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É quando a razão descobre a sua historicidade  

que se torna capaz de escapar da História. 

Pierre Bourdieu, Choses dites 

 

 



 

 

RESUMO 

Título: A Crise da Indústria da Cultura: Visões de Adorno e de Attali sobre a Música 

Contemporânea 

 

A presente dissertação procura oferecer um contributo para a análise da indústria da 

cultura apresentando a crítica elaborada por Theodor Adorno e complementando os 

aspetos menos sólidos de um trabalho que continua a ter uma imensa pertinência. A 

exposição deste aspeto do seu pensamento é enquadrada no plano mais geral da sua 

teoria estética, salientando assim, na sua análise, a primazia do artista e da sua 

criação e a historicidade do material musical. 

As relações de distribuição e de consumo da música são depois exploradas através 

da análise musical e económica efetuada por Jacques Attali em Bruits. As análises de 

Adorno e de Attali enriquecem-se mutuamente e o intervalo temporal entre a 

produção académica dos dois autores foi marcado por mudanças na sociedade que 

ajudaram, desde logo, a compreender os elementos do pensamento do primeiro 

autor que teriam o potencial para resistir à passagem do tempo. No que diz respeito 

ao segundo, facultaram à sua obra um tom mais esperançoso que, embora por vezes 

excessivamente utópico, teve um enorme impacte na musicologia. Pretendeu-se, 

portanto, valorizar esse trabalho, que continuou a "missão" de Adorno de pensar a 

sociedade através da música. 

Por fim, o último capítulo estabelece vários elos de ligação entre as duas perspetivas 

e procura demonstrar a atualidade de ambas. São abordadas as mudanças sociais 

desde os anos sessenta, a origem de alguns géneros musicais, e os modos como as 

esferas da arte e da sociedade continuam a relacionar-se de tal modo que se tornam 

indissociáveis. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Adorno, Attali, Indústria da Cultura, Sociologia da Música 



 

 

  



 

 

ABSTRACT 

Title: The Crisis of the Culture Industry: Adorno and Attali's Insights on Contemporary 

Music 

 

This dissertation aims to provide a contribution to the analysis of the culture 

industry by presenting the critique developed by Theodor Adorno and 

complementing the less sound aspects of an output which is, otherwise, still of 

immense relevance. This aspect of the author's thought is framed in the broader 

project of his aesthetic theory, highlighting the central role in his analysis of the artist 

and his work, as well as the musical material's historicity.   

Music's networks of distribution and consumption are later explored through the 

musical and economical analysis formulated by Jacques Attali in Bruits. Adorno and 

Attali's analyses benefit from a confrontation between each other, and the time lapse 

between the academic production of the two authors was marked by changes in 

society that facilitated an understanding of which elements of the former author's 

viewpoint would have the potential to resist the passage of time. Concerning the 

latter, those changes imprinted in his work a more positive outlook which, though 

sometimes too utopian, had a great impact in musicology. Thus, a valorization of this 

work was here intended, as it carried on Adorno's task of thinking society through 

music. 

Finally, the last chapter connects in multiple ways the two perspectives and tries to 

demonstrate their current pertinence. The social changes from the sixties onwards 

are addressed, as well as the source of some music genres and the ways art and 

society still relate to each other in a fashion that renders them inextricably linked.  
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INTRODUÇÃO 

Embora aquilo que é considerado música possa variar imenso ao longo do tempo e 

do espaço, nunca foi encontrada, até à data, uma cultura que não tivesse alguma 

forma de música.1 O poder da música é certamente um fator que em muito contribui 

para essa constante presença: como a musicóloga Tia DeNora aponta, é a arte mais 

intimamente associada às emoções.2 É também, possivelmente, a arte mais presente 

no quotidiano da vida ocidental e, como tal, pensar a sociedade moderna implica 

pensar acerca da música que nela é criada e ouvida. Na sociologia clássica existe uma 

distinção entre Gemeinschaft, os laços sociais construídos a partir de bases comunais, 

tradicionais e emocionais, e Gesellschaft, aqueles construídos a partir de 

procedimentos administrativos e racionais.3 O primeiro desses dois tipos de laço põe 

em relevo a importância que a música poderá ter. Nas palavras de Jacques Rancière: 

[...] antes de ser uma arte, a música é uma forma de partilha do sensível, conferindo 

espaço e significado à distribuição dos corpos e das imagens, vozes e instrumentos 

num dado momento e lugar – o que torna a música homóloga de uma certa 

disposição da comunidade. É em simultâneo uma ideia de partilha e um lugar dentro 

da sua distribuição. (Rancière, 2002: 23) 

Deste modo, a música não é apenas uma forma de entretenimento, mas um universo 

que afeta e é afetado pelo resto da sociedade. Este tipo de pensamento tinha sido 

praticamente abandonado na tradição filosófica ocidental, e DeNora afirma que a 

recuperação das preocupações platónicas acerca da influência da música nos 

indivíduos é o maior contributo do trabalho de Theodor Adorno, um contributo não 

limitado à sociologia da música, mas pertencente «[ao] projeto muito mais vasto de 

pensar acerca do modo como agimos enquanto seres humanos sociais» (DeNora, 

                                                 

1 Cf. Green, 2003: 263. Excluídas estão, naturalmente, as culturas nas quais a música foi explicitamente 

banida. 
2 Cf. DeNora, 2003: 83.  
3 Cf. DeNora, 2003: 89. 
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2003: 151-152). Adorno, um dos nomes mais sonantes da Escola de Frankfurt, é um 

autor de difícil compreensão e, frequentemente, mal-interpretado. Lendo-o no 

presente, muitos dos seus textos parecem encontrar-se revestidos de um pessimismo 

exacerbado, e as críticas que apontou à música popular serviram as inúmeras 

acusações de que este autor não passaria de um intelectual elitista, desprezando a 

arte do povo. Uma análise mais atenta revela que Adorno nunca efetua uma divisão 

entre uma suposta música das elites e uma música popular. Como explica Max 

Paddison: 

[...] a divisão é muito mais entre, por um lado, a música que aceita o seu caráter 

enquanto mercadoria, tornando-se assim idêntica às maquinações da própria 

indústria da cultura e, do outro, a música autorreflexiva que opõe criticamente o seu 

destino enquanto mercadoria, e acaba assim por se alienar da sociedade 

contemporânea ao tornar-se inaceitável para esta. (Paddison, 1982: 204) 

Sob esta divisão, nada impede uma sinfonia moderna de pertencer à categoria de 

mercadoria, nem, aparentemente, uma faixa de jazz ou rock de se opor à sociedade. 

O problema que Adorno assinala, porém, é o de toda a música designada atualmente 

como popular ser inseparável do sistema da indústria da cultura.4 Esse sistema, que 

se afirmou de forma claramente visível nas décadas de 1940 e 1950, foi identificado 

por Adorno ainda no início dos anos trinta. Um dos traços consistentes do seu 

trabalho é a tendência a procurar exemplos extremos por tornarem mais claras as 

contradições em jogo5 e, portanto, é possível que se tenha concentrado nos piores 

exemplos da música popular. Isso levou-o a encarar sempre o jazz e outros géneros 

como «falsas expressões da ideologia dominante do capitalismo, i.e., fetichismo da 

mercadoria, através de um consumismo que imaginava a aceitação em massa dessa 

cultura como sendo individualista» (Hegarty, 2007: 41). Ao considerar toda a música 

popular como sendo inseparável da própria indústria da cultura, Adorno poderá ter-

                                                 

4 Cf. Paddison, 1982: 208. 
5 Cf. Paddison, 1982: 204. 
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-se precipitado ao rejeitá-la como um todo, ao invés de procurar exceções à regra que, 

precisamente por rejeitarem o seu estatuto de mercadoria, não conseguiam – nem 

queriam – atingir o mesmo sucesso comercial que os exemplos mais merecedores das 

suas críticas. De facto, Paddison considera que aquilo a que Adorno chamava jazz 

era, na realidade, a música de dança baseada no jazz mas adaptada para o comércio 

em massa – o tipo de "jazz" mais facilmente encontrado na rádio.6 Isto contribui em 

muito para as críticas de que Adorno continua a ser alvo, principalmente quando 

este aspeto do seu pensamento é lido sem ter em conta o contexto alargado do seu 

modo habitual de análise musical. Paddison, por outro lado, reconhece este defeito, 

mas afirma que «a crítica de Adorno da música popular é geralmente considerada o 

aspeto menos convincente de uma análise do predicamento da música ocidental no 

século XX que, de resto, é impressionante» (1983: 201). Ainda mais recentemente, 

Paul Hegarty escrevia que «vale a pena fazer uma leitura sóbria da abordagem de 

Adorno à cultura popular porque tantos dos seus motivos de queixa ainda mal 

tinham começado, e as suas opiniões, se aplicadas cuidadosamente, são ainda mais 

válidas à medida que o tempo avança» (2007: 41).  

Com esta dissertação, pretendemos explorar alguns dos caminhos sugeridos por 

Adorno há mais de cinquenta anos. Para isso, dividimo-la em três capítulos, ou 

partes, fundamentais: 

 

1) A primeira parte integra a crítica de Adorno à indústria da cultura no plano mais 

geral da sua teoria estética. Começamos por expor o método de crítica artística de 

Adorno e o modo como este se demarca das teorias estéticas tradicionais. Embora 

singularize cada obra de arte, é um autor que considera que a arte nunca pode ser 

totalmente autónoma. O conceito de mediação é fundamental para a compreensão da 

relação entre arte e sociedade, duas esferas que, embora separadas, se encontram em 

constante diálogo. Ao explorar este ponto chegaremos à divisão efetuada entre 

                                                 

6 Cf. Paddison, 1983: 209-210. 
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música afirmativa, música que "afirma" a sua integração na indústria da cultura, e 

música negativa, a música que a rejeita e que expressa a sua alienação. Só após a 

compreensão desta divisão e procedendo a uma contextualização histórica com ela 

em mente poderemos reler a crítica adorniana à indústria da cultura sob uma nova 

luz e redescobrir a sua validade. 

2) As palavras de Terry Eagleton em Marxismo e Crítica Literária  podem servir de 

mote para a apresentação da segunda parte: 

Os modos de produção artística de que uma sociedade dispõe [...] constituem um 

fator crucial para se determinarem as relações sociais entre "produtores" e 

"consumidores" [...] a obra vendida no mercado a milhares de anónimos diferirá de 

modo característico na sua forma da obra produzida num sistema de mecenato, assim 

como o drama escrito para um teatro popular tenderá a diferir nas suas convenções 

formais daquele que é produzido para um teatro privado. As relações de produção 

artística são, neste sentido, interiores à própria arte, configurando as suas formas a 

partir de dentro. (Eagleton, 1978: 86, ênfase do autor) 

Na nossa opinião, Adorno subestima em demasia este ponto e, como tal, pensámos 

ser adequado complementá-lo através do pensamento de um segundo autor: Jacques 

Attali. Attali, economista francês também fortemente influenciado pelo marxismo, 

publicou em 1977 Bruits, o seu único livro inteiramente dedicado à música. Embora 

pouco estudado em Portugal, teve um enorme impacte noutros países europeus e 

influenciou de tal modo a musicologia americana desde os anos oitenta que se tornou 

difícil, desde então, encontrar estudos exaustivos da música popular que não refiram 

o nome de Attali. A segunda parte procura, assim, contribuir para a discussão de 

Bruits no espaço português e esclarecer alguns dos pontos mais herméticos dessa 

obra, nomeadamente a equiparação da música a um simulacro do sacrifício humano 

ritualista. Após alguns comentários acerca do significado dos termos "bruits", "noise" e 

"ruído", começamos desde logo por tornar clara a influência de René Girard nesta 

obra. Aquilo a que este chama o "mecanismo do bode expiatório", em particular, 

ajuda a compreender não só a história da música tal como é lida por Attali, mas 
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também a função que, para este, a música desempenha na sociedade: a música não só 

criaria ordem na sociedade, como teria ainda o potencial para definir a própria 

organização social. Fazendo jus à sua formação de economista, Attali demonstra uma 

profunda compreensão das relações económicas presentes na esfera artística e, tendo 

em conta o modo como os sistemas económicos influenciam a sociedade, fará todo o 

sentido acompanhar as suas originais observações. No final do seu livro, Attali 

observa indícios de uma nova rede de ligação entre intérpretes musicais e ouvintes 

que teria o potencial de reformular relações económicas e pessoais, rompendo com o 

pessimismo de Adorno e oferecendo uma hipótese de fuga ao domínio da indústria 

da cultura. Concluímos esta parte apresentando o contexto histórico no qual Attali 

escreveu a sua obra, tornando mais explícitos alguns pontos que o autor apresentou 

de uma forma algo apressada e, portanto pouco aprofundada. 

3) O subtítulo da dissertação, "Visões de Adorno e de Attali sobre a Música 

Contemporânea", é justificado pela terceira parte. Ao falarmos de "visões" não 

limitamos o significado do termo ao de um sinónimo de opiniões ou de perspetivas, 

mas incluímos nele um segundo sentido, mais coloquial: o de premonições. Com 

efeito, procuramos desenvolver aqui um enquadramento do pensamento de ambos 

os autores no contexto histórico e teórico dos anos após a escrita dos seus textos, 

trazendo as suas ideias para o século XXI e demonstrando que não perderam o seu 

valor. Através do pensamento de Herbert Marcuse, construímos uma ponte entre as 

preocupações sociais de Adorno e o otimismo de Attali face ao potencial 

emancipatório de algumas formas de expressão artística na arte popular; a partir daí, 

tentamos contrapor o pluralismo da sociedade pós-moderna, que reforça as 

estruturas capitalistas, ao pluralismo da música contemporânea, que, 

frequentemente, se lhes opõe. Em suma, mostramos que um pessimismo como o de 

Adorno continua a justificar-se na sociedade atual, mas que seria precipitado 

abandonar o otimismo de Attali. No mundo atual, este tipo de pensamento dialético 

faz todo o sentido, pois encontra-se permeado de momentos que, lidos isoladamente, 

seriam contradições, mas que na sua síntese podem ser reconciliados e contribuir 
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para uma compreensão do funcionamento do mundo. Por esse motivo, concluímos a 

tese de uma forma aberta, sempre atualizável, colocando uma última vez em relevo a 

aparente arbitrariedade das divisões entre ouvintes e intérpretes que a indústria da 

cultura nos obriga a realizar. Com alguma influência de Walter Benjamin, apelamos 

não apenas ao abandono da sacralização da obra de arte, mas mesmo da prática 

artística, sugerindo que uma abordagem mais casual ao interminável universo que é 

a expressão artística pode fomentar e enriquecer a investigação académica, 

aproximando-a das realidades que, demasiadas vezes, são quase lidas como 

abstrações. 
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1. THEODOR ADORNO 

1.1 Compreender Adorno 

Apesar de ser praticamente inevitável convocar Adorno na abordagem a questões 

relacionadas com a indústria da cultura, as referências ao seu pensamento são 

frequentemente simplistas e distorcem o significado das suas palavras. É certo que o 

autor aponta duras críticas a essa indústria, mas estas têm de ser vistas dentro do 

contexto da sua teoria estética. Ao contrário do que alguns tentarão fazer crer, a 

posição de Adorno não pode ser reduzida à de um elitista que rejeita a 

industrialização e o desenvolvimento tecnológico por permitir que "pessoas comuns" 

ganhem acesso a uma "alta arte", categoria que o próprio procura evitar. E 

igualmente importante é o facto de ele se recusar a analisar o impacte da música na 

sociedade baseando-se apenas numa análise a meios de distribuição e receção. Os 

métodos de Adorno são, por norma, tão avessos à investigação empírica que Max 

Paddison considera mais adequado chamar à sua sociologia da música uma «filosofia 

social da música» (1993: 184). Assim se compreende que o seu interesse principal seja 

o levantamento de questões que obriguem a repensar a teoria e, consequentemente, a 

metodologia da investigação empírica levada a cabo por outros.7 Esse caráter 

especulativo, apesar das suas possíveis limitações, foi absolutamente crucial na 

determinação da influência que viria a ter: 

Quase sozinho, ele [Adorno] criou, na disciplina da música, as condições para um 

debate acerca do conteúdo social da música "autónoma" e a sua relação com o seu 

contexto social – um debate que ele também desenvolveu em direção a uma teoria do 

avant-garde apropriada às complexidades da sociedade industrial tardia. Como tal, e 

apesar dos seus próprios visíveis preconceitos, também pode dizer-se que foi um 

                                                 

7 A posição de Adorno em relação a esta temática nos últimos anos da sua vida é exposta em 

"Resignação", ensaio de 1969 (cf. Adorno, 2003e: 191-196). 
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pioneiro no debate acerca da cultura popular e de massas, ao levar a sério áreas da 

cultura que eram anteriormente encaradas como insignificantes. (Paddison, 1993: 

277)8 

Embora pioneiro, o trabalho de Adorno foi decididamente influenciado pelo de Max 

Weber, que já em 1911 analisara a música ocidental tomando em consideração a 

crescente racionalização e instrumentalização presentes em todos os estratos da 

sociedade.9 É importante sublinhar que, tal como Weber, Adorno privilegia os 

processos de produção, e ignorar este facto é um dos principais motivos dos mal-

entendidos de que o seu trabalho é alvo. Na verdade, Adorno di-lo de forma bem 

clara: «a distribuição e a receção sociais da música são um simples epifenómeno: a 

essência é a constituição social objetiva da música em si mesma» (Adorno, apud 

Cachopo, 2011: 140).  

Incontornável na discussão de Adorno é também a questão da linguagem. Não 

faltam exemplos de comentários relativos à dificuldade da leitura de Adorno, e isso 

não se deve apenas ao distanciamento do português face às línguas germânicas.10 Em 

Adorno's Aesthetics of Music, Paddison afirma: 

[...] os mal-entendidos, se tal o são, são inevitavelmente acumulados quando o 

trabalho de Adorno é traduzido para uma língua tão avessa ao pensamento dialético 

como o inglês, e recebida por culturas anglófonas nos quais conceitos como "espírito 

objetivo" e "dialética histórica" carecem de qualquer contexto significativo. (Paddison, 

 1993: 271) 

                                                 

8 Todas as traduções para português, salvo quando diversamente indicado na bibliografia, são da 

nossa responsabilidade. 
9 Esse trabalho seria publicado em 1921, sob o nome Die rationalen und sozialen Grundlagen der Musik 

(Os Fundamentos Racionais e Sociais da Música). 
10 Entre tantos outros exemplos, consulte-se o esclarecimento do tradutor de Quasi Una Fantasia (2011: 

221) acerca do duplo sentido de "técnica" e "tecnologia" no termo alemão "Technik"; a  advertência 

preliminar do tradutor de Teoria Estética; ou a introdução do tradutor de Towards a Theory of Music 

Reproduction, mais extensa do que o prefácio do próprio editor dessa coletânea. 
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Mesmo em alemão – e nos textos escritos por Adorno em inglês – a sua obra 

apresenta uma linguagem pouco convencional, repleta de recursos estilísticos que 

ornamentam longos raciocínios nos quais o desenrolar de ideias ocupa uma posição 

privilegiada, pois os processos que conduzem a determinadas conclusões não podem 

ser ignorados. Por outras palavras, certos aspetos do seu pensamento estão presentes 

na própria exposição desse mesmo pensamento. Sem um esforço de compreensão, 

portanto, qualquer leitura de Adorno corre o risco de ser, em larga medida, 

infrutífera. 

Paddison escreve, também, que «a sua filosofia não permite qualquer resolução das 

tensões que identifica entre música autónoma e as relações sociais da sua produção e 

receção» (1993: 2). Não é esse o intento quando partimos de Adorno para chegar a 

Jacques Attali. É antes uma exposição mais cuidada das suas perspetivas, motivada 

pela ubiquidade do seu nome na sociologia da música. A separação da dissertação 

em três capítulos, sendo o primeiro dedicado a Adorno e o segundo a Attali, 

promove ainda o pensamento dialético de um modo que torna desnecessária a 

alternância constante entre o pensamento dos dois autores. 

1.2 A Crítica da Obra de Arte 

Para Adorno, «a crítica não se acrescenta de fora à experiência estética, mas é-lhe 

imanente» (s/d: 382), o que o leva a proclamar a primazia da «singularidade da obra 

de arte» (Cachopo, 2011: 167), conduzindo a uma abordagem bem diferente daquela 

das estéticas tradicionais. Essa análise imanente procura identificar o teor de verdade 

da obra de arte, que se traduz numa identificação do conceito com o objeto da 

cognição.11 Como a música do período burguês apresenta um caráter autónomo 

desde que abandona as suas funções tradicionais (como o acompanhamento de 

cerimónias religiosas), ela não tem um referente externo imediatamente identificável. 

                                                 

11 Cf. Paddison, 1993: 60. 
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Nesta linha de ideias, a verdade da obra pode apenas ser avaliada a partir da sua 

própria forma, da «unidade [unity] e consistência lógica da ideia e da estrutura 

técnica» (Paddison, 1993: 60). Num segundo momento, porém, a verdade da música 

é também a sua inverdade, na medida em que se apresenta como uma esfera 

autónoma embora nunca o possa ser, pois a obra de arte não-comprometida deixa-se 

atravessar pela esfera social, criando um estado paradoxal de impossível resolução. 

Para Adorno a crítica sociológica servir-se-á deste estado para desvendar não só as 

marcas deixadas pela sociedade no material musical utilizado pelo compositor, mas 

também o modo como a composição é assimilada pela sociedade. Este ponto, 

indissociável do primeiro, marca outro afastamento de Adorno face às estéticas 

tradicionais, ao recusar-se a ignorar, em primeiro lugar, o caráter socialmente 

condicionado da arte e das suas instituições e, em segundo, a historicidade da arte.  

