies, álbum que marca o 

rompimento com a gravadora EMI, a volta de uma participação mais ativa do grupo 

frente à sua própria produção, e o início da legitimação do vocalista Biff Byford 

como produtor musical. Provavelmente, um dos fatores que motivaram Byford a 

utilizar sua autonomia adquirida durante toda a trajetória da banda fo ram as 

incessantes trocas realizadas na produção musical do grupo. A partir daí a trajetória 

da banda passou a ser mais fortemente marcada pela liderança do frontman, que, 

junto com Paul Quinn, atualmente são os únicos remanescentes da formação do 

primeiro álbum. Desde então, Byford se firmou como um importante vocalista da 

história do heavy metal. Possui grande carisma entre seus fãs e adquiriu experiência 

frente às ações promocionais do grupo. 

Um exemplo da autonomia de Byford em instâncias não apenas musicais 

pode ser verificada no próprio site oficial82 da banda. No topo de sua homepage 

encontra-se atualmente um banner divulgando um concurso promovido pelo grupo. 

Sob o nome de Riff King, a competição consiste em convocar os fãs a criarem seus 
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 <http://www.saxon747.com> 
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próprios solos, de qualquer instrumento, para a música Live to Rock. Os concorrentes 

devem criar vídeos tocando seus próprios solos, postá- los no canal83 do concurso no 

Youtube e enviar o link do vídeo no ato da inscrição. O vencedor dividirá o palco 

com a banda em apresentação ainda não divulgada. 

Mas é interessante notar que, mesmo possuindo um guitarrista como Paul 

Quinn, referência na criação de riffs de heavy metal, quem realiza a convocação dos 

fãs é Byford, frontman do grupo que não toca nenhum instrumento nas composições. 

Biff wants your guitar solo (Biff quer o seu solo de guitarra) é o slogan utilizado na 

convocatória, apresentado no banner do site ao lado de uma foto de Biff apontando o 

dedo indicador na direção do observador.  

O texto faz alusão ao slogan84 eternizado na convocatória para a guerra 

entre Estados Unidos e o então Império Britânico, em 1812, e que posteriormente 

(1852) foi incorporado à emblemática figura do Tio Sam (Uncle Sam), também 

performatizada por Biff no banner do concurso. A brincadeira feita pela banda 

materializa, além das desavenças históricas entre Inglaterra e Estados Unidos, os 

embates entre as duas nações sobre qual tem maior importância na narrativa do heavy 

metal enquanto gênero musical.  

Exemplos dessas tensões no interior da comunidade do gênero são 

encontrados no site The Old School Metal Show85. De origem inglesa, o portal é 

referência entre os fãs do gênero, e se desenvolve quase como um manifesto a favor 

da supremacia do NWOBHM em detrimento ao desenvolvimento do thrash metal, 

subgênero originalmente americano. Entre as estratégias utilizadas para o 

enaltecimento da autenticidade e legitimidade da velha guarda do metal encontra-se 

uma lista denominada de “101 regras do NWOBHM” (101 Rules of N.W.O.B.H.M.). 

Várias dessas regras buscam incentivar a distinção entre as duas ramificações mais 

tradicionais do heavy metal86.  

Logo, o fato de Byff se valer de sua autonomia frente a banda e encenar esta 

brincadeira promocional faz acirrar ainda mais as antigas desavenças entre o metal 

clássico e o thrash metal, principalmente por não se tratar de um vocalista 

desconhecido. O que é bom para a manutenção da autenticidade da banda, que busca 
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 <http://www.youtube.com/riffking> 
84

 I want you for the U.S. army. 
85

 < http://www.nwobhm.net> 
86

 A 2ª regra da lista já apresenta um pouco dessa tensão: “Hearing Metallica's cover of „Am I Evil?‟ 

does not make you a NWOBHM fan”, bem como a 4ª, “Without NWOBHM, there would be no 

Thrash”. 
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manter sua origem e fidelidade aos cânones que ajudou a criar, e também do próprio 

gênero, já que retomar velhas discussões trinta anos após o surgimento das duas 

vertentes metálicas recupera uma essência mais conservadora que há muito vem se 

perdendo em meio ao excesso de rótulos e subgêneros.  

 

3.2.2.   Circulação 

 

 Como visto no tópico anterior, o Saxon alternou modelos de distribuição de 

seus produtos durante sua trajetória. Assinar contrato com a EMI facilitou a 

circulação da faixa Heavy Metal Thunder e de seu álbum, já que a empresa relançou 

os trabalhos anteriores à parceria. Atualmente a gravadora mantém 12 trabalhos da 

banda em catálogo87. A faixa foi inicialmente distribuída na época de seu lançamento 

através do suporte álbum, ainda em LP (12" LP 150 grams vinyl), e em 1982 figurou 

entre as faixas do primeiro registro ao vivo da banda, The Eagle has Landed. Ficou 

de fora de Rock N' Roll Gypsies, registro também ao vivo de 1989, mas retornou às 

paradas em Greates Hits Live, do ano seguinte, sendo a primeira música após a faixa 

de abertura. 

 Em 1997, os álbuns Wheels of Steel e Strong Arm of the Law são 

remasterizados e relançados em um CD duplo, no qual Heavy Metal Thunder aparece 

em dois momentos: na versão original do álbum e como registro ao vivo, constando 

como bonus track. Em 2002 reaparece, e desta vez não apenas como faixa, mas 

também dando nome ao título do CD. Quase como um “auto-tributo”88, o álbum 

Heavy Metal Thunder consiste na regravação, pela própria banda, de algumas de suas 

composições mais significativas de sua trajetória. Em 2007 a banda lança The very 

best of Saxon: 1979 – 1988. Composto por três CDs, Heavy Metal Thunder aparece 

novamente, desta vez ocupando a 2ª faixa do CD #2. O DVD registrado ao vivo, The 

Saxon Chronicles (2003), apresenta a canção na 3ª faixa do DVD #1, e em To Hell 

and back again tem presença também garantida no DVD #2 em formato videoclipe.  
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 Disponível em <http://www.catalogue.emirecords.co.uk>; busca por “Saxon”. Acesso em 

27/02/2009. 
88

 O formato cultural “tributo” é comum no heavy metal. Utilizado para prestar homenagem a 

determinada banda, é composto por regravações de um mes mo artista feitas por grupos diversos, 

geralmente os diretamente influenciados pela banda homenageada. Possui forte apelo mercadológico, 

já que geralmente os grupos selecinados para regravar as canções estão em disputa por espaço 

comercial, em alguns casos fazendo parte do cast da própria gravadora ou selo que idealiza o tributo. 
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 Após aparecer por pelo menos nove vezes nos produtos (oficiais) lançados 

durante a trajetória do grupo, é inegável a importância conferida a essa canção pela 

banda. É possível inferir que Heavy Metal Thunder foi contemplada por modelos 

distintos de distribuição: ora uma distribuição mais ampla, capaz de ultrapassar os 

modelos de distribuição restrita comuns ao gênero, e posteriormente uma distribuição 

mais segmentada, que diminuiu sua circulação externa, mas aumentou sua 

quantidade de recorrências e, logo, sua capacidade de movimentar-se socialmente no 

interior do gênero. 

 Já a faixa Live to Rock foi lançada em um contexto de distribuição bem 

diferente do de Heavy Metal Thunder. O álbum que a abriga, Into the Labyrinth, foi 

lançado pelo selo especializado e de distribuição restrita Steam Hammer89, 

responsável por abrigar os trabalhos recentes de grandes nomes do heavy metal, 

como Motörhead, Manowar, e os brasileiros Angra e Sepultura. Nesse contexto, o 

álbum alcançou, na primeira semana após seu lançamento, a posição de n° 29 na Top 

New Artist Albums (Heatseekers). 

 Live to Rock contou ainda com uma versão em videoclipe, produzida 

claramente como uma estratégia de promoção mútua entre faixa e o concurso de 

solos citado anteriormente. Produzido pelo estúdio de vídeo digital Aestheticom90, 

que assina vídeos musicais de nomes importantes na narrativa do gênero, como os 

trabalhos solo de Ronnie James Dio e King Diamond 91, o vídeo mostra dois jovens 

headbangers, ao melhor estilo Beavis & Butt-Head92, entrando em uma loja de 

vídeo-games e pedindo ao vendedor o “jogo que mais arrebenta” (most kick-butt 

videogame you got). O vendedor então lhes entrega uma caixa em forma de caixão, 

que possui em sua tampa o logotipo do concurso. Com isso, a própria circulação e 

movimentação social da faixa sofrem um ganho significativo, já que o concurso 

estimula exibições entre fãs da banda, headbangers e guitarristas de uma forma 

geral. O vídeo da faixa no canal do concurso possui atualmente 38.388 exibições93, 

sendo apenas um dos vários produzidos pela banda (e pelos próprios fãs) e 

armazenados na plataforma youtube. 

                                                                 
89

 http://www.spv.de/eng/steamhammer/default.html 
90

 http://www.aestheti.com/  
91

 Respectivamente ex-vocalistas de Rainbow e Black Sabbath, e Mercyful Fate.  
92

 Personagens adolescentes e caricatos headbangers da série de animação homônima e produzida 

pela MTV americana, que passam o dia assistindo a video-clipes de heavy metal, “bangeando” ou 

criticando com muitas gírias e palavrões as bandas e seus vídeos.  
93

 Disponível em <http://www.youtube.com/riffking>; acessado em 28 de abril de 2009.  
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 É possível inferir que Live to Rock foi contemplada por um modelo de 

distribuição majoritariamente restrito ao interior do gênero, mas que por este 

consegue movimentar-se consideravelmente, devido a estratégias de promoção não 

baseadas nos processos tradicionais do mainstream musical. Dessa forma, o Saxon 

realiza um tipo de manutenção de sua autenticidade através de uma relativa 

autonomia, preocupada sim em fazer circular tanto banda, álbum e canção de 

trabalho, mas sem para isso abrir mão de aspectos formais comuns no interior do 

gênero 

 

3.2.3. Os álbuns, seus aspectos plásticos e temáticos, e sua representatividade 

na discografia da banda 

 

3.2.3.1. Strong Arm of the Law (1980) 

 

 A expressão Heavy Metal Thunder, ou trovão de metal pesado, foi utilizada 

pela primeira vez na história do rock pelos americanos do Steppenwolf, banda 

liderada pelo ególatra John Kay. Se na música Born to be Wild a expressão ganhou 

circulação, e, despretenciosamente prenunciou, ainda em 1968, o início de um gênero 

mais pesado e barulhento do que o rock até então praticado, quando o Saxon utilizou 

a mesma expressão para nomear a primeira música do álbum Strong Arm of the Law, 

o heavy metal já era assim denominado e reconhecido como um emergente gênero 

musical. O logotipo da banda aparece centralizado na parte superior da capa, 

ocupando uma porção significativa desta. Possui fundo na cor preta e é contornado 

grosseiramente na cor vermelha. O formato da letra “S” do nome faz referência a um 

machado viking, enquanto as outras letras apenas seguem um padrão básico em suas 

serifas.  

Não existe um padrão verificável no gênero que oriente a proporção e 

localização dos logotipos e nomes dos álbuns nas capas dos produtos musicais. Mas  

é interessante notar como a grafia do nome Saxon se manteve inalterada durante os 

anos, só acompanhando efetivamente o desenvolvimento musical da banda a partir 

de trabalhos mais recentes. A capa do álbum Destiny (1988) esboçou uma pequena 

alteração: nela o logotipo da banda aparece na tonalidade prateada, grafado com uma 

fonte limpa, uniforme, com serifas leves e sem a letra “S” em forma de machado, que 

por sua vez aparece centralizada e estilizada na arte da capa.  
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Figura 4 – Capa de Strong Arm of the Law 

 

 Mas a mudança parou por aí, e o álbum Rock 'N' Roll Gypsies (1989) já 

conta com o retorno da tradicional grafia do nome da banda. Provavelmente, manter 

inalterados os aspectos rudimentares e toscos da marca seja uma das formas de a 

banda estrategicamente ancorar-se ao gênero na sua forma mais crua e autêntica. Isso 

condiz com a aparente preocupação do grupo em não experimentar muitos elementos 

externos ao metal durante sua trajetória. Por mais que mudanças sejam perceptíveis, 

principalmente na produção musical, podemos considerar que isso faz parte de uma 

estratégia de manutenção da autenticidade.  

 

3.2.3.2.          Into the Labyrinth (2009) 

 

 Into the Labyrinth é o album que marca o 31° aniversário do Saxon. Fato 

que faz do grupo o mais longevo do NWOBHM, juntamente com o Iron Maiden.  

Esse álbum vem para marcar o final da incoerência musical que rondou o grupo em 

meados da década de 1990, em um movimento iniciado pelo pesado título Killing 

Ground (2001), e legitimado em Into the Labyrinth pelo fato de ser o título que 

efetivamente conseguiu mesclar o peso e a manutenção de alguns elementos do 

NWOBHM. 
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 Na arte da capa, mais uma vez o logotipo segue sua tipografia e disposição 

tradicionais, desta vez trabalhado digitalmente de forma a obter texturas, iluminação 

e profundidade reproduzidos com maior definição se comparado aos títulos mais 

antigos, como na rudimentar capa de Strong Arm of the Law. Na arte também é 

possível verificar como as inovações tecnológicas na área de criação de imagens é 

apropriada por bandas do gênero. Essa arte, composta pela colagem de elementos 

feitos à mão, posteriormente manipulados e complementados digitalmente (inclusive 

com o título do álbum destacado sobre um pergaminho), reitera o caráter mítico, 

épico e sombrio das temáticas do gênero, ao representar caveiras, dragões, espadas e 

machados em volta de um labirinto sem resolução que parece proteger o olho 

localizado em seu centro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 – Capa de Into the Labyrinth  

 

 A narrativa épica materializada pela organização desses elementos já indica, 

como veremos replicado nas análises, o fato de o Saxon ser uma banda de heavy 

metal que, mesmo possuindo origens no NWOBHM, acabou direcionando sua 

trajetória na direção de uma sonoridade que mais responde amplamente aos cânones 

do gênero do que na de outra mais próxima dos elementos urbanos de feições punk 
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de seus primeiros álbuns (exatamente os responsáveis por integrar o Saxon à 

“listagem” das bandas de NWOBHM).  Logo, sua autenticidade frente ao gênero 

acaba sendo reforçada pelo fato de ser um grupo que exalta as convenções metálicas 

ao extremo, ao mesmo tempo em que consegue reivindicar parte de suas origens 

NWOBHM, mesmo que isso resulte em um não desenvolvimento de elementos 

estilísticos muito bem definidos, como verificado nas análises do Iron Maiden.   

 

3.2.4. Performances sonoras  

 

3.2.4.1.  Heavy Metal Thunder – 4’21’’ – Saxon – 1980 – Strong Arm of the Law  

(Biff Byford) 

 

Biff Byford – Vocais 
Graham Oliver – Guitarra 

Paul Quinn – Guitarra 
Steve Dawson – Baixo 
Pete Gill – Bateria 

 

 Heavy Metal Thunder possui quatro minutos e vinte e um segundos de 

duração, e se desenvolve sobre uma estrutura de compasso 4/4, que é recorrente no 

gênero. A faixa transmite a impressão de pretender tensionar os padrões canônicos da 

canção popular massiva ao conter repetições de alguns trechos em momentos não 

muito usuais, como a inserção de três refrões e duas estrofes após o solo. Nas 

canções do gênero que não desestabilizam consideravelmente os padrões da canção 

popular massiva, é comum constatar, após o solo de guitarra, a existência de apenas 

uma estrofe e um refrão, geralmente dobrado, além de eventuais variações. No 

entanto, por mais que a música apresente estrutura composta por introdução / estrofe 

/ refrão / estrofe / refrão / solo / refrão / estrofe / refrão / estrofe / refrão x2 / solo, 

esta não chega a tensionar consideravelmente os padrões da canção popular massiva: 

apenas repete alguns trechos, sem necessariamente caracterizar uma marca de 

gênero, estilo ou inovação. 

 Importante destacar que Heavy Metal Thunder é a 1ª faixa do lado A 

(lançado originalmente em vinil) – e é a música que introduz mais especificamente 

alguns elementos do gênero que são abordados nas outras letras de forma menos 

direta. No entanto, por mais que algumas temáticas recorram em outras músicas, não 
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é possível afirmar que se trata de um álbum conceitual, já que configura apenas uma 

“tradicional compilação de canções organizadas e unificadas pelo título do álbum, 

encarte e projeto gráfico” (CARDOSO FILHO, 2006; 61). 

  

Vocais 

 Durante toda Heavy Metal Thunder, Byford busca conferir aos vocais um 

certo nível de agressividade, mas sem destituí- los sua característica melódica. Para 

conseguir isso, o frontman da banda desenvolve uma métrica na qual as primeiras 

palavras das orações são cantadas praticamente sem intervalos, por serem inseridas 

em grande quantidade em cada compasso. Durante esses trechos Byford não altera 

muito a tonalidade de sua voz, mas prolonga a duração das palavras no final de cada 

frase. E é nesse momento que ele realiza desenhos melódicos mais definidos, na 

medida em que aumenta a distância das notas utilizadas, soltando a voz da base 

rítmica formada pelos instrumentos e preparando a entrada do próximo trecho. Com 

isso, ao manter a linha melódica de sua voz em ritmo uniforme ao dos instrumentos, 

o vocalista aumenta a densidade da música, conferindo-a mais peso e agressividade. 

Ao mesmo tempo, busca valorizar alguns intervalos entre compassos, aumentando a 

linha melódica através de uma maior sustentação das vogais.  

 Por mais que vocalistas expoentes do gênero, como o próprio Bruce 

Dickinson, tendam a desprender na maior parte do tempo suas linhas vocais do ritmo 

imposto pelos instrumentos, é comum no heavy metal encontrarmos vocalistas que 

buscam seguir esse ritmo94. Característica muito utilizada futuramente nos 

subgêneros que buscaram uma maior supervalorização dos elementos musicais do 

gênero, como o Death Metal, o Crossover e o Black Metal.  

 A faixa-título, Strong Arm of the Law, fala de um tipo de coerção exercida 

pela polícia sobre grupos com determinado tipo de comportamento. Denuncia um 

preconceito da “esfera legal” contra aqueles que se vestem de determinada maneira, 

frequentam alguns bares e possuem comportamentos mais ou menos relacionados ao 

consumo musical. Mesmo sem definir de qual tribo se originam estes 

comportamentos, é possível inferir, pela característica de relato da música, que a 

                                                                 
94

 Fato em grande parte oriundo de uma poética de composição característica no gênero: é comum o 

vocal ser inserido na canção após uma pré-estruturação dos riffs, o que pode levar o vocalista mais a 

seguir o ritmo ali apresentado do que criar linhas melódicas com estruturas rítmicas distintas. 

Movimento que tensiona a centralidade da voz no gênero, elevando o riff como um de seus elementos 

mais característicos. 
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experiência tenha sido baseada no preconceito exercido por autoridades e indivíduos 

londrinos não conhecedores dos códigos do heavy metal na época do lançamento do 

álbum.  

 Podemos inferir então que a faixa aqui analisada complementa o sentido da 

faixa-título ao realizar uma auto-referenciação do gênero, na medida em que 

descreve os comportamentos, performances e atitudes referidos em Strong Arm of the 

Law, além de apresentar algumas temáticas metálicas, mesmo que restringindo-se 

àquelas mais características do espólio do rock. 

 A letra de Heavy Metal Thunder é um exemplo de como o gênero possui 

características auto-referenciativas. Não se trata de uma narrativa relacionada a temas 

míticos ou históricos: todo o seu desenrolar é sobre o próprio metal, direcionado ao 

ouvinte, e convida-o a reconhecer-se como um headbanger, através de orientações 

propostas pela letra que delimitam as convenções (ou condições) às quais este deve 

se enquadrar para experienciar o gênero. A seguir, a íntegra da letra de Heavy Metal 

Thunder: 

 

If you're taking a flight  
At the speed of light  

If you're shaking your heads to the band 
If you're there in your hordes 

But you're not on the force 
We're taking this place to the ground 

 

In the heat of the night 
When you're fists are alight 

Forged on anvils of steel 
If your body's on fire 

About to expire 

We go through the threshold of pain 
 

Pull your head back 
Hold your hands high 

Shake your body 

If it's too loud 
And your brain hurts 

Fill your heads with Heavy Metal Thunder 
 

On the wings of an eagle 

You're hoping to fly 
Holding your hands to the sky 

On a blue sea of denim 
Checkin' the band 
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Your banners and scarves held on high 
 

If your backs are embroidered 

Come down to the front 
Don't sit there and do as they say 

We're an army of thousands 
Surrounded by lights 

Nobody stands in our way 

  

 No trecho If you're taking a flight / At the speed of light / If you're shaking 

your heads to the band já é possível perceber a materialização da codificação 

primitiva do gênero: o If (se) sempre aparece como uma condição à qual o ouvinte 

deve preencher. “SE você está tomando um vôo / à velocidade da luz / SE vocês 

estão balançando suas cabeças para a banda” e “SE vocês estão em suas hordas” 

configuram as condições para que o headbanger possa então, juntamente com a 

banda e a comunidade do gênero, “jogar este lugar no chão” (We're taking this place 

to the ground). 

 Se esse trecho faz referência ao evento musical, realizado em um espaço que 

deve ser “jogado ao chão” através da sintonia entre banda, ouvintes e potência 

sonora, é o refrão que contém as maiores orientações sobre o comportamento do 

headbanger no momento do show : Pull your head back / Hold your hands high / 

Shake your body / If it's too loud / And your brain hurts / Fill your heads with Heavy 

Metal Thunder. “Jogar a cabeça para trás” faz referência ao ato de “bangear95”, que 

vem do termo em inglês headbanging, uma prática de performance tão característica 

do gênero que se tornou o principal termo utilizado entre os sujeitos do heavy metal 

para se auto-referirem: os headbangers, ou batedores de cabeça. “Manter as mãos 

para o alto” faz referência principalmente ao “gesto característico da audiência nos 

shows e cumprimento dos apreciadores, o chamado „símbolo do diabo‟, „mão metal‟ 

ou malocchio” (LEITE LOPES, 2006; 27). Gesto geralmente realizado nas 

apresentações ao vivo enquanto o fã “bate cabeça” e “balança o seu corpo”, como 

orienta a letra. 

 Ao questionar o ouvinte se o “volume está muito alto”, a letra sugere o nível 

de volume necessário para se apreciar a música no gênero, seja nas apresentações ao 

vivo ou mesmo entre bangers que costumam se encontrar em audiências de álbuns 

clássicos ou lançamentos de suas bandas preferidas. E se “seu cérebro começar a 

                                                                 
95

 “Dança característica do Heavy Metal que consiste em movimentar a parte superior do tronco e 

balançar a cabeça” (CARDOSO FILHO, 2006; 109).  
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doer”, isso não é motivo para deixar de escutar, ou mesmo abaixar o volume: 

“preencha sua cabeça com o trovão do metal pesado”, sugere a letra.  

 Seja para gerar distinção com outros gêneros e subgêneros, ou mesmo 

enaltecer os elementos metálicos, essa auto-referenciação colabora com a 

delimitação de uma cultura de gênero associada ao consumo musical, na medida em 

que dita comportamentos, orienta a interação performática entre público, música e 

banda, e sugere que heavy metal é música para ser escutada em alto e bom som.  

 

Instrumentos, timbragens e arranjos 

 A instrumentação de Heavy Metal Thunder é composta por duas guitarras, 

baixo, bateria e voz, a formação mais característica do gênero. Os primeiros 32‟‟ de 

música são preenchidos apenas pelo sampler de uma tempestade96, de sonoridade 

levemente abafada, ao fundo, como se quem escuta estivesse em um ambiente 

fechado. Eventualmente escuta-se o som de um trovão, de volume mais alto e claro 

que o da tempestade. Mas seja ainda pelos na época não tão desenvolvidos recursos 

de gravação, ou mesmo por falta de cuidado no momento de produção musical, o 

sampler inicial desperta mais a sensação provocada por uma tempestade do que 

efetivamente de um “trovão de metal pesado” que o título sugere. Tanto é que a 

regravação da canção no álbum homônimo de 2002 apresenta o sampler refeito, 

desta vez mais curto, com trovões mais reais e próximos do ouvinte, o que provoca 

uma sensação mais acurada de se estar no centro da tempestade, e não em um 

ambiente fechado que abafa o som da chuva que supostamente cai do lado de fora, 

como no sampler original. 

 Aos 33‟‟ nota-se um ruído mais agudo e breve que os eventuais anteriores, 

que parece também simular o som de um raio, além de anunciar o riff de entrada das 

guitarras. Esse riff é bem simples, e se mantém em apenas um acorde power-chord, 

tendo suas únicas variações no elemento rítmico, formando a tradicional “cavalgada” 

praticada no gênero. 

 A introdução, dividida em quatro compassos, é preenchida sequencialmente 

desta forma: no primeiro compasso uma guitarra executa o riff; no segundo existe 

                                                                 
96

 Bom lembrar que dez anos antes, em 1970, o grupo inglês Black Sabbath lançava seu 1° álbum, 

homônimo, que também iniciava com um sampler muito parecido com o utilizado em heavy metal 

thunder. Acontece na música Black Sabbath, que já apresentava na época elementos que viriam a 

integrar o heavy metal alguns anos depois, como os temas obscuros propostos nas letras e na 

melancolia que se funde com a d istorção da guitarra.  
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uma sobreposição de outra guitarra, realizando o mesmo riff; movimento que 

também se repete no terceiro compasso, através da adição de uma linha extra de 

guitarras. Apenas no quarto compasso entra a bateria, que o preenche integralmente 

com a execução de uma virada, seguida pela marcação do baixo. Esse compasso se 

vale de uma estratégia comum no gênero, que busca apresentar sequencialmente os 

elementos musicais para assim já criar expectativas (que geralmente não são 

desapontadas nesta codificação do heavy metal) no ouvinte sobre o tipo de 

andamento que está por vir. Aos 44‟‟ Biff Byford profere um grito ininteligível e 

breve, com o objetivo de chamar a atenção para a mudança de andamento que se 

inicia. 

 A partir daí a música já conta com guitarras e baixo executando o mesmo 

riff. Tão simples quanto o primeiro, a maior diferença deste para o anterior é a 

inserção de um novo acorde, e também uma pequena variação rítmica, que estende o 

segundo riff para o dobro da duração do primeiro, conferindo mais velocidade e um 

pouco menos de peso à música. O baixo segue a bateria, mas sem deixar de reiterar o 

riff executado pelas guitarras, realizando no final de cada execução deste uma 

pequena variação melódica. Já a bateria mantém um andamento veloz, utilizando 

basicamente o bumbo simples, que se alterna com batidas na caixa. 

