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Resumo 

O presente trabalho busca compreender, por meio de 
revisão bibliográfica, quais fatores condicionam o gosto 
musical de adolescentes. Parte-se do princípio de que os 
sujeitos estão inseridos em um contexto social, cultural e 
econômico que estão relacionados diretamente a seus 
gostos e práticas musicais.  

Introdução  

A adolescência é uma fase de muitos questionamentos e 
principalmente de formação de identidade. Os grupos 
sociais dos quais fazem parte e atualmente os meios 
digitais e midiáticos interferem diretamente nessa 
formação. Assim, esse trabalho busca compreender 
essas influências no que se refere ao gosto musical. 

Material e Métodos 

Trata-se de uma pesquisa exploratória, delineada como 
pesquisa bibliográfica (GIL, 2002). Iniciamos o processo 
de coleta de dados através de plataformas de pesquisas 
acadêmicas, selecionando títulos relacionados ao objeto 
de estudo. A partir de uma seleção de materiais por meio 
da leitura dos artigos, dissertações e teses, foram 
levantadas categorias de análise que auxiliaram a 
identificar os aspectos a serem levantados a respeito da 
temática. 

Resultados e Discussão 

É possível observar por meio dos textos revisados que 
um dos principais fatores que influenciam a formação do 
gosto musical está ligado à classe social, bem como ao 
poder aquisitivo. Quadros e Lorenzo (2013) afirmam que 
pessoas que moram em regiões com maior poder 
aquisitivo possuem um gosto musical mais eclético. 
Também apontam que a religião possui um poder de 
influência nessa formação e os estilos midiáticos estão 
mais presentes nas escolhas. 
Na adolescência é comum adotar gostos musicais com o 
intuito de aceitação em certos grupos sociais. (SEBBEN; 
SUBTIL, 2010). O fator cultural também se apresenta 
muito forte em relação a essa escolha (SUBTIL, 2010) 
No interior do Brasil, por exemplo, os estilos musicais 
preferidos diferem das metrópoles e capitais. 
Recentemente, as preferências musicais têm sido 
influenciadas fortemente pelos aplicativos de música e 
as redes sociais. 
O levantamento apontou como principal referencial 
teórico as pesquisas de Pierre Bourdieu, o qual permite 
compreender melhor essa ligação direta da apropriação 
cultural com a classe social, ligando o sentido de 
urgência ao desenvolvimento do gosto. Se um indivíduo 

tem alimento, moradia e um certo conforto certamente 
terá mais tempo para escutar obras, para analisar de 
uma forma mais profunda. No caso de não ter atendidas 
tais necessidades básicas, tendo que diariamente suprir 
suas urgências, os sujeitos acabam por não ter 
condições de ampliação do acesso a produtos musicais 
que vão além dos ofertadas pelos meios midiáticos, bem 
como a possibilidades de prática musical que avancem 
para além da escuta. (BOURDIEU, SAINT-MARTIN, 
1976). 

Conclusão  

Pode-se inferir que o meio em que o adolescente se 
encontra influencia diretamente na questão do gosto 
musical, podendo gerar elos de ligação com grupos 
sociais, família e religião. Desse modo, considerando as 
inovações tecnológicas que afetam diretamente a 
sociedade, se torna importante a continuidade de 
pesquisas relacionadas ao tema, buscando discutir a 
temática a partir das relações com o papel da escola e 
da educação musical no processo de interpretação 
crítica do gosto musical. Nesse contexto, a escola se 
apresenta como espaço de grande interação social, mas 
ainda com pouca contribuição no que diz respeito ao 
acesso, discussão crítica e ampliação da cultura musical, 
seja no âmbito da escuta, como de outras possibilidades 
de práticas musicais. 
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