Embora possa ser evidente a influência de Hegel no pensamento adorniano, Adorno 

também se distancia de Hegel, pois rejeita uma periodização que apresente as artes 

simbólica, clássica e romântica em clara sucessão e, mais importante ainda, rejeita a 

ideia de uma reflexão positiva ou celebratória da sociedade na arte. Para Adorno, 

afirma João Pedro Cachopo, «uma tal celebração é escandalosa, que mais não seja, 

em virtude de ser impossível, depois de Auschwitz, narrar racionalmente a história 

da civilização» (Cachopo, 2011: 118). Este breve trecho ajuda a esclarecer o célebre 

aforismo adorniano que proclama ser bárbaro «escrever poesia após Auschwitz»12 

(Adorno, 1997: 33), principalmente se o complementarmos com o momento em 

Introduction to Sociology no qual o autor afirma que Auschwitz é um protótipo de algo 

incessantemente repetido desde então, uma total racionalização de todos os planos 

da sociedade, da qual a reificação da morte é o exemplo máximo. A acusação de que 

Adorno se centra em "situações-limite" é respondida por este com um apelo ao 

reconhecimento do teor fatalmente neutralizador dessa expressão, teor esse já por si 

                                                 

12 Não esqueçamos, contudo, que Adorno reapreciou a sua afirmação vários anos depois, tal como 

comprovam textos mais tardios, como por exemplo a Negative Dialektik (Dialética Negativa) (1966). 
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revelador, bem como com a asserção de que «esses limites extremos têm sido, até 

hoje, inseparáveis da substancialidade do cultural» (Adorno, 2003b: 121).  A atenção 

dada por Adorno ao devir histórico obriga-o, naturalmente, a reconhecer a maior 

barbárie da sociedade ocidental, e este será um dos escassos momentos em que a sua 

teoria apresenta explicitamente um cunho utilitário: 

Pode ser verdade que o assassínio de seis milhões de pessoas inocentes por uma 

razão insana é um epifenómeno quando medido por um standard de uma teoria da 

sociedade, algo secundário que não é a chave para o entendimento. No entanto, 

penso que a mera dimensão do horror desse evento lhe confere uma importância que 

justifica a exigência pragmática de que neste caso o conhecimento seja priorizado – se 

puder usar essa pavorosa palavra – com o objetivo de prevenir tais acontecimentos. 

(Adorno, 2000: 18) 

Menos evidente do que a inseparabilidade entre arte e sociedade será o modo como 

esta relação é consumada, sendo para isso necessário recorrer ao conceito de 

mediação. Para Adorno, estas esferas «não são apenas distintas, mas também 

opostas, e a sua relação de oposição é-lhes imanente» (Cachopo, 2011: 137), sendo no 

interior de cada uma que se mediatizam reciprocamente. Essa oposição é tão 

fundamental que leva Adorno a afirmar, na sua Teoria Estética, que «a arte é a antítese 

social da sociedade» (s/d: 19), apesar de ser irredutível a essa – ou a qualquer outra – 

finalidade. É esta posição que demarca o autor de outros pensadores influenciados 

pelo marxismo, seja Jacques Attali ou o compositor Hanns Eisler. Este último 

defendera já em 1931 que novos estilos musicais não surgem meramente a partir de 

uma nova estética, mas têm origem na inevitabilidade do condicionamento do 

material musical sujeito às historicamente necessárias alterações da função da música 

na sociedade.13 Para Eisler (amigo íntimo de Brecht e, portanto, bem familiarizado 

com o teatro épico), a melhor forma de combater a apropriação da música por parte 

de uma sociedade capitalista que a transformava numa mercadoria seria através de 

                                                 

13 Cf. Paddion, 1993: 79. 
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uma praxis assumidamente politizada. Embora Adorno, no mesmo período, 

problematizasse o valor abstrato da música-tornada-mercadoria e todas as 

implicações dessa metamorfose, a sua posição era consideravelmente diferente: a 

música que pretendesse ser uma força de mudança, ao designar para ela mesma a 

função de combater a ideia da música enquanto mercadoria, estaria a tornar-se, ela 

própria, numa mercadoria. A oposição da arte à sociedade deveria realizar-se através 

da sua forma, não mediante uma intervenção direta; como tal, a análise imanente não 

seria apenas uma possibilidade, mas também uma necessidade. Adorno é, neste 

ponto, claramente influenciado pelo filósofo e amigo Walter Benjamin, que em O 

Sentido de Crítica de Arte no Romantismo Alemão entendia a crítica como um processo 

reflexivo imanente à obra de arte, impossibilitando a redução da crítica a uma 

avaliação subjetiva por parte do recetor da obra.14 Ao criticar-se a obra a partir de si 

própria estão abertas as condições para o seu acabamento, pois esta prolonga-se e vê 

os seus efeitos ampliados. Também para Adorno a reflexão fará parte da obra, 

podendo afirmar-se que a obra acontece ainda durante a crítica,15 e só a reflexão 

focada nas estruturas musicais permitirá revelar o modo como a sociedade é 

mediada. Consequentemente, uma análise da música centrada no modo como é 

consumida ou distribuída faria dela uma mera «ocasião arbitrária para a projeção das 

ideias pré-concebidas do ouvinte» (Paddison, 1993: 209).16 

Quasi Una Fantasia, uma seleção de Adorno dos seus próprios ensaios, abre com um 

fragmento que relaciona música e linguagem. Nele, Adorno afirma que as sucessões 

de sons, embora não produzam um sistema semiótico, obedecem a uma lógica 

interna que permite designar trechos ou mesmo composições inteiras como 

objetivamente certas ou erradas.17 No entanto, prossegue, o sistema tonal em vigor 

está tão sedimentado na sociedade ocidental que tem pretensões de se afirmar como 

                                                 

14 Cf. Cachopo, 2011: 124-25. 
15 Cf. Cachopo, 2011: 125. 
16 Com o capítulo seguinte, tentaremos contrariar esta opinião. 
17 Cf Adorno, 2011b: 1. 
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natural. Como iremos explorar mais adiante, este é um dos principais problemas da 

indústria da cultura que, através da fetichização da música, almeja apresentar o 

superficial enquanto totalidade. Não só fará concessões a nível estrutural, devido à 

necessidade de sugerir um trabalho perfeito e livre de conflitos, como tenta também 

isolar-se da história, algo impossível a partir do momento em que adere ao sistema 

tonal.18 O próprio sistema apresenta, desde muito cedo, exemplos de uma relação 

entre música e sociedade que se movimenta nos dois sentidos. A polis de Platão, diz 

Adorno, não era, de todo, uma utopia: «disciplinava os seus cidadãos na sua 

existência e na sua vontade de existir através também da música, sendo que a 

distinção entre as harmonias moles19 e as harmonias duras já no próprio tempo de 

Platão pouco mais era do que um resíduo da mais bafienta superstição» (2003f: 23). 

Os chamados modos gregos tinham, na Antiga Grécia, o mesmo papel que as escalas 

maiores e menores têm na maior parte da música ocidental e, de facto, a avaliação 

efetuada por Platão desses modos é tão aparentemente arbitrária quanto opressiva: 

n'A República, alguns modos são considerados lamentosos e devem ser excluídos pois 

são «inúteis para as mulheres, que convém que sejam honestas, para já não falar dos 

homens» (Platão, s/d: 127), ao passo que outros são modos "moles", considerados 

efeminados, para além de promoverem a moleza, a preguiça e a embriaguez. Restam 

apenas os modos dórico e frígio: um que inspira a valentia e o belicismo, e outro que 

é ligado por Platão à liberdade de expressão, mas sob a forma de um aumento dos 

poderes persuasivos ou da aceitação de ser persuadido quando o mais correto é 

obedecer.20 Com essa exclusão de cinco dos sete modos, deixariam de ser necessários 

todos os instrumentos que os permitiam tocar, nomeadamente os instrumentos de 

sopro e aqueles com um elevado número de cordas, como a harpa; curiosamente, 

então, uma interpretação aparentemente arbitrária dos comportamentos promovidos 

                                                 

18 Cf. Paddison, 1993: 200. 
19 Neste período, o sentido de harmonia estaria mais próximo daquilo que atualmente designamos por 

melodia. 
20 Cf. Platão, s/d: 127-28. 
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pela música (interpretação que, na verdade, para Adorno, é «uma purga ática ao 

estilo de Esparta» (2003f: 23)) afeta os comportamentos no momento não da receção, 

como Platão poderia pensar, mas antes no da produção musical, pois o material à 

disposição de compositores e intérpretes continua a ver-se reduzido por motivos 

políticos bem após as questões políticas que o modificou (a guerra do Peloponeso) 

terem cessado de existir. 

Este é um dos vários planos da mediação da sociedade na música, um plano que 

Cachopo, embora num contexto distinto, expõe nos seguintes termos: 

[...] as palavras, as estruturas sintáticas, as formas e os géneros a que recorre o poeta 

estão longe de constituir puros signos ou formas de expressão imediatamente 

disponíveis, para cuja compreensão bastasse o domínio da língua. (Cachopo, 2011: 

139) 

Naturalmente, o mesmo poderá ser dito de estruturas, formas e géneros musicais. 

Em Philosophie der neuen Musik (Filosofia da Nova Música), Adorno di-lo 

especificamente a propósito da música, considerando que, tal como a língua é muito 

mais do que a mera súmula dos seus sons, também o material da composição não 

pode ser reduzido a um conjunto de sons.21 As formas musicais devem também ser 

entendidas como parte integrante do material à disposição do compositor, visto 

resultarem de procedimentos desenvolvidos ao longo da história que conduziram a 

novas articulações entre sons. Acordes, timbres, procedimentos desde a escrita a 

quatro vozes até ao dodecafonismo, tudo resulta num alargamento das 

possibilidades do compositor e torna ilógica uma análise (ou, mais grave ainda, uma 

comparação) de, digamos, Bach e Beethoven inteiramente focada no conteúdo. Esta 

perspetiva é vital para a compreensão de Adorno pois, como o próprio afirma, «a 

hipótese de uma tendência histórica dos meios musicais contradiz a conceção 

tradicional de material musical». (1994: 32). Esta tendência histórica não subentende, 

                                                 

21 Cf. Adorno, 1994: 32. 
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porém, uma total linearidade; justifica até a escrita, por parte de Schoenberg, de 

obras tonais e atonais em simultâneo, se atendermos ao facto de que uma adesão ao 

sistema tonal após o surgimento de outras possibilidades é algo totalmente distinto 

da escrita de música tonal enquanto única possibilidade considerada.22 Na sociedade 

pós-moderna, na qual a proliferação de géneros resulta em ramificações de influência 

mútua (na verdade, uma espécie de rizoma, para utilizar o termo de Deleuze), 

manter isto em mente será particularmente importante para não incorrer no erro de 

se identificar similaridades em diferentes géneros através de uma análise simplista 

que isole os sons ou até as formas dos contextos que os originaram. Para além disso, 

a integração de um dado género musical na indústria da cultura afetará ela própria 

novos desenvolvimentos dentro e fora do género, criando um diálogo constante, 

ainda que conflituoso, entre o que foi assimilado e o que permanece afastado da 

indústria.23 

Realçar este primeiro plano da mediação é necessário pois, como afirma Cachopo, 

«considerar o caráter histórico do material abre a via a uma compreensão do modo 

como a sociedade penetrou historicamente na imanência musical, transformando-se 

num a priori implícito da prática musical» (2011: 149). Entre os exemplos que 

apresenta, destaquemos a escrita a quatro vozes, com origem nas práticas litúrgicas 

medievais ou, mais tarde, o caráter social da oposição tutti/solo. Assim, vários traços 

da dinâmica da sociedade imiscuem-se no material musical de uma forma tão 

profunda que a música aparece como autónoma. No entanto, «que a música se 

desenvolva – no sentido de uma cada vez maior autonomia – não apaga [...] os traços 

desta copertença primeva que, segundo Adorno, é sobretudo visível no plano do 

                                                 

22 A propósito do anacronismo composicional e do modo como este pode, em determinados contextos, 

jogar a favor da obra, veja-se também o capítulo dedicado a Mahler em Quasi Una Fantasia (2011a: 81-

111). 
23 Exprimimos aqui mais a nossa opinião do que a de Adorno, que é ambivalente. Na realidade, o seu 

ataque à indústria da cultura é tão feroz que, para Paddison, as ocasiões nas quais Adorno dá a 

entender que a indústria da cultura poderá ter consequências benéficas a nível da composição podem 

ser encaradas como contraditórias, sem que esta contradição tenha alguma vez sido resolvida (cf. 

Paddison, 1993: 232).  
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material»24 (idem: 150). A dificuldade residiria em demonstrar o efeito crítico da arte 

sobre a sociedade. Cachopo expõe a resposta avançada por Adorno: é «na medida 

em que revelam a margem de manobra da composição em relação aos ditames do 

material herdado da tradição» (idem: 151) que as próprias composições tornam claras 

a «reversibilidade da mediação entre arte e sociedade» (ibid.). É desnecessário e, para 

Adorno, contraproducente procurar o tipo de engajamento defendido por Eisler ou 

Brecht. Como já mencionámos, a crítica sobre a sociedade é imanente ao próprio 

material e será isso que nos permitirá analisar o teor de verdade de uma obra 

musical, começando, desde logo, pelas decisões do compositor no que à linguagem 

musical diz respeito. 

[O compositor] ou a aceita acriticamente, adotando-a sem a questionar – isto é, não se 

sentindo coartado pela "prisão da linguagem" que lhe é dada –, ou a nega 

dialeticamente – isto é, aceitando-a, mas ao mesmo tempo, lutando contra ela (dir-se-

ia), porque o que lhe é dado não lhe basta para pensar o que tem de ser pensado, 

dizer o que ainda não pode ser dito. (Carvalho, 2000: 17) 

Em suma, Adorno critica de igual modo a arte pela arte e a arte comprometida, 

recusando-se a aderir a tal dicotomia (ou a variações camufladas de uma dicotomia 

demasiado enraizada no pensamento ocidental). Embora distintas, tanto uma como a 

outra apresentam graves falhas que tornam ambas as abordagens infrutíferas: 

Se a primeira peca por outorgar um estatuto de pura autonomia à arte, isolando-a 

abstratamente da sociedade que a rodeia [...] a segunda erra – de um modo não 

menos abstrato, considerando a dinâmica das próprias práticas artísticas – ao 

pretender assimilá-la a um instrumento, entre outros, no combate contra o status quo. 

Nem uma nem outra dão conta da mediação entre arte e sociedade: a primeira 

porque a recalca; a segunda porque a exterioriza e reifica. (Cachopo, 2011: 137-138) 

                                                 

24 Tal como sublinha Paddison (1993: 109), o conceito de mediação é apenas um elemento do 

pensamento de Adorno, e não uma teoria independente ou mesmo um sistema unificado. Na verdade, 

este conceito nunca foi sistematizado pelo próprio Adorno, o que explica as diferenças entre as 

sistematizações realizadas por diferentes autores, nomeadamente aqueles em que aqui nos focamos – 

Paddison e Cachopo. 
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1.3 Negação 

O conceito de mediação é essencial para o pensamento adorniano e afeta os vários 

planos da sua teoria. Paddison considera que, para desvendar o teor de verdade de 

uma obra, Adorno se serve de três níveis de interpretação de tal modo imbrincados 

que seria incorreto isolá-los: a análise imanente, a crítica sociológica e a interpretação 

filosófico-histórica.25 Ser-nos-ia, porém, impossível avançar nos meandros do 

pensamento de Adorno sem salientar as tensões que se manifestam em todos esses 

planos e que nos remetem para a ideia da negatividade. Para Adorno, é através da 

dialética que a filosofia adota uma atitude crítica em detrimento da mera 

contemplação,26 coadunando-se essa crítica com uma à própria filosofia, «no sentido 

em que visa criticamente as próprias estruturas racionais que se cristalizaram nas 

práticas e nas instituições que regulam a existência social dos seres humanos» (idem: 

61).27 A negação passa, assim, a ser um elemento fundamental da filosofia. 

A negação da realidade (ou, utilizando outra expressão, a "resistência ao curso do 

mundo") não será realizada através de uma apresentação explícita de alternativas, a 

abordagem mais comum na política e na filosofia. Na arte, essa negação só pode ser 

levada a cabo a partir da própria forma das obras e, num primeiro momento, o 

material musical revelará, acima de tudo, a negatividade do real: «as suas 

contradições, os seus antagonismos, o seu caráter irreconciliado, a sua abstração, a 

sua violência» (idem: 251). É a forma que permitirá criticar, esteticamente, essa faceta 

da realidade.  

                                                 

25 Cf. Paddison, 1993: 59. 
26 Cf. Cachopo, 2011: 60. 
27 Isto não significa que Adorno rejeite a filosofia em si mesma, sendo antes uma problematização das 

tradições filosóficas que, ao afirmarem-se positivamente na sociedade e, consequentemente, ao serem 

instrumentalizadas, afetam as condições de possibilidade da experiência humana. No entanto, a 

aplicação prática deste princípio em diversos textos de Adorno leva autores como Habermas a acusar 

uma "contradição performativa" da razão cuja consequência máxima seria a anulação da sua própria 

validade (cf. Cachopo, 2011: 61). 
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Embora a obra de arte não reflita uma dada ordem social, poderá ajudar a 

compreendê-la, bem como os efeitos que esta, por sua vez, poderá ter na produção 

artística. Paddison ajuda a esclarecer o possível mal-entendido presente nesta ideia: 

Não é que Beethoven "represente" o espírito oficial do seu tempo – Adorno considera 

que um compositor como Rossini o faz com mais precisão. É antes que o processo de 

"dinamização" que caracterizou a revolução social da época quando comparado à 

natureza estática das instituições existentes possa ser encontrado na música 

autónoma de Beethoven em termos muito concretos, tal como o modo como ele lida 

com o material musical herdado e as suas convenções formais. (Paddison, 1993: 233-

234) 

A visibilidade e palpabilidade das contradições do real que a obra de arte possibilita 

através da sua fisiologia justifica a ênfase na sua singularidade e a volumosa 

produção de textos, por parte de Adorno, dedicados a compositores específicos. Esta 

individualização revela em múltiplas instâncias a aversão do autor a uma história da 

música linear e progressista/progressiva, aceitando antes que a expansão do material 

musical é realizada a partir de uma realidade já em si fragmentada e contraditória. É 

sob esta perspetiva que será possível identificar e pensar o caráter enigmático da 

obra de arte, essencial para a compreensão do seu teor de verdade: 

[Sob] a figura do "enigma", a arte é pensada enquanto verdadeira, porquanto a 

experiência de certas obras de arte constitui a possibilidade de uma crítica em ato da 

racionalidade que enforma o real e determina as condições da sua transformação. 

Assim se capta o cerne da afinidade entre "teor de verdade" e "caráter enigmático": o 

teor de verdade desdobra-se à medida que o caráter enigmático surte efeito. 

(Cachopo, 2011: 362) 

Em 1932, com "Zur gesellschaftlichen Lage der Musik" ("Sobre a Situação Social da 

Música"), Adorno utiliza os termos "música afirmativa" e "música negativa" para 

dividir as obras de um modo que não se encontra dependente de correntes ou de 

géneros musicais (nem da já mencionada separação entre "baixa" e "alta" arte). À 
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primeira das duas categorias pertence toda a música que aceita a sua assimilação; 

inclui toda a música ligeira e toda a música "séria" que tenha passado a ser utilizada 

como mercadoria e aproveitada pela indústria da cultura, bem como toda a música 

moderna que contenha compromissos deliberados para aumentar a sua 

acessibilidade. À categoria de música negativa, por outro lado, pertence a música que 

se recusa a ser assimilada e expressa até a sua alienação, no sentido de um conflito 

entre as forças de produção e as relações de produção, ou de uma tensão entre a 

esfera da produção e a esfera da distribuição e consumo.28 O primeiro tipo de música 

nesta categoria aparenta existir sem procurar tomar consciência do seu lugar na 

sociedade, e esta aparente autonomia torna a sua análise imanente particularmente 

proveitosa.29 Adorno foca-se na Segunda Escola de Viena, em particular na música de 

Schoenberg e de Berg; o segundo tipo de música reconhece a sua própria alienação, 

mas as repercussões são apenas observáveis a um nível estético – busca, com 

frequência, elementos de uma música arcaica sem levar em consideração o seu 

próprio devir. Esta música é rotulada como "objetivista" pois pretende «evocar uma 

música de uma sociedade "objetiva" que não existe» (Adorno, apud Paddison, 1993: 

104), e Stravinsky é o mais célebre exemplo; o terceiro tipo seria uma forma híbrida, 

que tanto reconhece a sua alienação como a sua relação com a sociedade. Adorno 

aproxima-o do surrealismo francês e cita como exemplo a colaboração entre o 

compositor Kurt Weill e Bertolt Brecht; por fim, o quarto tipo é uma música que tenta 

quebrar a sua própria alienação, como seria o caso da de Hindemith. É interpretado 

por Adorno como sendo um desenvolvimento do neoclassicismo e estando 

completamente dependente do mercado, sendo, por isso, desvalorizado. 

Pretendemos com este subcapítulo aproximar-nos do "pensamento negativo" de 

Adorno, negativo por privilegiar a negação ainda que, para isso, a música tenha de 

perder a capacidade de apresentação concreta de alternativas, resultando antes na 

                                                 

28 Cf. Paddison, 1993: 98. 
29 Cf. Paddison, 1993: 103-104. 
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figura do enigma. Com o último parágrafo, contudo, procurámos também 

demonstrar que a negação não será, em si, suficiente para conferir valor à música. 