 Até os 51‟‟ essa sessão rítmica se mantém sem a voz. Não existe uma 

preparação específica para sua entrada (52‟‟); os outros instrumentos mantêm tanto a 

estrutura quanto a intensidade do trecho anterior, forçando um maior investimento de 

vigor e força na voz. No entanto, esta praticamente chega a se fundir aos outros 

instrumentos, seja pela proximidade rítmica ou pela equivalência dos volumes de 

todas as fontes sonoras. A pouca variação de frequência sonora das guitarras, que se 

mantém em uma região de ondas médias, também colabora para abafar o timbre 

rouco e de média frequência de Byford. Com isso, a voz deixa de desempenhar 

integralmente seu papel central na canção, o que é verificado em subgêneros mais 

pesados e extremos (que valorizam a qualidade rítmica da voz em detrimento à 

melódica), como o Death Metal, mas não tanto no NWOBHM.  

 Sem apresentações, aos 1‟09‟‟ aparece o refrão da música. Agora o riff 

conta com a inserção de mais uma nota ao final, mas novamente não apresenta 

mudanças significativas, assim como os demais instrumentos, já permitindo perceber 

a falta de variações na dinâmica do andamento musical, destituindo-a em parte sua 

cadência. É a voz o elemento que passa a apresentar mudanças em seu andamento: 
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por mais que ainda siga em alguns momentos as guitarras, a voz passa a ampliar seus 

intervalos melódicos, reduzindo também a quantidade de palavras em cada verso. 

Isso torna a melodia mais cadenciada, aumentando sua capacidade de assimilação 

por parte dos ouvintes (elemento fundamental de um refrão), que no refrão de Heavy 

Metal Thunder são convidados também pela letra a performatizar as convenções do 

gênero como se estivessem em um show de heavy metal. 

 Aos 1‟17‟‟ o segundo riff da música retorna, mas desta vez já com a voz, 

que por três vezes repete Heavy Metal Thunder em gritos mais agudos e limpos que 

os anteriores, configurando uma extensão do refrão. Aos 1‟26‟‟ a primeira estrofe 

retorna, apresentando mudanças apenas na letra, mas que não chegam a alterar a 

estrutura melódica dos vocais. É após a 2ª aparição do refrão (1‟44‟‟) que a música 

adquire uma nova variação instrumental: um novo trecho surge como uma pequena 

preparação para o solo, que vai dos 2‟07‟‟ e dura quase trinta segundos (2‟34‟‟). 

Tempo demais para um solo no formato canção, mas comum neste nível de 

codificação do gênero, sendo um dos principais elementos no heavy metal 

NWOBHM que chegam a relativamente tensionar o formato canção. 

 O solo também é um dos principais elementos que diferenciam o 

NWOBHM do rock mais pesado, praticado anteriormente por bandas como Deep 

Purple e The Who. No heavy metal, esse artifício musical passa a se destituir das 

características que possibilitariam reconhecê- lo como um solo de blues ou de 

rock’n’roll – as escalas pentatônicas vão gradativamente sendo substituídas por 

melódicas e outras utilizadas pela chamada música erudita; entram cada vez mais em 

cena os chamados licks97, se tornando recorrentes nos solos do gênero. São mudanças 

que já passam a ser apropriadas pelo heavy metal em Heavy Metal Thunder. 

 A partir daí a canção passa a repetir trechos anteriores, seguindo a estrutura 

cancional descrita no início da análise. Percebemos em Heavy Metal Thunder uma 

relação quase de equivalência entre os volumes das diferentes fontes sonoras. 

Guitarras, bateria e vocal concentram suas execuções em curtas regiões frequenciais 

ou melódicas. Apenas no solo a guitarra explora regiões mais agudas, enquanto a voz 

o faz nos gritos que se repetem ao final de cada refrão. E, com exceção do baixo, 

todos parecem disputar uma curta faixa de média frequência. 

                                                                 
97

 O lick  é um tipo de riff, porém geralmente mais agudo. Um t ipo de tema musical que se repete, ou 

fragmento de um solo de guitarra. Recorrente nos solos do gênero quando a canção busca demarcar o 

aparecimento dos compassos destinados à improvisação e daqueles que possuem temas defin idos 

(licks).  
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 Se por um lado essa concentração aumenta a densidade da música, sendo 

um dos elementos sonoros que interferem no peso, por sua vez característica 

fundamental no gênero, por outro ela diminui a possibilidade de se cadenciar o 

andamento da faixa. É o caso de Heavy Metal Thunder, que não apresenta oscilações 

em seu andamento: da entrada dos instrumentos até seu final a música mantém o 

mesmo ritmo, veloz e vigoroso, chegando a se tornar cansativa nos momentos finais 

(os mesmos nos quais alguns trechos chegam a tensionar o formato canção pela sua 

excessiva repetição após a metade da música).  

 Por mais que o ritmo enérgico, veloz e vigoroso seja um dos principais 

elementos de reconhecimento do gênero, é comum percebermos em outras 

composições estratégias musicais capazes de enriquecer a dinâmica da canção sem 

destituí- la desse elemento rítmico característico. Para isso são utilizados recursos 

como a pausa dos instrumentos enquanto apenas um “sola”; a alternância de trechos 

velozes e outros cadenciados, mais propícios ao headbanging; a utilização de 

guitarras limpas em momentos mais lentos, etc. Elementos não presentes em Heavy 

Metal Thunder, que dessa forma tem sua expressividade musical majoritariamente 

enquadrada no que chamamos de codificação primitiva do gênero, reivindicando sua 

extrema filiação a essa codificação em detrimento a um claro desenvolvimento 

estilístico ou tentativas de inovação. 

 

3.2.4.2.  Live to Rock – 5’30’’ – Saxon – 2009 – Into the Labyrinth 

(Peter Byford – Doug Scarratt – Paul Quinn – Timothy Carter – Nigel Glockler) 

 
Biff Byford – Vocais, Vocais (background), Produção Executiva, Concepção da arte 
da capa 

Nibbs Carter – Baixo  
Nigel Glockler – Bateria 

Paul Quinn – Guitarra   
Doug Scarratt – Guitarra 
 

Hacky Hackmann – Vocais (background)  
Toby Jepson – Vocais (background) 

Matthias Ulmer – teclado 
 

 Live to Rock possui cinco minutos e trinta segundos de duração, e se 

desenvolve sobre uma estrutura de compasso 4/4, que é recorrente no gênero. A faixa 

apresenta uma estruturação bem definida, com repetições de estrofes e refrões 
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exatamente no momento esperado. A estrutura é tão familiar que, mesmo sendo uma 

canção relativamente longa, em nenhum momento mostra sinais de que já deveria ter 

acabado. Sua estrutura é composta de introdução / riff inicial / estrofe / refrão / 

estrofe / refrão / ponte / solo / estrofe / refrão / ponte / refrão. Observando essa 

estrutura, e a forma como a letra nela se materializa, podemos afirmar que Live to 

Rock não chega a tensionar os padrões canônicos da canção popular massiva.  

 No entanto, é curioso notar a presença de um elemento que, por sua 

recorrência, pode chegar a caracterizar uma marca poética de estilo: a existência de 

mais de um refrão após o solo, inserido entre repetições da estrofe e/ou ponte. Em 

Heavy Metal Thunder essa forma de estruturação ainda não teria, isoladamente, a 

capacidade de caracterizar uma marca de estilo. Mas sua recorrência em uma 

composição lançada vinte e nove anos após a primeira, em um álbum que mesmo 

antes de seu lançamento já era comentado como um resgate ao NWOBHM (não que 

o Saxon necessite resgatar a essência do NWOBHM) já torna possível 

reconhecermos a existência de uma marca de estilo, mas que não necessariamente 

configure em inovação.  

 

Vocais 

 Nos vinte e nove anos que separam Heavy Metal Thunder de Live to Rock, é 

possível observar mudanças significativas na forma de cantar e no timbre de Biff 

Byford. Com relação ao timbre, este se mostra claramente como pertencente a uma 

voz que já não é mais a de um jovem cantor de heavy metal. No entanto, mesmo com 

seus cinquenta e oito anos de idade, a voz de Biff ainda se mostra inteira, vigorosa e 

saudável, com um timbre claro mas que conserva o drive vocal característico das 

composições do Saxon, também comum entre vocalistas de hard-rock e do heavy-

thrash alemão. Já com relação à forma de cantar, a faixa mostra que o tempo também 

foi bom para o amadurecimento da voz do frontman, que consegue manter a 

agressividade dos trabalhos seminais do Saxon, mas agora dotada de uma dicção 

mais clara e inteligível, mais melodiosa do que rítmica. 

 Essas características atuais da voz de Biff remetem mais a um hard-rock de 

feições heavy, que ainda dialoga com expressões do NWOBHM, do que 

efetivamente ao heavy metal primitivo verificado em Heavy Metal Thunder. Não por 

acaso, o próprio título da faixa, “viver para o rock”, já anuncia ao ouvinte quais 
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convenções de gênero são materializadas na canção e na letra. A seguir, a íntegra da 

letra de Live to Rock, da forma como é estruturada na faixa: 

 

Ooh,You gotta live to rock 

 
When I was a boy I didn't know what I should do 

They said get an education you got to forget about the blues  
But I was hooked on rock and roll I got a demon in my soul 

I gotta wanting the say I gotta, gotta break away 

 
Live to rock 

Never stop 
You gotta live to rock 

Blow your top 

 
I could have been a soldier I could have been a lawyer 

I could have been a teacher what about a preacher 
But I got news for you I just dig these rhythm and blues 

I was waiting for the day when I could when I could break away 

 
Live to rock 
Never stop 

Live to rock 
Now blow your top 

 
I could have been a lawyer 
I could have been a teacher 

what about a preacher 
 

Just follow the rules that's what they said to me 
You got to get an education you got to forget about the blues  
But I was hooked on rock and roll I got a demon in my soul 

I got one thing to say you got to let the music play 
 

Live to rock 
Never stop 

Live to rock 

Blow your top 
 

Live to rock 
Never stop 

You gotta live to rock 

Now blow your top 
 

You gotta live to rock 
You gotta never, never, never, never stop 

Live to rock 

You gotta blow your top 
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Live to rock 
Never stop 

You gotta live to rock 

Blow your top 
 

Live to rock 
Never stop 

You gotta live to rock 

Gotta never, never, never, never stop 
You gotta live to rock 

 

 Mais uma vez é verificada a exaltação do fazer e viver musical nas canções 

do Saxon. Enquanto Heavy Metal Thunder materializa algumas convenções do heavy 

metal e do NWOBHM, Live to Rock traz para o interior de um álbum de metal 

algumas convenções (de forma mais discreta do que na faixa anterior) da expressão 

musical mais importante para a constituição do gênero metálico. A própria 

característica de auto-referenciação que possui o heavy metal também lhe foi 

transmitida em meio às suas diversas apropriações do rock . 

 Biff inicia os versos com um timbre grave (para sua própria voz), de dicção 

mais passionalizada, na medida em que aumenta o espaçamento entre os versos 

através da variação melódica imposta sobre as palavras. Isso gera um vocal mais 

cantado, que valoriza os aspectos melódicos em detrimento aos rítmicos, mais uma 

vez aproximando a canção de um rock de feições heavy do que do heavy metal 

especificamente. É através desse vocal que Biff busca materializar na canção um 

“ser” rock, que “vive para o rock”, como mostram os versos a seguir: When I was a 

boy I didn't know what I should do / They said get an education you got to forget 

about the blues. 

 Neste trecho, o narrador/personagem conta como “eles” (instituições sociais 

conservadoras) tentavam convencê- lo a estudar e “esquecer o blues98”, reiterando, 

como verificado também em Heavy Metal Thunder, a existência do preconceito 

sofrido por alguns gêneros da música popular massiva. E mais uma vez verifica-se 

que a intenção em se falar desse tipo de preconceito é exatamente a necessidade de 

enfrentá- lo, subvertê- lo através da própria filiação ao gênero combatido, reiterando 

uma das principais características referentes à autenticidade do rock, de que este deve 

estar sempre sob algum tipo de ameaça.  

                                                                 
98

 Gênero musical com origens na música negra tradicional, principalmente norte-americana do início 

do século XX, que exerceu in fluência em diversos gêneros da música popular massiva, inclusive sobre 

o rock  em suas diversas feições. 
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 Nos versos seguintes o vocal ganha intensidade, através do timbre mais 

agudo e visceral, que incorpora exatamente a rebeldia frente ao preconceito, à 

ameaça, estabilizando o eixo LETRA x MELODIA através da materialização do 

sentimento de resistência, como mostram os versos a seguir: But I was hooked on 

rock and roll I got a demon in my soul / I gotta wanting the say I gotta, gotta break 

away. Neste caso, o enfrentamento é materializado nos versos seguintes, nos quais o 

personagem narra como possui um “demônio em sua alma” que o torna 

“enganchado” ao rock’and’roll.  

 Aos 1‟30‟‟ aparece o primeiro refrão, no qual outras vozes somam-se à de 

Byford, formando um coro que em muito lembra os utilizados nos refrões de bandas 

de rock anteriores ao próprio Saxon, como os australianos do AC/DC (e seu famoso 

refrão de Highway to Hell). Esse coro no refrão de Live to Rock reitera o diálogo 

musical com o rock proposto na letra, ao mesmo tempo em que convoca o ouvinte 

para cantar junto, para mesclar sua voz ao coro formado pelas vozes de Byford e dos 

backing vocals (vocais de fundo, background). O tom de um refrão clássico do rock 

mais uma vez reitera a filiação da faixa à canção popular massiva, materializando 

convenções do principal gênero a influenciar o heavy metal, ao mesmo tempo em 

que se afirma como um rock produzido no interior de um álbum de metal, já que o 

vigor característico deste gênero ainda se faz presenta na voz de Byford.  

 Na sequência a estrofe novamente se apresenta. A linha melódica se 

mantém, com mudanças apenas na letra, dando continuidade à estruturação 

convencional da canção popular massiva, na medida em que Byford narra 

progressivamente as temáticas líricas entre as estrofes, mas sempre retorna ao refrão 

sem apresentar variações. Mais uma vez os versos buscam afirmar que o “viver para 

o rock” pressupõe um estilo de vida fora do comum, do ordinário: I could have been 

a soldier I could have been a lawyer / I could have been a teacher / what about a 

preacher. O personagem narra que poderia ser um soldado, um advogado, professor 

ou pastor, mas mais uma vez sua condição de um ser inseparável do rock o obriga a 

fazer escolhas. 

 Escolhas que, na letra, são baseadas entre o seguir ou não as “regras” 

socialmente instituídas, que colocam sob ameaça o viver para o rock, como mostram 

os versos Just follow the rules that's what they said to me / You got to get an 

education you got to forget about the blues / But I was hooked on rock and roll I got 

a demon in my soul / I got one thing to say you got to let the music play. 
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Instrumentos, timbragens e arranjos 

 O início de Live to Rock apresenta um arranjo de teclado que, através de 

ataques rítmicos intermitentes e de timbres relativamente eletrônicos, cria uma 

ambiência urbana que remete ao hard-rock / lite-metal dos anos 1980. Nesse sentido, 

a melodia simples e praticamente sem variações busca mais preparar o pano de fundo 

para as apresentações dos instrumentos do que efetivamente figurar como arranjo de 

destaque. Os teclados não são comuns entre bandas de heavy metal próximas do 

NWOBHM ou que compartilham mais intimamente da codificação primitiva do 

gênero. Na verdade, esse instrumento passou a ser integrado entre composições do 

gênero principalmente através dos subgêneros que possuem em sua rotulação os 

termos “melódico” ou “sinfônico”, como o melodic heavy metal e o symphonic black 

metal. 

 Com isso, ao assumir os teclados como criadores de uma ambientação 

através de timbres eletrônicos, o Saxon busca inserir a faixa mais em uma sonoridade 

hard-rock com influências do blues-rock do que em uma que remeta ao rock‟n’roll 

clássico ou às bandas da codificação derivada do heavy metal, que já utilizam os 

teclados efetivamente como um instrumento integrante das composições, chegando a 

ter importância solo equivalente à das guitarras.  

 Durante os vinte segundos iniciais da faixa a base dos teclados predomina, 

sendo possível escutar harmônicos de guitarra ao fundo.  Harmônicos que já 

prenunciam o arranjo da guitarra que se apresenta aos 21‟‟, que, com sua distorção 

suja mas definida, é composto de fragmentos do riff que será apresentado 

posteriormente. Por mais alguns segundos o diálogo entre esse arranjo e a base dos 

teclados é mantido, até que aos 45‟‟ o riff anunciado se apresenta integralmente, já 

acompanhado do baixo, que faz a marcação cadenciada juntamente com a bateria. 

 Ao primeiro minuto os teclados se retiram, o riff das guitarras apresenta uma 

leve alteração, se mantém executando a mesma base harmônica, mas desta vez com a 

presença de cortes secos entre seus ataques. O baixo mantém uma linha melódica 

constante, se fazendo ouvir entre os cortes da guitarra, sempre acompanhando o 

andamento da bateria. Isso faz parte da preparação para a entrada dos vocais, 

possuidores de destaque em meio aos outros instrumentos, na medida em que 

executam linhas melodiosas que buscam desvencilhar-se da base rítmica. Durante 
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toda sessão rítmica os acordes das guitarras remetem a estruturas de um blues-rock, 

mas sempre com o peso e distorção característicos do heavy metal. Heavy metal que 

é também representado pela forma como Byford alterna seus vocais entre o canto e o 

grito. 

 Uma pequena pausa puxada por uma batida na caixa da bateria anuncia o 

refrão, composto exatamente pela base do riff inicial, ficando a diferença por conta 

dos vocais. O fato de as guitarras nesse momento deixarem as notas soarem através 

de acordes atacados de forma aberta favorece a participação do ouvinte no refrão, 

reiterando o convite já feito pelo coro referente ao cantar junto.  

 Aos 1‟46‟‟ a estrofe se repete, apresentando alterações apenas na letra, 

enquanto os instrumentos repetem a sessão rítmica da estrofe anterior. As guitarras 

seguem marcadas, realizando acordes breves e pontuais, e que são sustentados por 

mais tempo apenas no último compasso dessa sessão rítmica, como forma de 

anunciar o refrão. Refrão esse que tem sua segunda aparição aos 2‟15‟‟ da faixa, 

seguido da ponte (2‟31‟‟) para o solo das guitarras. Essa ponte consiste em variações 

do riff inicial, contando também com os mesmos arranjos de teclados presentes em 

sua primeira aparição. A diferença desta vez é a presença de marcação cadenciada da 

bateria, sobre a qual Bifford repete os versos I could have been a lawyer / I could 

have been a teacher / what about a preacher. O final desses versos Biff canta de 

forma gritada, que, juntamente com uma virada crescente feita pela bateria, vem 

anunciar o início do solo. 

 Em seus trinta segundos de duração (2‟54‟‟ – 3‟24‟‟) o solo desenvolve 

ágeis variações melódicas sobre a escala da canção. Mesmo ágil e veloz, sua forma 

remete mais ao hard-rock (em algumas passagens lembrando os solos de Eddie Van 

Halen, guitarrista do Van Halen conhecido por sua técnica apurada e solos clássicos)  

do que aos solos longos, ainda mais velozes e repletos de arpeggios característicos 

do heavy metal. No entanto, ainda é mais rápido e soa mais limpo do que os solos do 

rock clássico, mais uma vez reiterando o fato de que Live to Rock é uma composição 

feita para soar rock, mas composta por uma banda assumidamente heavy. Nesse 

sentido, a função de Live to Rock é mais a de prestar homenagem a este gênero do 

que uma exaltação auto-referenciativa das convenções do gênero, como fez o Saxon 

em Heavy Metal Thunder. 

 Após o solo, a estrofe retorna reduzida pela metade, anunciando ao ouvinte 

a aproximação de mais um refrão, assim como do encerramento da faixa. E é após 
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esse refrão que uma característica estilística referente à composição do Saxon se 

apresenta, como verificado também em Heavy Metal Thunder. Aos 4‟24‟‟ tem início 

uma nova sessão rítmica, baseada mais uma vez na introdução da canção e na 

apresentação do primeiro riff. Desta vez são verificadas variações do vocal sobre a 

letra do próprio refrão, que aos 4‟41‟‟ retorna, agora anunciando mais claramente o 

final da canção através de leves alterações na dicção de Biff, ao solo de guitarra que 

não mais se restringe a apenas compor a base harmônica para os vocais, 

constituindo-se assim também como parte do coro, e ao próprio andamento, que 

desacelera juntamente com os instrumentos, culminando no encerramento de Live to 

Rock e caracterizando-o como um final clássico de canções nesse gênero.  

  

3.2.5.   Rotulação do grupo e faixas no Last.FM 

 

Após analisarmos os elementos da codificação primitiva à qual pertencem 

grupo, álbuns e canções, nosso próximo passo é compará- los com alguns indicadores 

ligados ao consumo musical disponíveis na plataforma virtual de conteúdo 

colaborativo Last.FM. A página do Saxon no Last.FM99 apresenta atualmente 

2.602.443 rastreamentos (scrobblings) dos arquivos de áudio da banda executados 

por usuários cadastrados. Um número que pode ser considerado baixo, inferior ao 

esperado antes de nossa consulta, devido à representatividade da banda no interior do 

gênero, a quantidade de títulos lançados, o fato de se manter na ativa, entre outros 

fatores. 

O número de execuções por usuário também se mostra bem inferior ao 

esperado. O total destas, dividido pelo número de ouvintes da banda no Last.FM, 

mostra que a média não passa de 15 audições por usuário. Contraditoriamente, 

existem alguns usuários, como “toyota TRD”100 e ELXDraco101, que possuem 

respectivamente 14.156 e 670 audições da banda através do site. Por mais que 

usuários como esses sejam raros (o principal ouvinte do Iron Maiden, 

“PawellIronMaiden”102, por exemplo, possui um total de 8.460 audições deste grupo 

em seu perfil, 5.696 a menos que o principal ouvinte do Saxon), eles de uma forma 

                                                                 
99

 Disponível em <http://www.lastfm.com.br/music/Saxon>; acessado em 23 de março de 2009.  
100

 Disponível em <http://www.lastfm.com.br/user/toyotaTRD>; acessado em 23 de março de 2009.  
101

 Disponível em <http://www.lastfm.com.br/user/elxDraco>; acessado em 23 de março de 2009.  
102

 Disponível em <http://www.lastfm.com.br/user/PawelIronMaiden/charts>; acessado em 23 de 

março de 2009. 
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ou de outra materializam o tipo de relação que o público de heavy metal e fãs do 

Saxon possuem em relação à banda – por valorizar ao extremos as convenções do 

gênero, o Saxon acaba conquistando alguns seguidores apaixonados, sendo também 

uma das bandas mais representativas do gênero. No entanto, a não tão clara 

preocupação do desenvolvimento de seus elementos estilísticos não colabora com a 

formação de grupos de ouvintes médios, tornando a banda mais conhecida do que 

efetivamente seguida e idolatrada.    

Heavy Metal Thunder foi rastreada 52.044103 vezes pelo scrobbling do 

Last.FM, sendo apenas a 9ª música mais executada da banda na plataforma. É a única 

faixa do álbum Strong Arm of the Law a figurar entre as dez mais escutadas da banda 

no site. Interessante notar que, mesmo a faixa tendo uma significativa 

representatividade para a autenticidade e trajetória da banda, como visto nos tópicos 

anteriores, este mesmo sentimento não parece ser integralmente compartilhado pelos 

ouvintes. Um dos motivos pode ser a própria sonoridade mais rudimentar do álbum 

Strong Arm of the Law se comparado à conseguida pelos trabalhos posteriores 

através de produções musicais mais minuciosas.  

Já Live to Rock recebeu um total de 12.008104 scrobblings, sendo a 22ª mais 

executada da banda. Por mais que a diferença entre as duas canções seja de 40.036 

execuções, é preciso considerar que Live to Rock foi lançada há menos de quatro 

meses. Logo, ainda não teve tempo de circular e movimentar-se socialmente com a 

mesma intensidade que Heavy Metal Thunder. 

Entre os artistas considerados parecidos com o Saxon no Last.FM105 estão 

grupos bem conhecidos do público headbanger. Encabeçando a lista encontra-se o 

Accept, banda alemã de 1976 e contemporânea do Saxon, que compartilha elementos 

do NWOBHM e que durante a década de 1980 exerceu importante influência sobre o 

heavy e o thrash metal praticados em seu país. Em 2° aparece o Judas Priest, que 

também apresentou similaridade com o Iron Maiden. Em 3° vem o Tygers of Pan 

Tang, banda do respeitado guitarrista John Sykes, que posteriormente tocou em 

grupos como Thin Lizzy e Whitesnake.  

                                                                 
103

 Disponível em < http://www.lastfm.com.br/music/Saxon/_/Heavy+Metal+Thunder>; acessado em 

23 de março de 2009. 
104

 Disponível em <http://www.lastfm.com.br/music/Saxon/_/Live+to+Rock>; acessado em 23 de 

março de 2009. 
105

 Disponível em <http://www.lastfm.com.br/music/Saxon/+similar>; acessado em 23 de março de 

2009. 



150 
 

A presença do Tygers como 3ª banda mais parecida não era esperado. Isso 

tanto pela sua relativamente baixa quantidade de execuções na plataforma 

(102.028106), que é um dos fatores que exercem impacto direto sobre as comparações 

estabelecidas pelo Last.FM, quanto pela baixa representatividade da banda no 

cenário metálico atual. Um dos fatores que podem justificar essa comparação 

provavelmente reside no fato de o Tygers of Pan Tang ser uma das poucas bandas do 

NWOBHM que relativamente extrapolaram os restritos limites geográficos do 

movimento, aliado ao fato de os fãs do Saxon serem geralmente mais puristas em 

relação ao NWOBHM do que os do próprio Iron Maiden, por exemplo.  

Curioso notar que três das cinco bandas mais similares ao Saxon são alemãs, 

fato que já não permite o agrupamento de todas sob o rótulo NWOBHM, devido à 

importância que o elemento geográfico tem nessa c lassificação. Uma possível 

explicação para esse fenômeno reside no fato de a maioria das bandas de NWOBHM 

terem se mantido praticamente no anonimato, já que não extrapolaram efetivamente 

os limites geográficos ingleses. Em complemento, a maioria dessas bandas acabou 

sucumbindo ainda na década de 1980, fato que praticamente anula suas 

possibilidades de ampla circulação e movimentação social fora de seus nichos 

restritos de consumo. Aquelas que obtiveram maior reconhecimento, como o próprio 

Saxon, o Iron Maiden e o Overkill, acabaram investindo em características 

estilísticas mais próprias, não chegando a impedir o reconhecimento de alguns 

elementos do NWOBHM em suas composições, mas que ao mesmo tempo as 

aproximam de outros subgêneros e proposições musicais.  

