
  

MINICURSO: OS BITS NA NUVEM: O STREAMING COMO TENDÊNCIA NO MERCADO DE 
MÚSICA DIGITAL 

CARGA HORÁRIA: 3h DIA E HORÁRIO: 21/03 – das 14h às 17h 

PROPONENTE: Flávio Marcílio Maia e Silva Júnior 

EMENTA 

De acordo com Atalli (1995), a música sempre acompanhou as mudanças em sociedade. Ao 
ser inserida em técnicas industriais (ADORNO E HORKHEIMER, 2002 e BENJAMIN, 1985), a música 
passou a ser reproduzida em grande escala se constituindo uma indústria cultural sempre em 
transformação. Com as Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs), surge o fenômeno da 
digitalização; que demarcaria um importante passo para o futuro da música. Ao ser transformada em 
dados (mp3), a música ganhou mais dimensão e causou um discurso de falência à indústria 
fonográfica que viu sua venda de CD’s despencar a cada ano. Os modos de consumo “grátis” criaram 
um caminho sem volta no qual se paga menos por música. Porém, desde o final da última década a 
indústria fonográfica encontrou nos serviços de streaming uma maneira de se manterem ainda em 
rentabilidade. Hoje existem mais de 400 serviços espalhados pelo mundo, no Brasil estes serviços 
(Spotify, Apple Music, Deezer, e outros) foram responsáveis pelo crescimento de 121% no mercado 
de música digital por meio de assinaturas mensais. De acordo com um relatório divulgado pelo Pro-
Música Brasil Produtores Fonográficos Associados (Pro-Música)1, a distribuição de música em 
formatos digitais respondeu por mais de 70% do total das receitas, considerando-se os mercados 
físico e digital combinados. Esses dados, ao lado da ascenção de dispositivos móveis na sociedade, 
apontam para uma nova tendência de consumo musical que ainda gera muitos prós e contras: de um 
lado há a facilidade de acesso ao serviço e de outro há o baixo rendimento aos artistas que 
disponibilizam suas músicas nessas plataformas. Ainda há também o domínio das majors na produção 
musical demarcando um papel principal na atual fase do capitalismo, que de acordo com Brittos e 
Miguel (2008, p. 54) repercutem “na construção do pensamento único e atuando também na base do 
sistema, incidindo na sua formação contemporânea”. 

O curso será importante para apresentar o streaming como uma tendência no mercado de 
música na atualidade, como se dá a sua funcionalidade diante das majors e dos consumidores e 
também de outros produtos musicais como o vinil e o CD ainda muito presentes. 
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Sistema de som, computador e datashow. 

                                                           
1 Antiga Associação Brasileira de Produtores de Discos (ABPD). 
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