Será ainda fácil de verificar que todos os tipos de música negativa apresentados 

correspondem a compositores do século XX. Os motivos para tal serão expostos nas 

secções seguintes.30 

1.4 O Aburguesamento da Música 

Tal como Cachopo salienta, o processo que levou a uma progressiva autonomização 

da estética foi concomitante com a progressiva autonomização das artes.31 O século 

XVIII, marcado pelo Iluminismo, trouxe para a linha da frente uma inacabada 

discussão acerca do "belo", do "valor artístico", e do "gosto" na arte, bem como o 

papel da interpretação e da crítica. Embora o prestígio das artes tenha crescido em 

meados desse século e possa ser associado a um "impulso emancipador" que moveu 

o Iluminismo, Adorno considera que a insistência na cisão entre ciência e arte seria 

«um indício da obsessão positivista pelos "factos"» (Cachopo, 2011: 74), 

evidenciando, desde logo, uma instrumentalização da razão que conduz a um 

empobrecimento da experiência. Se é verdade que Adorno afirma taxativamente que 

«uma arte integralmente não ideológica não é simplesmente possível» (Adorno, apud 

Cachopo, 2011: 270), não deixa todavia de reconhecer que a arte se afasta da tutela da 

igreja e das cortes, declarando, aliás, que foi a necessidade de sobrevivência num 

mercado que provocou as mais profundas mudanças na música, uma consequência 

que Adorno identifica e associa ao "aburguesamento da música". Aproximamo-nos, 

então, das problemáticas relacionadas com a indústria da cultura, mas as profundas – 

                                                 

30 Sublinhe-se que esta exposição do "teor de verdade" e da significância do "enigma" é bastante 

superficial e que pode ser muito mais explorada. Essa exploração não seria adequada na presente 

dissertação e, como tal, espera-se que a simples introdução a estes conceitos auxilie numa 

compreensão do pensamento de Adorno como um todo e que revele o caráter falacioso das teorias 

que seletivamente se apropriam de elementos isolados do seu pensamento nos momentos em que 

estes sejam "convenientes" – algo que procurámos, ao máximo, evitar. 
31 Cf. Cachopo, 2011: 75. 
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e constantes – mudanças ao longo dos últimos 250 anos obrigam-nos a relembrar a 

sistematização levada a cabo por Adorno dos diferentes períodos históricos.32 

Estaremos em concordância com Adorno se tomarmos como ponto de partida os 

meados do século XVIII. Para ele, a busca social por entretenimento foi interiorizada 

na música através do Estilo Galante, exigindo uma maior simplicidade a nível 

harmónico e melódico, mas com maiores contrastes tanto dentro como entre os 

vários movimentos de uma peça, distinguindo-se assim dos trabalhos relativamente 

uniformes do período barroco. O desenvolvimento motívico alicerçado na variação, 

algo que Adorno observava já em Bach, é então acelerado através de fatores externos 

como a necessidade de agradar a um público burguês. Conclui então que foi a partir 

de uma função social de entretenimento que surgiu «a relação dinâmica entre 

unidade e diversidade» (Adorno, apud Paddison, 1993: 231) que serviria de premissa 

ao classicismo vienense. A chamada Primeira Escola de Viena (Haydn, Mozart e, 

finalmente, Beethoven), através de desenvolvimentos imanentes nas técnicas 

composicionais, viria a permitir uma autonomização das artes a um nível estético; 

«vista, por conseguinte, como uma esfera no interior da totalidade da sociedade, a 

autonomia da esfera estética é relativa – faz parte da sociedade ao mesmo tempo que 

permanece separada dela, contendo a totalidade no interior de si mesma enquanto 

"mónada"» (Paddison, apud Cachopo, 2011: 227). 

Recorramos, então, à periodização histórica realizada por Adorno tal como esta é 

apresentada por Paddison em Adorno's Aesthetics of Music.33 O primeiro período diz 

respeito ao século XVIII (ou, pelo menos, até ao final da década de 80 do século 

XVIII). Durante esse período, a burguesia ganhou poder nos campos económico e 

científico/técnico/intelectual, mas permanecia desprovida de poder político. Os 

                                                 

32 Diga-se de passagem que Adorno morreu em 1969 e, apesar de Paddison sustentar que um período 

histórico marcado pelo declínio do avant-garde está implícito nos textos mais tardios do autor, não nos 

poderemos esquecer de que existe um intervalo de cerca de meio século entre o presente e os 

momentos finais da produção académica de Adorno. Esse último período é, por necessidade, 

incompleto, mas, ainda assim, digno de menção. 
33 Cf. Paddison, 1993: 220-225. 
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músicos encontravam-se ao serviço da Igreja, da aristocracia, e das classes mercantis 

mais abastadas. Se, em décadas mais tardias, tinham liberdade para tomar iniciativas 

mais empreendedoras, continuavam a ser, fundamentalmente, servos. A música 

retinha vestígios de funções sociais diretas; Bach é a figura que mais adequadamente 

representa esse período, e Haydn e Mozart «representam tanto o seu auge como o 

seu colapso» (Adorno, apud Paddison, 1993: 220). 

A Revolução Francesa (1789) e o "Ano das Revoluções" (1848) balizam um período 

marcado pela aquisição de poder político por parte da burguesia. A "música séria" 

celebra aqui não só a burguesia radical como também a incerta união entre burguesia 

e "povo", sob o otimista lema da "liberdade, igualdade, fraternidade". A nona 

sinfonia de Beethoven é a sua expressão mais completa; Berlioz antecipa já a Era 

Industrial. 

A rápida industrialização da Europa e dos Estados Unidos afirma-se entre meados 

do século XIX e o início do século XX, um período caracterizado pelo alto capitalismo 

e pela expansão imperialista. Após 1848, para Adorno, os mais avançados 

movimentos artísticos (o avant-garde) deixam de partilhar os mesmos interesses que a 

burguesia. Esta, por sua vez, a partir do momento em que consolidou tanto o seu 

poder económico como o político, deixou de partilhar os interesses do proletariado. 

Desde esse momento, continua Adorno, a arte deixa de poder ser encarada como 

uma celebração de uma dada classe social, revelando antes uma fragmentação e 

hesitação que entram em clara discórdia com o misto de otimismo e positivismo que 

atravessava a ciência, a indústria e o comércio desse período. Como já afirmámos, 

esta tensão não era necessariamente manifestada de modo consciente, embora fosse 

mediada na relação entre sujeito e objeto, compositor e material musical (a música, 

sendo a arte mais autorreferencial e distanciada da realidade empírica, seria o modo 

ideal de expressão artística). Wagner e Brahms representam a tendência da arte de se 

voltar para si mesma, mas a cisão entre o avant-garde e a burguesia só começou a 

ocorrer verdadeiramente com Mahler e Debussy, abrindo o caminho para uma 

intensificação do fenómeno com Schoenberg, Berg, Stravinsky ou Bartók. 
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O período entre a Primeira Grande Guerra e o final da década de 1950 caracteriza-se 

pelo colapso do antigo sistema económico baseado na riqueza colonial, pela 

emergência de inúmeros regimes autoritários na Europa, pelo capitalismo 

monopolista, e pelos primeiros passos de uma "cultura de massas" baseada na 

produção massificada e no consumismo, na reprodutibilidade tecnológica, no 

marketing e na propaganda. Para Adorno, este momento é crítico pois coloca a arte 

entre a sua total mercantilização e a sua total alienação, pondo em risco a sua 

hipótese de sobrevivência. Justifica-se então que o experimentalismo do início do 

século tenha dado lugar a um desejo de ordem e de sistematização que concedesse à 

música estabilidade e lhe permitisse ter novamente um papel na sociedade. Por um 

lado, surgem vários dos tipos de música que apresentáramos já sob a categoria 

"música negativa", como é o caso do classicismo de Stravinsky e o serialismo de 

Schoenberg, bem como a tentativa de fusão da "alta arte" com a "arte popular" por 

parte de Bartók ou, por outro lado, o desejo brechtiano de afastamento da música 

popular e da música do século XIX verificado em compositores como Eisler. É 

também um período no qual a arte é controlada explicitamente pelos Estados 

totalitários de Hitler e de Estaline e, de uma forma mais implícita, pelo capitalismo 

monopolista de sociedades liberais como a dos Estados Unidos, através daquilo que 

Adorno viria a designar por "indústria da cultura". 

Como já referimos, o quinto e último período, marcado pelo declínio do avant-garde, 

é apenas identificado como sendo posterior à década de 1950. Caracteriza-se pelo 

pluralismo e relativismo, bem como por alterações do caráter do material musical, e 

Paddison afirma que Adorno previra essa tendência, pelo menos, desde 1932, em 

"Zur gesellschaftlichen Lage der Musik".34 

Esta sistematização de Adorno, que pode ser enquadrada na sua dialética do 

Iluminismo, seria empobrecedora caso fosse interpretada de um modo totalizante. 

Para além da necessidade de realçar a desintegração do material musical e a sua 

                                                 

34 Cf. Paddison, 1993: p. 225. 
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fragmentação,35 é evidente que o "progresso" não ocorre de uma forma linear e que, 

mesmo em momentos isolados, existem conflitos que deverão também ser alvo de 

escrutínio. Poderíamos começar desde logo por Bach, pois Adorno considera que 

«mesmo grandes artistas de um género que parece estar claramente em uníssono 

com o espírito objetivamente dominante do seu tempo, como é o caso de Bach, 

viveram em permanente conflito com as instâncias do poder administrativo» (2003b: 

116). Consideramos que tal seria desnecessário no contexto desta dissertação, mas é 

algo que deverá ser tomado em consideração ao longo dos subsequentes capítulos. 

1.5 Arnold Schoenberg 

Antes de abordar diretamente a temática da indústria da cultura, um último tópico 

deverá ser considerado: a importância de Schoenberg para o pensamento adorniano.  

De certo modo, a história da música ocidental, tal como ela é pensada por Adorno, 

atinge um momento crítico em Schoenberg, e compreendê-lo será essencial para 

enriquecer a leitura das críticas à indústria da cultura e para mais claramente 

relacionar Adorno e Attali.  

O bem conhecido desprezo de Adorno por Stravinsky não se alicerça numa 

convicção de que este era um compositor incompetente, antes pelo contrário: Adorno 

sublinha em inúmeras ocasiões a inteligência de Stravinsky, a sua mestria em criar 

determinados tipos de tensão na música, e a sua profunda compreensão das 

particularidades de cada instrumento de uma orquestra, principalmente nos sopros e 

na percussão, algo que lhe permitia criar nuances rítmicas inigualáveis.36 Valoriza, 

ainda, o modo como, em apresentações da sua música, o compositor manipulava as 

expectativas do público, recusando-se a ser rotulado e transformado numa mera 

                                                 

35 Cf. Paddison, 1993: 261. 
36 Cf. Adorno, 2011c: 167-168. Refira-se ainda que este ensaio sobre Stravinsky manifesta a irritação de 

Adorno em relação à ubiquidade das más leituras, por parte dos seus detratores, do seu capítulo 

dedicado a Stravinsky em Philosophie der neuen Musik, chegando a afirmar que este foi mais 

incompreendido do que qualquer outro texto de sua autoria. 
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mercadoria: «[Stravinsky] dá à audiência mais do que ela pede, e consequentemente 

não lhes dá o suficiente: os ouvintes frios apressaram-se em correr para o Stravinsky 

antissocial, e foram abandonados friamente pelo Stravinsky afável» (Adorno, 1994: 

211). Em termos gerais, poderemos afirmar que o problema que reside na música de 

Stravinsky é a sua falsidade. Stravinsky é acusado de saber que é impossível criar 

música intemporal, dissociada da história mas de, mesmo assim, pretender que a sua 

música "tribal" soe aos ouvintes como se sempre tivesse existido.37 Esse caráter 

artificial impede a sua análise através de uma escuta adequada e tolda o seu teor de 

verdade. Para além disso, os inúmeros elementos cuja única intenção seria a de 

provocar uma reação do ouvinte obrigavam a fazer concessões a nível da estrutura 

formal. Um desses elementos era a excessiva repetição rítmica, comparada à 

repetição mecanizada do trabalho em série, e cuja essência quase catatónica teria um 

efeito nocivo sobre o intelecto dos indivíduos.38  

Para Adorno, a melhor abordagem aquando do estudo da música moderna é igual à 

que Walter Benjamin, com contornos marcadamente hegelianos, utilizava para 

analisar a história da filosofia: o estudo de um processo de extremos contrapostos 

que, a partir do conflito entre essas ideias, permita o surgimento de uma síntese que 

tivesse considerado os dois lados da questão.39 Os extremismos, devido ao seu 

caráter incomum, realçam não só a sua ideia mas também aquela a que se opõem, 

fomentando assim o pensamento dialético. Compreende-se então que uma obra com 

o título Philosophie der neuen Musik aborde quase em exclusivo apenas dois 

compositores: Stravinsky e Schoenberg. Quanto ao último, Adorno afirma que «a 

insistência com que Schoenberg persegue as questões que ele próprio levantou pode 

apenas ser comparada à de Beethoven» (idem: 96). Beethoven aparenta levar a 

tonalidade até às suas últimas consequências, e Schoenberg terá sido o primeiro a 

                                                 

37 Cf. Adorno, 1994: 137-138. 
38 Cf. Adorno, 1994: 178. O conceito de "regressão da audição", aqui pertinente, será abordado mais 

adiante. 
39 Cf. Adorno, 1994: 3. 
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oferecer uma alternativa passível de ser explorada. Contudo, a atonalidade do 

período inicial de Schoenberg não teria ainda uma ideia bem definida. Aparenta ser 

uma cisão deliberada com o passado com o intento de chocar os ouvintes e, por isso, 

Adorno compara essa fase de Schoenberg à música de Stravinsky.40 Outros 

processos, como aqueles desenvolvidos através da "Klangfarbenmelodie", propondo 

a utilização do timbre como força motriz de uma composição, têm mais valor para 

Adorno, mas considera que não passam de ideias isoladas.41 

A atonalidade livre, mesmo como precedente do dodecafonismo, tinha já implicações 

para a música: ao ser aberta a possibilidade da composição de música atonal, um 

compositor que decidisse depender exclusivamente da tonalidade estaria a criar, 

deliberadamente, música falsa. Entre outros exemplos, as agressivas críticas a 

Sibelius em inúmeros ensaios têm esta ideia como base.42 No entanto, foi o próprio 

Schoenberg quem viria a desenvolver também o sistema do dodecafonismo, um 

sistema que permitiria à atonalidade afirmar-se finalmente como antítese da 

tonalidade, residindo aí o seu valor. Este estilo composicional apresenta-se sob a 

forma de uma música absoluta, fria e inexorável, não-representacional; sem ilusão e 

sem lazer, a música poderia apresentar-se então, como conhecimento.43 O modo 

como o dodecafonismo se afasta da esfera pública, a sua alienação, permite um 

avanço dentro daquilo que Adorno designa por “dialética da solidão”, que Richard 

Taruskin compara ao existencialismo de Sartre.44 Mas Adorno nunca desejaria que 

todos os compositores abandonassem a tonalidade para adotar o dodecafonismo. 

Será devido à necessidade dos processos dialéticos que Adorno acaba por afirmar 

que «a sobrevivência da música apenas poderá ser antecipada se ela for capaz de se 

emancipar do dodecafonismo também» (idem: 115). Devido à sua extrema rigidez, o 

dodecafonismo evidencia os elementos que rejeita; caberia ao compositor pensar essa 

                                                 

40 Cf. Adorno, 1994: 41. 
41 Cf Adorno, 1994: 53. 
42 Cf. Ross, 2007: 189. 
43 Cf. Adorno, 1994: 39-41. 
44 Cf. Taruskin, 2010c: 17. 
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característica e, confrontando tonalidade e atonalidade, formar uma nova síntese. 

Atendendo ao contexto do quinto período histórico acima mencionado, porém, 

Adorno não estará seguro de que tal será verdadeiramente possível. Na Teoria 

Estética, obra póstuma que reúne alguns dos seus textos da década de 1960, encontra-

se a seguinte hipótese: 

Retardatária dentro das artes, a grande música pode muito bem vir a revelar-se como 

uma forma artística apenas possível durante um período limitado da história 

humana. A revolta da arte que se definiu a si mesma programaticamente em termos 

de uma nova posição em relação ao mundo histórico e objetivo tornou-se numa 

revolta contra a arte. Se a arte será capaz de sobreviver a estes desenvolvimentos, só o 

tempo dirá. (Adorno, apud Paddison, 1994: 272)  

1.6 A Indústria da Cultura 

A Escola de Frankfurt (oficialmente, o Instituto para a Investigação Social), à qual 

Adorno viria a ser associado a partir dos anos trinta, foi formada em 1923 com o 

intuito de estudar os efeitos da propaganda e da cultura de massas nos indivíduos, 

bem como a hipótese de as manifestações de poder na sociedade enquanto um todo 

terem repercussões em áreas particulares da vivência quotidiana.45 O crescimento do 

fascismo na Europa pode ser encarado como a maior preocupação do Instituto, e a 

Segunda Grande Guerra viria a justificar os receios manifestados mais de uma 

década antes do seu começo: 

Aqueles fenómenos de regressão, neutralização, paz de cemitério que, normalmente, 

se atribui apenas à pressão do terror nacional-socialista constituíram-se já na 

República de Weimar, e, em geral, na sociedade liberal do continente europeu. As 

ditaduras não se abateram sobre essa sociedade a partir de fora, da forma como 

Pizarro invadiu o México, elas foram geradas pela dinâmica social subsequente à 

Primeira Guerra Mundial e, por assim dizer, lançavam antecipadamente a sua 

                                                 

45 Cf. Paddison, 1993: 7-8. 
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sombra. Isto é diretamente evidente a partir dos produtos da cultura de massas, 

dirigida por um poder económico hiperconcentrado. (Adorno, apud Ribeiro, 2003: 11) 

António Sousa Ribeiro chama a atenção para a última frase deste extrato e a 

apreciação que dela faz não poderia resumir melhor um dos principais pontos da 

teoria crítica da Escola de Frankfurt: 

A ditadura política encontra a sua outra face e o seu suporte basilar nas formas de 

consenso social e de falsa participação geradas pela indústria da cultura – a 

transformação da cultura em mercadoria constitui, assim, um meio de total 

submissão dos seres humanos a uma lógica instrumental cujo paralelo na esfera 

política é a forma da ditadura totalitária. (Ribeiro, 2003: 11) 

Se a Segunda Guerra Mundial for vista como a confirmação empírica da validade da 

teoria frankfurtense, rapidamente se compreende o tom fatalista de Adorno que, em 

diversas ocasiões, o leva a raciocínios questionáveis e conclusões prematuras. Sem 

enveredar por uma via excessivamente apologista, podemos ainda assim afirmar que 

seria falacioso questionar a validade da sua teoria baseando-nos naquilo que, desde 

então, aconteceu de facto, ao invés do que podia ter acontecido: da mesma forma que, 

para Adorno, seria absurdo comparar Bach e Schoenberg com base numa qualquer 

conceção abstrata do "belo", também a teoria crítica não pode ser dissociada do seu 

período histórico. Ao mesmo tempo, devemos reconhecer que, embora não tenha 

havido uma Terceira Guerra Mundial, mesmo as sociedades ditas democráticas 

possuem graves desigualdades que devem ser equacionadas, e existe a possibilidade 

de uma "cultura de massas" com a pretensão de se afirmar como universal poder 

oprimir a discussão dessas desigualdades ao assumi-las como naturais e inevitáveis, 

pois os processos administrativos, a instrumentalização da razão e o capitalismo 

monopolista do qual ela depende afirmam positivamente a sociedade em que 

prospera. 

No contexto da teoria de Adorno, as expressões "cultura de massas" e "indústria da 

cultura" devem ser encaradas simultaneamente como sinónimas e distintas. 
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Sinónimas porque, até ao final da década de 1940, "cultura de massas" era uma 

expressão bem disseminada e aquela a que Adorno recorria, embora com algumas 

reservas; distintas pois, com a Dialética do Iluminismo, publicada em conjunto com 

Max Horkheimer em 1947, Adorno prescindiu quase por completo dela, 

substituindo-a por "indústria da cultura". Ao contrário da primeira, não haveria aqui 

lugar para a ideia de que esta era uma cultura surgida espontaneamente a partir das 

massas, uma espécie de cultura popular moderna. A indústria da cultura integraria 

propositadamente os seus consumidores a partir de cima, e os produtos seriam 

fabricados de uma forma já talhada para o consumo das massas. O próprio consumo 

seria determinado por ela, que criava, então, não só a oferta, mas também a 

procura.46 

Por um lado, é verdade que Adorno aponta as consequências negativas que esta 

indústria tem sobre a "música séria", começando, desde logo, pela popularização do 

«nome bárbaro de música clássica, por forma a permitir às pessoas afastarem-se dela 

sem problemas» (Adorno, 2003f: 22). Mas, tal como afirma Cachopo, «o alvo da 

crítica de Adorno em nenhum momento é a origem popular desta ou daquela prática 

musical, mas a suspeita obstinada segundo a qual, mesmo quando pretendem opor-

se ao sistema, elas acabam por ser absorvidas e instrumentalizadas pela lógica de 

mercado subjacente à "indústria cultural"» (2011: 147). Quando se encontram 

isoladas, o efeito da indústria da cultura sobre a "baixa" e "alta" arte difere na sua 

manifestação: a "baixa" arte é fetichizada, surge como autoproduzida e, como valor 

de troca, «aliena[-se] dos produtores e dos consumidores» (Adorno, 2003f: 31), 

sendo-lhe retirada a dimensão humana; e a defesa obstinada da "alta" arte do 

passado representa «[o] apego a uma aura em decomposição, como atmosfera que se 

envolve numa cortina de fumo» (Adorno, 2003a: 101). Os motivos para a recusa de 

uma junção entre ambas são apresentados no ensaio "Breves Considerações Acerca 

da Indústria da Cultura": a junção é desvantajosa para ambos os domínios porque 

                                                 

46 Cf. Adorno, 2003a: 97. 
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«[a] seriedade da arte maior perece na especulação sobre os efeitos que produz; a 

coação civilizacional destrói, por seu turno, o elemento de resistência rebelde que era 

inerente à arte menor quando o controlo da sociedade não era ainda total» (idem: 97). 