No caso do Saxon, de meados da década de 1980 em diante, suas 

composições passaram a contar com um peso, velocidade, timbre e vigor mais 

característicos do heavy-thrash com feições rock praticado principalmente na 

Alemanha, justificando tanto a similaridade com as bandas alemãs apontada pelo 

Last.FM quanto o recebimento dos rótulos “classic rock”, “hard rock” e “rock”, 

como veremos a seguir em sua nuvem de tags. 
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 Disponível em <http://www.lastfm.com.br/music/Tygers+of+Pan+Tang>; acessado em 

27/03/2009. 
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Figura 6 - Nuvem de tags - Saxon107 

 

A página do Saxon no site Last.FM apresenta uma considerável quantidade 

de tags relacionadas ao grupo. Sessenta são as marcações, divididas em rótulos 

criados por motivações diversas, diretamente relacionadas ao heavy metal ou não. 

Existem, por exemplo, tags que apontam para rádios do próprio Last.FM nas quais 

estão selecionadas músicas do Saxon, mas que não apresentam nenhuma vinculação 

ao gênero. Caso das tags “Kricamorena”, “família santos”, “beto juara”, “born in 

51”, etc. Outras tags já foram criadas no intuito de referenciar diretamente o gênero, 

o grupo ou um de seus membros, como “british metal”, “superstar gods”, “Biff 

byford” e “paul quinn”.  Na imagem, é interessante notar que, mesmo possuindo 

sessenta rotulações em sua nuvem de tags, existe uma grande diferença entre as 

etiquetas em destaque (as mais utilizadas e as mais acessadas por ouvintes do grupo) 

e as outras que não possuem destaque algum (aquelas menos utilizadas e menos 

acessadas por ouvintes do grupo).  

Neste caso a diferença é realmente significativa: a tag “heavy metal” 

aparece bem mais destacada que as outras, seguida de perto pela “nwobhm”. Logo 

após temos “metal” e “hard rock”, seguidos timidamente pela tag “classic rock”, a 

última antes da homogeneização das classificações e, ironicamente, a que marca o 

capítulo anterior ao do Saxon na história da música. Ou seja, podemos inferir que, 

musicalmente, não parece existir tanta confusão nas classificações empreendidas por 

ouvintes e pelo algorítimo do Last.FM que realiza os cruzamentos entre as marcações 

e músicas/artistas/gêneros/rádios mais escutados. 

 Existem marcações motivadas por fatores extra-musicais, e que estão mais 

ou menos relacionadas a determinado hábito ou cultura de consumo musical, mas 
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 Disponível em <http://www.lastfm.com.br/music/Saxon/+tags>; acessado em 27/01/2009.  
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que em alguns casos não fazem referência ao gênero. Existem também as mais 

destacadas: o fato de “metal” e “hard rock” figurarem após “heavy metal” e 

“nwobhm” firma ainda mais uma coesa filiação da banda ao gênero e, 

principalmente, à ramificação que faz parte. Já a tag “metal” seria genérica demais, 

e, logo, mais utilizada em casos de dificuldade de reconhecimento. Inversamente, a 

tag “hard-rock” já delimita mais apuradamente um conjunto temático e plástico/ 

musical a ser utilizado no interior do gênero, mas acreditamos que sua aparição seja 

motivada principalmente pela tênue fronteira existente entre o NWOBHM e alguns 

subgêneros, como o Classic Rock e o Hard Rock. 

*** 
 Através das análises foi possível constatar que Heavy Metal Thunder e Live 

to Rock cumprem com a função que propõem. Ambas realizam um tipo de auto-

referenciação às manifestações expressivas da música popular massiva mais 

representativas na trajetória do Saxon. E são exitosas na materialização das 

convenções dessas manifestações em sua estruturação musical.  

 Heavy Metal Thunder busca referenciar e reverenciar o heavy metal, em 

uma tentativa de distinção realizada através de demarcações e orientações ao ouvinte 

sobre o gênero na época ainda em fase seminal. Seus aspectos plásticos rudimentares 

e toscos dialogam fortemente com elementos do NWOBHM, na medida em que 

recuperam liricamente os cenários urbanos e delinquentes dos contextos geográfico e 

temporal que circundavam e fundavam as proposições desse movimento musical.  

 Mas mais do que uma referência ao NWOBHM, Heavy Metal Thunder 

acaba por marcar o momento no qual o Saxon passou a direcionar sua poética de 

organização dos elementos sonoros e temáticos na direção tomada pelo próprio heavy 

metal, sendo deste uma referência tão representativa que nos permite constatar na 

trajetória do grupo um fenômeno que privilegia as convenções genéricas em 

detrimento ao próprio desenvolvimento estilístico ou inovador. 

 Importante ressaltar que essa observação não pretende afirmar uma 

incapacidade por parte dos músicos e canções do Saxon no que se refere ao 

desenvolvimento de um estilo próprio. Pelo contrário. Percebeu-se, através das 

análises, a inquestionabilidade de tanto o grupo quanto a faixa possuírem como 

proposta criativa majoritária a fidelidade ao gênero, de autenticamente soarem como 

produtos de heavy metal. É inquestionável também que isso pode travar o 

desenvolvimento de marcas estilísticas e obliterar possibilidades de inovação em prol 
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da manutenção da rígida codificação primitiva. No entanto, é exatamente essa 

necessidade de manutenção das convenções que tornam o Saxon uma banda 

autenticamente metálica. E a forma como Heavy Metal Thunder materializa essa 

manutenção mostra que suas estratégias de autenticidade foram bem sucedidas.  

 Live to Rock também realiza uma auto-referenciação a um gênero musical, 

no caso o rock, como seu título já anuncia. No entanto, através das análises foi 

verificado que essa referenciação mais tem a ver com uma homenagem prestada a 

esse significativo gênero que em muito influenciou o heavy metal do que 

efetivamente uma tentativa de distinção musical através da demarcação de 

convenções bem definidas, como visto em Heavy Metal Thunder. 

 Tanto a canção quanto o álbum no qual se insere, Into the Labyrinth, contam 

com uma produção musical mais apurada em relação a Heavy Metal Thunder e seu 

álbum, Strong Arm of the Law. Apuro que pode ser percebido no amadurecimento 

criativo e técnico dos músicos, apresentando assim canções mais refinadas em 

relação ao álbum anterior, mas que ainda conseguem manter o vigor característico do 

gênero e da própria banda. As inovações das tecnologias de gravação também 

possuíram um papel fundamental na forma como o álbum e faixa soam. 

Independente do peso, do ambiente denso e das guitarras distorcidas, a 

inteligibilidade dos instrumentos e vozes é bem mais precisa do que no álbum 

anterior. 

 Todos esses elementos fazem com que Live to Rock e as outras composições 

de Into the Labyrinth possuam uma sonoridade bem mais próxima da seguida pela 

codificação primitiva do gênero – que mantém sem muitas inovações suas poéticas 

criativas, mas desta vez se valendo dos avanços das tecnologias de gravação no 

sentido de alcançar uma sonoridade densa, pesada, mas inteligível e mais refinada do 

que as verificadas no início da codificação primitiva do heavy metal. Fato que em si 

não consiste em inovação, mas também não em transgressão, já que são elementos 

apropriados pelo gênero no intuito de super-valorizar suas convenções sonoras e 

temáticas, constituindo assim em estratégias de manutenção de autenticidade 

responsáveis por fazer as canções do grupo soarem exatamente de acordo com os 

mais óbvios horizontes de expectativas do gênero.  
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3.3. Slayer 

 

Enquanto na Europa o NWOBHM já começava a caminhar com suas 

próprias pernas, o heavy metal via surgir, ainda no início da década de 1980, uma 

outra variação de sua sonoridade, mais extrema e agressiva que a então praticada no 

velho continente. O thrash metal, influente subgênero essencialmente americano do 

heavy metal, é baseado principalmente nas guitarras, que exploram riffs rápidos 

(SHUKER, 1999: 279) e possuem volume geralmente mais alto que o dos outros 

instrumentos. O subgênero foi por muitas vezes acusado de encorajar suicídios entre 

adolescentes, além de ser associado ao satanismo, a concertos violentos e a um 

público predominantemente masculino (SHUKER, 1999: 279). 

Formado em 1982, na cidade de Los Angeles e “no seio de uma comunidade 

de heavy metal que cada vez mais se afastava dos dinossauros remanescentes dos 

anos 70 e que se interessava por bandas mais jovens, mais rápidas e mais pesadas 

(STANLEY, 2007; 554), o Slayer é um dos principais representantes do thrash 

metal. Em seus 27 anos de trajetória, a banda possui 16 títulos oficiais lançados, 

entre álbuns de estúdio, EPs, coletâneas e registros em áudio e vídeo de 

performances ao vivo. Mesmo com o fato de esses números não serem tão 

expressivos quanto os de bandas com o mesmo tempo de carreira aqui analisadas, o 

Slayer não deixa de ser considerado um dos grandes nomes do gênero, 

principalmente do subgênero ao qual faz parte.  

Juntamente com Metallica, Anthrax e Megadeth, a banda figura na lista dos 

Big Four, os “quatro maiores” ícones do subgênero. Uma rápida busca108 através do 

Google pelo termo Big Four apontou para vários fóruns online sobre heavy metal que 

apresentam tópicos relacionados à discussão sobre a legitimidade da seleção. 

Existem propostas inclusive sobre sua atualização, nas quais as quatro bandas já são 

tradadas como representantes de um Old School Thrash109, enquanto outras 

formações oriundas do chamado Modern Thrash vão sendo propostas como possíveis 

The New Big 4110. 

                                                 
108

 Feita pelo autor em 09/03/2009. 
109

 Velha escola ou velha guarda do thrash. 
110

 Disponível em <http://www.allmetalforums.com/forums/archive/index.php?t -8755.html>; acessado 

em 10/02/2009. 
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Os traços musicais mais marcantes do Slayer são os riffs furiosos, os solos 

rápidos, caóticos e repletos de vibratos e tremolos111 extremos dos guitarristas Kerry 

King e Jeff Hanneman; a utilização do bumbo-duplo também se torna marcante pela 

recorrência, e é sempre seguida de perto pelo contrabaixo de Tom Araya, que explora 

o instrumento através de frases melódicas simples, mas fundamentais para a 

manutenção do peso das músicas do grupo. E é também de Araya um dos elementos 

musicais mais característicos e únicos do Slayer: a voz.  

As temáticas abordadas pelo Slayer, materializadas em suas letras e 

elementos gráficos, tratam de genocídios causados por guerras, satanismo, necrofilia, 

assassinos em série, além de realizar severas críticas às incoerências históricas da 

Igreja Católica. Neste ponto, mais tematicamente do que musicalmente, a banda se 

aproxima de outro subgênero do metal, o black metal, cujos temas líricos destacam-

se, entre outros, pela “apropriação de [...] erotismo, vampirismo, satanismo, niilismo 

e aversão ao catolicismo, além de filmes de horror” (MARTINS, 2008; p. 10). 

 De fato, em seus primeiros álbuns, as manifestações expressivas do Slayer 

chegam a se aproximar do black metal que o início da década de 1980 via surgir, 

principalmente aquele executado por bandas como Venom, Celtic Frost e 

Hellhammer. Aproximação verificada seja musicalmente, no vestuário e na 

performance de palco, e no compartilhamento de temáticas e elementos gráficos. 

Mas a aproximação não se manteve por muito tempo, e a ancoragem no thrash metal 

fez com que a banda gradativamente buscasse se distinguir do black metal, por mais 

que as temáticas tenham continuado basicamente as mesmas. E este tipo de estratégia 

de distinção e manutenção da autenticidade se faz presente também no discurso da 

banda em entrevistas e apresentações ao vivo112. 

O fato é que, mesmo dividindo algumas temáticas, no thrash estas não 

costumam ser tão escancaradas, pelo menos não da forma supervalorizada e 

exagerada como verifica-se no black metal. Provavelmente, é a adoção de uma 

                                                 
111

 O tremolo caracteriza-se pela rápida e repetida execução de uma nota, ou alternância cíclica entre 

duas ou mais notas. Já o vibrato é a alteração do pitch (frequência e consequentemente registro) da 

nota executada, com ou sem tremolo, através de um aumento ou diminuição da tensão das cordas da 

guitarra. Para conseguir essa tensão, o instrumentista “ataca” sua ponte flutuante através de uma 

alavanca fixada à esta, afastando ou aproximando as cordas do braço do instrumento.  
112

 Por exemplo, em entrevista ao canal de TV norueguês NRK P3TV, Kerry King e Dave Lombardo 

não pouparam críticas ao black metal, ou pelo menos a alguns grupos não citados, através de frases 

como “Para mim o black metal não diz nada” ou “... as bandas são muito similares”. Disponível em 

<http://www.roadrunnerrecords.com/blabbermouth.net/news.aspx?mode=Art icle&newsitemID=7580

6>; acessado em 10/03/2009.  
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super-valorização no tratamento dessas temáticas (principalmente nos aspectos 

líricos e gráficos) o fator responsável por manter o Slayer sobre uma tênue linha que 

demarca os subgêneros. 

Nomes de álbuns como God Hate Us All (2001) e Christ Illusion (2006) já 

renderam ao grupo rotulações como “nazistas” e “satanistas”, além complicações 

judiciais que costumam atrasar seus lançamentos de material ou mesmo vetar artes 

de capas e encartes, que acabam precisando ser reformuladas. Um dos processos 

judiciais sofridos pelo grupo teve início em 1996: um garoto americano atribuiu à 

música Altar of Sacrifice a motivação para que ele e mais dois colegas sacrificassem 

uma garota de quinze anos de idade113. Não é à toa que o grupo já esteja acostumado 

com a obrigação de incluir nos trabalhos gráficos de seus títulos nos Estados Unidos 

o selo referente ao programa PAL (Parental Advisory Label)114. 

 

3.3.1.     Os autores e seu capital simbólico 

 

Em quase trinta anos de formação, o Slayer empreendeu uma trajetória 

marcada por uma relativa estabilidade de sua formação. As únicas mudanças 

ocorreram entre os ocupantes de apenas um posto: em 1986, Dave Lombardo, o 

primeiro baterista do grupo, decidiu interromper a carreira e foi substituído por Tony 

Scaglione (ex-Whiplash), mas reconsiderou e retornou em 1987. Em 1992 Lombardo 

voltaria a deixar a banda, desta vez para dedicar-se a projetos paralelos, como o Grip 

Inc. (1993 – ), além de integrar outras bandas, como Fantômas (1998 – ) e Testament 

(1999 – 2000), sendo esta última uma das principais representantes do chamado Bay 

Area Thrash115. Paul Bostaph assumiu seu lugar, mas, assim como Lombardo, deixou 

o Slayer em 1996 para dedicar-se a seu projeto pessoal, a banda Truth About 

Seafood, sendo substituído por Jon Dette. Retornou ao Slayer um ano depois, ficando 

                                                 
113

 Disponível em <http://www.ericnuzum.com/banned/incidents/90s.html>; acessado em 22/02/2009.  
114

 O selo de aviso aos pais foi criado em 1985 pela RIAA (Record ing Industry Association of 

America) no intuito de avisar aos consumidores e pais que os produtos identificados por esse selo 

contêm linguagem forte, que em príncip io poderia incitar atos violentos, consumo de drogas, ou 

mes mo encorajar um comportamento sexual que extrapola determinados padrões  conservadores. 

Disponível em <http://www.riaa.com/aboutus.php>; acessado em 22/02/2009.  
115

 A região conhecida por Bay Area, situada em São Francisco, Califórn ia, EUA, é conhecida entre os 

headbangers por sediar, também no início da década de 1980, o surgimento de uma vertente do thrash 

que possuía alguns referenciais do NWOBHM. Mesmo com a distinção estabelecida entre o thrash 

primitivo e o movimento inglês, é possível perceber no Bay Area thrash a existência de duetos 

melódicos entre as guitarras , o vocal agressivo e gritado, porém mais melódico e menos rítmico, 

afastando-se um pouco do thrash primitivo e aproximando-se de alguns elementos distintivos do 

NWOBHM.  
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no grupo até 2002, tendo gravado junto ao grupo 4 álbuns de estúdio (inclusive 

Diabolus in Musica, um dos aqui analisados) e dois registros de apresentações ao 

vivo, sendo um lançado originalmente em VHS e outro já em DVD.  

Atualmente o Slayer conta com o retorno da formação original do grupo, 

com Dave Lombardo novamente no posto de baterista, e encontra-se em fase de 

divulgação do novo álbum, Christ Illusion (2009). Ao retomar a formação original, 

apresentada no site oficial da banda pela frase “Fucking Slayer is back”, o Slayer 

poderia ser enquadrado por alguns na vasta listagem de bandas de rock e heavy metal 

que, após anos desfiguradas, ou mesmo inativas, se valem da estratégia midiática de 

promover um retorno com o objetivo de realizar turnês caça-níqueis mundo afora.  

É claro que a volta do velho Slayer renderá (e já está rendendo) a Kerry 

King e companhia um nível de visibilidade e circulação midiática maior do que o 

alcançado nos últimos anos. Também não deixa de configurar uma estratégia que 

busca legitimar a a autenticidade e a sonoridade thrash  do grupo, colocados em 

julgamento por crítica e fãs nos trabalhos anteriores. No entanto, é verdade também 

que o grupo nunca interrompeu a carreira ou deixou de lançar material inédito em 

seus quase trinta anos de existência. Tampouco deixou de lado algumas 

características formais e estilísticas responsáveis por permitir a qualquer headbanger 

reconhecer que determinada canção é uma canção do Slayer, mesmo entre aqueles 

que se dizem não-ouvintes da banda ou do subgênero. 

 Mas conseguir levar adiante este tipo de preocupação com a manutenção da 

própria autenticidade pode ser complicado sem a proteção de uma relativa 

autonomia. No âmbito musical e de imagem da banda, cada um dos integrantes 

possui papel bem específico: mesmo com seu vocal nervoso por característica e dono 

de enérgicas performances, o frontman Tom Araya apresenta um ar mais sério em 

entrevistas. Compõe boa parte das músicas, função dividida significativamente com 

Jeff Hanneman, guitarrista e co-fundador do grupo.  

 Dave Lombardo é um mito entre os bateristas do gênero. Carismático, suas 

idas e vindas motivam discussões acirradas entre fãs sobre quem é ou foi o melhor 

baterista do grupo (estando a grande maioria a favor de Lombardo). Já Kerry King é 

aquele que busca pontuar e reclamar a autenticidade e a aura de agressividade que 

envolve o grupo, seja em performances ao vivo, nas entrevistas, proferindo palavrões 

e não perdendo a oportunidade de provocar verbalmente seus contemporâneos do 
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Metallica. Também realiza essa reinvindicação mantendo as temáticas perturbadoras 

nas letras do grupo, em grande parte de sua autoria.  

 Muito da capacidade que os integrantes possuem de manter a própria 

autonomia se deve a um mito da produção musical mundial, Rick Rubin. Logo em 

seu primero trabalho à frente da produção musical do Slayer, Rubin colaborou na 

criação do considerado até então o melhor álbum musicalmente produzido da banda 

– Reign in Blood foi um dos clássicos instantâneos na história do gênero. Isso por 

conseguir apresentar, ainda em 1986 e no interior de um subgênero cujo próprio 

nome remete a trabalhos toscos e sujos, uma sonoridade capaz de ser limpa no que se 

refere à definição dos instrumentos, mas sem perder o peso, a agressividade, 

velocidade e coesão presentes nos trabalhos anteriores do Slayer. 

 Rubin até então era um produtor inexperiente na produção musical do 

gênero. Ironicamente, foi um dos responsáveis pela ascensão do hip-hop nos Estados 

Unidos da década de 1980, introduzindo no mercado grupos como Run-D.M.C. e 

Beastie Boys. Logo, seu primeiro trabalho em parceria com o Slayer foi também o 

seu primeiro no metal. Ambos os gêneros possuíam na época uma produção 

significativa, com públicos geralmente mais fiéis que os da música pop do início dos 

anos 1980, mas ainda não haviam conseguido uma inserção midiática capaz de lhes 

proporcionar visibilidade fora de seus nichos. Conhecer o potencial de consumo 

dessa fatia de mercado ainda não explorada foi fundamental para a estratégia de 

Rubin, que basicamente consistiu em preparar a imagem das bandas (tanto do Slayer 

quanto dos grupos de hip-hop), produzí- las musicalmente, apresentá- las e inserí- las 

em sistemas de distribuição e circulação mais amplos. 

 E o fato de atuar nos dois gêneros favoreceu a Rubin ser um dos principais 

responsáveis pelo surgimento de uma nova musicalidade, o rapmetal, que 

posteriormente iria apresentar um número cada vez maior de bandas adeptas, como o 

próprio Rage Against the Machine, um dos pioneiros do gênero e que também foi 

produzido por Rubin. E se trabalhar com o Slayer garantiu ao produtor uma relativa 

licença para transitar entre bandas do heavy metal (mesmo sendo reconhecidamente 

um estrategista do mainstream), essa relação também proporcionou ao Slayer uma 

relativa autonomia para se manter inserido em sistemas amplos de distribuição e 

circulação, como veremos a seguir.  
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3.3.2.     Circulação 

 

 Durante sua trajetória o Slayer alternou pouco seus modelos de distribuição. 

Show no Mercy (1983), Hell Awaits (1985) e Live Undead (1985) são os primeiros 

trabalhos do grupo, lançados pelo selo especializado e de distribuição restrita Metal 

Blade116. A pequena gravadora está ativa até os dias de hoje, se mantendo com 

lançamentos de bandas mais extremas, relativamente conhecidas na cena metálica 

mundial, mas sem representatividade externa às fronteiras do gênero. Muito de seu 

reconhecimento e tradição se deve ao próprio Slayer117, que atualmente é headliner 

da turnê de uma das bandas da gravadora, o Unearth, praticante do melodic death 

metal, ou metalcore, como é mais conhecido no Brasil.  

 Em 1986 o Slayer lança Reign in Blood, seu maior clássico, já pela Def Jam 

(que posteriormente passou a se chamar American Records)118, gravadora de Rick 

Rubin, que a partir desse álbum passou a acompanhar mais de pe rto a banda, 

transitando entre as funções de produtor musical e executivo. Se por um lado a 

parceria possibilitou ao Slayer lançar seu álbum até então melhor produzido 

musicalmente, por outro, o primeiro contato com um modelo de distribuição capaz 

de atravessar os limites do gênero resultou em alguns entraves para o grupo.  

 A gravadora de Los Angeles é filiada à Sony Music Entertainment, e já na 

época tinha seus lançamentos distribuídos pela CBS, que no entanto se negou a 

distribuir Reign in Blood devido ao teor de suas temáticas e produção gráfica, fato 

que gerou publicidade e repercussão à banda e ao álbum naquela época. Como 

aponta Rod Stanley, 

 

Qualquer disco que comece com o verso “Auschwitz, the meaning of pain.  

The way that I want you to die” (“Auschwitz, o signif icado da dor. A forma 

como quero que você morra.”) certamente vai captar a atenção do ouvinte.  

Captou bem a atenção dos executivos da CBS, que se negaram a distribuir o 

disco, que provavelmente notaram suas letras radicais e a capa com cenas do 

inferno e desmembramentos (STANLEY, 2007: 554). 

 

 Com isso, Rubin adquiriu os direitos do álbum, que foi distribuído pela 

Geffen Records em associação ao seu próprio selo, agora Def Jam, além de 

                                                 
116

 http://www.metalblade.com 
117

 Caso semelhante ao da gravadora Cogumelo Records, de Belo Horizonte, que lançou os primeiros 

álbuns do Sepultura, Overdose e a discografia do Sarcófago, e a isso deve grande parte de seu 

reconhecimento. 
118

 www.americanrecordings.com.  
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contemplá-lo em 1998 com um relançamento, remasterizado e já em CD, contando 

ainda com duas faixas bônus – Agressive Perfector e Criminally Insane (Remix). 

 Reign in Blood alcançou, no ano de 1987, a 94ª posição na The Billboard 

200119, marca expressiva para um subgênero tão extremo na época, mas que foi em 

muito superada posteriormente por álbuns da própria banda, mesmo não sendo estes 

tão representativos e idolatrados. Esses dados nos mostram como o tempo e os 

acontecimentos em torno de um produto podem ser mais significativos para o 

estabelecimento do seu valor e autenticidade do que alcançar os mais altos índices de 

vendas logo na época de seu lançamento. 

 Em 2007, a faixa Raining Blood foi integrada ao Guitar Hero 3: Legends of 

Rock, sendo considerada a de mais complexa jogabilidade 120 entre as setenta 

disponibilizadas no game. Legends of Rock é encontrado para as plataformas 

PlayStation 2 e 3, Wii, Xbox 360, além de ser contemplado com versões para as 

plataformas PC and Mac121. A faixa também já foi tema de episódio da série South 

Park (2005), além de integrar a programação da rário V-Rock, uma das 

disponibilizadas no game Grand Theft Auto – Vice City (2004), podendo ser escutada 

pelos jogadores enquanto pilotam seus carros.  

 A canção ainda integra títulos posteriores da própria banda: é a 4ª faixa do 

CD #1 da compilação Soundtrack to the Apocalypse (2003, que reúne regravações, 

remixes e versões ao vivo de grande parte das músicas da banda, além de covers). 

Também está presente no CD #3 da mesma coletânea em uma versão ao vivo (faixa 

6), em uma gravação caseira de Jeff Hanneman (faixa 8). É encontrada na versão 

estendida dessa compilação, Soundtrack to the Apocalypse - Deluxe Edition (2003), 

na qual aparece em uma nova versão ao vivo, além de outra também ao vivo no 

primeiro DVD da banda, War at the Warfield (2003), e em estúdio no DVD seguinte, 

Still Reigning (2004). 

 Nos parece que o reconhecimento do valor de Reign in Blood para a história 

do Slayer e do próprio gênero não foi dos mais instantâneos, mas é constante, fator 

que por si já explicita sua capacidade de ainda ser considerado atual, mesmo após 

tantas modificações sofridas pelo gênero. Na verdade, é exatamente o 
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 Disponível em <http://www.billboard.com/bbcom/d iscography/index.jsp?pid=5692&aid=300777>; 

acessado em 10/03/2009. 
120

 Em comunidades do Orkut relacionadas ao game é possível encontrar tópicos de usuários 

solicitando a outros membros dicas  sobre a jogabilidade da faixa. 
121

 Disponível em <http://www.guitarherogame.com/gh3>; acessado em 21/03/2009.  
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reconhecimento atrelado à essa constância o fator responsável por permitir que tanto 

álbum e canção não interrompam sua movimentação social. Seja esta motivada pela 

inserção em sistemas amplos de distribuição (principalmente a faixa, no caso dos 

games, por exemplo), ou pelo fato de circular canonicamente no interior do gênero.  

