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A música tem sido assunto constante na imprensa periódica do Brasil desde o século 

XIX. Propomos uma abordagem sistemática dessas fontes de pesquisa, visando aos 

desdobramentos possíveis para uma compreensão da música como parte integrante da história 

cultural. A diversidade do conteúdo relacionado à música convida para uma aproximação da 

musicologia com a história social, econômica, cultural, os estudos literários, a história da arte 

e a iconografia. Mais do que qualquer outra fonte de pesquisa musical, os periódicos suscitam 

abordagens interdisciplinares. Um levantamento global demonstra que a música permeia a 

imprensa brasileira numa estimativa de alta percentagem de periódicos. A pesquisa dos 

conteúdos relacionados à música veiculados nos diversos tipos de periódicos visa a 

dimensionar o tratamento e a localização dos assuntos musicais no conjunto global da 

publicação. No intuito de chegar a uma contextualização mais acurada, formulamos uma 

metodologia visando à análise de conteúdo e forma que expresse as especificidades das linhas 

editoriais de cada periódico. A metodologia aqui proposta tem sido construída ao longo de 

algumas décadas, experimentou os diversos meios e ferramentas de busca, e passou pelas 

substanciais mudanças de acessibilidade trazidas pelas novas tecnologias da informação. Esses 

modelos oferecem princípios de sistematização dos dados que devem ser considerados menos 

sob a perspectiva da Biblioteconomia, mas sobretudo sob a perspectiva da História ou da 

Musicologia, pois seus critérios visam a atender questões críticas recorrentes nessas áreas de 

conhecimento. 

 

 

 