A ausência total de administração seria também prejudicial porque poderia dar 

origem a "acasos funestos": «a dominação cega dos homens, o nepotismo e o 

favoritismo» (Adorno, 2003b: 124); mas «só onde o desenvolvimento do mundo 

administrado e a modernidade social não se estabeleceram de forma completa, como 

foi o caso da França e da Áustria, pôde florescer o esteticamente moderno, a 

vanguarda» (idem: 122).  

1.7 A Cultura de uma Indústria 

Ficou claro que, para Adorno, a receção da música é socialmente mediada e, 

portanto, um estudo da distribuição e consumo da música não substitui a análise da 

obra musical em si. Logo nos seus primeiros textos de reflexão, a opinião era a de que 

a indústria da cultura viria, desde logo, a originar um conflito na fase da produção 

musical: se as forças de produção musical (i.e., a manipulação do material musical 

durante o processo composicional e, até certo ponto, performativo) podem ser 

encaradas como elementos estéticos e, portanto pertencentes a uma superestrutura 

que em termos marxistas corresponde à ideologia,47 a indústria da cultura foca-se, 

desde o início da produção, nas relações económicas, identificando-se assim com um 

plano material e económico que formaria a base, ou infraestrutura, da sociedade.48 

Sob o quadro da indústria da cultura, então, as práticas musicais são fortemente 

condicionadas, facilitando a sua instrumentalização de um modo que fortalece a 

própria lógica de mercado: «nestas circunstâncias, o teor da música efetivamente 

produzida não poderia não ser afetado» (Cachopo, 2011: 146). Mesmo o crítico de 

                                                 

47 Apesar de ser uma forma satisfatória de começar a pensar o problema, Adorno contesta o 

determinismo deste modelo marxista (cf. Paddison, 1993: 125). 
48 Cf. Paddison, 1993: 127. 
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música, cuja profissão é relativamente recente,49 preferiria falar acerca da génese das 

obras do que da sua construção interna.50 Isso não seria apenas inconsequente – 

habituaria os leitores a pensar desse modo, limitando de forma ativa o modo como as 

obras seriam analisadas. 

Walter Benjamin, como é sabido, adotava uma postura otimista face à 

reprodutibilidade técnica da obra de arte, contrária à glorificação de uma aura 

intangível no objeto artístico e favorável a uma aproximação entre as esferas da arte e 

da sociedade.51 Adorno concorda que esse processo poderá ter implicações 

significativas para a arte: se, no Renascimento, o elemento mais valorizado da 

pintura era «a capacidade de imitar a Natureza» (Adorno, 2003b: 117), «a libertação 

da pintura moderna da objetividade, que foi para a arte a rutura que a atonalidade 

foi para a música, foi determinada pela defesa contra a mercadoria da arte 

mecanizada – principalmente a fotografia» (Adorno, 1994: 5). O ponto de rutura com 

Benjamin é semelhante àquele que já expusemos no confronto com Eisler: António de 

Sousa Ribeiro coloca em relevo o anseio de Benjamin pela formulação de «uma 

estética política capaz de apontar caminhos práticos de intervenção no contexto da 

luta contra o nazismo» (Ribeiro, 2003: 7), e as obras que a apresentassem teriam então 

meios para serem disseminadas facilmente. "Sobre o caráter fetichista na música e a 

regressão da audição", ensaio de Adorno de 1938, será então uma réplica implícita a 

Benjamin,52 mais incompleta e dispersa do que a tese da indústria da cultura 

publicada na Dialética do Iluminismo cerca de uma década depois. 

Já nesta fase relativamente precoce do pensamento de Adorno era exposta uma ideia 

mais ou menos implícita nas nossas páginas anteriores: «aquilo que surge 

esteticamente nas categorias do prazer já não consegue dar prazer, e a promesse du 

                                                 

49 Taruskin considera que o crítico, tal como o conhecemos atualmente, é uma criação da Inglaterra do 

final do século XVIII, na qual vários teóricos começaram a escrever acerca da música de compositores 

como Haydn de um modo que possibilitasse a leitura a um público não limitado a especialistas (cf. 

Taruskin 2010b: 571). 
50 Cf. Adorno, 2003c: 79. 
51 Sobre este assunto, cf. Kazis: 1977. 
52 Cf Ribeiro, 2003: 8. 
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bonheur, que já foi a definição da arte, já não pode ser encontrada uma vez arrancada 

a máscara da falsa felicidade» (Adorno, 2003f:  25). O apego à mercadoria na qual se 

tornou a música seria análogo ao comportamento do prisioneiro «que gosta da sua 

cela porque não lhe deixaram mais nada de que gostar» (idem: 33), uma espécie de 

Síndrome de Estocolmo cultural.53 Para Adorno, esta música contribui para a "morte 

da fala" porque não só torna as pessoas incapazes de comunicar como afasta a 

própria necessidade de comunicação: a música «habita as bolsas de silêncio que se 

desenvolvem entre pessoas moldadas pela ansiedade, pelo trabalho e pela docilidade 

incontestada» (idem: 22). Como se pode deduzir, aquilo que nessa década viria a 

habitar essas "bolsas" de silêncio" seria a rádio.54 De acordo com Robert Hullot-

Kentor, cerca de 10 mil famílias americanas possuíam um rádio em 1922;55 em 1939 

(um ano após a publicação do artigo de Adorno, e também um ano após Adorno ter 

emigrado para Nova Iorque para integrar o Radio Research Project da Universidade 

de Princeton), dos 32 milhões de famílias nos Estados Unidos, 27 milhões teriam o 

aparelho na sua residência.56 A própria tecnologia era reflexo de um novo paradigma 

político e económico: 

Quando o liberalismo estava ainda no seu auge e o conceito de privacidade e 

liberdade do indivíduo um tabu mais forte do que qualquer outra consideração, o 

conceito de "discrição" impediu Edison de levar a cabo experiências que poderiam 

facilmente ter levado à invenção da rádio cinquenta anos mais cedo. Só numa 

sociedade massificada governada por instituições monopolistas na qual os tabus do 

individual se desvaneceram se desenvolveu totalmente a técnica radiofónica. 

(Adorno, 2009: 60-61) 

                                                 

53 Mais tarde, Adorno viria a afirmar, de modo mais direto, que as preferências pessoais verdadeiras 

poderão desaparecer, sendo substituídas por um "ajuste ao inescapável" (cf. Adorno, 2009: 276).  
54 Acrescente-se que a importância da rádio para a afirmação do regime nazi nunca foi menosprezada 

por Adorno. 
55 Cf. Hullot-Kentor, 2009: 5. 
56 Cf. Hullot-Kentor, 2009: 5. 
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Adorno não está a afirmar que a rádio é um produto do capitalismo monopolista, 

mas antes que se enquadra perfeitamente numa sociedade guiada por esses 

interesses: a sua própria existência deve-se ao tipo de desenvolvimento industrial 

que permitiu também a emergência de inúmeros monopólios poderosos.57 Muitos 

dos aparelhos radiofónicos mais caros eram publicitados como sendo ideais para a 

escuta de música, e várias estações de rádio dedicavam-se exclusivamente à difusão 

de música literata europeia;58 para Adorno, porém, a rádio não potenciava a luta de 

classes ou qualquer movimento profundo a nível social: a música literata foi 

democratizada, de facto, mas aqueles que a ouviam esperavam "educar-se" de modo 

a identificarem-se mais facilmente com a sua ideia pré-concebida da cultura de uma 

classe economicamente superior à sua, algo que não passava de um desejo ingénuo.59 

Às críticas que Adorno faz do fonógrafo,60 defendendo que este retira autenticidade à 

música porque a dissocia de um momento e local específico, acrescenta-se a de que, 

na rádio, o ouvinte nem pode decidir o momento em que irá ouvir algo: está sujeito à 

programação das estações. Aquilo que Benjamin esperava que fosse emancipatório 

era, na verdade, ainda mais totalizante: as peças mais conhecidas eram as que tinham 

mais êxito, sendo por isso difundidas repetidamente,61 aumentando ainda mais a sua 

fama e submetendo ao silêncio compositores menos reconhecidos, incluindo os 

contemporâneos. A expressão "indústria da cultura", portanto, não se refere 

estritamente a um tipo de produção fabril: é uma indústria na medida em que 

padroniza o objeto em si e o submete a uma racionalização das técnicas de 

distribuição.62 Neste sistema, «os produtos culturais regulam-se pelo princípio do seu 

valor de troca e não pelo seu próprio conteúdo e uma lógica formal intrínseca» 

                                                 

57 Cf. Adorno, 2009: 94. 
58 Cf.  Hullot-Kentor, 2009: 5. 
59 Cf. Hullot-Kentor, 2009: 7. 
60 Cf. Adorno, 2009: 90. 
61 Cf. Adorno, 2003f: 28. 
62 Podemos, contudo, afirmar que a produção musical da Tin Pan Alley a partir da década de 1880 e 

da Muzak Holdings a partir dos anos trinta do século XX seriam exemplos de uma indústria total, que 

acompanha a música desde a sua produção até à sua distribuição. 
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(Adorno, 2003a: 98). Com a uniformização dos produtos culturais e a sua crescente 

mediocridade, uma audição atenta passaria a ser insuportável. Esse empobrecimento 

da experiência manifestar-se-ia como uma regressão da audição – a perda da 

capacidade de ouvir atentamente.63 

1.8 Regressão da Audição 

Adorno afirma que se tornou prática comum entre políticos da cultura e sociólogos 

sublinhar a importância de não menosprezar a indústria da cultura, pois esta tem 

uma enorme importância para a formação da consciência daqueles que a 

consomem.64 Mas, acrescenta, «levá-la tão a sério como requer o seu papel 

inquestionado significa levá-la criticamente a sério e não baixar a cabeça perante o 

seu monopólio» (idem: 102). Admite que ainda não se demonstrou, sem margem para 

dúvidas, «o efeito regressivo dos produtos da indústria da cultura, tomados 

isoladamente» (idem: 105), mas sente que tal deve-se à ausência de uma investigação 

rigorosa, investigação essa que só seria do interesse de entidades independentes e 

não das potências económicas. Num plano mais geral, considera certo que «o sistema 

da indústria da cultura, cercando as massas, não tolerando praticamente desvio 

algum, impõe incessantemente os mesmos padrões de comportamento» (ibid.). A 

emergência de uma sociologia da música poderia ajudar a colmatar essa lacuna na 

investigação social, se procurasse «o conhecimento da relação entre música e os 

indivíduos socialmente organizados que a escutam» (Adorno, apud Paddison, 1993: 

209), algo que teria de ser feito através de uma rigorosa investigação empírica 

previamente estruturada a nível teórico. Para este efeito, saber como os indivíduos 

ouvem é tão – ou mais – importante do que saber aquilo que ouvem. Assim, Adorno 

apresenta uma tipologia de ouvintes, categorizando-os através de diferentes formas 

de escuta musical e insistindo que é necessário testá-la empiricamente e modificá-la 

                                                 

63 Cf. Adorno, 2003f: 43. 
64 Cf. Adorno, 2003a: 101. 
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de acordo com os resultados. A sua preocupação nunca passa pelas preferências 

pessoais dos ouvintes, pelos hábitos de escuta, mas antes por modos de audição que 

poderão ser adequados ou inadequados. Em diferentes obras, a tipologia de Adorno 

varia,65 mas, a partir do modo como Paddison a esquematiza,66 podemos apresentá-la 

da seguinte forma: 

 

1) Escuta adequada: é um modo observável, primeiramente, em ouvintes a quem 

nenhum detalhe escapa e que conseguem, simultaneamente, pensar esses detalhes. É 

também designada por "escuta estrutural". Adorno concede, porém, que é um tipo de 

ouvinte bastante raro, mesmo entre músicos, e que a crescente complexidade da 

música contribui para a redução do número de indivíduos que compõem esta 

categoria. A educação musical não-profissional torna-se insuficiente para a aquisição 

das competências necessárias para a escuta estrutural, permitindo ainda assim 

formar "bons ouvintes", o segundo grupo com capacidade para a "escuta adequada". 

Um bom ouvinte compreende a lógica imanente de uma peça musical de modo mais 

ou menos espontâneo, ainda que não compreenda na totalidade a estrutura e a 

técnica presentes na peça, da mesma forma que um ávido leitor pode ter 

conhecimentos de gramática e sintaxe relativamente limitados. Historicamente, diz 

Adorno, a homogeneidade da cultura musical contribuiu para a existência de bons 

ouvintes. Tendo em conta que a música mais homogénea da atualidade é aquela 

absorvida pela indústria musical, a sobrevivência deste grupo vê-se ameaçada nas 

sociedades capitalistas. O facto de a prática amadora de música – incluindo a 

composição – nos domicílios da alta burguesia não ser tão comum na classe média-

alta do capitalismo problematiza ainda mais esta questão.67 

                                                 

65 Cf. a nota do editor de Current of Music na página 273, bem como a tipologia de Adorno nessa obra 

nas pp. 311-315. 
66 Cf. Paddison, 1993: 210-213. 
67 Adorno defende que o último bastião da imediação da música, a música doméstica [domestic music-

making], foi destruído pelos mecanismos de comunicação e de marketing do capitalismo monopolista 

(cf. Paddison, 1993: 98). 



 

36 

2) Escuta regressiva: Esta categoria caracteriza-se pela fetichização da música e é 

dominada pelo "ouvinte de entretenimento", aquele que para Adorno será, 

possivelmente, o mais preponderante, pois a maior parte das pessoas parece crer que 

a música tem como função o entretenimento. Adorno questiona-se se este tipo é 

formado pela indústria da cultura ou se, pelo contrário, a indústria da cultura 

cresceu devido a este tipo, sentindo ser importante investigar este aspeto. Apesar de 

não acreditar que seja possível adivinhar as afiliações partidárias de alguém com 

base nisto, suspeita que o ouvinte de entretenimento seja conformista. Será alguém 

que utiliza a música como uma mera distração – por exemplo, como ruído de fundo 

(algo imensamente potenciado pelo desenvolvimento tecnológico). Sob estas 

generalizações, Adorno apresenta ouvintes mais específicos, como o "ouvinte 

emocional", que usa a música de forma catártica e é fortemente anti-intelectual. Este 

ouvinte seria característico das sociedades anglo-saxónicas, de tal modo rigorosas 

que necessitam de uma espécie de "reino independente" para as emoções: o seu 

arquétipo é o homem de negócios que chega a casa esgotado pelo seu trabalho.68 O 

"consumidor de cultura" seria diferente, alguém que recusa a escuta estrutural e leva 

a cabo uma escuta atomizada, identificando facilmente hits da rádio e passagens 

memoráveis de obras musicais para aparentar ser "culto". Para Adorno, é um ouvinte 

reacionário que utiliza a música na esperança de elevar o seu estatuto social ou a 

opinião que os outros têm de si. Por outro lado, o "ouvinte voraz de jazz", ao isolar o 

género do seu contexto social, será aquele que o domestica e o despe do seu caráter 

potencialmente subversivo, algo que acontecerá também com o "ouvinte ressentido", 

aquele que glorifica a performance musical completamente fiel à partitura e é 

obcecado com uma educação musical tradicional. Curiosamente, apesar das críticas a 

todos os ouvintes da escuta regressiva, Adorno faz um pequeno comentário em 

relação aos indivíduos que não gostam, de todo, de ouvir música, considerando que 

este é um fenómeno incomum e que deve também ser investigado. 

                                                 

68 Cf. DeNora, 2003: 85. 
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À luz desta divisão podemos considerar que a teoria estética de Adorno será 

inconsequente para a maioria dos ouvintes, mas não é deliberadamente hermética. 

Por outras palavras, o seu mérito tem de ser avaliado de modo autónomo pois, tal 

como Adorno exige dos compositores, também ele não faz concessões na sua escrita 

para ser compreendido por um público maior. «A música tem a mesma obrigação 

que a teoria de transcender a consciência atual das massas», diz-nos (Adorno, apud 

Paddison, 1993: 101). Se esta ideia ainda parecer elitista e exclusiva, pode também ser 

considerada menos nociva do que uma perspetiva que insista no significado social de 

uma música facilmente compreendida por todos: defender a primazia de um estilo 

simples e a-histórico é defender precisamente as condições que permitem acusar de 

elitismo aqueles que procuram alternativas. Seria uma falsa democracia que, ao 

ostracizar o não-imediato, resultaria numa sociedade estática que afastaria as 

condições necessárias para a disseminação da música com maior potencial 

emancipatório. A cultura, embora distanciada da realidade, nem mesmo na situação 

atual é uma esfera isolada. Como tal, os poderes administrativos têm o dever de 

demonstrar uma aguda consciência política, algo a que Adorno apela: 

Uma política cultural que não seja ingénua do ponto de vista social deve entender 

este contexto sem medo da interpelação das maiorias [...] a democracia representativa 

a que, em última instância, também os especialistas da administração de 

manifestações culturais devem a sua legitimidade, concede, porém, um certo 

equilíbrio de forças; permite evitar manobras que servem a barbárie ao corromper o 

pensamento de qualidade objetiva apelando, de forma matreira, à volonté de tous. 

Aplica-se também à esfera da política cultural a frase de Walter Benjamin sobre o 

dever do crítico – defender os interesses do público contra o próprio público. 

(Adorno, 2003b: 130)69 

                                                 

69 Cf. também Adorno, 2003d. 
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Adorno está bem ciente do problema que subjaz a esta ideia: ou os especialistas são 

eleitos pelo próprio público, sendo assim incapazes de zelar pelos seus verdadeiros 

interesses, ou seria necessário um grupo de especialistas que decidisse quem seriam 

os especialistas e um grupo de especialistas que decidisse quem constituiria o 

primeiro grupo de especialistas: um eterno ciclo – um círculo vicioso, como lhe 

chama Adorno – sem resolução possível.70  

«De momento não é concretamente visível nenhuma forma superior de sociedade: 

por essa razão, tudo o que se comporta como se ela estivesse perto do nosso alcance 

tem qualquer coisa de regressivo» (Adorno, 2003e: 195). Essa regressão é equiparável 

a uma renúncia, mas contraponhamos, a esta citação de 1969, uma outra desse 

derradeiro ano na qual Adorno sugere que «os reais interesses do indivíduo 

continuam suficientemente fortes para resistir, dentro de certos limites, à total 

arregimentação» (Adorno, 2003g: 143). Attali, familiarizado com Adorno, é outro 

pensador fortemente influenciado por Marx e que vê também na música uma crise 

mas, ao contrário de Adorno, vislumbra uma hipótese de fuga à indústria da cultura. 

É o momento de nos determos numa análise do seu pensamento. 

                                                 

70 Cf. Adorno, 2003b: 131. 
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2. JACQUES ATTALI 

2.1 A Influência de Attali 

O livro Bruits, de Attali, teve mais impacte nos Estados Unidos do que num país 

como Portugal, no qual não se encontra traduzido, e compreender os motivos para 

tal ajudar-nos-á na reflexão sobre a sua obra. A Escola de Frankfurt deixou 

certamente as suas marcas na musicologia americana, mas a sua aversão à cultura 

popular poderá ter sido um entrave num país tão moldado por ela; o estilo de Attali 

é, de facto, comparado ao de Theodor Adorno por musicólogos como Ronald 

Radano,71 mas só até certo ponto: apesar de ser um exemplo claro de um "académico 

continental", Attali aceita mais facilmente a música radical produzida pela cultura 

popular. O próprio momento em que a tradução inglesa de Brian Massumi foi 

editada através da University of Minnesota Press é crítico: em 1985, a chamada Nova 

Musicologia americana era ainda uma corrente a dar os seus primeiros passos, 

encontrando-se em visível expansão durante os dez anos anteriores. Ao abandonar 

friamente a ideia de uma autonomia estética, o texto de Attali revestiu-se de grande 

importância por inspirar um afastamento do positivismo que marcara até então a 

disciplina da musicologia.72 Eric Drott, num artigo de 2015, comenta que Bruits foi 

tão influente que «as afirmações de Attali tornaram-se de tal modo comuns nos 

estudos musicais contemporâneos que são consideradas evidentes» (2015: 724). À 

data da publicação da tradução, por contraste, Susan McClary escreve no posfácio 

que «problemas como os que Attali levanta não são simplesmente resolvidos de 

outro modo na musicologia – eles nem sequer são colocados, pois tentar resolvê-los 

conduziria necessariamente a uma especulação proibida» (2009: 152). McClary 

                                                 

71 Cf. Radano, 1989: 163. 
72 Cf. Drott, 2015: 722-723. 
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recorre ao exemplo de Heinrich Schenker, cujo livro de 1935 Der freie Satz (A 

Composição Livre) colocava ênfase no misticismo judaico e na supremacia alemã. 