 A importância em recuperar o contexto de surgimento da American 

Recordings está exatamente na parceria que selo, produtor e banda tiveram a partir 

daí. Todos os novos lançamentos do grupo foram submetidos a essa tríade, 

legitimando a autonomia da banda no interior de um modelo de distribuição bem 

conhecido do mainstream, tornando o Slayer um dos principais artistas da gravadora, 

mesmo sendo desta o único representante do metal e dividindo o cast da American 

Recordings com artistas como Johnny Cash, Neil Diamond, Tom Petty e ZZ Top.  

 Love to Hate e o álbum que a abriga, Diabolus in Musica, foram criados e 

lançados já neste contexto, hipoteticamente mais favorável à sua circulação e 

distribuição do que Raining Blood. Nos doze anos que separam os dois títulos, o 

Slayer já havia adquirido reconhecimento como uma das mais importantes bandas de 

thrash e heavy metal, além de possuir relativa autonomia no interior do selo 

American Recordings e se valer de estratégias de distribuição bem próprias ao 

mainstream. 

 Graças às 46.000 cópias vendidas nos Estados Unidos logo na primeira 

semana após seu lançamento, o álbum alcançou a posição de n° 31 na The Billboard 

200122 de 1998, chegando ainda, em 16 de agosto de 2006, à marca de 290.000 

cópias naquele país123. Números que atualmente são difíceis de ser alcançados por 

bandas de heavy metal ou mesmo por artistas do mainstream, mas que não chegam a 

ameaçar marcas anteriores da própria banda, como as de Divine Intervention 

(490.000) e Christ Illusion (62.000 na primeira semana). 

 Contudo, se o contexto e os números eram relativamente favoráveis, o  título 

não foi contemplado com as mesmas estratégias de marketing e distribuição que 

tiveram alguns álbuns anteriores e posteriores. Mesmo possuindo uma distribuição 

ampla, nenhum single foi previamente lançado afim de gerar expectativas, e, com 

exceção do lançamento promocional em LP (12" LP 150 grams vinyl) e das versões 
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 Disponível em <http://www.billboard.com/bbcom/d iscography/index.jsp?pid=5692&aid=300777>; 

acessado em 10/03/2009. 
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 Disponível em 

<http://www.roadrunnerrecords.com/blabbermouth.net/news.aspx?mode=Art icle&newsitemID=5655

9>; acessado em 10/03/2009. 
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japonesa e australiana em CD, Love to Hate não teve muitos facilitadores para 

circular e movimentar-se socialmente. Sequer chegou a figurar entre as 74 faixas da 

antológica compilação Soundtrack to the Apocalypse (2003), nem entre as 88 faixas 

de sua versão estendida, Soundtrack to the Apocalypse - Deluxe Edition (2003). 

 Mesmo sendo uma banda de thrash, e que relativamente busca preservar os 

elementos musicais e temáticos responsáveis por manter a esmagadora porção da 

produção metálica fora dos grandes conglomerados midiáticos, o Slayer consegue se 

manter em um sistema amplo de distribuição e ainda manter a integridade da 

circulação de suas proposições musicais no interior do gênero. Por exemplo, 

atualmente não é difícil encontrar produtos do grupo em lojas de departamentos no 

Brasil que disponibilizam seções de produtos musicais. Da mesma forma, seus títulos 

e produtos diversos que levam o nome da banda, como camisetas, flâmulas, 

pingentes e braceletes são encontrados em qualquer loja especializada em heavy 

metal. 

 É claro que os fãs do subgênero não são acostumados a verem suas bandas 

preferidas nas prateleiras ou sites de e-commerce de grandes lojas de departamentos. 

Possuir relativa autonomia pode até garantir que o CD será distribuído também 

através de caminhos não tão conhecidos do thrash, mas não quer dizer que a noção 

de autenticidade que aqueles mais radicais têm do grupo não seja desestabilizada. 

Isso porque as escolhas acerca da distribuição atuam na produção de sentidos dos 

produtos musicais, já que as proposições musicais são submetidas ao crivo dos fãs 

através da movimentação social proporcionada pela circulação interacional.  

 

3.3.3.  Os álbuns, seus aspectos plásticos e temáticos, e sua representatividade na 

discografia da banda 

 

3.3.3.1. Reign in Blood (1986) 

 

Lançado em 1986, Reign in Blood é o terceiro álbum de estúdio do Slayer. 

Uma de suas principais alterações formais em relação aos álbuns anteriores (e que foi 

reproduzida em trabalhos posteriores) se refere ao tamanho das faixas. De suas dez 

faixas originais, apenas a primeira e a última chegam a extrapolar os quatro minutos 

de duração (Angel of Death, 4’51’’ e Raining Blood, 4’17’’), enquanto as oito 

restantes possuem média de dois minutos e trinta segundos.  O álbum anterior, Hell 
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Awaits, por exemplo, apresenta uma média de cinco minutos e dez segundos por 

faixa. Isso faz com que Reign in Blood não seja tão cansativo quanto os álbuns 

anteriores, o que também fez parte do trabalho estratégico adotado por Rick Rubin. O 

fato de condensar dez faixas e seus riffs velozes e pesados em vinte e nove minutos 

provavelmente influenciou, por exemplo, na escolha de Reign in Blood, segundo a 

revista Kerrang!, como o álbum mais pesado de todos os tempos124. 

Como nos trabalhos anteriores, a capa de Reign in Blood busca remeter o 

observador/ouvinte a um cenário ambientado no Inferno. A criação é de Stephen 

Byram, ex-Diretor de arte da Sony BMG e Sony Music, artista experiente na criação 

das capas e encartes de bandas vinculadas a gêneros distintos da música popular 

massiva.  

O logotipo segue sua tipografia primitiva, aplicado sobre um pentagrama 

cujos vértices são unidos por punhais. Demônios, figuras distorcidas, cabeças 

decepadas e corpos cravados de flechas são alguns dos elementos utilizados por 

Byram na criação do senso narrativo que possui a imagem, que consiste em uma 

espécie de procissão através do Inferno. Nela, o próprio Satanás aparece sentado em 

uma cadeira, por sua vez carregada por um anjo (figura com asas e auréola) e um 

demônio (figura com chifres, língua de serpente e estigma na mão direita).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 – Capa de Reign in Blood 

                                                 
124

 Disponível em 

<http://kerrang.typepad.com/kerrang_awards_2006_blog/2006/08/kerrang_hall_of.html>; Acessado 

em 05/03/2009. 
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A terceira figura também apresenta chifres, mas em sua cabeça é possível 

visualizar uma mitra, chapéu de três pontas utilizado por entidades católicas como 

papas e bispos, em referência direta à servidão da Igreja Católica ao Deus do Inferno 

presentes nas temáticas do grupo. Outras figuras utilizando o mesmo chapéu são 

destacadas em meio à multidão de flagelados pelas chamas e sofrimento que segue 

Satanás em seu trajeto. Este é representado por um corpo humano, e no lugar da 

cabeça existe a de um bode, com chifres e longos cabelos brancos. Seu braço 

esquerdo levantado faz referência à posição de poder que possui naquele ambiente, 

um verdadeiro reino de sangue, em referência ao título do álbum.  

 

3.3.3.2. Diabolus in Musica (1998) 

 

Diabolus in Musica é o 11° título lançado pela banda, e também o primeiro 

que até então realmente tensionou, hipoteticamente, as bases da autenticidade do 

Slayer perante a codificação do thrash metal e de sua própria trajetória estilística no 

interior do gênero. Tensão instaurada pela exploração, já anunciada nos dois álbuns 

anteriores, feita pela banda acerca dos principais elementos de seu estilo. De Seasons 

in the Abyss (1990) até Divine Intervention (1994) foram quatro anos sem lançar 

material inédito. Fato que, em conjunto com a saída de Dave Lombardo e a entrada 

de Paul Bostaph, deixou tanto crítica quanto público apreensivos sobre o que estava 

por vir. 

Principalmente em relação aos riffs de guitarra, à agressividade da bateria, e 

pela estruturação não tão convencional das composições, é possível verificar em 

Divine Intervention uma tentativa do grupo de resgatar elementos musicais que 

tornaram Reign in Blood um dos álbuns mais clássicos do gênero. Elementos que 

geraram expectativas e repercussão, mas que relativamente não foram reproduzidos 

com o mesmo vigor nos dois títulos seguintes, South of Heaven (1988) e Seasons in 

the Abyss (1990). No entanto, a época era outra, e nos oito anos que separam os dois 

álbuns as tecnologias de gravação evoluíram consideravelmente, e não deixaram de 

ser materializadas em Divine Intervention, que já apresenta uma produção musical 

mais preocupada com a precisão dos timbres e coesão entre os instrumentos.  

É claro que o avanço das tecnologias de gravação não é um fenômeno 

restrito ao heavy metal. Nesse sentido, sua colaboração na mudança de sonoridade 

dos produtos musicais afetou não apenas a sonoridade (mas não necessariamente o 
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estilo) do Slayer, mas também de outras bandas do gênero 125. Sobre as 

especificidades dessas mudanças falaremos mais adiante, mas, para o momento, é 

preciso destacar que, se em Divine Intervention as mudanças concentraram-se 

majoritariamente nas produções musical e gráfica, foi em Undisputed Attituded 

(1996) que maiores mudanças estilísticas musicais começaram a ser percebidas.  

No álbum de 1996, o Slayer regravou canções de bandas punk que de uma 

forma ou de outra influenciaram seus integrantes, principalmente no início de sua 

formação musical e da própria banda. Das 14 faixas, apenas três são composições do 

próprio Slayer126. É claro que, por se tratar majoritariamente de um álbum de 

versões, uma análise isolada de Undisputed Attituded seria inviável para verificar 

precisamente suas marcas estilísticas: até que ponto os elementos musicais mais 

próprios do punk são mantidos ou negados nas versões e músicas próprias presentes 

no álbum? E até que ponto é possível questionar a autenticidade do grupo por gravar 

versões de bandas que, mesmo não correspondendo à codificação desta e do gênero, 

fazem parte de um repertório comum entre os músicos da banda?  

Não é nosso interesse levantar esse tipo de comparação no presente 

trabalho, o que demandaria esforços mais específicos. Mas é importante considerar 

que, por mais que as mudanças sonoras existentes em Undisputed Attituded tenham 

sido motivadas pela semiose entre elementos musicais do punk e elementos 

estilísticos do Slayer, estas são verificadas no álbum seguinte e aqui analisado, 

Diabolus in Musica. Em menor quantidade, mas desta vez materializadas em 

composições próprias, e não contextualizadas em um álbum de versões. É em 

Diabolus in Musica que as evoluções sonoras (propiciadas pela evolução das 

tecnologias de gravação e maior preocupação com a textura, timbres e produção 

musical) e as evoluções estruturais das canções (provavelmente motivadas pelo 

resgate das influências hard-core e punk do álbum anterior) se encontram em um 

mesmo trabalho127. 

                                                 
125

 Para autores como Théberge (ano) e Janotti Jr. (ano), em alguns momentos o avanço das 

tecnologias de gravação chegam a aproximar a sonoridade e textura musical de bandas distintas, e até 

mes mo de gêneros diferentes. Um dos principais fatores é a utilização dos mesmo softwares e 

hardwares de gravação que passam a ser oferecidos no mercado musical e de gravação. Com um 

investimento relativamente baixo se comparado aos realizados pelos grandes estúdios já é possível, 

por exemplo, que uma banda independente utilize alguns dos mesmos recursos de gravação que seus 

ídolos, em uma tentativa de aproximação entre sonoridades. 
126

 Can´t Stand You e Ddamm (Hanneman) e Gemini (Araya; King). 
127

 Análises mais detalhadas sobre os elementos citados encontram-se a seguir nos tópicos específicos. 
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O termo Diabolus in Musica faz referência a um dos tipos de trítono128 

existentes na composição musical. Segundo Calazans (2007), o “diabo na música” 

era assim chamado por musicistas religiosos católicos que nele identificavam efeitos 

psíquicos devido à sua sonoridade tensiva e permanentemente instável, chegando a 

ser proibido no canto gregoriano por simbolizar dissonância, desacordo e rebelião. 

Logo, ao se apropriar do termo para denominar o próprio álbum, o Slayer faz 

referência não apenas aos aspectos musicais, mas dialoga com um contexto histórico 

de uma forma ou de outra também relacionado a um tipo de oposição à Igreja 

Católica. Desta vez, porém, menos óbvia e apelativa graficamente do que as 

encontradas nos álbuns anteriores.  

A capa de Diabolus in Musica apresenta alterações no logotipo da banda: 

pela primeira vez na história do grupo a primitiva tipografia é alterada de forma a 

seguir o projeto gráfico e conceitual de um álbum129. Seja apresentado sobre um 

pentagrama, brasões, integrado à arte gráfica ou mesmo sem nenhuma aplicação 

além de seu próprio corpo, o nome do grupo foi mantido com a mesma tipografia, na 

cor vermelha e sombreado de cinza, nos trabalhos anteriores. Desta vez, os caracteres 

utilizados possuem um corpo que simula um texto manuscrito ou inscrições de algum 

tipo de simbologia, provavelmente em referência mais à poética da notação musical 

utilizada pelos compositores da Diabolus in Musica do que pelo contexto histórico 

que cerca o surgimento desta. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 – Dois logotipos do Slayer  

                                                 
128

 Intervalo de três tons, que corresponde a uma quarta aumentada. Pela dificuldade de entoação, e 

pelo movimento tensivo que sua utilização cria, chegou a ser chamado, na Época Medieval, de 

"Diabolus in Musica". Disponível em <http://www.meloteca.com/dicionario-musica.htm#t>. 

Acessado em 21 de março de 2009. 
129

 O álbum God Hate us All (2001) foi lançado com duas capas: na época, a original fo i previamente 

rejeitada por algumas lojas de departamentos nas quais o álbum seria comercializado. Para driblar essa 

situação, e ao mesmo tempo manter a integridade do projeto gráfico, o título foi lançado com uma 

sobrecapa. Nesta a tipografia també m foge aos padrões da logomarca primitiva, mas desta vez com 

motivações distintas às de Diabolus in Musica. 
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Não existe uma coerência entre os símbolos que formam o nome da banda: 

sua utilização é meramente gráfica, sem se preocupar com algum significado que sua 

união possa conter. O logotipo aparece centralizado, com espaçamento entre letras 

maior que o verificado na tipografia primitiva. Outra diferença significativa entre os 

logotipos é verificada no tamanho de suas letras. Em Diabolus in Musica as letras 

simulam ser manuscritas, mas mesmo assim possuem a mesma proporção, 

demonstrando mais coesão e padronização em relação ao logotipo primitiva. 

A capa de Diabolus in Musica apresenta também, pela primeira vez na 

trajetória da banda, uma imagem fotográfica, e não essencialmente pictórica como 

verificado nos álbuns anteriores. Fato que em si já configura um tipo de inovação, na 

medida em que a fotografia utilizada remete o ouvinte/ observador a um cenário ou 

ambientação que não mais busca referenciar narrativas épicas infernais através de 

demônios, pentagramas e labaredas de fogo. 

Corrobora com isso o fato de a imagem ainda conter (originalmente ou 

inseridas em pós-produção) as perfurações laterais características do negativo 

fotográfico, denunciando a presença do dispositivo e chamando a atenção para 

alterações na própria condição material do album, e, logo, na narrativa da banda e 

sobre as expectativas que o ouvinte pode esperar do título – um trabalho ainda 

ancorado ao thrash, com as temáticas sombrias e ideológicas dos trabalhos anteriores 

preservadas, mas possuidor de sonoridade mais atual e próxima do metalcore na 

época em ascensão, o que relativamente o destitui da codificação primitiva do 

subgênero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 – Capa de Diabolus in Musica  
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Na imagem percebemos uma figura masculina, centralizada, de aspecto 

macabro e praticamente sem linhas de expressão, o que corrobora com seu aspecto 

sombrio. Os tons de cinza, a pouca nitidez e o alto contraste impedem uma 

visualização precisa de sua fisionomia, que parece estar deformada.  

Como apresentado, as alterações na tipografia e produção gráfica em relação 

aos álbuns anteriores não são poucas. Visualmente, a banda continua tratando das 

mesmas temáticas, mas desta vez de forma mais polida, sem excessos pictóricos e de 

cor. As mudanças podem gerar alguma confusão no reconhecimento da banda por 

parte dos ouvintes do gênero. No entanto, as alterações ainda dialogam com a 

codificação do gênero e do subgênero, propondo inovações que não chegam a 

configurar em transgressão. 

 

3.3.4. Performances sonoras  

 

3.3.4.1. Raining Blood – 4’17’’ – Slayer – 1986 – Reign in Blood 

(Kerry King) 

Tom Araya – Vocais e Contrabaixo 
Kerry King – Guitarra 

Jeff Hanneman – Guitarra 
Dave Lombardo – Bateria 

 

Raining Blood é a 10ª e última faixa do álbum Reign in Blood. Esta 

apresenta sessões rítmicas bem distintas entre si, e seus quatro minutos e dezessete 

segundos de duração são totalmente desenvolvidos sobre uma estrutura de compasso  

quarternária. Por mais que essa estrutura seja recorrente na sustentação da maioria 

das canções do rock e de outros gêneros da música popular massiva, a maneira não 

tão convencional adotada pelo Slayer de preechimento dos compassos faz com que 

Raining Blood relativamente tensione os padrões canônicos da canção popular 

massiva. Em complemento a isso, a constante variação de sessões rítmicas, 

geralmente antecipadas pela execução solo de riffs de guitarra, ancora a faixa na 

estrutura cancional do próprio subgênero ao qual se filia, o thrash metal. 

  

Vocais 

A maior característica dos vocais em Raining Blood é a valorização dos 

aspectos rítmicos em detrimento aos melódicos. Isso se deve tanto ao vocal gritado 
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de Tom Araya quanto à utilização de uma dicção mais breve, com poucos 

prolongamentos silábicos, geralmente encontrados em momentos de respiro entre um 

e outro verso. A ausência de melodias mais complexas e passionais faz com que, na 

maior parte do tempo, o vocal se aproxime da fala ordinária, se destacando desta 

mais pelo contexto instrumental do que pela própria capacidade de centralização que 

possui a voz na canção popular massiva.  

 De fato, Araya não é um exímio vocalista no que se refere a um vasto 

domínio de técnicas vocais, e sua voz não possui uma extensão de registro longa o 

suficiente que o permita ir dos tons agudos aos graves com facilidade, limitando-se a 

variações apenas em uma curta área melódica. No entanto, ele desenvo lveu ao longo 

da carreira uma maneira de cantar que privilegia o grito em detrimento aos vocais 

melódicos, não utilizando também os chamados vocais urrados ou guturais, muito 

utilizados no death metal.  

Mas o que se torna mais característico de sua voz em Reign in Blood, mais 

especificamente na canção Raining Blood, é a forma como articula ritmicamente as 

sílabas e os versos de modo a criar uma dicção capaz de materializar a aura maligna 

e de bruxaria que povoa as letras e temáticas da banda. Em toda a canção também é 

verificada uma aparente preocupação em manter a inteligibilidade semântica da letra, 

alcançando uma relativa estabilização (variável entre diferentes álbuns) do eixo letra 

x melodia, mesmo através de vocais gritados, graves e sempre furiosos.   

Mas essa preocupação não é reproduzida no momento da mixagem. Se o 

timbre grave e de pouco brilho do vocalista equivale sua frequência à dos 

instrumentos, na mixagem a voz poderia recuperar parte de sua centralidade na 

canção, seja através de alterações no espectro geral da faixa, ou mesmo aumentando 

o volume do canal dos vocais. No entanto, por mais que essa centralidade seja 

tensionada em relação à canção popular massiva, o mesmo não acontece se tivermos 

como referência o próprio subgênero no qual a faixa se contextualiza.  

Com isso, seja privilegiando os aspectos rítmicos em detrimento aos 

melódicos, ou mesmo não possuindo o mesmo nível de destaque em relação aos 

instrumentos como percebido em outros gêneros da música popular massiva, o 

verdadeiro papel da voz em Raining Blood é o de ancorar a canção ao thrash metal, 

configurando uma estratégia de distinção e, logo, de manutenção de autenticidade.  

Estratégia também verificada nas letras. Temas relacionados à violência, ao 

inferno e à danação são comuns nas canções do grupo. Mesmo quando cantada em 
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primeira pessoa, a letra de Raining Blood não apresenta de forma clara quem a canta, 

ou qual é o corpo que pretende materializar. No entanto, ela apresenta pistas que 

indicam para um personagem possuído pelo ódio, e que busca investir todo esse 

sentimento em algum tipo de vingança. A seguir, a letra de Raining Blood: 

 
Trapped in purgatory 

A lifeless object, alive 
Awaiting reprisal 

Death will be their acquittance 
 

The sky is turning red 

Return to power draws near 
Fall into me, the sky's crimson tears 

Abolish the rules made of stone 
 

Pierced from below, souls of my treacherous past 

Betrayed by many, now ornaments dripping above 
 

Awaiting the hour of reprisal 
Your time slips away 

 

Raining blood 
From a lacerated sky 

Bleeding its horror 

Creating my structure 
Now I shall reign in blood 

 

Sentimentos furiosos já são perceptíveis logo nos versos iniciais: Trapped in 

purgatory / A lifeless object, alive / Awaiting reprisal / Death will be their 

acquittance. Esses versos buscam apresentar a condição contextual (o purgatório) e 

corpórea ou material (provavelmente uma alma, um espírito, pelo fato de estar no 

purgatório e ser um “objeto sem vida”, mas que vive) do personagem, além de 

revelarem também que este sofre algum tipo de perseguição. Já os dois versos 

seguintes mostram como a condição em que se encontra o perturba e o deixa furioso, 

levando-o a aguardar por seu momento de vingança, ou retaliação contra os seus 

perseguidores, os quais devem pagar com a vida pelos seus atos.  

Nos versos seguintes encontramos detalhes sobre a ambientação, ou cenário 

midiático-musical que letra e música buscam materializar, além de fornecerem 

indícios sobre um determinado contexto que essa ambientação abriga. Nesse sentido, 

também nos falam um pouco mais sobre os interesses do personagem. The sky is 

turning red / Return to power draws near / Fall into me, the sky's crimson tears / 
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Abolish the rules made of stone. O “céu se tornar vermelho” parece prenunciar um 

“retorno ao poder que se aproxima”, indicando mudanças tanto no contexto quanto 

de situação. Se antes perseguido, o personagem aos poucos mostra que seu poder está 

se recobrando, e com este o momento de sua vingança aos seus perseguidores, sendo 

destes as lágrimas de sangue que passam a cair do céu sobre o personagem. 

O fato de as lágrimas caírem do céu, e mancharem este de vermelho durante 

sua precipitação, nos indicam ser neste lugar a morada ou refúgio de seus inimigos, 

revelando mais claramente um tipo de temática baseada no dualismo bem x mal, 

sacro x profano. Nesse sentido, o personagem provavelmente é um anjo caído, sendo 

talvez uma alusão ao próprio Lúcifer, já que a “coroação” de sua vingança se dará na 

“abolição das regras feitas na pedra”, uma referência direta não só aos Dez 

Mandamentos da Igreja Católica, como também ao seu hipotético estado de 

obsolescência frente à sociedade atual e presente nas temáticas do subgênero. 

Como veremos posteriormente, a estruturação musical não tão convencional 

de Raining Blood  nos permite admitir que a canção relativamente tensiona o formato 

primitivo da canção popular massiva. E um dos elementos mais reveladores disso é a 

praticamente inexistência de um refrão. De acordo com Janotti Jr. (2008),  

 

O refrão, elemento básico da canção popular massiva, pode ser definido 

como um modelo melódico ou rítmico de fácil assimilação que tem como 

objetivos principais sua memorização por parte do ouvinte e a participação 

(“cantar junto”) do receptor no ato de audição, sendo repetido várias vezes ao 

longo da canção (JANOTTI JR., 2008; p. 18). 

 

Com base nos apontamentos de Janotti Jr. sobre a função e estruturação de 

um refrão convencional, é possível afirmarmos que Raining Blood apresenta apenas 

um resquício desse elemento básico da canção popular massiva. Mesmo possuindo 

uma letra curta, a faixa não apresenta nenhuma repetição de seus versos. O que nos 

permite identificar nesta a existência de um possível refrão é apenas a curta estrofe 

que antecede o solo de guitarra. Esta sessão rítmica aparece aos 2’40’’ de música, ou 

seja, já após a metade da duração da canção, o que também não é comum no formato 

convencional da canção popular massiva.  

Em forma de um grito angustiante, o título Raining Blood surge em meio a 

um pesado riff, menos veloz e mais cadenciado que os anteriores, seguidos pelos 

versos From a lacerated sky / Bleeding its horror / Creating my structure / Now I 

shall reign in blood. O fato de o título incorporar a estrofe logo em seu início chama 
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a atenção dos ouvintes mais atentos, que podem esperar dalí um indício de refrão130. 

Liricamente, sua continuação também corrobora com esta expectativa, já que os 

versos sugerem o ápice da narrativa sugerida pela letra: a “chuva de sangue” espalha 

e “sangra seu horror” ao cair de um “céu lacerado”. É dessa forma que a chuva 

colabora com a “criação da estrutura” do personagem, apresentando indícios 

reveladores de sua vitória sobre seus inimigos, sobre os quais ele “agora irá reinar em 

sangue”, ou sobre o sangue de seus adversários, em referência direta ao título do 

álbum. 

 

Instrumentos, timbragens e arranjos  

 Raining Blood apresenta logo em seu início uma estratégia comum no heavy 

metal: a vinculação da introdução de uma canção ao final da anterior. No caso, 

Postmortem, a faixa de n° 9, apresenta em seu encerramento um riff agressivo, 

composto por muitas notas e velozmente acompanhado pelo “bate-estaca”131 da 

bateria. Abruptamente a execução desse último riff é encerrada, mas todos os 

instrumentos mantêm soando a tônica do acorde por três segundos. Neste exato 

momento o CD pula para a faixa seguinte, e até os dez segundos iniciais de Raining 

Blood ainda é possível escutar um último suspiro de microfonia das guitarras da faixa 

anterior. 

 E é também no primeiro segundo de música que um estrondo sobrepõe-se 

ao soar dos instrumentos: um trovão, que se esvai após alguns segundos, dando lugar 

ao sampler132 de uma tempestade, já em referência ao título da canção. Sons agudos 

e de timbres agonizantes133 e abafados são escutados ao fundo, como se integrassem 

a tempestade, também referenciando o título na medida em que colaboram na criação 

de uma atmosfera maligna, materializando assim a ambientação macabra da 

tempestade de sangue sugerida na letra. 