Ainda agora é estudado, mas esses elementos foram reduzidos a um apêndice 

considerado irrelevante. Para McClary, um dos pontos mais interessantes deste 

trabalho era precisamente a análise da música não como uma entidade independente 

mas ligada a contextos culturais específicos.73 A insistência da musicologia no 

quantificável, na acústica e na matemática procura conferir prestígio à música 

tornando-a inacessível tanto a amadores, incapazes de comunicar nestes termos e 

levados a crer que as suas eventuais considerações acerca da expressividade 

emocional e do caráter social da música são despiciendas, como aos próprios 

músicos, levados a crer que a música é uma esfera autónoma e que têm de obedecer 

às suas regras.74 

Como salienta McClary, os contributos de Adorno e de Attali assentam muito na 

recusa de ambos em ler a história da música como isolada da história da 

humanidade.75 Os pontos de convergência e de separação entre os dois autores, 

porém, devem ser tornados explícitos. Drott considera que a identificação, por parte 

de Attali, de uma dimensão utópica na música assemelha-se à promesse de bonheur 

abordada por Adorno mas, ao passo que, para este último, a promessa nunca 

passaria disso mesmo, Attali tem uma confiança quase ingénua na possibilidade de 

alcançar a utopia.76 Este ponto será explorado na secção dedicada ao modelo 

designado Composição. 

Para Fredric Jameson, a obra de Adorno, por mais valiosa que possa ser, apresenta 

uma relação entre música e sociedade que é «estranhamente retrospetiva» (Jameson, 

2009: xi). A importância de Attali reside no facto de ser o primeiro a procurar 

sistematizar a outra consequência lógica possível dessa interação recíproca, ao 

                                                 

73 Cf. McClary, 2009: 151. 
74 Cf. McClary, 2009: 150. 
75 Cf. McClary, 2009: 153. 
76 Cf. Drott, 2015: 723. 
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sugerir uma superestrutura capaz de antecipar desenvolvimentos históricos. A 

música deteria um enorme poder antecipatório devido ao seu caráter abstrato, 

caráter esse, relembra Jameson, também presente na economia, que este crítico 

designa como «a mais abstrata de todas as realidades sociais» (idem: vii).  No entanto, 

Attali afirma que a economia está presa a moldes [frameworks] arcaicos, inadequados 

para o mundo atual.77 Como tal, ainda que possa explicar até certo ponto o presente, 

não poderá, de forma alguma, prever o futuro. 

Recuando no tempo, filósofos como Leibniz distinguem entre conceitos claros, 

aqueles que «permitem o reconhecimento do objeto a que o conceito se refere» 

(Cachopo, 2011: 81), e obscuros, aqueles que não o permitem e cuja própria validade 

enquanto conceito é questionável. Os conceitos claros, que podem ser alvo de um 

escrutínio racional, seriam por sua vez subdivididos em conceitos claros e distintos – 

os que, para além de permitirem o reconhecimento do objeto permitem também a 

identificação das características que definem o conceito –, e conceitos claros mas 

confusos – aqueles que não permitem essa identificação. Estes últimos podem ser 

distinguidos «com base no simples testemunho dos sentidos e não com base em 

características enunciáveis» (Leibniz, apud Cachopo, 2011: 82). Esta distinção ser-nos-

á útil ao recorrermos a Attali para percorrermos caminhos pouco explorados por 

Adorno. A valorização da música devido ao potencial de uma análise imanente 

pouco sentido fará para alguém cuja relação com a música seja muito mais orgânica e 

alicerçada na experiência sensorial. Attali aparenta não só estar ciente das diferentes 

possibilidades de receção do material sonoro, mas vê também como inconsequente a 

incapacidade de identificar as características necessárias para desvendar um eventual 

teor de verdade da obra musical. 

Para Adorno, como já vimos, as esferas de distribuição e consumo da música estão de 

tal modo subordinadas à esfera de produção que estudar apenas o modo como a 

música é socialmente mediada seria um trabalho necessariamente incompleto. Não o 

                                                 

77 Cf. Attali, 2009: 4. 
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negamos, mas também a análise unicamente centrada na obra o é. A análise 

imanente é incapaz de responder às consequências da rápida evolução dos processos 

de distribuição da música, nomeadamente ao nível das eventuais mudanças nos 

processos de mediação. Como tal, uma análise da distribuição, embora insuficiente, é 

necessária. 

As duas abordagens – a de Adorno, focada no produtor, e a de Attali, focada no 

recetor – complementam-se: a atenção dada à estética permitiu a Adorno identificar 

muito cedo as diferentes propriedades de uma indústria cultural prestes a afirmar a 

sua hegemonia a nível global (ou, melhor dizendo, a identificar as propriedades que 

possibilitaram essa afirmação), mas é a perspetiva historicista de Attali que, ao 

centrar-se nos processos distributivos, permite a aceitação dessa indústria como uma 

conjuntura necessária para a posterior emancipação da música e, por extensão, da 

cultura, resultando em novos modelos político-económicos com repercussões em 

toda a sociedade. O capítulo da história marcado pela reprodutibilidade dos bens 

culturais, como iremos ver, contém em si as sementes da sua própria destruição, pois 

uma sociedade que persiga o excesso tem apenas dois desenlaces à sua espera: o 

esgotamento da capacidade de criar o equilíbrio necessário entre oferta e procura, ou 

a realização da sua própria vacuidade. A consequência de qualquer um destes 

resultados é o estiolamento, que se apresenta como cenário idílico para a construção 

de um novo – e, para Attali, o último – paradigma. 

Se no capítulo anterior se insistiu na ideia de que a arte, para Adorno, não reflete 

uma determinada ordem social, afaste-se desde já a ideia de que Attali o afirma de 

modo taxativo. Na realidade, serão os modos de produção que o fazem, e estes 

influenciam inevitavelmente a arte criada. No último modo de produção observado 

por Attali, aliás, o sentido inverte-se: a indústria da cultura poderá dar lugar a uma 

música sem distinções entre intérpretes e ouvintes, e toda a relação dentro dessa 

esfera reflete uma possibilidade de vivência social ainda não explorada devido ao 

poder exercido pelo capitalismo. Neste ponto, Attali leva ainda mais longe a ideia de 

Marshall McLuhan de que a arte poderia funcionar como uma espécie de radar sobre 
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a sociedade, pondo em relevo os assuntos que devem ser debatidos.78 O ruído 

desempenha um papel fundamental nesse processo. 

2.2 Ruído, Noise, Bruit(s) 

Convém começar este capítulo salientando uma diferença fundamental entre o 

original Bruits e a sua influente tradução para inglês Noise. Em português 

utilizaremos sempre o termo "ruído" (nunca "barulho" ou outra expressão 

aparentemente sinónima) devido em parte à influência que a teoria da informação 

exerceu na obra original. Contudo, tanto em "noise" como em "ruído" falta o "s" que 

pluraliza o título em francês. Attali é certamente inspirado pela teoria da informação 

e, ao longo da obra, o modo como relaciona os termos "ruído", "sinal" e "código" é 

concordante com as aceções de Claude Shannon; a aproximação ao ruído por parte 

da música que interfere com as ordens sociais vigentes é análoga à preocupação, na 

teoria da informação, das interferências causadas por um ruído num sinal, 

perturbando a comunicação; e a sua associação, no início dos anos setenta, ao Groupe 

des Dix, a par de figuras como Edgar Morin e Michel Rocard, reforça esta 

interpretação.79 Mas a análise de Dave Laing de Bruits como uma teoria da 

sublimação,80 apesar de pertinente na medida em que a música, para além de som 

organizado, é uma amenização e canalização do ruído, é redutora quando 

comparada à distinção que Drott efetua entre, pelo menos, seis tipos diferentes de 

"ruído" nessa obra: ruído como indicador de vida (o ruído da vida contraposto ao 

silêncio da morte); ruído como caos gestativo, que precede a criação de ordem; ruído 

como energia disforme, moldável; ruído como violência, na medida em que perturba 

ou "mata" a comunicação; ruído como catalisador, visto que a essência do ruído 

reside na sua ininteligibilidade, que se desvanece com o tempo e permite a 

                                                 

78 Cf. Theall, 2001: 88. 
79 Cf. Drott, 2015: 733. 
80 Cf. Laing, 1987: 102. 
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assimilação do ruído em códigos compreensíveis, com significado; e ruído como 

catástrofe, pois, caso o ruído assuma um caráter totalitário, impede a própria 

possibilidade de comunicação.81 

O ruído, então, não sublima apenas, podendo também ter uma função gestativa. Para 

além de poder enfraquecer um código musical através da sua força e, 

potencialmente, servir de base para um novo código, apresenta uma segunda 

hipótese caso seja ele próprio enfraquecido ao longo do tempo: neste cenário pode 

ser parcialmente absorvido por códigos musicais que, através desse processo, 

aumentam a sua complexidade.82 No primeiro caso, o ruído expressa o seu potencial 

revolucionário; no segundo, o seu potencial evolutivo. 

As possibilidades abertas pelo ruído não anulam a sua negatividade – antes pelo 

contrário, provêm dela. Seja no português "ruído" e no francês "bruit" (do latim 

"rugitus", ou rugido), seja no inglês "noise" (do latim "nausea"), está patente um 

determinado desconforto. Ainda que o ruído acústico seja apenas qualquer vibração 

não-periódica, imprevisível, e que o ruído comunicacional seja uma interferência 

numa mensagem, a ênfase encontra-se sempre na sua dimensão subjetiva: «a 

subversão na produção musical opõe uma nova sintaxe à sintaxe já existente, sendo 

ruído a partir do ponto de vista da última» (Attali, 2009: 34). Refletindo a posição de 

Adorno, também para Attali é importante pensar o colapso da música dodecafónica 

ou serialista: a partir daí, deixou de haver um código dominante, e cada trabalho 

pode apresentar a sua própria sintaxe.83 As repercussões deste momento fazem-se 

sentir em toda a sociedade. 

 Como tal, a teoria de Attali alicerça-se em perceções, em sentimentos voláteis e, por 

vezes, contraditórios. Os vários períodos históricos que apresenta são ainda mais 

abertos do que os de Adorno, sendo possível lê-los como uma sucessão de 

conjunturas ontologicamente distintas e não como uma série absolutamente linear de 

                                                 

81 Cf. Drott, 2015: 739-740. 
82 Cf. Drott, 2015: 741. 
83 Cf. Attali, 2009: 34. 
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causas e efeitos. É uma macroeconomia política da música, com momentos que, lidos 

isoladamente, poderiam conter inconsistências. Attali tem a sua quota-parte de culpa 

nas críticas de que é alvo porque, se alguns dos momentos nos quais estabelece 

relações causais são bastante persuasivos, deixa outros numa posição de relativa 

fragilidade. O objetivo imediato, aqui, não será apontar as suas qualidades e defeitos, 

mas antes efetuar uma leitura da sua obra que justifique o recurso a ela para dar 

continuidade ao pensamento de Adorno. Para tanto, começar pela questão da função 

da música será útil para evitar uma interpretação excessivamente adorniana da obra 

do autor francês. 

2.3 Ordem e Sacrifício 

Attali afirma de forma inequívoca que a função da música não está relacionada com 

nenhuma conceção estética, sendo que esta é uma invenção moderna; a função 

principal da música é a participação na regulação social através da criação, 

legitimação e manutenção da ordem: «a música serve sempre para afirmar que a 

sociedade é possível» (idem: 31). Devido a esta função, os códigos musicais acabam 

por refletir (Attali opta pelo termo "simular") as regras aceites pela sociedade.84 

Attali apresenta três "ordens", não genealógicas, através das quais a música é 

utilizada pelo poder vigente.85 Na primeira, embora presente em vários momentos 

do quotidiano, a música é primordialmente utilizada num contexto ritualista e possui 

a função de fazer esquecer a violência; a própria música é um bode expiatório, um 

"Sacrifício".86 Nas suas palavras, esta é «a rede distributiva para todas as ordens, 

mitos e relações religiosas, sociais ou económicas das sociedades simbólicas» (ibid.). 

Encontra-se centralizada ao nível ideológico e descentralizada ao nível económico; 

                                                 

84 Cf. Attali, 2009: 29. 
85 Cf Attali, 2009: 19-20, 31-32. 
86 Attali não recorre a maiúsculas nos termos que utiliza. Fá-lo-emos de forma a tornar mais clara a 

alusão a cada um dos quatro períodos. 
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Na segunda, a música é utilizada de forma a fazer as pessoas crerem na harmonia do 

mundo e confiarem nos poderes comerciais; é uma "Representação", tanto no sentido 

de apresentar um ideal, como no de adotar uma máscara teatral. É confinada às salas 

de espetáculo, que cobram um pagamento à entrada e, como tal, o valor da música 

equivale ao seu valor de uso enquanto espetáculo. Para Attali, a música prenuncia 

aqui os primeiros passos do capitalismo;87  

Na terceira, a música serve para silenciar através da produção em massa, censurando 

todos os outros sons; o seu caráter normativo depende da "Repetição". Esta ordem ou 

rede surge no final do século XIX, acompanhando a invenção dos meios de gravação. 

Apesar de o fonógrafo ter surgido como um meio de preservar a Representação, viria 

a criar no espaço de algumas décadas um contexto no qual a música deixa de ser 

social e passa a ser individualizada. Também aqui, diz Attali, a música precede a 

produção em massa repetitiva característica do capitalismo; 

Por fim, existirá ainda uma outra ordem, em fase embrionária: uma ordem baseada 

na "Composição". Aqui, a música seria apenas comunicação, não-comercial e 

totalmente egoísta – serviria apenas os interesses dos próprios músicos. Esse prazer 

autónomo apresentar-se-ia como transcendente ao superar a dependência nas 

relações sociais anteriores. Tal como nas ordens anteriores, também esta anteciparia a 

evolução geral da sociedade. Só nesta rede a relação entre ordem e música não seria 

imposta através de fatores externos.88 

Naturalmente, as páginas que Attali dedica ao Sacrifício são de importância 

secundária para a presente dissertação. No entanto, a ideia da violência como parte 

integrante da música é fundamental para o seu pensamento – algo que a própria 

capa do livro indicia, ao reproduzir um pormenor do quadro A Luta Entre o Carnaval 

e a Quaresma, de Bruegel. Esta dimensão de Bruits poderá ser difícil de aceitar, visto 

que Attali se refere com frequência à música como um simulacro do sacrifício 

                                                 

87 Cf. Attali, 2009: 32. 
88 Cf. Attali, 2009: 33. 
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humano e nunca torna verdadeiramente explícitos os motivos para tal juízo. Será 

oportuno esclarecê-lo, não esquecendo que este é um ponto de cisão com Adorno,89 

para quem seria impossível deduzir a essência da arte a partir da sua origem.90 Para 

Attali não se coloca a questão da essência da música num sentido estrito, mas pensa, 

ainda assim, que os contextos originais deixaram uma marca indelével. Apesar de ser 

possível recorrer ao dionisíaco nietzschiano para elaborar uma aproximação entre 

Attali e Adorno, esta estratégia resultaria numa aproximação de Attali à teoria 

estética de um modo completamente dispensável, não contribuindo sequer para a 

compreensão da questão da violência. Para tal, será muito mais enriquecedor tornar 

bem explícita a influência exercida por René Girard no pensamento attaliano. 

Embora Attali afirme que, na sua obra, «a música será apresentada como tendo 

origem no assassínio ritualista, do qual é um simulacro, uma forma menor de 

sacrifício pressagiando mudança» (idem: 5), uma interpretação literal dessa origem de 

pouco serviria para compreender a origem da música.91 Adorno expressava dúvidas 

acerca da veracidade daquilo que se sabe sobre a música da Antiga Grécia,92 e tudo 

indica que esse ceticismo seja justificado: mesmo Richard Taruskin, nas mais de 3800 

páginas da sua colossal Oxford History of Western Music, toma o século VIII como 

ponto de partida. Quanto à origem dos sistemas musicais da Antiga Grécia, em 

particular, afirma apenas que nunca a saberemos – «não somos capazes de fazer 

melhor do que as lendas através das quais os gregos procuraram explicar as origens 

da sua prática musical» (2010a: 29). A ideia aristotélica de um ethos transmitido a 

partir da mimesis na música pouco contribui para um entendimento da origem da 

                                                 

89 E sem esquecer, também, que uma teoria da sublimação não é, de todo, algo estranho a Adorno: «a 

história da civilização é a história da introversão do sacrifício. Por outras palavras – a história da 

renúncia» (Horkheimer & Adorno, 2002: 43). Douglas Collins chega mesmo a afirmar que terá sido 

Adorno a inspirar esta ideia em Attali (Cf. Collins, 1985: 15). 
90 Cf. Cachopo, 2011: 166. 
91 Embora o livro de Attali tenha um forte teor eurocêntrico, não esqueçamos que os dados mais 

antigos acerca da produção de música e instrumentos musicais foram recolhidos através de 

explorações arqueológicas na Europa e no Médio Oriente (Cf. Burkholder, Grout & Palisca, 2010: 5-9). 
92 Cf. Adorno, 2006: 52. 
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música grega; a mimesis de Girard, por sua vez, avança uma hipótese para a formação 

das sociedades que se repercute em todo o livro de Attali. 

De acordo com Andrew Feenberg, as obras de Girard revestem-se de importância 

para os economistas que se tornaram céticos em relação às perspetivas utilitárias 

sobre as relações económicas: na verdade, o desejo que um indivíduo sente por um 

objeto nunca tem uma relação direta com propriedades do objeto que o tornem 

intrinsecamente valioso ou desejável.93 Para Girard, o desejo parte de uma mimese de 

apropriação – a vontade de ter o que o outro tem. Este desejo surge logo após (por 

vezes, ainda antes) de darmos como satisfeitas as nossas necessidades básicas.94 

Hegel considerava-o um impulso humano,95 mas foi o autor francês quem, muito 

depois, mais desenvolveu esta teoria. No que diz respeito à mimese, podemos 

sintetizá-la deste modo: desde a infância que aprendemos através da imitação e, para 

tal, a figura de um modelo é essencial. Ao identificarmo-nos com esse modelo, 

quereremos ser como ele e, por extensão, queremos o que ele quer. Caso esse desejo 

não seja controlado (uma das funções da religião e da cultura), tornamo-nos 

eventualmente rivais do nosso modelo.96 A investigação empírica realizada por 

psicólogos em décadas posteriores corrobora esta visão,97 bem como a descoberta, 

por parte das neurociências, dos chamados neurónios-espelho,98 mas Girard não 

precisou de esperar pela confirmação deste tópico para avaliar as suas consequências 

nas relações interpessoais a um nível mais abrangente. É através daquilo que designa 

como "mecanismo do bode expiatório" que o conflito é resolvido: em vez de fomentar 

a luta pelo mesmo objeto, a mimese pode funcionar para unir pessoas numa causa 

comum, a singularização da culpa. Ao escolher um bode expiatório e ao sacrificá-lo 

em nome do bem comum, a harmonia da sociedade é estabelecida. Esta seria, aliás, a 

                                                 

93 Cf. Feenberg, 1988: 135-136. 
94 Cf. Collins, 1985: 16. 
95 Cf. Collins, 1985: 16. 
96 Cf. Severino & Morrison, 2012: 140. 
97 A título de exemplo, ver Garrels, 2006. 
98 Cf. Frischer, 2011: 13-14. 
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pedra de toque de todas as religiões arcaicas.99 Apesar de a vítima ter de ser encarada 

como responsável pela violência, a escolha da vítima em si não pode partir de um 

processo de racionalização – tem de ser profundamente arbitrária. Desse modo, a 

figura da vítima forma uma dualidade: enquanto bode expiatório, é ostracizada; após 

o reequilíbrio da sociedade, é vista como um mártir cujo sacrifício permitiu a 

desejada harmonia.100 Todo este processo seria tão fundamental para a evolução da 

sociedade que Lídia Figueiredo, na esteira de vários outros pensadores, equipara 

Girard a Darwin: 

Tal como o evolucionismo darwiniano, a teoria mimética vem dizer que a 

hominização e a origem e desenvolvimento da cultura se realizam mediante um 

processo de seleção natural que passa pela violência e pelo sacrifício de vítimas 

inocentes. (Figueiredo, 2010: 611) 

Posteriormente, o cristianismo viria a colocar um entrave a este processo: Jesus, ao 

aceitar o seu papel de vítima e ao rejeitar em simultâneo a sua culpa, quebra pela 

primeira vez na história a ilusão da legitimidade do mecanismo do bode expiatório. 

Ao privar a humanidade da típica rota de escape à violência, a sociedade torna-se 

mais violenta do que nunca. A renúncia à violência, então, deixa de ser um sonho 

utópico e passa a ser uma necessidade absoluta para evitar o desmoronamento da 

sociedade.101  

É com o cristianismo, também, que sociedade e música começam a convergir na 

narrativa que aqui construímos. Para Ivo Supičić, o ritual difere da cerimónia na 

medida em que almeja o confronto com uma nova realidade sociocultural ou 

transcendental, mas não é utilitário numa intenção de criar resultados imediatos: é o 

próprio "fazer" que interessa.102 Nesse aspeto, é notavelmente semelhante ao jogo 

que, para Roger Caillois, apresentava quatro componentes: agon (competição), 

                                                 

99 Cf. Severino & Morrison, 2012: 140-41. 
100 Cf. Collins, 1985: 17. 
101 Cf. Collins, 1985: 17-18. 
102 Cf. Supičić, 1982: 22-25. 
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mimesis (imitação), alea (acaso ou aleatoriedade) e ilinx (vertigem ou 

alienação/desorientação).103 O cristianismo, porém, desloca a atenção da dimensão 

ritualista do exterior (sociedade) para o interior (indivíduo). Adquiriu, portanto, uma 

função pedagógica que justifica a primazia, durante séculos, do estilo vocal, cujo 

exemplo máximo é o canto gregoriano. Os instrumentos chegaram mesmo a ser 

banidos das cerimónias religiosas devido à sua associação com rituais pagãos.104 

A partir daqui, é possível jogar com a aplicação das ideias de Girard a vários 

contextos não-religiosos. Supičić comenta que, ao ser deslocada para as cortes, a 

música, sempre presente no sacrifício, passa a acompanhar rituais de prestígio;105 

Douglas Collins realça que, para Attali, o músico, tal como o bode expiatório, é 

simultaneamente venerado e relegado para o fundo das hierarquias sociais;106 e 

Feenberg chama a atenção para a obra La Violence de la Monnaie (A Violência da Moeda), 

de Michel Aglietta e André Orléan, devido ao modo como Girard é aí relacionado 

com Marx. Para estes autores, as trocas comerciais manifestam-se enquanto conflitos 

de duplos, cada um mediando o desejo do outro. Na sua teoria, o mercado toma o 

lugar do sagrado na vida moderna, assumindo-se como o principal mecanismo 

institucional com a função de mitigar os conflitos potencialmente explosivos 

produzidos pelo desejo.107 Mas é o próprio Attali, numa passagem que precede o 

único reconhecimento explícito da influência de Girard, quem mais contribui para a 

ligação entre a mimese de apropriação e a música: 

[...] a música, antes mesmo de todas as trocas comerciais, cria ordem política porque é 

uma forma menor de sacrifício. No espaço do ruído, significa simbolicamente a canalização 

de violência e do imaginário, a ritualização de um assassínio substituído pela violência geral, 

uma afirmação de que a sociedade é possível caso o imaginário dos indivíduos seja sublimado. 

(Attali, 2009: 25-26, ênfase do autor em todas as citações) 

                                                 

103 Cf. Supičić, 1982: 26.  
104 Cf. Supičić, 1982: 31. 
105 Cf. Supičić, 1982: 30. 
106 Cf. Collins, 1985: 12. 
107 Cf. Feenberg, 1988: 136. 
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Ao canalizar a violência, a música permite criar ordem. Regressamos, deste modo, à 

afirmação original: a música é um simulacro do sacrifício. No entanto, o "ruído" 

social – os conflitos e antagonismos que conduzem à violência – está também inscrito 

no ruído musical, e esta é uma das particularidades da música que lhe permitem 

assumir um papel premonitório.108 

Para Attali, a música, enquanto tal, não existia na era Sacrificial. Era um mero 

elemento constitutivo de um todo, um elemento do ritual sacrificial e da canalização 

do imaginário coletivo.109 Ao entrar na fase da Representação, o silêncio que começou 

então a reinar nas salas de espetáculos é o mais perfeito exemplo da cisão não só 

entre presente e passado, mas entre música e totalidade, pois foi aqui que a música 

obteve o seu caráter autónomo: «em vez de ser uma relação, passou a não ser mais 

do que um monólogo de especialistas competindo à frente de consumidores» (idem: 

47). O artista surgiu no momento em que o seu trabalho passou a estar à venda. Essa 

mercantilização, no entanto, é vista de forma positiva por Attali, pois considera que 

libertou o músico do controlo por parte da aristocracia. Chega mesmo a afirmar que 

a inspiração, capacidade de que o músico teria sido privado até então, serviu como 

uma lufada de ar fresco para as ciências humanas e contribuiu para a fundação de 

todas as instituições políticas modernas.110 A música, por sua vez, ficou desancorada, 

«como uma língua cujos falantes se esqueceram do significado das palavras, mas não 

da sintaxe» (idem: 36). As premonições inscritas na música são, apesar de tudo, 

passíveis de serem lidas pelos ouvintes. Attali cita Saussure, que afirmava que a 

estrutura dupla de significado e significante presente na língua podia ser também 

encontrada na música, sendo portanto possível associar uma determinada ideia a um 

conjunto de sons, e Derrida, que não acreditava na possibilidade de criar música 

                                                 

108 Haverá, porventura, outra particularidade mais importante: apesar de a música pertencer, em 

termos marxistas, à superestrutura, o seu caráter abstrato permite-lhe escapar ao determinismo da 

infraestrutura, explorando assim, mais rapidamente, o conjunto de possibilidades à sua disposição. A 

este propósito, cf. Radano, 1989: 162. 
109 Cf. Attali, 2009: 46. 
110 Cf. Attali, 2009: 47. 
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antes da existência da linguagem.111 Como veremos no final do presente capítulo, a 

leitura que Attali faz da música culmina numa crise da Repetição, semelhante à crise 

girardiana. Também aqui, defende, a solução será a rejeição da violência. 

2.4 A Economia da Música 

Attali considera que, à data da escrita de Bruits, a tradição musicológica estava ainda 

apegada a uma visão evolutiva e endógena da história da música, numa linha de 

continuidade em que à música primitiva se seguia a clássica e por fim a moderna – 

um esquema obsoleto em todas as ciências humanas.112 Por contraste, a ênfase do 

autor reside no plano económico: «na música, tal como no resto da economia, a 

lógica da sucessão de códigos musicais tem um paralelo na lógica da criação de 

valor» (idem: 41). A música que, na era Sacrificial, cadenciava o nascimento, o 

trabalho, a vida e a morte, passou a servir frequentemente o consumo de uma cultura 

antiga ou a estruturação de invariantes matemáticas universais.113 Na sociedade 

atual, ela é inescapável, como se fornecesse um sentido de segurança às pessoas que 

habitam um mundo desprovido de significado e no qual a comunicação 

desapareceu.114 E, argumenta Attali, onde há música, há dinheiro:115 nos espetáculos, 

nos discos, nos instrumentos, nos aparelhos de reprodução... a indústria musical, 

devido à sua dimensão, deve ser analisada, mas é importante esclarecer como é 

criado o dinheiro na música, e diferentes teorias económicas fá-lo-ão de diferente 

modo. De acordo com as leis da economia clássica: 

Uma produção musical cria riqueza se aumentar os salários da pessoa que lucra com 

ela. Um cantor, ao dar um concerto que resulte no aumento de vendas de discos, está 

                                                 

111 Cf. Attali, 2009: 25. 
112 Cf. Attali, 2009: 10. 
113 Cf. Attali, 2009: 36. 
114 Cf. Attali, 2009: 3. 
115 Na era Sacrificial, a música não gera riqueza e, portanto, pouco destaque recebe em Bruits. 
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a gerar riqueza. Um compositor é produtivo se o seu trabalho for vendido, 

independentemente do modo de remuneração. (idem: 37) 

No entanto, segundo a teoria marxista, o trabalho só é produtivo se resultar numa 

acumulação de excedentes, e isso só se sucede quando um indivíduo vende o seu 

trabalho em troca de um ordenado ou, por outras palavras, quando um objeto 

material é manufaturado por trabalhadores assalariados.116 Attali é bem claro: 

«mesmo no caso de um músico, valor é produzido só, e apenas só, se ele receber um 

salário» (idem: 38). 

No caso específico de um compositor, há poucas ocasiões em que seja assalariado – 

os compositores de música para filmes são um dos poucos exemplos que ocorrem a 

Attali.117 Na maior parte dos casos, o compositor recebe uma espécie de renda: 

mantém a posse do seu trabalho e não recebe um salário, mas é, ainda assim, 

compensado, geralmente sob a forma de royalties, pela utilização da sua música.118 

Eric Drott sublinha o modo como Attali põe em relevo a estranha posição do 

compositor, algures entre o trabalho produtivo e improdutivo: um compositor recebe 

um pagamento não pela venda da sua mão de obra, mas pela venda de produtos 

resultantes dela. São improdutivos no sentido de não contribuírem para o acumular 

de capital, mas o seu trabalho é uma base para trabalho produtivo, como as 

partituras usadas por intérpretes sob contrato de outrem.119 Esses intérpretes podem 

tocar a música ao vivo em espetáculos com fins lucrativos, e podem gravá-la em 

discos que sejam comercializados; os ouvintes, por sua vez, podem beneficiar do 

consumo da música de uma forma que acabe por contribuir para um aumento da sua 

produtividade. Mas os compositores, que assim geraram riqueza, continuam fora dos 

                                                 

116 Cf. Attali, 2009: 37. 
117 Neste aspeto, poderá ser dito que Attali revela um desconhecimento dos meios de produção de 

uma quantidade significativa da música pop. 
118 A compensação monetária pela utilização de um trabalho musical, designada por royalty nos países 

anglófonos, não possui uma tradução direta para a língua portuguesa ("pagamento de direitos de 

autor" seria o mais aproximado). Mantemos assim o termo inglês, mais comum em Portugal do que 

em França.  
119 Cf. Drott, 2015: 736-737. 
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sistemas capitalistas de produção. «Apesar de os compositores se situarem para lá do 

capitalismo, são essenciais para o seu funcionamento, pelo menos na esfera musical» 

(Drott, 2015: 737). Ao longo do seu livro, Attali irá então referir-se aos compositores 

enquanto moldadores ou, mais precisamente, matricieurs,120 pois a noção de uma 

matriz será ainda mais pertinente no período da Repetição: 

[...] uma pessoa cuja criação origina um extenso processo de produção material é 

remunerado como um arrendador: o seu rendimento é independente da quantidade 

de trabalho que fornece. Depende, sim, da quantidade de procura por esse trabalho. 

Ele produz a matriz a partir da qual uma indústria é erguida. (Attali, 2009: 40) 

A Representação é aquilo que surge a partir de um ato singular, ao passo que a 

Repetição é produzida em massa. Um concerto é Representação; um disco é 

Repetição. Um concerto é ouvido uma vez; um disco permite o acumular de 

escutas.121 Na economia da Repetição há mais matrizadores: as suas matrizes são 

utilizadas para criar inúmeras réplicas. «Se a remuneração do matrizador é 

proporcional ao número de vendas, e não à duração do seu trabalho, ele pode 

recolher uma renda e reduzir o lucro do capitalista» (ibid.). É por este motivo que 

interessa ao capitalista integrar o matrizador e torná-lo num assalariado. Para Attali, 

porém, o inverso também é possível: todos os matrizadores têm as condições 

necessárias para se libertarem do seu salário e adquirirem o estatuto emancipado dos 

compositores. Essas condições só surgiram durante a era da Repetição, e devido a 

uma sucessão muito particular de eventos históricos. 

2.5 Representação 

A era da Representação surge após um longo período de domesticação dos músicos, 

que começa com a imposição, por parte de Carlos Magno, da prática do canto 

                                                 

120 Tendo em conta que o termo de Attali é um neologismo, tomamos a liberdade de o traduzir por 

"matrizadores", criadores de matrizes. 
121 Cf. Attali, 2009: 41. 
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gregoriano em todo o seu reino, recorrendo à força para isso.122 Essa era a única 

música escrita: os jongleurs123 tocavam de memória, sobretudo adaptando 

composições antigas, algo que lhes permitiu atingir uma certa fama. No século XII, 

Ricardo I de Inglaterra contratou jongleurs para escreverem músicas em sua honra e 

para as cantarem em praça pública. Durante as guerras, eram contratados para 

escrever cantigas que difamassem o inimigo.124 Dois séculos depois, a música da  

Igreja foi secularizada e tornou-se autónoma do canto. Incorporou melodias de 

origem popular em vez de depender exclusivamente das fontes gregorianas. Ao 

mesmo tempo, a música polifónica começou a distanciar as cortes das pessoas. Os 

músicos tornaram-se profissionais ao serviço de um patrão, criando espetáculos 

reservados a uma minoria.125 Esta situação manteve-se durante séculos: mesmo na 

segunda metade do século XVIII, um contrato como o de Haydn que, entre outras 

cláusulas, o responsabilizava pelas dívidas do seu predecessor, é um contrato de 

domesticidade, não de livre troca.126 

Ao mesmo tempo, novos meios de sustento tornavam-se evidentes, e os filósofos da 

época eram vistos como aliados dos músicos, ao promoverem a emancipação e a 

autonomia. Attali cita o caso de Marmontel e o seu violento ataque aos músicos que 

dedicavam epístolas aos seus patrões – um símbolo de submissão ao mundo feudal. 

Para Attali, «a epístola era então o último elo entre a música e um mundo feudal em 

declínio, cujo domínio da arte seria em breve terminado, pelo menos em França» 

(idem: 49). As próprias epístolas começavam a revelar nos músicos a mesma atitude 

de impertinência presente na rebeldia política da burguesia algum tempo depois. 

Mas, para a música poder ser institucionalizada enquanto mercadoria e adquirir 

autonomia, era necessário definir o seu valor. No mundo feudal, a música, 

                                                 

122 Cf. Attali, 2009: 14. 
123 Attali realça a origem etimológica do termo, partindo do latim joculare (2009: 14). A música era 

apenas uma faceta do entretenimento oferecido pelo jongleur. Para evitar que esse significado se perca 

em termos como "trovador", manteremos o francês original. 
124 Cf. Attali, 2009: 14. 
125 Cf. Attali, 2009: 15. 
126 Cf. Attali, 2009: 48. 
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propriedade das cortes, não tinha valor próprio. Foram os mercadores quem, para 

lucrar com a música, definiu a atribuição de valor. 

No seu início, a criação dos direitos de autor, afirma Attali, não protegia 

verdadeiramente os artistas: era antes uma ferramenta capitalista contra o 

feudalismo. Foi inspirada pelos direitos previamente ganhos pela indústria livreira 

de uma forma atribulada e marcada por diversos interesses políticos, num conflito 

entre livreiros e copistas mediado pelas necessidades das cortes. A consequência, 

afirma Attali, foi que «uma técnica de distribuição que começou como um suporte 

inofensivo de um determinado sistema de poder acabou por destruí-lo» (idem: 52). 

Na música, a impressão permitiu a disseminação da música polifónica ao facilitar a 

escrita harmónica e a estandardização das partituras. Os direitos da indústria 

musical tornaram-se iguais aos da indústria livreira em 1527: o editor127 recebeu 

direitos exclusivos sobre a reprodução e a venda das partituras, ou seja, do objeto 

físico. A música que não existisse em forma escrita (portanto, toda a música popular) 

não podia ser protegida, e esse estado manteve-se até ao século XIX. Attali atribui 

esse cenário ao facto de a música popular não ser um negócio lucrativo, sendo então 

desnecessário proteger os seus direitos. Ao vender as partituras, o compositor vendia 

todo o seu trabalho: o editor podia usá-la como entendesse. Aos poucos, viria a 

poder manter a autoria [ownership] do seu trabalho embora cedesse os direitos de 

reprodução de forma escrita. «Assim surgiu – e isto é de extrema importância – a 

imaterialidade da mercadoria, a troca de puros símbolos» (idem: 53). Para 

compreender essa evolução, Attali centra-se, fundamentalmente, no contexto francês. 

No século XVIII ocorreu um grande número de profundas mudanças. Logo em 1703, 

todos os privilégios concedidos por um período indefinido foram anulados por 

decisão do Conseil du Roi; em 1744, os editores provinciais ganharam direitos que 

acabaram com o monopólio parisiense; e os autores e compositores começaram a 

                                                 

127 Attali utiliza o termo editeur, que é traduzido para publisher na versão inglesa. Realçamos que o 

papel primário da profissão a que aqui nos referimos é, de facto, a de publicar as obras. 
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receber uma percentagem das vendas das publicações.128 Com o afastamento da 

música das igrejas e das cortes surge ainda a necessidade de cobrar um pagamento às 

pessoas que desejassem ouvi-la. Surge então, em Leipzig, em 1770, a primeira sala de 

espetáculos, e várias outras foram construídas em toda a Europa nos anos que se 

seguiram.129 Aos olhos da lei, um "trabalho musical" era aquele que podia ser 

reproduzido perante uma audiência solvente, não aquele tocado fora das salas de 

espetáculos.130 A música popular continuava excluída. 

O poder dos músicos, por sua vez, permanecia ainda bastante limitado no início 

desse século. Attali recorre ao exemplo de Lully que, apesar de ser um compositor 

extremamente aclamado e influente, viu rejeitado, em 1708, um pedido de permissão 

para publicar ele mesmo as suas composições.131 Foi apenas no final do século que a 

situação mudou. Em 1786, uma decisão judicial levou à criação de um regulamento 

ainda em vigor: os editores tinham de justificar a transferência dos direitos autorais 

dos compositores para si mesmos.132 Entre 1791 e 1793, tornou-se proibida a pirataria 

de trabalhos musicais e interpretações não autorizadas pelo autor. Isto «atribuiu aos 

editores a função de valorizar a música, cuja autoria permanecia com os 

compositores» (idem: 55). 

O desejo de aumentar a proteção conferida à música contra os interesses comerciais 

teve uma consequência, segundo Attali, única na história: a Revolução Francesa 

tentou nacionalizar a música, organizar racionalmente toda a sua produção, 

estandardizando a produção cultural sob uma ideologia estatal.133 A nível ideológico, 

havia um controlo maior do que aquele exercido pela Académie royale de musique, cujo 

domínio até 1725 era tão grande que toda a difusão de música sem a sua autorização 

                                                 

128 Cf. Attali, 2009: 53-54. 
129 Cf. Attali, 2009: 50. 
130 Cf. Attali, 2009: 54. 
131 Cf. Attali, 2009: 54. 
132 Cf. Attali, 2009: 54. 
133 Cf. Attali, 2009: 55. 
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prévia era estritamente proibida.134 As consequências paradoxais da Revolução são 

enunciadas nos seguintes termos: 

Por um lado, a Revolução sancionou as conquistas efetuadas pela burguesia no 

Século XVIII e afirmou o direito do indivíduo à posse do seu trabalho; por outro, 

devolveu o controlo sobre a produção ideológica ao Estado, com o objetivo explícito 

de resistir à burguesia e às ameaças colocadas pelo dinheiro à música. (ibid.) 

Em 1793, a Convention nationale criou o Institut national de musique (que em 1795 viria 

a tornar-se o Conservatoire de musique), atribuindo ao Estado direitos ainda mais 

totalitários do que aqueles que a realeza possuíra.135 François-Joseph Gossec, um dos 

membros do Instituto, defendia-o sob um discurso em muito semelhante àquele de 

Platão exposto no capítulo anterior: o objetivo da instituição seria o de valorizar a 

música energética dos defensores da igualdade e «proibir a música que amolece a 

alma dos Franceses com sons efeminados» (Gossec, apud Attali, 2009: 55). A música 

deveria ser reproduzida na praça pública, não estar confinada às salas. O canto e a 

harpa foram banidos devido à sua associação ao Antigo Regime, e os músicos do 

Instituto, assalariados e com uma educação estandardizada, não tinham direitos 

sobre os seus trabalhos. O Estado era considerado o único organismo capaz de 

promover a boa música; a burguesia devia ser controlada, os novos-ricos eram vistos 

como incultos ou mesmo como idiotas.136 

Contudo, a expansão industrial viria a alterar as relações de poder de tal modo que o 

Conservatório viu a sua posição enfraquecida, bem como uma diminuição do seu 

apoio. As reformas dos anos seguintes foram tão dramáticas que o único género 

protegido pela instituição passou a ser a ópera: o próprio Código Penal de 1810 

apenas protegia "trabalhos dramáticos".137 Para Attali, este enquadramento legal foi o 

maior responsável pelo surgimento de uma determinada margem de manobra que 

                                                 

134 Cf. Attali, 2009: 51. 
135 Cf. Attali, 2009: 55. 
136 Cf. Attali, 2009: 56. 
137 Cf. Attali, 2009: 56. 
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levaria à queda da música nacionalista. Ocorre uma alteração na natureza da música: 

a música que os indivíduos pagavam para ouvir era música que promovia o 

individualismo burguês, não estava inscrita num sistema de poder hegemónico. Para 

Attali, isto reveste-se de tal importância que não hesita em afirmar que «a teoria 

política do século XIX estava inteiramente presente na sala de espetáculos do século 

XVIII» (2009: 57). Mais: a venda da música enquanto serviço, sem a presença de um 

objeto físico, abriria o caminho para a abstração científica, a aquisição de 

conhecimento através de modelos matemáticos.138 

Ao mesmo tempo, a entrada definitiva da música nas relações comerciais pressupõe 

um valor intrínseco nas coisas. A única forma de definir um valor estandardizado 

seria através do labor dos músicos. Para Attali, esta lógica é uma forma embrionária 

do marxismo. Possuía, no entanto dois problemas: a nível económico, o problema de 

a música ser irredutível ao tempo gasto na sua produção; a nível estético, «a 

normalização do músico, com o intento de o tornar o produtor de uma ordem e de 

uma estética, viria a ser a tendência dominante deste período» (idem: 62-63). É a 

necessidade de coerência que, para Attali, impossibilita a afirmação da dissonância 

neste período, adiando-a para o século XX. A economia e a estética, no entanto, 

encontravam-se interligadas, e os ideais económicos do século XIX marcaram a 

música subsequente: brevidade (custos de mão de obra reduzidos), lucro rápido 

(obsolescência planeada), e universalidade (um mercado extenso).139 Para Attali, o 

sistema de estrelato, bem como a evolução dos direitos de autor, são cruciais para 

este processo que encontra no fonógrafo a sua total afirmação. 