                                                 
130

 É comum na música popular massiva a presença do título das canções nos refrões. 
131

 Tipo de execução da bateria caracterizada pela velocidade e pelo constante jogo de alternâncias 

entre caixa e bumbo. Pode ter no tempo forte a batida na caixa (aumento da sensação de peso) ou no 

bumbo (aumento na sensação de velocidade); apresenta ainda básica marcação sem muitas variações 

nos pratos.  
132

 “Uso da tecnologia de computador para extrair trechos selecionados de trabalhos previamente 

gravados e usá-los como parte de um novo trabalho, usualmente como fundo sonoro de 

acompanhamento” (SHUKER, 1999. P. 251). 
133

 Estes sons são produzidos pelas guitarras, e são conseguidos em conjunto à adição de efeitos já no 

momento de mixagem. O crítico musical Steve Huey trata este tipo de recurso utilizado pelo Slayer 

como “mímicas dos gritos das vítimas presentes nas letras”. Disponível em 

<http://www.allmusicguide.com>; acessado em 20/03/2009. 
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 Tendo início a materialização da ambientação inicial, aos 8’’ é escutada a 

apresentação da bateria. Esta consiste em três ataques breves, concentrados no surdo 

e nos tons do instrumento, e se repete aproximadamente a cada quatro segundos, 

exatamente a duração dos compassos do riff inicial das guitarras que será 

apresentado a seguir. O volume baixo e o timbre abafado conseguido pela mixagem 

fazem com que esses ataques também sejam integrados à ambientação sugerida na 

música, que ainda mantém ao fundo o som da tempestade e das notas agonizantes. 

 É possível notar um gradativo aumento no volume dos tons da bateria, ainda 

mantendo o mesmo compasso e andamento. Enquanto isso, a mixagem se ocupa de 

trazer para a frente os ruídos agonizantes, deixando a tempestade para trás e 

anunciando o riff inicial da canção. Um trovão acompanhado do soar dos pratos 

indica o ápice dessa expectativa, que não é desapontada: aos 33’’ as guitarras dão as 

primeiras notas do riff, que se desenvolve ainda sobre a mesma estrutura já 

gradativamente anunciada pela bateria, agora atacada com mais vigor e possuidora 

de uma timbragem mais clara e definida, devido ao fim da tempestade que antes 

estrategicamente a mantinha opaca.  

 No riff as guitarras executam, em cada intervalo da bateria e do baixo, uma 

escala baseada em cromatismos, tendo o objetivo de colaborar com o clima de tensão 

da música. O riff é dividido em quatro tempos, sendo que nos dois primeiros as duas 

guitarras executam o mesmo desenho melódico e visceral, e nos dois últimos uma 

delas passa a fazer o que entre os músicos do gênero é chamado de “dobra”, uma 

espécie de dueto, com o mesmo desenho melódico, mas que desta vez explora a terça 

da escala ou acorde. A estratégia de dueto ou dobra é comum na música popular 

massiva, e geralmente se refere a momentos de maior exploração passional nas 

canções. No entanto, sua apropriação e função pelo heavy metal possui funções 

distintas entre os subgêneros. 

 A segunda sessão rítmica é marcada pelo andamento veloz da bateria, que se 

destaca pelo uso interminente e veloz do pedal-duplo. Guitarras e baixo passam a 

executar um riff mais simples em relação ao primeiro, porém mais pesado e 

agressivo. Este é baseado em uma nota apenas, executada em forma de powerchords, 

abafados e cavalgados, apresentando um pequeno desenho melódico a cada mudança 

de compasso. Se o primeiro riff se preocupou em preparar e convocar o ouvinte para 

o iminente momento da dança, do bangear, é no segundo que esta interação se 
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mostra consolidada, ampliada pela total imersão do ouvinte na instrumentação pela 

ainda ausência dos vocais. 

 Aos 1’06’’ acontece uma breve passagem de dois segundos que anuncia 

mais uma mudança de riff, o mais rápido da canção, que dura quatorze segundos e é 

marcado mais uma vez por cromatismos extremamente velozes das guitarras e do 

baixo, por sua vez acompanhados pela bateria em bate-estaca. Este andamento 

continua no riff seguinte, o responsável por marcar a entrada dos vocais (1’22’’), mas 

desta vez ganha agilidade pela estratégia do baterista em inverter a batida 

apresentada anteriormente, agora inicialmente no bumbo e em seguida na caixa. 

 Por dezoito segundos a sessão rítmica se mantém sem alterações, servindo 

majoritariamente de base para os vocais, também rápidos e nervosos de Tom Araya.  

Aos 1’40’’ uma nova sessão rítmica é introduzida, caracterizado pelo ritmo de forte 

apelo corporal, devido ao riff abafado executado por guitarras e baixo, mas 

principalmente pela condução da bateria, desta vez mais cadenciada que nas sessões 

anteriores. É dividido em quatro compassos, possuindo vocais apenas nos dois 

últimos. 

 Aos 2’00’’ o riff inicial reaparece, é executado como na primeira aparição 

por dois tempos, ficando as diferenças por conta dos dois compassos seguintes: desta 

vez a bateria não apenas marca, mas desenvolve um andamento constante, alterando 

o ritmo e preenchendo a estrutura da sessão rítmica de forma a comportar a pequena 

linha de vocal que desta vez também se faz presente. O que se escuta na sequência 

são variações instrumentais do riff inicial, também composta pelos vocais, e que 

serve de preparação para o solo das guitarras. Este dura trinta e cinco segundos, e é 

totalmente preenchido por ruídos caóticos e quase doentios, além de soarem mais 

rítmicos do que melódicos, na medida em que não utilizam nenhuma sequência de 

notas de alguma escala, sendo extraídos apenas através de técnicas como 

harmônicos, bends e vibratos134. 

 Um trovão marca o encerramento do solo e da execução de todos os outros 

instrumentos, além de anunciar a volta da tempestade do início da canção. Desta vez 

o sampler não conta com os ruídos e ataques da bateria presentes na introdução, e 

apresenta por aproximadamente cinquenta segundos apenas o som da chuva e de 

                                                 
134

 Rod Stanley interpreta os solos de Jeff Hanneman e Kerry King como se estivessem “estripando 

seus instrumentos ao invés de tocá-los” (STANLEY, ROD; 2007: 554). 
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outros trovões ao fundo. E com a gradativa diminuição de seu volume a faixa 

também chega a seu fim, após a passagem da tempestade, já aos 4’17’’.  

 

3.3.4.2. Love to Hate – 3’06’’ – Slayer – 1998 – Diabolus in Musica 

(Music: Hanneman; lyrics: Hanneman & King)  

Tom Araya – Vocais e Contrabaixo 

Kerry King – Guitarra 
Jeff Hanneman – Guitarra 
Paul Bostaph – Bateria 

 

Love to Hate é a 6ª faixa do álbum Diabolus in Musica, que possui um total 

de 12 canções. Seus três minutos e seis segundos de duração se desenvolvem sobre 

duas estruturas de compasso: a inicial e predominante é quarternária, ideal para 

sustentar o apelo simplório e cíclico apresentado na música pelas bases mais fluidas e 

abertas. Já a segunda estrutura é verificada apenas nos refrões: nestes a marcação 

muda claramente, com a função de ancorar a canção na característica mais thrash do 

grupo, através do estabelecimento de uma tensão proporcionada pela utilização do  

compasso quíntuplo e de um riff menos fluido e mais fechado. Enquanto cada 

repetição da estrofe apresenta trechos diferentes da letra (mas sem variação da linha 

vocal), o refrão não apresenta nenhum tipo de alteração. Sua estrutura é composta 

por introdução / estrofe / refrão / estrofe / passagem / estrofe / refrão / solo / especial 

/ estrofe / refrão / encerramento. Sua divisão é bem simples para o subgênero, não 

chegando a tensionar estruturalmente os padrões da canção popular massiva.  

 

Vocais 

 A maior característica dos vocais em Love to Hate é a valorização dos 

aspectos rítmicos em detrimento aos melódicos. E se por vezes essa valorização pode 

aproximar a utilização da voz à dos instrumentos, em Love to Hate isso não acontece, 

tanto pelo volume levemente superior ao da massa instrumental e pela dicção que 

busca manter métricas distintas das bases rítmicas. Nesse sentido, a voz consegue 

manter, de forma relativa135, o papel de centralidade que tem na canção popular 

massiva, legitimando-se como o elemento que, “primitivamente, revela mais 

                                                 
135

 Para Cardoso Filho (2006), a inexistência de prolongamentos silábicos ou rupturas rítmicas tem 

como efeito a mistura da voz aos outros instrumentos da canção. É por concordarmos com o autor, 

mas ao mesmo tempo reconhecer em Araya uma marca de estilo capaz de min imizar esse efeito, que 

julgamos como relat iva, mas exitosa, a centralidade da voz em Love to Hate.      
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profundamente os sentidos envolvidos na canção, seja por atuar como o indício de 

um corpo ou por permitir nuances expressivas do artista” (CARDOSO FILHO, 2006; 

p. 79). 

 E é exatamente através da projeção de uma corporalidade agressiva e 

masculina que a voz consegue materializar o eixo temático presente na letra, cujo 

teor já é antecipado pelo título, Love to Hate. Metáforas são recorrentes em letras do 

heavy metal, e são utilizadas em Love to Hate em sua tentativa de transmitir um tipo 

de mensagem existencial negativa, que demonstra implicitamente uma forte oposição 

ideológica a costumes e instituições sociais, mais especificamente à Igreja Católica.  

A seguir, a letra de Love to Hate: 

 
Enter my mind can you stop the rage 
No one shall mourn or pity my grave 

Fighting the world without remorse 
Searching for blood to never grow old 

A personal hell is where I reside 
Taunting death sounds cadavers in pain 

Judging my soul I am not his son 

Screaming God's name I want some more 
 

You love to hate me 

But you won't kill me 
Suicidal surge 

Desensitize the world 
 

Take what I want primordial ground 

Humanity bleeds from inside my veins 
Losing all grasp an evil so old 

Vengeance it breeds driving you insane 
Exhaust all will hanging by the neck 

Anguish within let it blind the eys 

Better off dead is your epitaph 
Apathy feeds the human demise 

Absolute reign a malevolent mind 
Conceptions so vile in this bottomless soul 

Shooting up hate nothing beats the rush 

Total addicting, corrupt and profane 
Force-fed lies in this chapel of lust 

Dancing in blood disciples enslaved 
Putrefied walls adorned with your flesh 
Coating this shrine of the ungodly cross 

 
You love to hate me 

But you won't kill me 
Suicidal surge 
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Desensitize the world 
 

Pessimistic dreams 

Realistic screams 
Crucify creation 

Magnify damnation 
 

Enter my mind can you stop the rage 

No one shall mourn or pity my grave 
Fighting the world without remorse 

Searching for blood to never grow old 
Putrefied walls adorned with your flesh 
Coating this shrine of the ungodly cross 

 
You love to hate me 

But you won't kill me 
Suicidal surge 

Desensitize the world 

 

 Seja por apresentar implicitamente nas letras uma postura ideológica (mas 

não de forma escancarada, como verificado em Raining Blood), ou por não valorizar 

tanto a dicção maquiavélica presente em outras canções, é possível afirmarmos que o 

corpo materializado em Love to Hate se insere muito mais em um cenário urbano 

dominado pelo caos social do que nas narrativas épicas e infernais presentes em 

álbuns anteriores, mais especificamente em Reign in Blood. 

 Curioso notar como a própria dicção utilizada por Araya em Love to Hate 

colabora com este fator, pois se aproxima das articulações vocálicas existentes no 

rap e no hip-hop. Assim como no rap, o final de cada verso em Love to Hate 

apresenta uma rima com seu anterior, e, quando esta não ocorre liricamente, Araya 

parece articular a voz de forma a modelar ou simular efeito semelhante. O fato de 

praticamente despejar as frases uma atrás da outra, sem uma ruptura entre sílabas que 

aumente seu respiro e possibilite uma entoação melódica mais ampla, configura em 

uma dicção próxima da fala ordinária, que é recorrente no rap.  

 Algumas bandas de rapmetal se valem dessa estratégia, acrescida de levadas 

na bateria próximas às do hard-core, além da inserção de riffs pesados de guitarra 

que em alguns momentos lembram o metal. Logo, por mais que esse tipo de dicção 

seja um elemento facilitador da inteligibilidade da letra, sua utilização no interior de 

um subgênero hiper-codificado, como o thrash, pode gerar algum tipo de vinculação 

ao ra metal ou mesmo ao newmetal, configurando uma falta de cuidado com a 

manutenção da autenticidade da faixa.  
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 Com um vocal furioso Araya profere Exhaust all will hanging by the neck / 

Anguish within let it blind the eyes / Better off dead us your epitaph / Apathy feeds 

the human demise. Os versos, através da materialização gritada e nervosa, cantam a 

capacidade que sentimentos como a angústia têm de desestabilizar uma sociedade 

apática e obliteradora de seus problemas. E por mais que em alguns momentos a 

sensação de protesto seja percebida, sua latência é mantida pelo constante tom de 

pessimismo136 que toma conta dos versos da letra.  

 Os versos A personal hell is where I reside / Taunting death sounds 

cadavers in pain / Judging my soul I am not his son / Screaming God's name I want 

some more salientam bem isso, fazendo referência ao inferno que é vivido na terra, 

negando ser filho de Deus e com isso a possibilidade de ter seus atos julgados por 

Ele e seus próximos. E por mais que se grite “Eu quero um pouco mais”, versos 

seguintes como Pessimistic dreams / Realistic screams / Crucify creation / Magnify 

damnation colaboram diretamente com o tom de pessimismo: os versos “sonhos 

pessimistas” e “gritos realistas” dão a entender que mesmo nos sonhos não há 

esperança, devido à própria inerência cruel da realidade. Crueldade essa responsável 

por crucificar e martirizar a própria criação de Deus, “engrandecendo a danação” 

entre os homens. 

 O permanente teor de oposição à Igreja Católica colabora com a 

contextualização da canção na configuração total do álbum, na medida em que o 

trítono Diabolus in Musica, execrado das composições sacras pela Igreja da Idade 

Média por emanar uma sonoridade profana, também passou a se r utilizado por 

compositores de uma forma ou de outra também opositores e perseguidos pela 

instituição. 

 E é nos versos Force-fed lies in this chapel of lust / Dancing in blood 

disciples enslaved / Putrefied walls adorned with your flesh / Coating this shr ine of 

the ungodly cross que as críticas mais rigorosas à Igreja Católica são encontradas. 

“Mentiras alimentadas à força nesta capela de luxúria / Dançando no sangue, 

discípulos escravizados” versa sobre a hipocrisia e promiscuidade das ações da Igreja 

na época da Santa Inquisição, que em nome de Deus e da instituição perseguia, 

torturava, estuprava e assassinava com crueldade aqueles que de uma forma ou de 

                                                 
136

 Resultados similares sobre temáticas do thrash metal são encontradas em Cardoso Filho, 2006. Um 

dos elementos levantados pelo autor entre os responsáveis por vincular a faixa Freedom of Expression 

(Doykod. Accept the New Order, 2001) ao subgênero é exatamente sua temática, que busca”  retratar a 

vida cotidiana, seus problemas e a falta de perspectivas” (Cardoso Filho, 2006. P. 108). 
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outra se opunham à tradição que esta buscava impor soberania. Já os versos “Paredes 

deterioradas adornadas com sua carne / Recobrindo este santuário da cruz 

pecaminosa” fala sobre como os templos e o patrimônio da instituição foram 

construídos e mantidos às custas do sofrimento de muitos, fato que é carregado na 

letra em tom de incoerência, passível de ser tratado como pecado pela própria liturgia 

católica. 

 Por mais que o tom de protesto prevaleça em toda a canção, não há muita 

esperança nos versos de Love to Hate, exaltando um pessimismo recorrente nas 

poéticas de tratamento das temáticas no thrash metal. Logo, ao manter o tom de 

pessimismo para tratar de temáticas comuns ao subgênero e à própria banda, o Slayer 

mostra uma preocupação com a manutenção da autenticidade em seus aspectos 

líricos. No entanto, é também verificado que, assim como na arte gráfica, foram 

utilizadas estratégias que de uma forma ou de outra suavizam o teor temático das 

letras, através da inserção de metáforas em trechos que nos álbuns anteriores se 

mostrariam mais explícitos.         

 

Instrumentos, timbragens e arranjos  

 Love to Hate não possui uma apresentação formal dos instrumentos: a 

introdução é simplesmente a execução de quatro compassos da estrofe, sem a 

presença dos vocais. As guitarras e o baixo repetem ciclicamente uma base 

simplória, composta de poucas notas sobre powerchords tocados de forma solta, sem 

a utilização do abafamento, comum no gênero por colaborar diretamente com o peso 

da música. Nessa sessão rítmica, o elemento com maior destaque vem de uma das 

guitarras, e consiste em um acorde dissonante, brevemente atacado e em seguida 

arrastado no sentido decrescente da escala.  

 É sem dúvida uma introdução bem diferente das realizadas pelo Slayer, 

geralmente compostas por riffs mais trabalhados, melódicos e com mais notas. Logo, 

a não valorização da sonoridade das guitarras pode frustrar expectativas dos fãs da 

banda, acostumados com o recorrente destaque que a dupla King e Hanneman 

confere aos seus instrumentos. Isso pelo fato de ela se aproximar mais das 

referências punk e hard-core que possuem os músicos do que de uma base típica do 

thrash. 



180 

 

Por dez segundos a estrutura inicial se mantém apenas com os instrumentos, 

e a partir daí ocorre a entrada do vocal de Tom Araya. Este não possui nenhum 

destaque privilegiado: o volume é basicamente o mesmo, bem como a frequência 

sonora, chegando inclusive a seguir a base mantida desde o início pelos outros 

instrumentos. Base essa que se mantém até os trinta segundos de música sem 

variações.  

 Já aos trinta e um segundos uma nova sessão rítmica é iniciada, formando o 

corpo musical do refrão da música. Mais uma vez não existe uma preparação do 

ouvinte sobre o que está por vir: as sessões rítmicas se mostram bem diferentes, e são 

alternadas de forma brusca. Apenas a bateria mostra uma pequena “puxada” na caixa 

antes do início do refrão, mas que também é verificada em todos os encerramentos da 

estrofe. A alternância repentina entre sessões rítmicas é uma estratégia não incomum 

no heavy metal (mas não necessariamente no thrash), e geralmente é deixada de lado 

quando a estrutura seguinte se trata do refrão.  

 Este possui exatamente dez segundos, e se destaca pelo riff tenso, rápido e 

preenchido por uma quantidade maior de notas. É ainda dividido em quatro 

compassos, sendo que nos três primeiros as guitarras executam, de forma abafada, 

notas que não apresentam intervalos, sendo uma estratégia comum no subgênero e 

nas composições do grupo, e que também colabora com o caos que o riff parece 

buscar transmitir. No quarto compasso as guitarras executam as mesmas notas e 

mantêm o mesmo andamento, mas desta vez com powerchords e ataques soltos, não 

mais abafados. E se o refrão não possui uma apresentação formal, esses ataques 

soltos são os responsáveis por indicar o seu encerramento. 

 Durante todo o refrão, o baixo, quase inaudível, apenas reproduz o riff 

executado pelas guitarras, enaltecendo sua função de colaborar com o peso da música 

em detrimento à expansão do campo melódico. A bateria também acompanha o 

andamento mais travado do riff, se valendo da inserção de uma maior quantidade de 

notas para preencher a sessão rítmica. Paul Bostaph busca acentuar as três primeiras 

(de quatro) cabeças de tempo de cada compasso do refrão com ataques rápidos no hi-

hat e no bumbo. Batidas quase rufadas na caixa são inseridas entre esses ataques, que 

no quarto tempo de cada compasso dão lugar a viradas densas, que exploram 

praticamente todas as peças do instrumento, como tons, surdo, maior variedade de 

pratos, bumbo e caixa.  
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 Podemos inferir que em Love to Hate o refrão não executa sua primitiva 

função na construção do sentido da canção popular massiva. Ele nega ao ouvinte os 

principais prazeres que um refrão pode oferecer: o momento anterior a este, da 

expectativa que sua anunciação propicia, bem como a possibilidade de cantar junto 

com a banda aquele momento da canção que usualmente configura o seu clímax.  

 No entanto, apenas a supressão de alguns dos tradicionais sentidos do refrão 

na canção popular massiva não é suficiente para determinar um rompimento de Love 

to Hate frente a codificação do subgênero e sua própria trajetória. Isso pelo fato de 

configurar uma estratégia de distinção com outros gêneros e subgêneros não tão 

incomum no thrash. 

Aos 41’’ a estrofe retorna, sem apresentar nenhuma alteração entre os 

instrumentos, até que aos 1’01’’ acontece uma pausa, antec ipada pelo veloz rufar de 

Paul Bostaph na caixa, no momento em que as linhas de vocal e baixo são 

momentaneamente interrompidas. Apenas a guitarra de Hanneman executa um riff 

lento e fúnebre, lembrando mais claramente os riffs criados em trechos similares 

encontrados principalmente nos álbuns Seasons in the Abyss e South of Heaven. A 

bateria acompanha apenas com marcação no chimbau, viradas nos pratos entre uma 

execução e outra do riff, além de realizar uma virada com pedal-duplo e tons. 

O thrash metal e alguns outros subgêneros do heavy metal se valem deste 

tipo de estratégia geralmente para alertar o ouvinte sobre a aparição ou de uma 

sessão rítmica até então inédita na canção ou de outra que venha a alterar 

significativamente o andamento até então mantido. Acontece que aos 1’11’’ o riff 

acaba, e mais uma vez a estrofe aparece, praticamente anulando o efeito daquela 

passagem. Isso porque não faz muito sentido inserir uma passagem na música se ela 

leva o ouvinte de volta ao mesmo lugar, já que a instrumentação e a duração da 

estrofe se mantém a mesma das suas aparições anteriores.  

Aos 1’31’’ o refrão reaparece com a mesma duração de antes, e aos 1’41’’ 

dá lugar ao solo de guitarra, um dos elementos na canção que mais dialogam com a 

codificação do subgênero e com o estilo da própria banda. Sua duração é de vinte e 

cinco segundos e começa de forma mais rítmica, com tremolos utilizados em 

conjunto com a alavanca localizada na ponte do instrumento. Logo após tem início 

uma espécie de improviso que busca simular temas musicais árabes, 
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provavelmente137 através de escalas baseadas no trítono conhecido como diabolus in 

musica. O solo não é tão caótico e veloz quanto os mais tradicionais feitos pela dupla 

Hanneman e King, mas sua forma melódica, cujo corpo é intensificado pela 

utilização do wah-wah, lembra em muito os solos existentes em outras composições 

do grupo. 

Aos 2’06’’ acontece uma nova parada, agora de todos os instrumentos, e 

que dura dois segundos. Desta vez o silêncio vem sim para anunciar uma nova sessão 

rítmica que rompe com o andamento até então verificado: aos 2’08’’ ela começa, 

dura dez segundos e se desenvolve sobre uma condução mais cadenciada da bateria, 

com intensa utilização de pratos e contratempos marcados principalmente pelos 

bumbos e caixa. O baixo mantém sua característica de marcação, enquanto as 

guitarras produzem, de forma improvisada e com auxílio do wah-wah, ruídos e 

harmônicos que não chegam a configurar uma base melódica, apenas no final 

esboçando um tipo de solo, desconexo e predominantemente rítmico. 

A sessão dura até os 2’18’’, momento em que a estrofe mais uma vez 

aparece, seguida novamente pelo refrão. Aos 2’48’’ as guitarras voltam a executar o 

riff da primeira passagem, desta vez apresentando alterações em sua duração e 

desenho melódico. Ao invés de duas, agora o riff é executado por três vezes: na 

primeira as guitarras mantêm a mesma melodia da aparição anterior. Já nas duas 

seguintes uma das guitarras realiza um tipo de dobra, constituída pela execução da 

mesma estrutura rítmica em outra altura de registro (inicialmente uma terça e por 

último uma terça aumentada), alterando e valorizando o campo harmônico através de 

uma estratégia recorrente em praticamente todos as vertentes metálicas.  

 

3.3.5. Rotulação do grupo e faixas no Last.FM 

 

Após analisarmos os elementos da codificação derivada à qual pertencem 

grupo, álbum e canção, nosso próximo passo é compará- los com alguns indicadores 

ligados ao consumo musical disponíveis na plataforma virtual de conteúdo 

                                                 
137

 Em entrevistas a banda declarou utilizar no álbum variações harmônicas proporcionadas pelo 

trítono, mas apenas uma análise musicológica poderia afirmar se um trecho é ou não beneficiado com 

essa estratégia. 
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colaborativo Last.FM. A página do Slayer no Last.FM138 apresenta atualmente 

20.574.489 execuções dos arquivos de áudio da banda alí disponibilizados.  

Execuções que, distribuídas entre os 447.207 ouvintes do grupo no site, 

chega à média aproximada de 46 execuções por usuário. Raining Blood possui 

1.123.137139 rastreamentos na plataforma, sendo a faixa mais executada na página do 

grupo, seguida de perto apenas pela canção de abertura de seu mesmo álbum, Angel 

of Death, que possui 964.560 rastreamentos. Reign in Blood, o álbum que abriga as 

composições, é de longe o do grupo mais escutado através do Last.FM. Mas é 

interessante notar que as duas faixas juntas representam 2.087.697 das 3.812.060 

audições do álbum. Duas faixas que ocupam sozinhas mais da metade das audições 

do álbum do que as oito faixas restantes. 

Um resultado não tão esperado se encontra na lista dos grupos “parecidos” 

com o Slayer disponibilizada no site. Em 1°, classificado por “super similaridade”, 

encontra-se o Kreator, banda alemã contemporânea ao Slayer, mas que executa um 

thrash em alguns momentos mais próximo ao NWOBHM do que à vertente 

disseminada na Bay Area. Já a 2ª posição é do Sepultura, cujos aspectos plásticos e 

temáticos dos primeiros trabalhos lembram o thrash americanizado do Slayer, tendo 

no entanto desviado deste caminho ainda em meados da década de 1990. O primeiro 

resultado esperado aparece na 3ª posição, ocupada pela banda Exodus, também 

remanescente da Bay Area de São Francisco. Mas o mais curioso foi a presença entre 

as cinco mais parecidas de apenas uma das outras três bandas consideradas como as 

“Big Four” do thrash metal. Destas, o Anthrax aparece ocupando a 5ª posição, 

seguido pelo Megadeth, também integrante da lista, na 6ª posição.  

Curioso notar como em alguns momentos a rivalidade e necessidade de 

distinção entre subgêneros, adotadas tanto por bandas quanto fãs, se materializa nas 

práticas de escuta dos ouvintes, e são percebidas nos dados do Last.FM. O Metallica, 

que figura apenas como 13° em similaridade, possui rivalidade declarada com o 

Slayer e o Megadeth, ambas integrantes da lista dos “Big Four”. Já Chuck Billy, 

vocalista do Testament, considerada a 7ª banda de maior similaridade com o Slayer 
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 Disponível em <http://www.lastfm.com.br/music/Slayer>; acessado em 15 de fevereiro de 2009.  
139

 Disponível em <http://www.lastfm.com.br/music/Slayer/_/Rain ing+Blood>; acessado em 15 de 

fevereiro de 2009. 
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no Last.FM, assumiu ter devolvido o CD St. Anger140 à loja logo após sua primeira 

audição (MARTINS, 2008a; p. 11). 

Já a faixa Love to Hate, com 93.347 rastreamentos, ocupa apenas a posição 

de n° 72 entre as mais escutadas do Slayer na plataforma. Resultado que já era 

relativamente esperado, tendo em vista as constatações formais verificadas ao longo 

da análise, e que fizeram com que tanto o álbum e principalmente a faixa tivessem 

comprometida sua capacidade de circulação interacional no interior do gênero. Com 

876.573 scrobblings no Last.FM, Diabolus in Musica é apenas o 7° álbum do Slayer 

na preferência dos ouvintes. 

E são os ouvintes os responsáveis por grande parte da quantidade de tags 

relacionadas ao grupo. Sessenta e cinco são as marcações, e, assim como nas análises 

anteriores, estão divididas em rótulos criados por motivações diversas, diretamente 

ou não relacionadas ao thrash metal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10 - Nuvem de tags - Slayer
141 

 

Neste caso também existem tags que apontam para rádios do próprio 

Last.FM nas quais estão selecionadas músicas do Slayer, mas que não apresentam 

nenhuma vinculação ao gênero. Caso das etiquetas “britpop”, “harukaex”, 

“suavesfabio”, “valkyriex loves”, etc. Já outras tags foram criadas no intuito de 

                                                 
140

 Metallica. St. Anger. Universal Music, 2003. 
141

 Disponível em <http://www.lastfm.com.br/music/Slayer/+tags>; acessado em 13 de março de 

2009. 
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referenciar diretamente o gênero e o grupo, como “thrash metal”, “gods of thrash”, 

“old school thrash metal” e “bay area thrash metal”.  

Interessante notar que, mesmo possuindo em sua formação integrantes 

representativos no interior do gênero, nenhuma tag foi criada com o nome de algum 

destes. Existe uma grande diferença entre as etiquetas em destaque e as que não 

possuem destaque algum. Neste caso, o destaque é maior na tag que carrega o grau 

de codificação musical mais específico, a tag “thrash metal”. Essa tag aparece bem 

mais destacada que as outras, seguida pela “metal”, já com menor destaque. Uma 

amostra de como os principais subgêneros metálicos possuem e materializam a 

necessidade de distinção não apenas em relação a manifestações e produtos extra-

gênero, mas também intra-gênero. Principalmente nos subgêneros possuidores de 

codificações mais precisas, ou de maior tradição e representatividade genérica.  

Nesse caso, a tag “metal” poderia carregar um número de sentidos muito 

vasto, capaz sim de conter elementos que atravessam os subgêneros do heavy metal 

de maneira mais profunda, mas sem conseguir organizar aqueles mais superficiais, 

específicos do estilo de determinada banda ou vertente metálica. É mais autêntico, 

por exemplo, que uma banda executora da codificação mais primitiva do subgênero 

death metal se reconheça e se apresente como uma banda “de” death metal. Com isso 

ela distingue mais precisamente sua imagem e seus produtos das imagens e produtos 

de subgêneros com os quais mantém maior rivalidade.  

 

*** 

 

Através das análises foi possível constatar que Raining Blood cumpre sua 

função na compilação do álbum no qual se insere. É faixa que mais reúne os aspectos 

sombrios e caóticos propostos em Reign in Blood, por mais que musicalmente sua 

estruturação seja bem diferente das outras composições que o integram. Fato que 

justifica-se por esta ser a última faixa do álbum, exatamente a que propõe seu 

encerramento, sendo ela própria um fechamento grandioso que tem início em meio a 

trovões e um desfecho sofrido ao som da tempestade que lentamente se silencia. 

A estruturação não convencional e sem repetições, destituída ainda de um 

refrão claro e orientado ao cantar junto, são alguns dos elementos responsáveis por 

fazer de Raining Blood uma canção capaz de desestabilizar o formato canônico da 

canção popular massiva. No entanto, é comum verificar em canções do thrash 
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tentativas de desestabilização como essas, que configuram como uma forma de 

distinção e demarcação musical do subgênero frente a outras manifestações musicais, 

inclusive em relação a subgêneros do próprio Metal. O fato de Raining Blood levar 

ao extremo essa distinção enaltece sua autenticidade frente ao thrash metal, na 

medida em que suas peculiaridades não buscam uma inovação, ou transgressão, e 

sim uma valorização exacerbada dos elementos constituintes de sua codificação, 

localizada entre a primitiva e a derivada do heavy metal. 

A capacidade da faixa em organizar esses elementos característicos do 

Slayer é reiterada por outra capacidade, a de se manter, mesmo 23 anos após seu 

lançamento, em sistemas amplos de distribuição, como a vinculação ao game Guitar 

Hero, e de circulação e movimentação social, como constatado na plataforma 

Last.FM. Muito da autenticidade da banda tem como base o álbum Reign in Blood, 

que praticamente estabeleceu convenções estilísticas e poéticas não apenas da banda, 

mas também do próprio thrash metal. 

Manter até então inalterados seus elementos estilísticos visuais, em muito 

legitimados definitivamente no álbum Reign in Blood, constituiu em uma forma de o 

Slayer estrategicamente ancorar-se ao gênero (no caso o thrash, em sua forma mais 

crua e autêntica), e assim construir uma trajetória dotada de relativa autonomia 

criativa, permitindo inclusive sua permanência em sistemas de distribuição mais 

amplos do que os geralmente verificados no gênero. Essa mesma autonomia foi 

utilizada em Diabolus in Musica para experimentar inovações poéticas em sua 

trajetória e no interior do próprio subgênero, principalmente as que se referem aos 

elementos visuais e tratamento das temáticas líricas.  

 Se Diabolus in Musica foi até então o álbum no qual a banda mais se 

permitiu concessões, estas não chegaram efetivamente a figurar em rompimento com 

as orientações do gênero. Mais do que isso, na configuração total do álbum as 

inovações estruturais dos elementos musicais e visuais buscaram demonstrar um 

nível mais elevado de maturidade por parte da banda que o verificado em trabalhos 

anteriores. Ou seja, a banda reivindica sua autonomia para buscar inovar sem 

transgredir, na tentativa de balancear a tensão existente entre seus processos criativos 

e as lógicas de mercado, principalmente se considerarmos que as inovações são sim 

orientadas a públicos mais abrangentes, mas sem a intenção de rompimento com as 

bases thrash do grupo. 
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 Na configuração total do álbum essas inovações encontram-se esparsas, 

diluídas entre as supostas codificações primitiva e derivada do heavy metal, na 

medida em que esta apresenta inovações sem efetivamente apropriar-se de elementos 

expressivos de outros gêneros, mantendo a valorização dos elementos plásticos do 

thrash, por mais que relativamente se afaste das poéticas mais extremas verificadas 

em Reign in Blood. No entanto, percebemos em Love to Hate um agenciamento 

generalizado de todos os elementos constituintes da inovação, além de uma não-

valorização de aspectos fundamentais da codificação do thrash, na medida em que 

materializa tanto as referências utilizadas nas experimentações quanto a falta de 

vínculo com o heavy metal. Nesse sentido, Love to Hate acaba destoando do restante 

do álbum quando em audições atentas, tendo mais em comum com o alternative 

metal e com o new metal do início dos anos 1990 (derivações que futuramente 

impactariam gêneros da codificação híbrida, como o metalcore) do que com o 

próprio Slayer de trabalhos anteriores.  

 Podemos inferir daí que o grupo não apostou tanto nessa faixa. No entanto, 

esta ainda parece possuir uma condição estratégica na configuração do álbum. Isso 

porque, como demonstrado nas análises, Diabolus in Musica foi o álbum que até 

então mais se apropriou das referências hard-core e punk do grupo, em uma época na 

qual o new metal estava em ascensão, e os críticos de plantão aguardavam pelos 

trabalhos que de uma forma ou de outra flertassem com este novo rótulo. E por mais 

que essas referências se façam presentes em quase todas as canções do álbum, é em 

Love to Hate que a codificação primitiva do thrash (e não necessariamente os 

aspectos estilísticos da banda) não são tão exploradas.  

 Há um relativo predomínio das referências punk e hard-core, o que, de uma 

forma ou de outra, seria capaz de desestabilizar a autenticidade da faixa, 

principalmente no contexto de seu lançamento. E talvez seja essa a participação 

estratégica da faixa no álbum: sua inserção no “miolo” deste, em uma posição que a 

tornaria a 1ª do lado “B” no formato vinil, parece buscar demarcar o lugar daquela 

apropriação – a banda usa de sua relativa autonomia para assumir o interesse em 

expandir seus horizontes musicais, mas deixa em segundo plano a faixa que melhor 

agencia os elementos dessa experimentação. Isso porque conferir- lhe maior destaque 

provavelmente soaria mais efetivamente como uma legitimação da mudança de 

sonoridade, colocando sua autenticidade em risco, mesmo com toda a autonomia 

adquirida. 
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 Mas as análises de desempenho da faixa no Last.FM mostraram que sua 

capacidade de circulação e movimentação no interior do gênero não corresponderam 

às estratégias da banda utilizadas no lançamento do álbum. Seu baixo índice de 

audição é provavelmente motivado pelo senso de falta de autenticidade que a faixa 

possui, principalmente se considerarmos que seu álbum, Diabolus in Musica, mesmo 

sendo apenas o 7° álbum na preferência dos ouvintes da banda no Last.FM, ainda 

desbanca em audições álbuns clássicos da banda, como Hell Awaits e Show no 

Mercy, como também Divine Intervention, um dos mais vendidos na história do 

grupo. 
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3.4. 3 Inches of Blood  

 

O 3 Inches of Blood (Três polegadas de sangue) é uma banda canadense de 

heavy metal que posteriormente direcionou sua sonoridade na direção do power 

metal e do thrash alemão. Foi formada em Vancouver, cidade com uma cena 

metálica em constituição, mas sem muita representatividade no gênero fora de seus 

limites geográficos. Na verdade, o 3 Inches of Blood é o grupo dessa região que 

atualmente consegue ultrapassar esses limites e obter certa visibilidade na cena 

metálica mundial. Fato alcançado anteriormente pelo Exciter, uma das primeiras 

bandas de speed-thrash metal, formada ainda em 1983 e que atualmente alcançou o 

status de cult no interior do gênero. 

 Formada em 2000, em seus nove anos de existência o 3 Inches of Blood 

lançou três álbuns de estúdio – Battlecry Under a Wintersun (2002), Advance and 

Vanquish (2004) e o mais recente, Fire up the Blades (2007)142. Mas seu primeiro 

trabalho foi o EP Sect of he White Worm (2001), lançado de forma independente e 

sem o suporte de uma produção musical mais acurada. Fato pelo qual provavelmente 

a própria banda não o insira em sua discografia disponibilizada em seu site oficial. 

 

3.4.1.     Os autores e seu capital simbólico 

 

Mesmo com apenas nove anos de existência, o 3 Inches of Blood possui 

uma trajetória marcada pela instabilidade de sua formação próxima à de bandas bem 

mais longevas. Idealizado inicialmente como uma banda de dois vocalistas (sendo 

um dos vocais mais melódico e limpo, enquanto o outro estabelece diálogos através 

de vocais rasgados), atualmente o 3 Inches of Blood conta apenas com Cam Pipes 

nos vocais, também divididos com o novo guitarrista, Justin Hagberg. 

Deixaram também o grupo nesse meio tempo os irmãos Rich e Geoff 

Trawick, respectivamente baixista e baterista. Em seu próprio site a banda faz 

referências às mudanças, afirmando que os vocalistas Cam Pipes e Jamie Hooper 

foram “os únicos soldados que voltaram da última batalha” (the only soldiers to 

return from the last battle, em referência às próprias temáticas épicas e vikings das 

quais a banda se apropria). É também através do site que a banda busca esclarecer as 
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 Disponível em <http://www.3inchesofblood.com>; acessado em 27 de abril de 2009. 
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mudanças. Torna-se clara a preocupação entre os remanescentes em não deixar as 

mudanças tomarem grandes proporções. Seja uma forma de contornar tantas 

mudanças ou não, o então vocalista Jamie Hooper disse na biografia da banda que  

 

Algumas vezes a mudança dos membros de uma banda pode se mostrar 

como grandes passos para trás, mas na verdade tem sido um ainda maior 

passo adiante para nós (...). Cada novo integrante que chega está em seu 

melhor, forçando os outros a também doarem mais de si, e então nós 

conseguimos fazer coisas que simplesmente não conseguíamos antes
143

.   

 

Faz parte do discurso do grupo o “amor ao puro metal”. Amor que justifica, 

segundo seus membros, sua apropriação de temáticas épicas, mitológicas e 

fantásticas, levando-os a utilizar em suas apresentações ornamentos como chapéus 

vikings, espadas e escudos. Não deixa de ser um tipo de reivindicação por parte do 

grupo de uma autenticidade em construção, e que para isso necessita legitimação e 

auto-afirmação, além de configurar em estratégia de distinção com outros subgêneros 

do heavy metal. São elementos como esses os responsáveis por instaurar entre os 

membros remanescentes a preocupação com uma possível sensação de instabilidade 

causada pelas constantes mudanças de formação.  

Nesse sentido, eles buscam deixar claro que, mesmo com as mudanças de 

formação, o sentido estético continua o mesmo, e o nível técnico atualmente está 

bem mais elevado em relação aos trabalhos anteriores. Curioso notar como esses 

comentários indicam também a reivindicação de uma autonomia que parece não ser 

abalada pelo fato de a banda integrar o cast de uma gravadora (Roadrunner) que 

adota modelos de distribuição e circulação relativamente amplos para o gênero, 

tendo se tornado referência no heavy metal nas últimas décadas. Além disso, os 

comentários também adiantam algumas verificações das análises, que apontam para 

o atual discurso da banda e a forma como este materializa-se de forma coerente em 

sua trajetória formal. Fato que já tornariam relativamente inquestionáveis suas 

estratégias de manutenção da autenticidade, se não fosse uma certa indecisão musical 

verificada no início de sua trajetória. 
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 Tradução do autor de trechos disponibilizados no site oficial da banda, 

<http://www.3inchesofblood.com>. 
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3.4.2.   Circulação 

 

 Em sua curta trajetória, o 3 Inches of Blood já alternou algumas vezes seus 

modelos de distribuição. O EP Sect of he White Worm (2001) foi lançado e produzido 

de forma independente, não tendo alcançado significativa repercussão no interior do 

gênero, mas que foi suficiente para o grupo ser agregado ao cast do selo de 

distribuição restrita Minion Music. Por esse selo o grupo distribuiu seu primeiro 

álbum, o aqui analisado Battlecry Under a Wintersun (2002). Por mais que vincular-

se a esse selo tenha proporcionado ao 3 Inches of Blood uma relativa repercussão, 

fatos como possuir severas limitações de distribuição, além de não configurar um 

selo especializado, não possibilitaram ao álbum e à sua canção aqui analisada, Ride 

Darkhorse, Ride, condições propícias à sua circulação de forma mais abrangente 

(fato que veremos replicado em tópicos a seguir).  

 Contexto que foi novamente alterado em 2003, quando a banda passou a 

integrar o cast da Roadrunner ao lado de grupos importantes na narrativa do gênero, 

como Megadeth, Nightwish, Machine Head e Cavalera Conspiracy (sendo este 

último o grupo dos irmãos Max e Iggor Cavalera, fundadores do Sepultura, que por 

sua vez também já integrou o cast da gravadora). Em princípio, integrar o cast de 

uma gravadora de maior porte poderia resultar, para uma banda iniciante como o 3 

Inches of Blood, em uma relativa falta de autonomia criativa por parte do grupo em 

suas poéticas criativas. No entanto, mais uma vez parece que algumas lógicas do 

mainstream não se materializam uniformemente sobre as convenções do heavy 

metal. 

 Em seus dois álbuns lançados até o momento pela Roadrunner, Advance and 

Vanquish e Fire Up the Blades, a sonoridade da banda manteve basicamente as 

mesmas poéticas musicais, mostrando evoluções apenas nos aspectos plásticos, 

possuidores de produções imagéticas e musicais mais acuradas em relação ao álbum 

e singles anteriores. Se em Advance and Vanquish essas evoluções e a inserção em 

modelos mais amplos de distribuição ainda não foram capazes de render na época 

uma circulação mais privilegiada (seja pelo fato de ser o primeiro álbum da banda 

lançado pela gravadora, e assim ainda consistir, em sua curta trajetória, muito mais 

em uma promessa do que a manutenção de uma lógica já estabilizada), esse contexto 

passou a mudar no lançamento de Fire Up the Blades. 
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 Este álbum foi lançado em um contexto de distribuição mais amplo para o 

gênero, mas ainda não tão abrangente quanto os comumente verificados entre 

expressões do mainstream, ou mesmo em alguns casos de bandas de heavy metal 

mais representativas. No entanto, foi capaz de alcançar a posição de n° 147 na The 

Billboard 200, além da 2ª no Top Heatseekers144, evidenciando o gradativo aumento 

de circulação de suas proposições musicais.   

  

3.4.3. Os álbuns, seus aspectos plásticos e temáticos, e sua representatividade 

na discografia da banda 

 

3.4.3.1. Battlecry Under a Wintersun (2002) 

 

Lançado em 2002, Battlecry Under a Wintersun é o primeiro álbum de 

estúdio do 3 Inches of Blood. O fato de ser distribuído por um selo de distribuição 

restrita não-especializado em heavy metal pode ter colaborado com que o título ainda 

apresentasse uma sonoridade menos acurada em relação aos seus sucessores. O 

álbum tem trinta e sete minutos de duração distribuídos por onze curtas músicas, 

possuindo a maior (Hall of Heroes) 4’21’’ e a menor (Destroy the Orcs) 2’15’’. São 

faixas curtas em relação às relativamente longas composições do gênero, 

provavelmente já indicando o caminho seguido em diante pela sonoridade da banda, 

que valoriza elementos do thrash, como veremos a seguir nos tópicos específicos. 

Ride Darkhorse, Ride (Cavalgue Cavaleiro Negro, cavalgue), Destroy the 

Orcs (Destrua os Orcs) e Skeletal Onslaught (Assalto de Esqueletos) são títulos de 

algumas canções desse álbum que, juntamente com seu próprio título (Lamento de 

guerra sob um sol de inverno) já indicam ao ouvinte os tipos de temáticas liricamente 

trabalhadas na compilação. As narrativas são repletas de heróis, magia, espadas e 

criaturas fantásticas, que, juntos, compõem os cenários épicos materializados pelas 

composições. A capa de Battlecry Under a Wintersun já remete o observador/ 

ouvinte a esse tipo de ambientação. Nela, um esqueleto jaz deitado sobre uma grama 

que parece já começar a envolvê- lo devido à ação do tempo.  
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 Disponível em <http://allmusic.com/cg/amg.d ll?p=amg&sql=10:jbfuxze5ldse~T3>; acessado em 

28 de abril de 2009. 
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Figura 11 – Capa de Battlecry Under a Wintersun 

 

Em seu peito a arma utilizada para retirar-lhe a vida, uma estaca de madeira, 

provavelmente golpeada contra o corpo ainda vivo, com o auxílio do martelo 

encontrado sobre a grama ao lado do esqueleto. Os poucos elementos gráficos da 

imagem são sedimentos suficientes para que o observador/ouvinte reconstitua a ação 

ocorrida no passado. E nisso o título tem um importante papel, ao permitir-nos inferir 

que trata-se de um corpo em um campo no qual uma batalha foi travada.  

O logotipo segue uma tipografia manuscrita, mas tremida, como se tivesse 

sido feito através de cortes e perfurações sobre uma peça de madeira. Sua tonalidade 

é vermelha, possuindo como elemento gerador de contraste em relação ao fundo 

preto apenas um contorno branco em volta das letras. Sua rudimentaridade talvez 

possa comprometer a leitura do logotipo entre aqueles não tão acostumados às 

tipografias comuns ao heavy metal, mas não chega a ser intencionalmente ilegível 

como as utilizadas por grupos de subgêneros mais extremos, como o Black e o Death 

Metal. 

A economia de elementos gráficos, incomum entre as capas do gênero, não 

permite inferências mais profundas do que isso. Pelo fato de o álbum ter sido 

produzido e gravado de forma independente, além de contar com um modelo de 

distribuição incapaz de promover sua circulação de maneira mais abrangente, 

Battlecry Under a Winter Sun é um trabalho atualmente de difícil aquisição. Através 
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do site Sonic Unyon Store145 é possível efetuar sua compra em suporte digital, em 

arquivo composto do encarte completo em .PDF e das faixas musicais no formato 

.FLAC (Free Lossless Audio Codec File), que oferece arquivos digitais de áudio de 

baixa compressão e melhor qualidade em relação ao popular .MP3.  

Provavelmente, foi também por contar com uma produção independente e 

fracos sistemas de distribuição que a banda acabou não inserindo no álbum um dos 

elementos essenciais para a construção do sentido das canções do heavy metal: as 

letras. A própria letra de Ride, Darkhorse Ride, faixa aqui analisada, é uma das 

várias do álbum de difícil acesso, inclusive na internet. Seja em pesquisas através dos 

mais diversos mecanismos de busca, no site oficial ou nos criados por fãs da banda, 

ou mesmo através de contato direto através de e-mails não respondidos, não foi 

possível encontrar a letra dessa canção e assim integrá- la à análise. Se por um lado 

esse fator poderia relativamente prejudicar a precisão das análises, por outro, foi 

nossa intenção manter a faixa integrada a este corpus, justamente pela sua 

representatividade sobre as condições de produção e distribuição da banda.  

Fato que também enaltece o caráter de baixa especialização comumente 

verificado entre as poéticas criativas e de produção próprias da música independente 

ou que sobrevivem no underground. Não que essas poéticas criativas configurem um 

problema, pelo contrário. Elas são e foram fundamentais para a sobrevivência do 

heavy metal principalmente durante os anos 1990, época na qual o gênero foi dado 

como morto e praticamente esquecido pelas lógicas de produção e distribuição do 

mainstream. No entanto, até o momento nos parece que Battlecry Under a Wintersun 

apresentou indecisões sobre qual modelo de distribuição ou poéticas criativas seguir, 

sugerindo uma falta de posicionamento musical e ideológico, fator importante na 

compreensão por parte dos fãs em relação à autenticidade do grupo e do trabalho.  

 

3.4.3.2.  Fire Up the Blades (2007) 

 

Fire Up the Blades é o 3° título lançado pela banda, e o segundo por um 

selo de maior representatividade na cena metálica mundial, o Roadrunner. 

Musicalmente esse álbum se mostra bem mais evoluído, seja nos aspectos 

relacionados à produção musical e de mixagem, ou mesmo naqueles mais 
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característicos da própria evolução e maturidade dos músicos. Provavelmente, o fato 

de contar com uma produção musical ligada a uma gravadora respeitada no interior 

do gênero colaborou com essa evolução, tendo como consequência uma maior 

definição musical em relação aos trabalhos anteriores. Se em Battlecry Under a 

Wintersun a banda musicalmente não ousou de forma coerente, em Fire Up the 

Blades a preocupação com a transgressão diminuiu, e a banda passou a dialogar mais 

claramente com subgêneros como o thrash metal e o thrash alemão, acentuando suas 

características power metal ao mesmo tempo em que consegue soar heavy.  

Essas mudanças ocorreram basicamente nos níveis musical e imagético, já 

que as temáticas ainda são as mesmas épicas e fantásticas dos trabalhos anteriores. A 

capa e o título do álbum já anunciam ao ouvinte a existência dessas temáticas, bem 

como a sonoridade que contêm. Nela é possível visualizar um escudo marcado com o 

brasão recém-adotado pelo grupo, composto pela representação da carcaça de algum 

caprino, provavelmente um bode, que, mesmo não sendo tão presente entre as 

temáticas épicas compartilhadas pela banda, são comuns em representações visuais 

de alguns subgêneros do heavy metal que trabalham mais estreitamente temáticas 

ligadas ao ocultismo ou mesmo ao satanismo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12 – Capa de Fire Up the Blades 
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Em volta do escudo existem várias armas que remetem aos cenários épicos 

propostos nas temáticas do grupo, como machados, espadas, flechas e adagas de 

diferentes formatos. Destaque para a espada maior, centralizada atrás do escudo, 

mais proeminente que as outras armas e que possui o numeral “3” gravado em sua 

lâmina, em referência ao nome da banda.  

Diferentemente da capa de Battlecry Under a Wintersun, desta vez a arte 

gráfica não apresenta ao observador/ouvinte nenhuma ação em desenvolvimento, 

nem mesmo os sedimentos que permitam-no reconstituir algum tipo de narrativa. E, 

por mais que a quantidade de elementos nela presentes seja considerável, estes não 

são organizados narrativamente de forma a materializar as temáticas das letras com 

profundidade maior do que a oferecida ao olhar menos atento. Isso caracteriza uma 

certa pobreza de sentidos incomun no gênero, se mostrando mais como um ponto não 

valorizado pela banda e gravadora no lançamento do álbum musicalmente melhor 

definido do grupo do que em um tipo de inovação ou transgressão. 

 

3.4.4. Performances sonoras  

 

3.4.4.1.  Ride, Darkhorse Ride – 3’28’’ – 3 Inches of Blood – 2002 – Battlecry 

Under a Wintersun 

(3 Inches of Blood) 

Cam Pipes – Vocais limpos 

Jamie Hooper – Vocais rasgados 
Sunny Dhak – Guitarra solo 
Bobby Froese – Guitarra 

Rich Trawick – Baixo 
Geoff Trawick – Bateria 

 

Ride, Darkhorse Ride é a 1ª faixa do álbum Battlecry Under a Wintersun. 