O sistema de estrelato surgiu em meados do século XIX, quando foi construído um 

repertório, quando Liszt começou a tocar a música de outros compositores nos seus 

recitais e quando Mendelssohn começou a tocar Bach: «Liszt deu ao reportório uma 

dimensão espacial e Mendelssohn uma dimensão temporal» (idem: 69). Para Attali, a 

                                                 

138 Cf. Attali, 2009: 58. 
139 Cf. Attali, 2009: 68. 
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dimensão temporal é particularmente importante, pois indica que a sociedade, pela 

primeira vez, deixa de se identificar com os códigos vigentes. O mercado expandiu-

se não só com a criação de novos produtos, mas com um acumular dos antigos, o que 

permitiu um maior consumo destes por um maior número de pessoas. Tornou-se 

essencial ser um bom intérprete, e não apenas um bom compositor, para ter sequer 

os meios para compor. Mesmo um compositor com a reputação de Wagner estava 

ciente do dinheiro que perdia ao recusar-se a tocar recitais de piano.140 O interesse 

disseminado por obras contemporâneas, por sua vez, levou a um crescimento dos 

intérpretes amadores: «a burguesia, incapaz de pagar orquestras privadas, deu 

pianos às suas crianças» (ibid.). O aumento da procura de partituras para piano 

aumentou a oferta, por parte dos editores, de trabalhos para esse instrumento. 

Havia, porém, uma diferença enorme em relação ao atual sistema de estrelato: antes 

do fonógrafo, apenas a fama precedia os intérpretes. O público nunca ouvia mais do 

que uma ou duas interpretações de uma peça de música literata. A música popular, a 

que pertencia aos jongleurs, deu outra forma ao sistema de estrelato porque foi 

incorporada nos cabarets e no café-concerto. Foi aí que se tornou, também ela, uma 

mercadoria.141 

Apesar de a música popular até ao século XIX não estar protegida por direitos de 

autor e de estar à margem da restante, era objeto de controlo numa tentativa de 

evitar a subversão: só os editores podiam publicar música e, como tal, os músicos 

populares estavam proibidos de o fazer. Ainda assim, circulavam livremente 

inúmeros volumes clandestinos de canções. Na impossibilidade de os evitar a todos, 

alguns editores propuseram que se conferisse um estatuto oficial a certos cantores de 

rua, escolhidos cuidadosamente. Ao mesmo tempo que os editores lucravam com os 

cantores oficiais, o corporativismo afirmava-se, dominando aqueles que não tinham 

sido escolhidos. Foi assim que, em 1834, foi aprovada uma lei que obrigava os 

                                                 

140 Cf. Attali, 2009: 71. 
141 Cf. Attali, 2009: 71. 
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músicos de rua a usar um crachá  para permitir a sua identificação e controlar o seu 

número.142 

No entanto, a música popular rapidamente deixou de estar limitada às ruas. O café-

concerto, no qual o músico era pago pela prestação do seu serviço, surgiu em 1846 

com o Café des Aveugles, em Paris.143 Barato e autorizando o tabaco e o álcool, o 

café-concerto tornou-se popular não só entre a burguesia mas também entre a classe 

operária. E, por volta de 1865, Thérésa tornou-se a sua primeira estrela. A fama e 

riqueza de Thérésa inspiravam o público do café-concerto, acreditando que era 

possível uma ascensão social através da música. A canção popular144 surgiu também 

aí, bem como inúmeras profissões: agentes, managers, roadies e assistentes. Além 

destas, formaram-se também as claques – grupos pagos para aplaudir os concertos, 

com o intuito de aumentar a procura. A sua função era a de «treinar o espectador, 

ensinar-lhe o seu papel» (idem: 77). Ao tornar-se um espetáculo, a música contrapôs a 

voz dos cantores ao silêncio do público. Deixou de ser usada na vida quotidiana. 

No início do século XIX, nada impedia um cantor de cantar músicas compostas por 

outros, sem dever qualquer tipo de compensação.145 Em 1850, um pequeno grupo de 

indivíduos formou o Syndicat des auteurs, compositeurs, et editeurs de musique, ou 

SACEM. A origem remonta a 1848, quando um dos quatro membros fundadores viu 

uma das suas músicas ser cantada num concerto e sentiu ser injusto ter pago entrada 

no espaço e não ser pago pela reprodução. O SACEM atribuiu a si mesmo a função 

de exigir, em nome dos autores, compensação pelas representações do seu trabalho. 

«O SACEM atribuiu um valor, no sentido burguês do termo, à música do povo» 

(idem: 78). Assim, a França foi dos primeiros países a legislar verdadeiramente a 

propriedade intelectual. Desde então, qualquer representação não-gratuita de um 

trabalho tornou-se ilegal caso não tenha autorização do detentor dos direitos de 

                                                 

142 Cf. Attali, 2009: 71. 
143 Cf. Attali, 2009: 75. 
144 No sentido de "êxito", ou "hit song". 
145 Cf. Attali, 2009: 77. 
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autor. Attali afirma que, à data da escrita de Bruits, as leis variavam de país para 

país:146 nos Estados Unidos, o pagamento de royalties tinha como base o intento de 

lucro, algo que pode ser contornável; na União Soviética, por sua vez, os valores 

eram baixos e podiam até ser inexistentes caso os "interesses da nação" o 

justificassem. Em França, de acordo com o SACEM, cada orquestra tinha de anunciar 

os trabalhos que reproduzia, e os estabelecimentos tinham de pagar diferentes 

valores de acordo com a sua natureza. Aqueles nos quais a música é essencial 

pagavam em função das suas receitas; aqueles nos quais a música é relegada para um 

papel secundário pagavam um valor fixo de acordo com a sua dimensão e clientela. 

A distribuição de royalties dividia-se em um terço para compositor, letrista e editor. 

2.6 Repetição 

Na viragem para o Século XX, começava a ser possível compreender que a 

Reprodução assumia uma forma de expressão anacrónica e incompatível com a 

economia capitalista:147 

Em primeiro lugar, a Representação tem um nível de produtividade fixo, logo os seu 

custo sobe apenas quando a produtividade do resto da economia melhora. Por si só, 

então, a performance enquanto atividade não é lucrativa e os capitalistas deixam de 

investir nela; 

Depois, o amante da música não encontra na performance o mesmo que no fonógrafo: 

a possibilidade de guardar, acumular em casa, e destruir a bel-prazer. Além disso, o 

fonógrafo permite decidir ao ouvinte quando ouvir, ao passo que a performance a 

uma data e hora fixas está em conflito com as necessidades da vida urbana; 

Por fim, a rádio tornou a Representação gratuita: não pagava aos músicos porque era 

considerada publicidade gratuita e vantajosa para outros meios de comercialização. 

Em França, afirma Attali, as estações comerciais pagavam royalties à SACEM de 

                                                 

146 Cf. Attali, 2009: 79-80. 
147 Cf. Attali, 2009: 83-84. 
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acordo com os lucros recebidos através de publicidade. Nos Estados Unidos, só em 

1976 surgiu um estatuto semelhante. Na União Soviética, a rádio não pagava 

royalties. 

Este último ponto é particularmente importante porque, de facto, as mudanças 

causadas pelo desenvolvimento tecnológico são de tal modo profundas que afetaram 

todos os planos da produção musical. Os meios de gravação, que pretendiam 

proteger a Representação, viriam a destruí-la.148 Porém, para Attali, o fonoautógrafo 

de Léon Scott e o paleofone de Charles Cros não obtiveram o mesmo sucesso do 

fonógrafo de Edison, apesar de o terem precedido, porque não mostraram as 

vantagens das suas invenções para o período da Representação, podendo até ter 

sugerido o fim dessa era. A invenção de Edison foi divulgada sob a promessa de 

gravar as ideias proferidas por detentores do poder e só vários anos mais tarde foi 

gravada a primeira sinfonia através do fonógrafo.149 

Os discos de 78 rotações foram inventados em 1902, e os discos de dois lados em 

1927. O primeiro concerto transmitido pela rádio foi em 1920. Apesar de haver 

potencial para a rádio ajudar a rede da Representação, acabou por auxiliar antes a 

afirmação da indústria discográfica. O conflito entre cilindros e discos acabou com a 

vitória dos últimos graças às suas vantagens, como a de possibilitarem um maior 

número de reproduções antes de se deteriorarem; no entanto, quando o disco de 78 

rotações desapareceu, persistiram duas velocidades quando uma só seria suficiente. 

Para Attali, isto é sintomático da nova face do capitalismo. Já não é suficiente uma 

inovação ser objetivamente melhor do que outras para se conseguir afirmar:  

A razão é simples: o objeto gravado não é usável por si mesmo. O seu valor de uso 

depende do de outra mercadoria, porque a repetição requer um objeto de reprodução 

(o fonógrafo). Uma modificação significativa do objeto repetido seria necessária para 

                                                 

148 Cf. Attali, 2009: 85. 
149 Cf. Attali, 2009: 90-91. 
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tornar o objeto de reprodução obsoleto, e vice-versa; prudência na inovação torna-se 

necessária, e o processo económico perde a sua fluidez. (idem: 96) 

Em 1886, uma lei em França definira que a reprodução através de pianolas, caixas de 

música e aparelhos semelhantes de música que estivesse protegida não constituía 

plágio; em 1903, o tribunal cível de Seine autorizou a gravação de música sem dever 

o pagamento de royalties. Em 1905, no entanto, o tribunal de Paris, através de uma 

decisão legislativa, considerou que, tendo em conta que a reprodução de discos ou 

cilindros transmite informação para a mente do ouvinte, é um modo de performance 

ao qual as regras do plágio são aplicáveis. Como Dave Laing aponta, esta decisão é 

marcante: significava que a música existia antes da escrita ou da performance, pois a 

decisão é baseada na posse imaterial de informação, no próprio cérebro.150 A 

consequência máxima de tal interpretação da lei é a noção de uma existência de 

direitos autorais prévios a qualquer utilização da música. 

Quando a evolução tecnológica assim o permitiu, as estações de rádio começaram a 

utilizar discos para reproduzir música. Os autores recearam que isso diminuísse a 

afluência aos espetáculos; os editores deixaram de poder vender pautas aos músicos 

que tocavam para a rádio; os intérpretes viram desaparecer um dos seus locais de 

trabalho; os fabricantes de discos recearam uma diminuição das vendas. Tendo em 

conta que, desde 1925, a rádio era considerada um modo de performance pública e, 

portanto, de reprodução, não era possível exigir royalties pela reprodução 

radiofónica; Attali afirma que esse problema subsistiu até aos anos setenta.151 

Um outro problema viria a emergir: é possível a um ouvinte gravar a transmissão da 

rádio através de um aparelho como um gravador de cassetes. Cria assim um objeto 

com o mesmo valor de uso, mas sem o valor de troca. Sob o ponto de vista da 

indústria, tornava-se fundamental «reinserir este consumidor nas leis das trocas 

comerciais, suprimir informação de modo a criar uma raridade artificial da música» 
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(idem: 99-100). Para Attali, duas soluções possíveis são a criação deliberada de 

interferências na gravação, ou a aplicação de uma taxa de cópia privada nos 

aparelhos de gravação, algo já então feito na Alemanha. Estas soluções, no entanto, 

servem apenas para mitigar os danos e não para erradicar o problema. Na verdade, a 

manufatura independente de gravações é mão de obra do consumidor, algo que 

interfere tanto com as leis da economia clássica como marxista.  

Para Attali, a Repetição é a morte do original e o triunfo da cópia: o próprio molde 

aparenta perder o seu valor.152 A cópia, essa, dura para lá do seu uso.153 Para além de 

o valor de uso ter sido separado do valor de troca, o preço do objeto não tem uma 

relação direita com o preço de produção do disco em si.154 Isso conduz à necessidade 

de criar um balanço artificial entre procura e oferta. Em França, a Compagnie française 

du gramophone organizou, a partir de 1907, uma série de demonstrações do fonógrafo 

ou, como lhes chama Attali, «Representações de Repetições» (idem: 95). O objetivo 

era, com esses espetáculos musicais de entrada gratuita, criar procura para a oferta já 

existente de gramofones. O crescimento da procura, em França como no resto do 

mundo, deu-se de tal modo que começaram a ser comprados mais discos do que 

aqueles que era possível ouvir. Attali afirma que isso explica a valorização de 

trabalhos de curta duração.155 Como Robin James salienta, o tempo, domínio da 

música por excelência, passa a ser um objeto acumulável: «[o tempo] é 

transubstanciado numa forma material, sem requerer tradução ou mediação – tempo 

é já valor, e vice-versa» (2014: 145). O excesso de uso sem a reflexão acerca do valor 

desse uso é o que faz o molde perder o seu valor. A criação de oferta é 

obrigatoriamente afetada por este processo e, como tal, os próprios códigos estéticos 
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sofrem mudanças. Este ponto, reconhece Attali, foi levado até às últimas 

consequências por Adorno.156 

A nível da indústria, têm então de ser criadas conduções favoráveis à compra dos 

produtos que se pretende vender. «É então, essencialmente, uma indústria de 

manipulação e promoção [...] o aspeto essencial da nova economia política que este 

tipo de consumo anuncia é a produção de procura, não a produção de oferta» (Attali, 

2009: 103). É este o paradigma em vigor desde o fim da Segunda Guerra Mundial. 

Em vez de criticar o jazz de um modo adorniano, Attali aponta antes as decisões 

questionáveis da própria indústria discográfica. O jazz, que expressava a alienação 

dos negros, foi apropriado – Attali diz mesmo, sem eufemismos, "roubado" – pelos 

brancos que dominavam a indústria, que posteriormente o vendiam aos 

trabalhadores negros. É significativo que o primeiro disco de jazz, pela Original 

Dixieland Jazz Band, tenha sido gravado por brancos. Isto resultou «na imposição de 

um tipo de jazz muito ocidentalizado» (idem: 104). Além disso «a ideia de pagar 

royalties aos negros não ocorria muito frequentemente àqueles que gravavam as suas 

canções» (ibid.). Mesmo quando os próprios negros começaram a ser chamados aos 

estúdios para gravar, recebiam um pequeno e único pagamento. Com o sucesso dos 

discos de 45 rotações e as estações AM especializadas, a comodificação do jazz 

estava, em 1955, já afirmada.157 

Este é apenas um dos exemplos do poder da indústria discográfica, cuja manipulação 

da música subsiste nos nossos dias. Attali refere ainda os contratos que proibiam a 

linguagem ofensiva ou polémica, conduzindo à afirmação de uma música artificial, 

i.e., «música em massa para um mercado anestesiado» (idem: 105). As próprias 

decisões no processo de gravação dos discos passavam por técnicos de som e 

produtores, sendo os músicos um fator entre vários na elaboração do produto final. 

Para o técnico, o essencial é a pureza clínica do som; como tal, ocorrem mudanças 
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profundas no plano estético. Esta pureza sonora elimina, na Repetição, os riscos que 

estavam presentes na Representação, surgindo no seu lugar uma perfeição abstrata. 

«A Representação comunicava uma energia. A Repetição produz informação sem 

ruído» (idem: 106). O músico ideal nesta fase é o virtuoso da frase curta, capaz de 

refazer as gravações as vezes necessárias até conseguir um take cristalino. Surge um 

fosso entre o que é ideal na música em disco e o que é ideal ao vivo, e a 

Representação passa, cada vez mais, a ser um meio de aumentar os lucros na 

Repetição: 

Para a música popular, isto significou a morte gradual das bandas pequenas, 

reduzidas a imitações fiéis das estrelas que gravam música. Para o repertório clássico, 

significa o perigo [...] de impor todos os critérios estéticos da Repetição – feitos de 

rigor e cálculo frio – à Representação. (idem: 85) 

Na Repetição, a disseminação de objetos quase idênticos, com os mesmos preços e 

em quantidades tão grandes que é impossível para as rádios (e para os 

consumidores) testar todos, exige uma nova forma de diferenciação que seja 

considerada legítima pelos consumidores.158 Surge então a hit parade, as tabelas de 

vendas que, mais do que refletirem o valor de uso de um disco, procuram defini-lo. 

Ao acreditarem no valor de um disco que sobe nas tabelas, os consumidores 

compram-nos de um modo que justifica essa mesma subida. São os próprios 

consumidores que acabam por legitimar as tabelas: «uma economia na qual estes 

produtos atacam o consumidor de tal modo que apenas um pequeno número deles 

tem hipótese de reter a sua atenção necessita de uma exibição pública de valores 

relativos, algo que o sistema de preços já não pode simbolizar» (idem: 108). Neste 

sistema, «o valor de um objeto é uma função da intensidade das pressões financeiras 

dos novos títulos à espera de entrar em circulação» (ibid.). Acompanhando a visão de 

Adorno, Attali sente que a música pop dos 20 anos anteriores (portanto, no período 
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de 1955 a 1975, aproximadamente) é altamente derivativa e dificilmente promete um 

mundo melhor: «na verdade, os mais rudimentares, banais e insignificantes temas 

atingem o sucesso se estiverem ligados a uma preocupação mundana do consumidor 

ou se simbolizarem o espetáculo de um envolvimento pessoal por parte do cantor» 

(idem: 109).  

Mais do que criar uma hierarquia da música de acordo com o seu valor, a hit parade 

tem a função de criar um pseudoevento num mundo onde já nada acontece.159 Dave 

Laing comenta que a tese de Attali sobre a era da Repetição denota «um pessimismo 

digno da Escola de Frankfurt» (1987: 103), mas a explicação de Eric Drott é bastante 

mais completa: 

A produção em massa de mercadorias na base de um qualquer protótipo inunda o 

mercado dos consumidores com objetos mais ou menos idênticos. Na linguagem da 

teoria da informação, o resultado deste processo é um aumento na redundância e um 

correspondente decréscimo na quantidade total de informação a circular dentro de 

um sistema social. Tendo em conta que, para Attali, a informação é crucial para a 

produção e reprodução de ordem social, a sua perda priva o sistema do único recurso 

capaz de contrabalançar a acumulação de entropia que é um subproduto da atividade 

produtiva. (Drott, 2015: 743-744) 

Assim, a música popular durante a Repetição torna-se completamente distinta da 

música dos séculos anteriores. A partir da Segunda Guerra Mundial, diz Attali, «[é] 

acima de tudo um processo para a canalização da infância. Aos poucos, estabelece a 

juventude como uma sociedade separada e adulada com os seus próprios interesses e 

a sua própria cultura, diferente da dos adultos» (2009: 110). Attali ataca então não só 

a apropriação do jazz mas também o surgimento do rock, género que se tornou 

particularmente apelativo para a geração baby boomer branca: 

Na verdade, mesmo na forma idealizada da pseudorrevolta dócil dos Beatles, [a 

música] assegurou que os jovens se encontravam, muito efetivamente, socializados, 
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num mundo de mesquinhez construído pelos adultos [...] a música é experienciada 

como uma relação, não como espetáculo; como um fator de unanimidade e exclusão 

em relação ao mundo dos adultos, não como diferenciação individual. (ibid.) 

Músicos como os Beatles ou David Bowie são imitados. Continuam a servir a função 

eterna da música de criar uma forma de socialidade mas, na Repetição, tal função 

passa pela identidade, não pela diferença: «o bode expiatório tornou-se um modelo» 

(idem: 119). O consumo de música favorece a uniformização, e não a distinção. Isso 

torna a sociedade, para Attali, mais fácil de analisar. «Não é preciso muito esforço 

para ouvir o papel repressivo da música das massas» (ibid.). Drott realça o perigo 

aqui presente:  

Na medida em que a mimese do desejo do outro provoca discórdia que ameaça 

sempre escapar ao controlo, a degradação gradual da capacidade da música de 

marcar diferenças substanciais afigura-se como uma ameaça existencial às economias 

modernas e repetitivas. (Drott, 2015: 744) 

Tudo isto contribui para o sentimento de alienação e impotência dos jovens, que 

sentem ser possível escapar do mundo adulto, mas não mudá-lo. «Cria um sistema 

de valores idealizados, apolíticos, não-conflituosos» (Attali, 2009: 110). O papel do 

jovem é limitar-se a consumir música: «um mundo do avesso no qual o jovem 

produz o consumo da música ao passo que a indústria produz a procura por ela» 

(ibid.). E, a partir do momento em que a produção de oferta parece secundária, 

também a música o é. Nem a música literata, agora restringida a uma elite, serve 

qualquer propósito comunicacional: afastou-se da burguesia média a partir do 

momento em que a crescente complexidade dificultou a sua compreensão, bem como 

a execução doméstica por parte de amadores.160 

Se, neste momento, Attali parece apenas espelhar a visão de Adorno, depressa faz 

uma afirmação que afasta essa ideia: «já não devemos procurar o papel político da 
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música através daquilo que transmite, nas suas melodias ou discursos, mas na sua 

própria existência» (idem: 120). O que interessa a Attali é que o poder se torna 

ensurdecedor – os interesses do público são esquecidos porque não lhe é permitido 

pensar em silêncio. 

Numa sociedade na qual o poder é tão abstrato que já não pode mais ser alcançado, na qual a 

maior ameaça que as pessoas sentem é a solidão e não a alienação, conformidade à norma 

transforma-se no prazer de pertencer, e a aceitação da impotência alicerça-se no conforto da 

repetição. (idem: 125) 

2.7 Composição 

Attali considera que, na Repetição, a procura por um serviço é expressa mais em 

termos da posse de um objeto do que do seu uso propriamente dito: a procura por 

saúde reflete-se na procura por medicamentos, a procura por música concretiza-se na 

procura por discos.161 Estes objetos são fabricados em massa mas, mesmo assim, a 

economia política insiste em ignorar as diferenças fundamentais trazidas pelo 

surgimento da "matriz", que possibilitou mudanças substanciais nos modos de 

produção de oferta: 

Todas as teorias dominantes, incluindo o marxismo, a análise crítica da 

Representação, continuam a raciocinar como se cada objeto fosse diferente dos outros 

e fosse produzido por um trabalho passível de ser isolado em si mesmo. (idem: 128)  

Na verdade, o trabalho ou mão de obra na sociedade da Repetição deixa de ser 

relacionável com o objeto, e passa a relacionar-se com o número de objetos. Implica, 

ainda, a destruição do valor de uso de iterações anteriores, impedindo assim uma 

equivalência entre Repetição e redundância. A estandardização está, para além disso, 

aliada a uma crescente tecnocracia, presente na música antes de ser prevista pela 
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economia política.162 Da mesma forma que os compositores passaram a recorrer a 

processos computacionais sem conhecer de antemão o resultado, também o 

crescimento dos processos de produção impede uma organização deliberada e os 

esforços efetuados na matéria visam apenas regular a sua evolução: «é produzido 

aquilo que a tecnologia torna possível, em vez de ser criada a tecnologia para aquilo 

que se deseja produzir» (idem: 115). Ao mesmo tempo que a mercadoria descarta o 

seu valor de uso, a própria ciência perde o seu significado. 