Esta apresenta sessões rítmicas bem parecidas entre si, e seus três minutos e vinte e 

oito segundos de duração são totalmente desenvolvidos sobre uma estrutura de 

compasso quaternária. Sua filiação à codificação primitiva do gênero se faz 

claramente percebida nos andamentos da bateria, nos riffs e arranjos das guitarras, 

que estabelecem constantes duetos entre si. Sua estruturação é dividida em 

introdução / riff inicial / variação do riff inicial / passagem / refrão / variações sobre 

o refrão / encerramento. É possível inferir que Ride, Darkhorse Ride busca uma 
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discreta desestabilização dos padrões canônicos da canção popular massiva, ao 

apresentar em sua introdução um sampler relativamente longo para uma faixa de 

pouco mais de três minutos de duração, não contar com os tradicionais solos de 

guitarra do gênero, além de apresentar um refrão que falha ao convocar o ouvinte ao 

cantar junto, seja pela sua falta de recorrências ou pela ininteligibilidade dos vocais.  

 

Vocais 

A maior característica da voz em Ride, Darkhorse Ride é a forma como os 

dois vocalistas do grupo, Cam Pipes e Jamie Hooper, estabelecem um diálogo entre 

suas linhas vocais. A presença de dois vocalistas, sendo um limpo e o outro gutural, 

urrado ou rasgado, é uma estratégia verificada entre os mais diversos subgêneros do 

heavy metal, como no melancólico doom metal (no qual o vocal limpo é por muitas 

vezes feminino), no black metal sinfônico e no recente metalcore, subgênero da 

codificação híbrida no qual os vocais limpos em alguns momentos chegam a se 

assemelhar aos timbres e linhas melódicas característicos do rock adolescente de 

feições punk emergido nos Estados Unidos no final dos anos 1990. 

Mas o diálogo entre os vocalistas se mostra confuso na maioria do tempo. O 

vocal limpo de Cam Pipes possui um timbre agudo e relativamente rouco, quase 

gritado. Fato que não seria problemático para a materialização de sentidos proposta 

pela canção (sendo inclusive recorrente no gênero) se as linhas melódicas entre os 

dois vocalistas fossem melhor construídas. Acontece que o diálogo entre as vozes 

ocorre mais como uma constante sobreposição das linhas melódicas do que um 

diálogo musical efetivamente, então composto de perguntas e respostas e capaz de 

possibilitar assim o desenvolvimento e inteligibilidade de cada um. O fato de Jamie 

Hooper valorizar um vocal rasgado e de aspectos rítmicos em detrimento aos 

melódicos colabora com essa confusão, na medida em que seu timbre se aproxima ao 

de Pipes, chegando em alguns momentos a comprometer o discernimento individual 

dos vocalistas, que executam linhas melódicas relativamente distintas, mas 

sobrepostas, dificultando sua compreensão por parte do ouvinte.  

É claro que essa forma de apresentação dos vocais pode ser intencional, uma 

estratégia de demarcação das referências da banda e a que tipo de codificação estas 

se inserem. Mas o próprio desenvolvimento e amadurecimento da sonoridade do 

grupo, constatado nos álbuns seguintes, se mostrou também preocupado com uma 

melhor harmonização entre os vocais. Nos álbuns Advance and Vanquish e Fire up 
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the Blades é possível perceber um maior cuidado no desenvolvimento das melodias 

de ambos os vocalistas, além de uma preocupação no sentido de estas se sobreporem 

apenas em momentos pontuais, e não durante toda a extensão da faixa, como 

verificado em Ride, Darkhorse, Ride.     

Nessa canção, a voz é claramente destituída de sua tradicional centralidade 

na canção popular massiva, na medida em que a valorização dos aspectos rítmicos 

em detrimento aos melódicos a confere importância próxima à dos instrumentos. No 

entanto, a dicção verificada na forma como os vocalistas articulam ritmicamente as 

sílabas e os versos, juntamente com a sobreposição dos timbres agudos e rasgados e 

os graves e gritados, consegue materializar os cenários mitológicos, épicos e 

sombrios presentes nas temáticas propostas pela banda, pelo menos aos ouvidos dos 

ouvintes mais alfabetizados nas convenções do gênero. E isso mesmo sem contar 

com a complementariedade então proporcionada pela inteligibilidade da letra.  

Com isso, seja privilegiando os aspectos rítmicos em detrimento aos 

melódicos, ou mesmo não possuindo o mesmo nível de destaque em relação aos 

instrumentos como percebido em outros gêneros da música popular massiva e do 

próprio heavy metal, podemos inferir que a função da voz em Ride, Darkhorse Ride é 

o de ancorar a canção ao power metal, uma reivindicação também presente na 

própria biografia da banda disponibilizada em seu site oficial. No entanto, na faixa, 

essa afirmação parece não ter cumprido bem sua função.  

Levando em consideração as poéticas criativas características do 

underground metálico (nas quais os próprios músicos ou o técnico de som são os 

responsáveis pela produção musical, quando esta existe), não é possível afirmar que 

a canção falha em sua falta de harmonização entre os vocais, ou mesmo que de 

alguma forma comprometa a autenticidade da banda. Pelo contrário. Ride, Darkhorse 

Ride peca por efetivamente não cumprir com as melodias vocálicas capazes de 

articular elementos passionais a outros mais agressivos, claramente sugeridas por 

suas poéticas criativas e pela própria codificação do subgênero à qual propõe seguir. 

Com isso, seja pela falta de uma produção musical mais acurada, ou mesmo uma 

maior experiência e apuro musical dos até então jovens músicos, os aspectos vocais e 

estruturais da canção não conseguem cumprir com todas as expectativas levantadas.  
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Instrumentos, timbragens e arranjos  

 Ride, Darkhorse Ride apresenta logo em seu início uma estratégia comum 

no heavy metal: a utilização de um sampler com a intenção de colaborar no 

desenvolvimento dos cenários e ambientações propostos por letra, título e temáticas 

de uma forma geral. O início da faixa apresenta o som provocado por uma ventania, 

que aos poucos tem sua intensidade aumentada, aproximando-se do ouvinte. Alguns 

segundos se passam e o galope de um cavalo se aproxima rapidamente. Uma voz 

masculina claramente apavorada anuncia aos gritos aquele que monta o animal: “Ele 

está chegando! O Cavaleiro Negro está chegando!” (He is coming! The Darkhorse is 

coming!). Na sequência o som do galope se encerra, sendo possível escutar o 

desembainhar da espada do cavaleiro, em gesto provavelmente voltado ao próprio 

homem que anunciou sua chegada. 

 O desembainhar da espada também anuncia, aos 20’’, a apresentação dos 

instrumentos. A primeira sessão rítmica é marcada por um riff cavalgado e abafado 

de guitarra, executado sobre ataques pontuais com função de marcação. Dessa forma 

todos os instrumentos são apresentados, até que uma breve batida na caixa da bateria 

anuncia ao ouvinte a entrada definitiva de todos executando o mesmo padrão rítmico. 

As guitarras seguem no mesmo riff, desta vez inserindo duetos melódicos entre suas 

partes cavalgadas. O baixo também mantém essa linha melódica, apresentando 

apenas algumas pequenas variações rítmicas com o objetivo de acompanhar as 

variações da bateria, que por sua vez realiza na sessão rítmica um andamento rápido 

e composto de poucas notas, em muito lembrando os verificados nas canções do Iron 

Maiden analisadas anteriormente. 

 O timbre dos instrumentos é abafado, excessivamente orgânico e escuro, 

principalmente o da bateria, instrumento que exige um nível mais e levado de 

equipamentos, mas principalmente técnica e experiência no momento da gravação. 

Na faixa, essa timbragem se justifica pelo fato de a gravação e a produção musical 

terem sido realizadas de forma independente, sem a estrutura ou supervisão que 

profissionais mais experientes podem oferecer. A sensação no produto é a de 

estarmos ouvindo uma canção cuja gravação foi feita da forma chamada “ao vivo em 

estúdio”, na qual a captação dos instrumentos é realizada através de um microfone 

ambiente, geralmente contando com alguns microfones extras apenas para a bateria.  
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 Nesse processo, o som de um instrumento acaba invadindo o do outro, 

preenchendo com ruídos o campo de frequências de cada um, ocasionando em uma 

sonoridade distante e sem muito vigor, principalmente para uma banda de heavy 

metal. No entanto, a predominante característica underground e independente das 

poéticas do gênero fazem com que esse tipo de gravação não seja incomum entre 

suas produções. Ouvintes mais atentos e alfabetizados genericamente possuem a 

capacidade de, através da audição de um produto, por exemplo, distinguir de qual 

contexto produtivo este é proveniente. 

 Uma nova discreta variação do riff inicial se apresenta aos 41’’ de música, 

em uma sessão rítmica instrumental composta de um diálogo bem harmonizado entre 

as guitarras, acompanhadas da bateria e do baixo que executam um andamento 

simples e sem muitas notas, mas que em sua coesão preenchem bem a base sobre a 

qual as guitarras desenvolvem suas melodias distintas. Mais uma vez é verificado um 

diálogo estreito com estruturas bem conhecidas do público headbanger, remetendo a 

faixa à codificação mais primitiva do gênero, principalmente na forma como o Iron 

Maiden a processa em suas composições. 

 Apenas aos 1’20’’ de música os vocais se  apresentam. Uma espera 

relativamente longa para uma faixa de apenas três minutos e vinte e oito segundos, e 

justamente aquela responsável pela apresentação do álbum – por ser a primeira da 

compilação e por ser a que deu nome ao single lançado como EP demo do álbum 

Battlecry Under a Wintersun. E é exatamente dos vocais o primeiro ponto da faixa 

que nos permite percebê- la não mais como uma canção completamente inserida na 

codificação primitiva do gênero. Como visto anteriormente, a dupla de vocalistas 

realiza duetos rasgados, melodicamente carentes devido ao predomínio de gritos, 

destituindo da voz sua centralidade na canção poupular massiva, elemento 

fundamental para o reconhecimento da codificação primitiva do gênero. 

 O fato de as guitarras continuarem executando duetos melódicos nas 

variações seguintes da estrofe é mais um fator que não privilegia a centralidade da 

voz, já que esta tem de, em toda a canção, brigar por seu destaque em meio às 

guitarras e seus solos intermitentes. Nesse sentido, a música vai migrando de sua 

característica inicial pautada na codificação primitiva para uma codificação derivada, 

em alguns momentos lembrando o melancólico e arrastado doom metal, ou mesmo 

trechos mais cadenciados e passionais das composições do extremo black metal. 

Com tantas bases soladas das guitarras, a canção acaba também não possuindo 
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aquele momento característico do solo, no qual os vocais oferecem o espaço de sua 

centralidade para o guitarrista se destacar através de variações e improvisos sobre as 

melodias principais da canção. 

 Todos os pontos verificados fazem de Ride, Darkhorse Ride uma canção 

que apresenta mais uma indecisão musical do que efetivamente alguma proposta 

inovadora em relação aos elementos das codificações primitiva e derivada com os 

quais dialoga. Não que essas codificações proíbam esse tipo de diálogo, pelo 

contrário. Grande parte dos subgêneros da codificação híbrida surgem dele, como a 

própria faixa do 3 Inches of Blood analisada a seguir. No entanto, a presente faixa 

mostrou não lidar de forma coerente com esses elementos.  

 O fato de apresentar até a entrada dos vocais uma estruturação totalmente 

inserida na codificação primitiva do gênero cria expectativas no ouvinte que 

posteriormente não são cumpridas, seja pela ausência de um refrão recorrente e capaz 

de convocá- lo ao cantar junto, a falta do solo de guitarra, bem como a destituição da 

centralidade da voz durante os momentos nos quais esta naturalmente teria maior 

destaque (inclusive dando a impressão de que essa ausência de destaque acaba por 

orientar a forma de cantar dos próprios vocalistas, que são obrigados a elaborar 

melodias simplórias e excessivamente gritadas na busca de um mínimo de 

centralidade). E quando o diálogo entre diferentes codificações não se sustenta 

musicalmente, reiterando um tipo de indecisão, a falta de coerência e de uma 

afirmação mais específica da sonoridade acaba por indicar falhas nas estratégias de 

manutenção da autenticidade.  

  

3.4.4.2.  Night Marauders – 4’15’’ – 3 Inches of Blood – 2007 – Fire Up the 

Blades 

(3 Inches of Blood) 

 
Cam Pipes – Vocais limpos, Arranjos, Direção de Arte 

Jamie Hooper – Vocais rasgados, Arranjos, Direção de Arte 
Justin Hagberg – Guitarra, Teclados, Direção de Arte 
Nick Cates – Baixo, Arranjos, Direção de Arte 

Chris Crippin – Bateria 

 

Night Marauders (Saqueadores Noturnos) é a 2ª faixa do álbum Fire Up the 

Blades, que possui um total de 13 canções. Seus quatro minutos e quinze segundos 
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de duração se desenvolvem sobre estruturas quaternárias de compasso, ponto em que 

já é possível visualizar a intenção do grupo em manter suas poéticas criativas 

baseadas tanto na codificação primitiva do gênero – na medida em que utiliza 

compassos quaternários, sem variações estruturais que poderiam descaracterizar essa 

forma estrutural de composição do heavy metal – quanto na derivada – através da 

utilização de andamentos bem mais velozes e agressivos, com a função de ancorar a 

canção na característica mais thrash do grupo. A junção de elementos das duas 

codificações já torna possível pensarmos o 3 Inches of Blood e a faixa aqui analisada 

como produtos da codificação híbrida do gênero, como veremos nas análises.  

A estrutura de Night Marauders é composta de muitas variações, todas 

sobre o mesmo compasso, mas preenchidos por curtas sessões rítmicas que se 

alternam, sendo complicado estabelecer sua estruturação com base apenas na 

convencional da canção popular massiva. Nesse sentido, a estabilização do eixo 

LETRA X MELODIA também passa por complicações: estruturadas de forma mais 

próxima às da canção popular massiva, as estrofes de Night Marauders acabam 

sendo sustentadas por mais de uma sessão rítmica, ocasionando no conflito entre as 

divisões musicais e líricas, mas que ao mesmo tempo aproximam a canção do thrash 

metal e do thrash alemão.  

A seguir uma aproximação da estrutura musical: introdução / riff inicial / 

variação do riff inicial / estrofe / ponte / variação da estrofe / refrão / variação do 

refrão / variação da estrofe / ponte / passagem / estrofe / refrão / variação do refrão 

/ passagem instrumental para o solo / solo / novas variações sobre o refrão / 

encerramento. Sua complexa divisão, quando observada em complementariedade à 

letra, nos permite afirmar que Night Marauders apresenta uma relativa 

desestabilização dos padrões da canção popular massiva, com o objetivo de 

estabelecer distinção com o heavy metal em sua forma mais primitiva, ao mesmo 

tempo em que se vale de elementos desse gênero mesclados aos de outros 

subgêneros, resultando em um tipo de codificação híbrida.  

 

Vocais 

 A maior característica dos vocais em Night Marauders é a forma como Cam 

Pipes, o principal vocalista, e Jamie Hooper, estabelecem um diálogo entre suas 

linhas vocais. No entanto, o próprio vocal limpo de Pipes se mostra bem mais 

agressivo e rasgado do que nos trabalhos anteriores, por mais que ainda possua a 
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capacidade de soar de forma melodiosa. Com isso ele consegue obter maior destaque 

na sonoridade proposta tanto na faixa e no álbum, fazendo com que os vocais de 

Hooper, agora mais graves e quase guturais do que os verificados anteriormente, 

assumam um papel mais de preenchimento pontual do que efetivamente o de um 

membro da dupla de vocalistas. A seguir, a letra de Night Marauders:  

 

Night marauders lay waste to the land 

Honorless battle, consuming the dead 
 

Collecting bodies to consume 

Keep the engine burning hot, apocalyptic war machine 
Needs fuel for fire, nomadic fighters rule the land 

Basic wants in dire need, all around a crippled Earth 
 

Few have survived 

All who live nothing's left, scavengers 
Walking around with radiation burns 

 
Take no prisoners, all will be damned 

Fight without mercy, there's fates worse than death 

 
Surrounded by the carcass 

Build your world in dust 

Shadow of the fallen 
All you see is war 

 
In the end of time, no world 

Left to control 

Only the burning of flesh 
Will persist 

Night marauders 
Hour by hour 

The only future that's real 

Throughout the tired 
Hollow waste 

Cries the mass to live again 
Poison fumes corrupt the veins 

Breathing deep 

Violent killers on the prowl 
Seek to take the human crown 

Bound by bloodshed 
And the roaring steel 

 

All who live 
Nothing's left, scavengers 

Walking around with 
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Radiation burns 
 

Who will rule, 

Night marauding warriors 
 

In the end of time, 
No world left to control 

Only the burning of flesh will persist 

Eternal and futile, 
In the end of time, 

No world left to control 
 

Night Marauders 

 

 Os “saqueadores noturnos” sobre os quais a letra se desenvolve são 

guerreiros que “irão controlar o mundo no final dos tempos”. Um final dos tempos 

causado por guerras cujos únicos capazes de vencer e sobreviver são esses próprios 

guerreiros. Mais do que uma guerra, a letra aponta para verdadeiras carnificinas 

lideradas por esses guerreiros, nas quais os únicos coadjuvantes não serão feitos 

prisioneiros, “todos serão condenados em lutas sem piedade a destinos piores do que 

a morte”. O cenário de barbárie proposto na letra não valoriza efetivamente em sua 

narrativa os elementos mitológicos e épicos propostos pelas temáticas da banda, mas 

de uma forma ou materializa um tipo de guerra não integrante de nosso tempo, ou de 

nossa realidade. 

 Proferindo um vocal rasgado e grave como se fosse um demônio, Hooper 

inicia a letra da canção com versos que já indicam o teor dessa batalha: Night 

marauders lay waste to the land  / Honorless battle, consuming the dead. Nos versos, 

os saqueadores noturnos parecem receber o status de criaturas fantásticas, dada a sua 

capacidade de “assolar a terra em uma batalha sem honra”, na qual eles “consomem 

os mortos”. Os vocais de Hooper valorizam os aspectos rítmicos em detrimento aos 

melódicos, reiterando as apropriações feitas pelo grupo do thrash metal, ao mesmo 

tempo em que soam através de timbres monstruosos e guturais, presentes em gêneros 

como o black metal e o death metal. 

 Logo na sequência os vocais de Pipes são apresentados, já na primeira 

aparição da estrofe, e com melodias viscerais (em muito lembrando os vocais de Rob 

Halford na canção Painkiller, do Judas Priest) dá continuidade à carnificina através 

dos versos Collecting bodies to consume / Keep the engine burning hot, apocalyptic 

war machine / Needs fuel for fire, nomadic fighters rule the land / Basic wants in 
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dire need, all around a crippled Earth. Esses versos de Pipes reiteram o caráter 

fantástico dos saqueadores noturnos, na medida em que os descreve como seres que 

“coletam cadáveres para seu consumo”, para servir de combustível e “manter quente 

os motores de sua máquina apocalíptica de guerra”. 

 Enquanto os vocais mais rítmicos de Hooper buscam pontuar musicalmente 

a canção e direcionar o caminho a ser tomado pelos sentidos da letra, os de Pipes são 

os responsáveis por desenvolvê- los, descrevê- los narrativamente através de seu vocal 

relativamente mais inteligível que o de Hooper. Nesse sentido, o ser representado 

pela voz de Hooper seria exatamente o dos saqueadores, enquanto Pipes 

complementa o cenário como aquele que testemunha e profetiza a ação destes. 

 É possível afirmar que cada vocalista busca projetar diferentes 

corporalidades, mas em ambos os casos preocupadas em materializar o eixo temático 

presente na letra, estratégia fundamental de complementação do sentido proposto 

pelo título, já que o termo “saqueadores noturnos” pode remeter aos mais diversos 

cenários, sobretudo aqueles nos quais o tom de vilania é predominante.  

 Aos 1’36’’ de duração a faixa apresenta seu primeiro refrão. É o momento 

da faixa mais cadenciado pelos instrumentos, fato que favorece a função tradicional 

do refrão. Mas os vocais não colaboram com essa função: o vocal ininteligível de 

Hooper predomina, em parte negando ao ouvinte a possibilidade do cantar junto, na 

medida em que sua valorização dos aspectos rítmicos em detrimento aos melódicos  

em  muito aproxima sua utilização da voz à dos instrumentos. 

 Enquanto o timbre de Hooper nega à voz parte de sua centralidade na 

canção, os vocais mais melodiosos de Pipes buscam equilibrar essa tensão. É 

também o timbre de Pipes um dos elementos que mais integram a sonoridade do 

grupo e da faixa à codificação primitiva do gênero. No entanto, seu vocal se mostra 

muito mais agressivo do que os comumente praticados nessa codificação do heavy 

metal, sem no entanto deixar de valorizar os aspectos melódicos em detrimento aos 

rítmicos como faz o outro vocalista, em um diálogo reiterador da faixa à codificação 

híbrida do gênero. 

        

Instrumentos, timbragens e arranjos 

 Logo em seu início Night Marauders apresenta, sob um grito nervoso de 

Hooper, uma longa virada de bateria, veloz e composta de muitas notas. Após essa 
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virada surge uma das guitarras, executando um riff cavalgado que em alguns 

momentos pontuais recebe marcações breves da bateria e do baixo. Mais alguns 

segundos e a sessão rítmica já passa a contar com todos os instrumentos na execução 

do riff. Todos os instrumentos apresentam variações: o baixo segue a bateria mas 

desenvolve arranjos que o conferem visibilidade; a bateria consegue marcar o ritmo 

da canção, mas não economiza em viradas nos intervalos dos compassos e nos 

bumbos cavalgados e colados ao riff das guitarras, que por sua vez alternam ataques 

abafados em uma nota com subidas velozes nas escalas. 

 Aos 36’’ os instrumentos fazem uma pequena pausa, a bateria retorna 

executando um tribal, enquanto as guitarras realizam um riff que serve de base para a 

entrada dos primeiros versos dos vocais. Esse tipo de pausa após uma longa 

introdução instrumental é comum entre os subgêneros do heavy metal que 

incorporaram elementos do thrash metal, como o speed metal e o próprio thrash 

metal sueco. É uma forma de informar ao ouvinte a entrada dos vocais.  

 Já aos 46’’ o andamento muda: a bateria conclui seu tribal com uma longa 

virada, dando início a um andamento veloz mas cadenciado, mais uma vez 

remetendo às estrofes iniciais características das canções de bandas como o Judas 

Priest. E nessa sessão rítmica não só a bateria remete a ao heavy metal executado por 

essa banda: os riffs alternam linhas melódicas em uníssono com duetos em alturas 

diferentes da escala, mas no mesmo padrão rítmico, o que constitui uma estratégia 

comum no gênero. E o vocal de Pipes mais uma vez apresenta linhas bem 

desenvolvidas, se valendo de sua longa extensão de registro vocal para criar melodias 

que não dispensam o timbre que varia do rouco ao gritado.  

 Por mais que nessa sessão rítmica (e na maior parte da música) exista um 

claro compartilhamento com as expressões da codificação primitiva do gênero, 

principalmente aquelas levantadas por bandas extra-NWOBHM (como o próprio 

Judas Priest), em Night Marauders verifica-se uma super-valorização dessas 

expressões musicais, que na faixa se mostram muito mais velozes, complexamente 

construídas e pesadas. Constatação que mais uma vez reitera a integração da faixa à 

codificação híbrida do gênero, por mesclar elementos da codificação primitiva com 

outros da codificação derivada. 

 Aos 1’04’’ um riff melodioso e menos agressivo das guitarras se sobrepõe a 

um andamento ainda mais veloz da bateria, comumente caracterizado pelas bandas 

do gênero como bate-estaca. Aos 1’14’’ ocorre uma variação dessa sessão rítmica, na 
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qual as guitarras executam o mesmo tema do riff anterior, mas desta vez utilizando 

powerchords abafados. A bateria também reduz seu andamento, colaborando com 

um ganho de peso, juntamente em companhia dos vocais urrados de Hooper.  

 Novas variações são verificadas, até que aos 1’31’’ uma nova pausa breve 

dos instrumentos ocorre, desta vez anunciando o refrão. Essa sessão rítmica 

configura-se na faixa como seu momento mais cadenciado, devido ao andamento 

reduzido imposto pelos instrumentos, favorecendo a função tradicional do refrão. No 

entanto, como visto anteriormente, os vocais não colaboram com essa função.  

 Com base na análise do refrão nos tópicos relacionados aos vocais e no 

presente, é possível admitir que em Night Marauders este não executa sua tradicional 

função na construção do sentido da canção popular massiva. Isso por negar ao 

ouvinte alguns dos principais prazeres que um refrão pode oferecer, como a 

possibilidade de cantar junto com a banda aquele momento da canção que 

usualmente configura o seu clímax. O fato de suas repetições ainda contarem com 

significativas variações reitera essa constatação, o que dificulta sua memorização por 

parte dos ouvintes, principalmente se levarmos em consideração a ininteligibilidade 

dos vocais e a praticamente inexistente presença do título nessa sessão rítmica.  

 O baixo acompanha o andamento da bateria com melodias simples, criadas 

com o objetivo de preencher o espaço de frequências deixado pelas guitarras, que 

nessa sessão rítmica se limitam a executar duetos agudos, compostos de poucas 

notas, em uma melodia simples que as deixa soar ao final de cada compasso. 

Variações do refrão são verificadas após sua aparição mais convencional, nas quais 

os vocalistas se alternam em gritos compostos pelo titulo da canção, contando ainda 

com riffs agora bem mais pesados e com a bateria retomando o andamento em bate-

estaca de sessões anteriores. 

 O momento no qual a faixa mais convoca o ouvinte ao headbanging tem 

início aos 3’00’’. O andamento imposto pela bateria decresce até que seja possível 

escutar apenas sua marcação feita em tons e surdos pontuando os compassos da 

sessão rítmica. Sobre sua marcação as guitarras executam os riffs mais pesados e 

menos melódicos da faixa, até que aos 3’18’’ a bateria e o baixo os integram em um 

andamento instrumental claramente destinado à dança. O solo de guitarra vem logo 

em seguida, apresentando uma duração curta para canções do gênero, sendo 

desenvolvido em apenas quatorze segundos (dos 3’36’’ aos 4’00’’).  Sua forma 

remete a um improviso rítmico, na medida em que valoriza técnicas baseadas mais 
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na velocidade das notas do que efetivamente no desenvolvimento de linhas mais 

melodiosas146. 

 É fato que Night Marauders apresenta um refrão que não cumpre sua função 

tradicional em relação à canção popular massiva. Também não é condizente com sua 

forma estrutural, que busca desestabilizar o formato canção até determinado limite 

que, quando ultrapassado, a integraria a subgêneros mais extremos da codificação 

derivada, como o death metal ou o black metal, do que especificamente ao heavy 

metal de feições híbridas como foi verificado. 

 No entanto, apenas a supressão de alguns dos tradicionais sentidos do refrão 

na canção popular massiva não é suficiente para determinar se Night Marauders 

compromete sua autenticidade frente à codificação do gênero, justamente pelo fato 

de se tratar de uma canção desenvolvida em meio à codificação derivada do heavy 

metal, e que dialoga com os elementos desta sem se apropriar de manifestações 

expressivas extra-gênero que indiquem algum tipo de transgressão. Pelo contrário, 

todas as reivindicações e afirmações feitas pela banda a respeito de sua sonoridade e 

temáticas tiveram sua materialização verificadas na faixa, indicando não só uma 

coerência, mas uma preocupação com suas estratégias de manutenção de 

autenticidade. 

 

3.4.5. Rotulação do grupo e faixas no Last.FM 

 

Após analisarmos os elementos da codificação primitiva e derivada à qual 

pertencem grupo, álbuns e canções, nosso próximo passo é compará- los com alguns 

indicadores ligados ao consumo musical disponíveis na plataforma virtual de 

conteúdo colaborativo Last.FM. A página do 3 Inches of Blood no Last.FM147 

apresenta atualmente 1.824.997 execuções dos arquivos de áudio disponibilizados 

nessa plataforma. Número maior do que o estimado antes da consulta, devido aos 

levantamentos realizados nos tópicos anteriores, e pelo fato de a banda ainda possuir 

uma trajetória curta, em estabilização, de poucos álbuns lançados e baixa 

representatividade no interior do gênero.   

                                                 
146

 Não pretendemos excluir dos solos velozes sua capacidade de exprimir melodias mais trabalhadas. 

Pelo contrário. Mas especificamente no solo de Night Marauders a característica melódica não é 

valorizada como verificado em outras compos ições da própria banda. 
147

 Disponível em <http://www.lastfm.com.br/music/3+Inches+of+Blood>; acessado em 15 de 

fevereiro de 2009. 
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As execuções, distribuídas entre os 78.961 ouvintes do grupo no site, chega 

à média aproximada de 23 execuções por usuário. Ride, Darkhorse Ride possui 

15.967148 rastreamentos na plataforma, sendo apenas a 36ª faixa mais executada do 

grupo. Uma colocação bem inferior à esperada, já que, mesmo não contando com 

contextos privilegiados de distribuição, foi exatamente essa faixa que deu nome ao 

single do álbum Battlecry Under a Winter Sun. Desse mesmo álbum existem outras 

faixas em melhor colocação, como Destroy the Orcs (2ª do álbum e 2ª também na 

lista), Curse of the Lighthouse Keeper (8ª do álbum e 29ª na lista) e Balls of Ice (11ª 

do álbum e 30ª da lista). Números que mostram como as lógicas de distribuição e 

marketing próprias do mainstream não se atualizam integralmente e sem tensões 

sobre as convenções da codificação do heavy metal. E também reiteram a falta de 

posicionamento musical da faixa verificada nas análises, indicando ser um fato 

realmente merecedor de atenção das estratégias de manutenção da autenticidade.  

Já Night Marauders apresenta atualmente 58.717 audições através da 

plataforma Last.FM, sendo a 4ª faixa mais executada da banda. Um resultado mais 

dentro do esperado e condizente com as estratégias de distribuição adotadas no 

lançamento de Fire Up the Blades, já no interior de uma gravadora de maior porte.  

A lista de artistas parecidos com o 3 Inches of Blood conta com o Iced Earth 

na primeira posição, banda norte-americana de power metal de grande 

representatividade no interior do gênero. O clima épico, a velocidade e os riffs 

cavalgados presentes em suas composições parecem ter influenciado o 3 Inches of 

Blood no direcionamento de sua sonoridade, principalmente no álbum Fire Up the 

Blades. Já a 2ª posição é ocupada pelo Cellador, banda norte-americana que executa 

uma sonoridade mais característica da Europa, o extreme power metal. A presença 

desse grupo não era esperada antes das análises, devido ao seu pouco tempo de 

formação (fundada em 2005) e à sua quase inexistente representatividade no interior 

do gênero (O Cellador possui atualmente apenas 6.106 ouvintes no Last.FM). No 

entanto, suas audições aumentaram consideravelmente nos últimos seis meses, fato 

que, relacionado à aproximação musical existente, justifica a similaridade 

provavelmente recente encontrada no site. 

As três bandas seguintes, Firewind, Gwar e Primal Fear (respectivamente 3ª, 

4ª e 5ª mais similares) apresentam grandes diferenças entre si, mas em suas poéticas 

                                                 
148

 Disponível em <http://www.lastfm.com.br/music/3+Inches+of+Blood/_/Ride+Darkhorse+Ride >; 

acessado em 15 de fevereiro de 2009. 
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musicais é possível verificar elementos compartilhados com o 3 Inches of Blood. 

Formada na Grécia mas com membros norte-americanos, o Power Metal executado 

pelo Firewind conta com virtuosos arranjos e riffs viscerais de guitarra, sob a 

responsabilidade do jovem mas já exaltado guitarrista Gus G. (Kostas 

Karamitroudis). É exatamente no meticuloso trabalho de guitarra que o 3 Inches of 

Blood mais se faz similar ao Firewind.  

Já o grupo norte-americano Gwar, formado em 1985, é conhecido pelo seu 

heavy-thrash sarcástico e performático, cujos membros utilizam enormes fantasias de 

monstros fantásticos, guerreiros e dragões em suas apresentações, em caracterizações 

que buscam materializar de forma super-valorizada as temáticas do heavy metal. Sua 

representatividade no interior do gênero em muito influenciou, ou pelo menos 

motivou, a apropriação de temáticas épicas e fantásticas por subgêneros como o 

power metal, o heavy metal melódico e o speed metal. E o 3 Inches of Blood é 

claramente um dos grupos adeptos desse tipo de temáticas, mesmo suas poéticas 

criativas de materialização não sendo tão caricatas. Por último o Primal Fear, banda 

alemã de power metal, que compartilha estreitamente elementos musicais do thrash 

(como os riffs melódicos compostos sobre os tempos não tão claramente 

quarternários do thrash), sendo também rotulados sob a égide do aclamado thrash 

metal alemão.  

Como verificado, as bandas similares ao 3 Inches of Blood apresentam 

distinções entre si, mas ao mesmo tempo compartilham, cada uma à sua maneira, 

elementos diferentes da codificação primitiva do gênero. Isso explica o fato de a tag 

“heavy metal” ter sido a mais utilizada pelos usuários do Last.FM para rotular a 

banda, mesmo em sua, neste caso, inespecificidade.  

Sessenta e uma são tags utilizadas pelos usuários para rotular o grupo, e, 

assim como nas análises anteriores, estão divididas em rótulos criados por 

motivações diversas, diretamente ou não relacionadas ao heavy metal ou à 

codificação híbrida à qual pertence o grupo. Neste caso também existem tags que 

apontam para rádios do próprio Last.FM nas quais estão selecionadas músicas do 3 

Inches of Blood, mas que não apresentam nenhuma vinculação ao gênero. Caso das 

etiquetas “00s”, “canada”, “hitparade”, além da tag “vancouver”, em referência à 

cena musical da cidade natal do grupo.  
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Figura 13 - Nuvem de tags do 3 Inches of Blood 

 

Já outras tags foram criadas no intuito de referenciar diretamente o gênero e 

o grupo, como “heavy metal”, “viking metal”, “battle metal” e “power metal”. Desta 

vez, a diferença entre as etiquetas em destaque e as que não possuem destaque algum 

deve ser relativizada. A de maior destaque é a tag “heavy metal”, que no caso não é 

capaz de dar conta totalmente de todos os elementos musicais apropriados pela banda 

em suas composições e temáticas. Provavelmente, é exatamente por compartilhar 

elementos do speed metal, do thrash metal, do viking metal e do próprio NWOBHM, 

que o grupo acaba possuindo como tag principal uma das menos específicas (mas 

não por isso detentora de uma codificação menos rígida). 

 

*** 

 

Entre as canções analisadas, Ride, Darkhorse Ride, do 3 Inches of Blood, 

foi a que melhor representou a crueza musical e a relativa falta de profissionalização 

características (mas que não necessariamente configuram uma condição) de grupos 

do underground metálico. No entanto, por mais que nessa canção as estratégias de 

manutenção da autenticidade tenham apresentado falhas, a trajetória do grupo 

também representa uma amostra do percurso evolutivo da maioria das bandas do 

gênero, culminando no álbum Fire Up the Blades e na faixa Night Marauders através 

de uma maior consciência a respeito de sua sonoridade própria, além de uma maior 

preocupação com seus modelos de distribuição que, mesmo ainda restritos em 

relação aos verificados no mainstream da música pop, já se mostram relativamente 

amplos e eficazes para o próprio gênero.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

 A presente dissertação partiu de uma preocupação com as estratégias de 

autenticidade nos gêneros musicais da música popular massiva, especificamente no 

gênero heavy metal. Preocupação em muito levantada pelo excesso de segmentação 

pelo qual passou o gênero desde seu início até os dias atuais, considerando ainda a 

década de 1990 como o momento no qual essa segmentação ocorreu de forma mais 

evidente. Nesse contexto levantamos nossa hipótese geral, a de que a formulação 

excessiva de rótulos e subgêneros colaborou e colabora com um processo de 

fragmentação da autenticidade do heavy metal. 

 Tornou-se então nossa intenção compreender como grupos e músicos desse 

gênero reivindicam e legitimam sua autenticidade através de sua trajetória narrativa e 

de seus produtos. A compreensão de que este fenômeno ocorre no seio da 

ambientação midiática da MPM nos permitiu reconhecer algumas formas de 

utilização de estratégias midiáticas capazes de atuar sobre a tensão entre os processos 

criativos e as lógicas de mercado que regem as diversas instâncias da produção 

musical contemporânea. Principalmente entre aquelas mais preocupadas com seus 

processos de manutenção da própria autenticidade. 

 E o percurso desenvolvido no sentido de compreender nossa principal 

questão foi, inevitavelmente, dividido em dois caminhos. Duas vias paralelas que se 

encontram e se unificam em alguns pontos da pesquisa. A primeira se refere à 

própria reflexão sobre a materialização da autenticidade nos produtos musicais do 

gênero heavy metal, entendendo que tal compreensão só poderia ser empreendida 

considerando a ambientação midiática da MPM como o local no qual esse processo 

se desenvolve, bem como seu favorecimento ao olhar analítico, sendo essa asserção a 
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responsável por guiar todas as discussões. Já o segundo caminho, como não poderia 

deixar de ser, volta-se ao próprio olhar analítico e ao exercício interpretativo, sendo 

seu objetivo o desenvolvimento de procedimentos interpretativos específicos para a 

compreensão de nossas questões. 

 No primeiro caminho realizamos reflexões buscando a articulação entre 

questões e conceitos já desenvolvidos no grupo de pesquisa M&MPM, além de 

outros necessários ao percurso de nossa problematização. Noções como 

autenticidade e autonomia criativa são constantes entre as discussões e análises no 

interior desse grupo. No entanto, ainda se mostravam mais como atravessadoras de 

outras problematizações do que efetivamente a principal questão sobre a qual o 

pesquisador se propunha a debruçar. 

 Nesse sentido, buscamos localizar e problematizar as noções de 

autenticidade e autonomia criativa ainda enquanto elementos atravessadores de nossa 

problematização. No entanto, o caminho seguido foi exatamente aquele deixado por 

elas, o qual trilhamos buscando os vestígios, indícios e sedimentos de sua passagem, 

para enfim reconhecermos sua organização nos produtos musicais. Organização que 

se mostrou presente entre as mais diversas relações de produção, circulação e 

consumo da música popular massiva.  

 No caso da canção Ride, Darkhorse Ride, do 3 Inches of Blood, por 

exemplo, observamos que apenas o fato de esta ter sido produzida e distribuída ainda 

em um contexto característico do underground não foi suficiente para sustentar sua 

autenticidade sem levar em consideração algumas orientações do gênero em relação 

às poéticas produtivas. Muito se fala da relação entre autêntico e cooptado, em 

asserções que costumam remeter tanto à escolha dos modelos de distribuição quanto 

à padronização à qual os produtos devem se submeter ao serem apropriados por 

lógicas próprias da música pop ou do mainstream. No entanto, foi verificado que isso 

não se sustenta da mesma forma em todos os gêneros.  

 Ride, Darkhorse Ride é claramente uma canção que propõe um diálogo 

entre diferentes codificações do heavy metal, mas suas poéticas criativas – seja por 

imaturidade musical ou tentativas frustradas de inovação – não conseguem sustentar 

musicalmente essa proposta. Isso denuncia então ao ouvinte um tipo de indecisão 

musical que é incoerente com o diálogo inicialmente proposto em suas temáticas, 

com sua materialização em elementos imagéticos no álbum, mas principalmente 
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através das expectativas criadas musicalmente no início da faixa que posteriormente 

não se sustentam.  

 Esse não cumprimento do horizonte de expectativas através das estratégias 

adotadas indica sim, muito pela incoerência, um descuido com a manutenção da 

própria autenticidade. No entanto, e inquestionavelmente, a faixa ou o grupo não 

podem ser considerados cooptados, mostrando a capacidade de a autenticidade se 

manifestar não apenas nos aspectos ideológicos ou referentes à distribuição e 

circulação, mas também nos processos criativos e no direcionamento dos aspectos 

plásticos e textuais.  

 Nesse sentido, o próprio dualismo AUTÊNTICO X COOPTADO, 

constantemente revisitado por críticos como forma de valorar os produtos musicais, 

deve ser repensado no sentido de evitar que sua utilização favoreça constatações 

equivocadas. E para isso é preciso considerar que, tanto as poéticas criativas e sua 

materialização nos aspectos plásticos, bem como as convenções determinadas pela 

codificação específica de cada gênero, possuem sim a capacidade de desestabilizar o 

que e quais tipos de manifestação comumente são compreendidos como autênticas ou  

cooptadas. 

 Entre os caminhos trilhados pela autenticidade e autonomia criativa na 

ambientação da MPM, aquele que mais se mostrou apto ao seu desenvolvimento foi 

o dos gêneros musicais. Nesse sentido, o fato de o heavy metal ser um gênero 

possuidor de rígidas codificações colaborou nessa relação, já que, dependendo da 

autonomia, a menor transgressão aos cânones do gênero já é capaz de denunciar 

descuidos nas estratégias de manutenção da autenticidade, expondo-as mais 

claramente ao olhar analítico. E muito da importância que possui a autenticidade para 

as expressões do heavy metal foi estabelecido, como visto na recuperação da 

escritura do gênero, pelos elementos constituintes de sua própria trajetória narrativa.  

 Importante lembrar que a autenticidade é recorrente entre todos os gêneros 

da MPM, mas cada gênero buscará resolver à sua maneira as questões de 

autenticidade que lhe são próprias. É nesse sentido que o presente trabalho buscou 

compreender como um importante gênero da MPM resolve suas questões relativas à 

autenticidade, levando em consideração que as convenções genéricas orientam, mas 

é nos produtos que essas questões realmente se resolvem e se materializam.  

 Do rock o heavy metal herdou a necessidade de estar sempre sob ameaça, 

fato visualizado neste gênero através das diversas estratégias de distinção utilizadas 
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frente aos menores indícios de abertura de suas fronteiras, principalmente na direção 

dos terrenos ocupados pelas expressões da música pop. Essas estratégias acabam por 

orientar a manutenção das convenções sonoras, de performance e de embalagem dos 

gêneros, e, mesmo demarcadas factualmente, assumem um caráter mitificado. Um 

processo de mitificação necessário, pois é exatamente através da elevação de seu 

status que essas estratégias tornam-se um tipo de marco, um refúgio ao qual as 

expressões do gênero recorrem e buscam ancoragem quando da necessidade da 

legitimação de sua autenticidade. E a ordenação histórica dos próprios marcos do 

gênero é responsável por criar sua narrativa. 

 Nesse sentido, cada canção é um tipo de narrativa, e ao mesmo tempo um 

fragmento da narrativa do próprio gênero. E cada gênero determina mais ou menos 

como suas peças narrativas devem articular os elementos que lhe são próprios. Foi 

através da seleção de quatro bandas e oito faixas pertencentes a distintas fases de 

codificação do heavy metal que buscamos recuperar uma amostra dessa escritura 

narrativa.  

 Entre as canções analisadas, Ride, Darkhorse Ride, do 3 Inches of Blood, 

foi a que melhor representou a crueza musical e a relativa falta de profissionalização 

características (mas que não necessariamente configuram uma condição) de grupos 

do underground metálico. No entanto, por mais que nessa canção as estratégias de 

manutenção da autenticidade tenham apresentado falhas, a trajetória do grupo 

também representa uma amostra do percurso evolutivo da maioria das bandas do 

gênero, culminando no álbum Fire Up the Blades e na faixa Night Marauders por 

meio de uma maior consciência a respeito de sua sonoridade própria, além de uma 

maior preocupação com seus modelos de distribuição que, mesmo ainda restritos em 

relação aos verificados no mainstream da música pop, já se mostram relativamente 

amplos e eficazes para o próprio gênero. 

 Já as canções Heavy Metal Thunder e Live to Rock, ambas do grupo inglês 

Saxon, se propõem exatamente ao enaltecimento dos elementos mitificados na 

própria trajetória narrativa do heavy metal. Para isso, realizam um tipo de auto-

referenciação a esses elementos presentes na narrativa do gênero sem se procupar em 

propor inovações, mas sim exaltá- los. Ao realizar dessa maneira a materialização das 

convenções do gênero em seus álbuns, canções e trajetória musical, o Saxon mostra 

uma preocupação formal com a manutenção de sua própria autenticidade que, de tão 

vinculada aos cânones metálicos, em alguns momentos seus produtos deixam de 
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assumir feições mais próprias e estilísticas em favor da manutenção da autenticidade 

não apenas sua, mas do gênero em questão.  

 Um contexto poético-criativo bem diferente foi verificado nas análises das 

faixas do Slayer. A primeira, Raining Blood, apresenta poéticas criativas que buscam 

levar e elevar ao extremo a codificação derivada à qual pertence o thrash metal e o 

próprio grupo, através de estratégias de manutenção da autenticidade que se 

mostraram eficazes em agenciar as convenções dessa codificação. Ao contrário das 

poéticas do Saxon, nessa faixa as estratégias são compostas de um forte caráter 

estilístico, mas ao mesmo tempo capazes de manter sua autenticidade frente ao 

thrash metal, na medida em que suas peculiaridades não buscam necessariamente 

inovar ou transgredir, mas sim valorizar, de forma exacerbada mas coerente, os 

elementos constituintes de sua codificação.  

 Já Love to Hate, também do Slayer, foi a faixa que efetivamente representou 

os momentos de ameaça sofridos pela codificação do gênero durante sua trajetória 

narrativa. Nessa faixa, a banda utilizou de sua relativa autonomia para assumir um 

interesse em expandir seus horizontes musicais. No entanto, as tentativas de inovação 

verificadas apresentaram quebras no horizonte de expectativas, exatamente por 

valorizarem referências punk e hard core do grupo sem efetivamente manter um 

diálogo com elementos da codificação primitiva do thrash metal fundamentais ao seu 

reconhecimento por parte dos ouvintes. As mudanças na dicção  de Tom Araya, a 

ausência de riffs complexos e agressivos, geralmente acompanhados por levadas 

antes velozes da bateria são apenas alguns dos aspectos plásticos agenciados na faixa 

que indicam o tipo de utilização das estratégias de manutenção de autenticidade.  

 Colocando dessa forma, parece que no heavy metal não são permitidas 

inovações quando se pretende manter a autenticidade relativa ao gênero. No entanto, 

o que ambicionamos evidenciar é exatamente a importância da utilização coerente 

das estratégias midiáticas de manutenção da autenticidade. O Iron Maiden, por 

exemplo, mesmo se mantendo fiel aos cânones que o consagraram no mercado 

musical, conseguiu, através de uma eficaz utilização das estratégias midiáticas, 

empreender inovações em seus aspectos plásticos sem ter que abrir mão das 

estruturas já recorrentemente utilizadas. Assim, das duas bandas da codificação 

primitiva do gênero aqui selecionadas, o Iron Maiden consegue ser a que 

efetivamente impõe seus elementos estilísticos nas canções sem deixar de dialogar 

com as temáticas e convenções musicais do heavy metal.  
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 Na verdade, muito das poéticas criativas do gênero vieram de produtos da 

própria banda, como no caso da faixa Run to the Hills. Essa faixa não soa exatamente 

como as canções atuais do grupo, ou mesmo do próprio gênero, o que não a destitui 

de sua autenticidade frente ao NWOBHM. Através dos números do Last.FM e de sua 

capacidade de circulação mantida até os dias de hoje, é possível inferir que a faixa se 

caracteriza, inclusive, como sendo um tipo de referência da própria autenticidade do 

gênero em meio à atual segmentação e consequente sensação de fragmentação da 

autenticidade do heavy metal. 

 Já The Wicker Man é uma canção que representa muito mais a própria 

trajetória seguida pela codificação primitiva do gênero do que uma peça capaz de 

proporcionar ao ouvinte o reconhecimento de alguns dos elementos estilísticos do 

Iron Maiden dissipados principalmente entre os álbuns lançados durante a década de 

1990. Nesse sentido, a faixa soa heavy metal do início ao fim, mas os eventos em 

torno de seu lançamento colaboraram com a criação de expectativas acerca de uma 

retomada do NWOBHM e da própria formação clássica do grupo. Logo, em The 

Wicker Man existe uma tensão entre o fato de musicalmente ser uma canção 

inquestionavelmente heavy e uma certa incoerência entre a proposta inicial da faixa e 

a verificada nas análises. Fica a sensação de que as estratégias promocionais em 

torno de seu lançamento não valorizaram musicalmente o real discurso a princípio 

compromissado com as proposições musicais da própria banda.  

 Mesmo não sendo um dos objetivos iniciais, através das análises foi 

possível verificar indícios de como os gêneros são dinâmicos, uma questão em 

muitos trabalhos da área tida como dada, e que parece por isso não receber a devida 

atenção. Na verdade, o fato de os gêneros serem dinâmicos pode parecer óbvio, 

principalmente se levarmos em consideração que só é possível realizar um 

mapeamento completo de todas as suas articulações após sua morte. No entanto, é 

preciso considerar que até mesmo os gêneros possuidores das codificações mais 

rígidas e bem estabelecidas, como o heavy metal, não estão imunes a alterações da 

percepção dos ouvintes sobre suas convenções. E parte das transformações formais 

pelas quais passou o heavy metal até os dias de hoje foram representadas na 

recuperação de sua narrativa histórica, em suas diferentes codificações e na forma 

como elas foram verificadas nas análises. 

 As análises do 3 Inches of Blood e do Slayer evidenciam a ocorrência desse 

fenômeno quando confrontadas e interpretadas através dos indicadores do Last.FM. 
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A tag mais utilizada para rotular o Slayer pelos usuários foi exatamente a que 

representa de forma mais específica e objetiva a codificação derivada da qual o grupo 

é integrante. E muito dessa codificação foi transportada à codificação seguinte, a que 

convencionamos chamar de codificação híbrida. Os diversos subgêneros que foram 

se formando, sobretudo na década de 1990, através de derivações ou fusões entre as 

codificações primitiva e derivada do gênero, recebiam e reivindicavam rotulações 

cada vez mais específicas, no intuito de estabelecer distinções não apenas para com 

outros gêneros, mas também com os outros subgêneros metálicos que iam se 

formando. 

 Através das análises verificamos que o próprio 3 Inches of Blood, integrante 

da codificação híbrida, em alguns momentos de sua trajetória agenciou elementos 

que o aproximam de rotulações impostas a subgêneros legitimados na década de 

1990, como o power metal e o viking metal. Se inicialmente predominou a sensação 

de indecisão e incoerência musical devido à falta de materialização nos produtos de 

suas afirmações ideológicas e musicais, em Fire Up the Blades e na faixa Night 

Marauders o 3 Inches of Blood efetivamente demonstrou, através do próprio produto 

musical, uma consciência musical mais coerente e dotada de maior coesão. Mesmo 

que para isso não tenha deixado de agenciar os elementos referentes aos subgêneros 

das codificações primitiva e derivada.    

 Na verdade, é exatamente por representar uma atual tendência no gênero, a 

qual busca elaborar poéticas criativas capazes de agenciar coerentemente e no 

mesmo produto elementos do speed metal, do thrash metal, do viking metal e do 

próprio NWOBHM, que o 3 Inches of Blood acaba possuindo como tag principal 

aquela que, em princípio, seria a menos capaz de abrigar todos os elementos que ela 

própria gerou: o “rótulo” heavy metal. 

 Com isso, a impressão é a de que, enquanto nos anos 1990 o gênero passou 

por momentos de intensa segmentação e desenvolvimento de novos subgêneros, nos 

anos 2000 a necessidade de afirmação da própria autenticidade e do estabelecimento 

de distinção para com outros gêneros parece tomar fôlego. O heavy metal enquanto 

gênero toma então a forma de um rótulo musical mais amplo, próximo da própria 

noção de gênero midiático, sendo então capaz de realizar agenciamentos antes 

incapazes por sua codificação primitiva. No entanto, o fato de agregar sob o mesmo 

rótulo as diversas expressões surgidas de seus próprio processos de segmentação 
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indica que, em algum momento e de alguma forma, sua codificação tenha sido 

quebrada, fragmentando também sua própria autenticidade. 

 Mas se foi nosso objetivo encontrar indícios comprobatórios dessa 

fragmentação, ainda mais significativo para a narrativa do gênero e para a presente 

pesquisa foi verificar um inesperado, suposto mas crível movimento de re-

organização e legitimação do (novo) estatuto da autenticidade metálica. 

Reconhecemos a limitação das análises no que se refere a generalizações, não sendo 

possível afirmar que determinada alteração de padrão nas manifestações expressivas 

do heavy metal aqui abordadas extrapolam o escopo proposto, disseminando-se 

assim através do gênero.  

 No entanto, compreendemos que os produtos do heavy metal e da música 

popular massiva têm suas poéticas criativas contaminadas e alteradas de acordo com 

o envelhecimento do próprio gênero ao qual fazem parte. E em um gênero restrito e 

intensamente codificado como o heavy metal, a receptividade e o compartilhamento 

de qualquer indício mais concreto e coerente de alterações em seus paradigmas e 

convenções já indicam um tipo de mudança de mentalidade que não pode ser 

desconsiderada.    

 Esse suposto movimento de re-organização e legitimação de um novo 

estatuto da autenticidade metálica apresenta um terreno frutífero para investigações 

futuras, capazes de problematizar mais profundamente as relações entre o 

desenvolvimento e as inovações das poéticas criativas do gênero e o que 

efetivamente e atualmente se compreende por autenticidade nesse processo. 
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