Naturalmente, uma sociedade desprovida de significado e onde o consumo excede o 

tempo necessário para a fruição desse consumo é uma sociedade frágil. Para Attali, é 

uma conjuntura que torna iminente uma crise de excesso de Repetição. Será apenas 

uma questão de tempo até o sistema morrer «de excesso de vida» (idem: 130). Após o 

reconhecimento de tal inevitabilidade, haverá duas estratégias possíveis: ou a crise é 

contida, ou é levada até ao fim para que emirja uma nova ordem social. A Repetição 

foi necessária porque, durante a Representação, a música tinha sido afastada dos 

espaços públicos; a Repetição disseminou-a novamente. No entanto, conter a crise 

parece impossível para Attali, pois seria necessário um aumento da eficiência na 

produção de procura. A nível do Estado seria algo de difícil execução, pois seria 

necessário subsidiar a produção, nacionalizar diversos setores culturais, e diminuir 

os entraves ao consumo cultural; mesmo a autogestão da Repetição, por parte dos 

músicos, não seria uma alternativa suficientemente sólida porque requereria uma 

criação de valor que é mais fácil de desenvolver através da indústria: «tentativas de 

escapar à música das massas confrontando simplesmente o sistema de financiamento 

dos discos estão condenadas ao fracasso» (idem: 137). Aliando a isso a 

impossibilidade de combater verdadeiramente a pirataria e as estações de rádio 

ilegais, que desequilibram o sistema de oferta e procura, a única solução parece ser a 

elaboração de uma "política do ruído": «em termos políticos mais coloquiais, o rumo 

da afirmação permanente do direito à diferença, uma recusa obstinada do acumular 
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de tempo-de-uso e tempo-de-troca» (idem: 131). É ainda necessário que o Estado 

deixe de confundir bem-estar com a produção de procura: «qualquer política que 

valorize o uso dos objetos em vez dos meios de produção atrasa a composição» (idem: 

146). Uma descentralização do poder, então, seria útil, aliada a uma intervenção 

estatal limitada ao fomento dos meios de produção de instrumentos, não de 

música.163 Seja qual for a resposta, é um processo difícil pois, ao contrário da 

transição da Reprodução para a Repetição, a entrada na era da Composição não 

favorece quaisquer interesses comerciais – na verdade, até os próprios criadores 

ficam numa posição precária, porque «a composição contém o gérmen do seu 

desaparecimento enquanto especialistas» (ibid.). 

A Composição é, para Attali, uma reapropriação da música por parte dos 

consumidores, um modo de criar uma relação própria com o mundo e com os outros. 

Não há objetivo para lá do próprio prazer na música: o prazer de ter é substituído 

pelo prazer de ser.164 É, portanto, distinto de um retorno ao ritual ou ao espetáculo, 

que se tornaram impossíveis. É antes uma inscrição da música na comunicação, e 

Cage é o compositor que Attali distingue como pertencendo já ao espírito dessa nova 

rede musical: «quando ele se senta, imóvel, ao piano durante quatro minutos e trinta 

e três segundos, deixando o público tornar-se impaciente e fazer ruído, está a 

devolver o direito à fala a pessoas que não querem tê-lo» (idem: 136). De uma forma 

mais geral, o género que, para Attali, poderia estar mais próximo da Composição é o 

free jazz, pois associações como a Jazz Composer's Guild aproveitavam o sistema de 

royalties para financiar todos os membros de forma indiscriminada. 

Com a quebra da divisão entre música literata e popular, todas as possibilidades 

foram abertas. O próprio tempo deixa de ser linear: os códigos não se apresentam em 

clara sucessão, mas como parte de correntes que se tornam mais ou menos populares 
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em diferentes momentos.165 O virtuosismo técnico, que hipnotizava audiências no 

século XIX, ou a pureza cristalina de um disco, que maravilhava audiófilos do século 

XX, tornam-se apenas duas de várias hipóteses possíveis. Outra dessas hipóteses é a 

música simples de tocar e, portanto, acessível a mais gente. Os próprios instrumentos 

não precisam de corresponder à tradição ocidental e podem ser fabricados pelos 

músicos, alargando o leque de sons e, consequentemente, de hipóteses 

composicionais.  

Esta abertura da música a toda a população é fundamentalmente diferente da música 

dos jongleurs que, nas suas canções, representavam uma memória coletiva.166 É antes 

uma afirmação do individualismo. Ao romper com uma visão linear, a Composição 

permite separar os sons dos seus signos, tornando-se uma experiência muito mais 

corporal. Obriga a associar a música ao indivíduo e, para Attali, tem o potencial de 

fortalecer os relacionamentos humanos.167 

Podendo haver tantos códigos musicais quanto indivíduos, surgem dois pré-

requisitos para que a Composição não seja encarada como ruído em conflito: 

tolerância e autonomia. «A aceitação de outras pessoas, e a capacidade de viver sem 

elas» (idem: 145). 

2.8 Últimas Considerações 

Já no século XIX, o racionalismo dos objetivos foi contestado por artistas como Oscar 

Wilde, que consideraram a arte desnecessária.168 Adorno, ao afirmar que «a cultura 

deve ser totalmente inútil» (2003b: 115), reflete de certo modo essa visão, mas nunca 

apresenta um plano que permita escapar ao domínio da indústria da cultura. Ao 

escrever Bruits, Attali sente estar a enveredar por um território verdadeiramente 

novo: 
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Na Composição [...] há um questionar coletivo do objetivo da mão de obra. Tanto 

quanto sei, a organização económica desta forma de produção sem objetivos 

definidos, e a natureza da nova relação que cria entre homem e matéria, produção-

consumo e prazer, nunca foi teorizada antes. (Attali, 2009: 142) 

A sua obra contém, no entanto, vários problemas, desde os pormenores referentes a 

pequenas questões como os anos exatos da criação dos discos de vinil ou do 

Conservatório até à falta de fontes para diversas afirmações, passando pelas 

imprecisões relativas às primeiras gravações de música e os motivos apresentados 

para o sucesso do fonógrafo e insucesso de aparelhos semelhantes. Quanto a 

problemas mais abrangentes, Ronald Radano, por exemplo, afirma que muitos 

músicos de free jazz contestariam o programa político que Attali lê nesse género 

musical.169 Considera, ainda, que a teoria de Attali é incapaz de desenhar uma 

antologia do ruído. Para Radano, ou o ruído, embora algo de concreto, não pode ser 

lido devido à sua própria natureza, ou se torna ininteligível devido à sua 

volatilidade. Não obstante esse e outros obstáculos, valoriza a determinação de Attali 

em desenvolver a sua teoria, considerando natural que as inconsistências permeiem 

uma obra sem alicerces sólidos.170 Outra questão igualmente grave é apontada por 

Eric Drott: «apesar de todo o seu poder persuasivo [...] [Bruits] nunca expõe 

totalmente os mecanismos através dos quais a música realiza [a sua] função 

profética» (2015: 725). Drott afirma ainda que Attali apresenta um modelo 

convincente no que diz respeito às mudanças estilísticas na música, ao sustentar que 

os elementos que perturbam um código musical (ou seja, o ruído) servem de base 

para um novo código; mas, embora seja verdade que processos análogos possam ser 

identificados nas ordens sociais e nos vários discursos de poder, continua a não ser 
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claro como estes processos se relacionam.171 Atendendo ao contexto em que Bruits foi 

lançado, as palavras de Fredric Jameson sumarizam bem a nossa própria opinião: 

A conceção de Jacques Attali da música como anunciadora das emergentes formas 

sociais, políticas e económicas de uma sociedade radicalmente diferente pode então 

ser revigorante, qualquer que seja o nosso julgamento da sua própria análise.  [Em 

Bruits] encontramos, excecionalmente no pensamento contemporâneo, um novo 

modelo das relações entre cultura e sociedade que valoriza a produção no presente ao 

mesmo tempo que confere energia a um pensamento utópico enfraquecido. (Jameson, 

2009: xiv) 

Por fim, o modo como Drott traz para primeiro plano a situação política em França 

na década de 1970 oferece um contributo inestimável para a compreensão do 

pensamento de Attali. Quando Bruits foi publicado, em 1977, Attali era já uma figura 

conhecida em França – para além de escrever para jornais de grande circulação como 

o "Le Monde", fora consultor económico de François Mitterrand nas eleições de 1974 

e, embora este tenha saído derrotado, mantiveram uma relação próxima desde então. 

Compreender a relação entre o Partido Socialista francês e o pensamento de Attali 

ajudará a compreender a obra deste autor. 

No livro que Attali escrevera apenas um ano antes de Bruits, La parole et l'outil (A 

Palavra e a Ferramenta), Attali aparentava ser ainda mais radical do que na obra 

seguinte, pois chegava a propor uma revisão total da teoria económica moderna.172 A 

observação das consequências da crise petrolífera de 1973 poderá ter sido uma das 

maiores influências na sua visão, pois levou a uma reflexão acerca do potencial 

regenerativo das crises. Para Attali, aquilo que era visto pelas teorias clássicas como 

uma disjunção era na verdade uma regeneração, «o reparar de defeitos passados, a 

reabsorção de desequilíbrios acumulados ao longo do anterior período de 

crescimento» (Attali, apud Drott, 2015: 741-742). Adiar a crise serviria apenas para a 
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impedir de realizar a sua função de reestruturar as relações económicas. Além disso, 

as crises são vistas por Attali como inevitáveis nos sistemas económicos 

contemporâneos, e os períodos de recessão eram necessários e algo a suportar na 

esperança de que surja um período melhor do que aqueles que os precederam. 

Apesar de esta visão da história ser influenciada pelo marxismo, é importante realçar 

as diferenças ideológicas entre o Partido Socialista e o Partido Comunista francês. 

Para Drott, o fator que mais distinguia o Partido Socialista era o apoio à autogestão, 

uma ideia que começara a ganhar apoio nos círculos intelectuais franceses dos anos 

cinquenta e que foi disseminada de um modo mais geral após o Maio de 68.173 Isto 

estará relacionado com as mudanças da composição da população ativa francesa 

durante os anos de recuperação no rescaldo da Segunda Guerra Mundial, pois as 

novas classes médias (nouvelle petite bourgeoisie) assistiram a uma grande expansão 

(classe média, neste caso, sendo todos os que realizavam trabalho fundamentalmente 

intelectual, por oposição ao trabalho manual). Estas novas classes viriam a ser uma 

parte significativa do eleitorado do Partido Socialista.174 

O facto de as novas classes médias manterem algum controlo do seu trabalho, aliado 

ao facto de esse trabalho fomentar a produção de bens, confere-lhes vantagens sobre 

as classes responsáveis pelos trabalhos manuais. Para Drott, a distinção entre 

trabalho intelectual e manual, entre as novas classes médias e a classe trabalhadora, é 

análoga à distinção entre compositor e intérprete.175 A diferença de trajetórias entre 

os dois grupos de trabalhadores ajuda a explicar os motivos para Attali oferecer uma 

posição privilegiada à informação no seu modelo de progresso socioeconómico. Esta 

posição estava em claro conflito com a ideologia comunista: 

A elevação do trabalho mental sobre o manual na sua teoria económica tinha a 

vantagem acrescida de questionar a tradicional narrativa marxista das mudanças 

socio-históricas, uma narrativa que sustentava as políticas do Partido Comunista [...] 

                                                 

173 Cf. Drott, 2015: 728. 
174 Cf. Drott, 2015: 734. 
175 Cf. Drott, 2015: 738. 
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ao passo que os Comunistas apontavam a classe trabalhadora como o grupo 

responsável por levar a ordem capitalista ao fim inevitável, a narrativa de Attali 

atribui às novas classes médias este papel. (Drott, 2015: 735) 

Como tal, a chave da libertação social no modelo attaliano reside na libertação da 

informação. O capitalismo impede a circulação porque o desequilíbrio da informação 

na sociedade é uma das suas fontes de lucro;176 o socialismo, na aceção de Attali, 

pretende descentralizar as correntes de informação para libertar todo o seu potencial 

criativo. A rejeição, por parte de Attali, do socialismo reacionário poderá ter motivos 

menos óbvios para os leitores de Bruits no século XXI. No entanto, Drott sente que é 

uma rejeição dos apelos à apropriação coletiva dos meios de produção cultural, a um 

maior dispêndio estatal nos assuntos culturais, e a uma democratização do acesso às 

artes – tudo parte do programa defendido pelo Partido Comunista durante a década 

de 1970.177 Torna-se compreensível que, na revisão que Attali efetuou à sua obra em 

2001, estes pontos tenham sofrido bastantes alterações. Além disso, refletem o 

sentimento de que é difícil imaginar um programa exequível capaz de suceder ao 

capitalismo. 

Em 2006, no seu livro Une brève histoire de l'avenir (Uma Breve História do Futuro), 

Attali afirma que as novas tecnologias, principalmente a internet e as redes sociais, 

poderão ser os meios capazes de levar ao colapso a economia de mercado.178 Os bens 

desmaterializados não estão sujeitos às mesmas leis de oferta e procura e têm o 

potencial de fortalecer uma economia da dádiva [économie de don]. Ao mesmo tempo, 

reconhece que algumas corporações poderão ter poder suficiente para interferir com 

esta evolução. Assim, não é surpreendente que, ao longo da sua obra, tenha colocado 

cada vez mais ênfase na importância da ética para as relações humanas – e este é um 

ponto que nos remeteria, de novo, para Girard. Drott, por sua vez, evoca a obra de 

Marcel Mauss para afirmar que, mesmo numa economia da dádiva, podem existir 

                                                 

176 Cf. Drott, 2015: 734. 
177 Cf. Drott, 2015: 748. 
178 Cf. Drott, 2015: 751. 
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relações de poder coercivas que perpetuam as desigualdades sociais.179 Conclui, por 

isso, que «o futuro que Attali prevê através do meio que é a música se encontra 

sempre para lá do horizonte» (idem: 753). 

  

                                                 

179 Cf. Drott, 2015: 751. 
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3. APÓS ADORNO, APÓS ATTALI 

3.1 Música e Capitalismo: Crítica Social, Crítica Artística 

Em 1983, dois anos antes da publicação da tradução inglesa de Bruits, Simon Frith 

escrevia que Adorno tinha realizado «a mais sistemática e lancinante análise da 

cultura de massas» (1983: 44). No entanto, o contexto no qual essa análise surgiu era 

totalmente diferente daquele que seria edificado a partir da década de 1960, e as 

análises de autores como Attali vieram a oferecer contributos inestimáveis. Como 

Susan McClary aponta, a discussão em redor da música repetitiva era, na primeira 

metade do século XX, indissociável de considerações políticas, algo que referimos de 

passagem quando evocámos as críticas de Adorno a Stravinsky. Sobre o mesmo 

ponto, McClary escreve que «Adorno acreditava que quando os espectadores 

desistem da assumidamente difícil tarefa que é o pensamento crítico, está aberto o 

caminho para demagogos como Hitler ou Estaline.» (1999: 292). Por outras palavras, 

a repetição só funciona enquanto artefacto estético desde que aceitemos 

passivamente o seu efeito hipnótico, o que implica, por extensão, a aceitação passiva 

do modelo de sociedade mediado musicalmente. Seria possível contra-argumentar 

que a escuta deliberadamente desatenta e a escuta imponderadamente passiva são 

profundamente diferentes, e que apenas o primeiro caso apresenta a posição anti-

intelectual temida por Adorno. O segundo caso é típico dos ouvintes que encaram a 

música como mero entretenimento, e será muito mais difícil avaliar até que ponto são 

influenciados pela música que escutam. Na verdade, críticos mais recentes 

apresentam-se em profundo desacordo com Adorno. Ola Stockfelt, ao definir a 

escuta adequada como «a habilidade de ouvir aquilo que é relevante para o género 

numa música» (1997: 90), defende que, num concerto de rock, tanto a dança, 

enquanto manifestação da envolvência na música, como o estudo atento do 

virtuosismo de um guitarrista são modos de escuta adequados, ao passo que o 

acompanhar das tensões tonais e temáticas, as relações harmónicas e restantes 
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elementos formais não o seriam. Isso significaria que o tipo de análise imanente que 

Adorno realizava e incentivava provava-se, em larga medida, obsoleto, pois as suas 

conclusões não só seriam questionáveis, como seriam ainda incompreendidas pela 

esmagadora maioria do público. Na década de 1970, a música literata representava 

10% das vendas de discos na Europa Ocidental e 5% nos Estados Unidos, estando 

ainda em decréscimo; em meados dos anos 80, nos Estados Unidos (o país que 

assumiu o monopólio da música pop ocidental), as vendas de música literata 

estabilizaram em cerca de 3%.180 Tendo em conta que, mesmo dentro desse universo, 

Adorno aponta duras críticas a grande parte dos compositores, as análises que 

realiza seriam frutíferas apenas no que diz respeito a uma minoria de uma minoria.181 

Tal como foi defendido na Introdução, porém, o modo como Adorno encarava a 

afirmação da indústria da cultura continua a ser, no essencial, de grande pertinência, 

ainda que seja necessário rever as suas lacunas. Ao escrever, na primeira metade do 

século XX, que «na sociedade comodificada existe uma tendência geral em direção à 

concentração maciça de capital que resulta numa redução do mercado livre em 

benefício da produção em massa monopolizada de bens estandardizados» (2009: 

136), Adorno não poderia adivinhar que, no início do século XXI, quatro editoras 

produziriam cerca de 75% da música comercializada182 e uma só companhia, a Live 

Nation, detinha o monopólio da música ao vivo nos Estados Unidos, comprando 

frequentemente promotoras menores não só nesse país como também em vários 

países europeus.183  E há que considerar que, como Brian Longhurst assinala, a 

análise da indústria da cultura efetuada por Adorno assenta em modelos fordistas: 

                                                 

180 Cf. Taruskin, 2010c: 514. 
181 Paddison, contudo, considera que uma análise imanente às composições de determinados músicos 

dos anos 60 e 70 poderia resultar em conclusões bem semelhantes às de Adorno, e fornece o exemplo 

da obra de Frank Zappa, que ironiza nas suas propriedades formais a sociedade do seu tempo (cf. 

Paddison, 1982: 215). 
182 Com a dissolução da EMI em 2012, as três editoras restantes (Sony, Warner e Universal) viriam a 

conseguir afirmar ainda mais o seu domínio do mercado, produzindo agora mais de 80% da música 

comercializada (cf. Kellogg, 2014). 
183 Cf. Laing, 2009: 24. 
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seria uma indústria que estandardiza produtos passíveis de serem comercializados 

em massa e comprados por consumidores com pouca influência no mercado.184 

Autores mais recentes sugerem que a indústria discográfica se movimenta de uma 

forma cíclica: um período de concentração é seguido por uma explosão de 

criatividade em áreas que não estavam a ser exploradas pelas grandes editoras, 

sendo depois essas as áreas que se afirmam, levando a uma nova concentração que 

permita maximizar os lucros.185 Outros, como Keith Negus, realçam que, no início 

dos anos 80, a rejeição de uma "indústria da cultura" uniforme era já tão comum que 

a UNESCO, entre outras instituições, passaram a referir-se a "indústrias culturais" (e, 

mais tarde, a "indústrias criativas").186 

Autores como Luc Boltanski e Eve Chiapello afirmam que existem dois tipos 

genéricos de crítica ao capitalismo: uma é a crítica social, caracterizada por uma 

preocupação pela igualdade e pela denúncia da exploração e da individualização 

discriminatória; a outra é a crítica artística, que põe em relevo a opressão e a 

dominação através da estandardização e comodificação.187 Para Mathieu Saladin, a 

crítica artística, recusando o controlo hierárquico e o planeamento excessivo de 

tarefas e defendendo a liberdade individual e a autonomia, contribuiu para a 

evolução do mercado para um regime pós-fordista, mais flexível. Destaca, então, a 

existência de uma certa ironia no modo como a arte que se opõe à dominação do 

mercado acaba por fortalecer esse mesmo mercado, ao conduzir a um colmatar das 

suas falhas.188 Enquanto Adorno critica o jazz afirmando que «os seus gestos 

aparentemente liberatórios [...] expressam apenas a tentativa de escapar à mercadoria 

fetichizada sem nunca a modificar» (Adorno, apud Hegarty, 2007: 41), autores 

contemporâneos como Paolo Virno e David Graeber falam de uma oposição ao 

capitalismo através de um desapego ativo [engaged withdrawal] por parte daqueles 

                                                 

184 Cf. Longhurst, 2007: 35. 
185 Cf. Longhurst, 2007: 33. 
186 Cf. Negus, 2004: 22. 
187 Cf. Saladin, 2009: 143-44. 
188 Cf. Saladin, 2009: 144-45. 
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que pretendem criar novas formas de vida em sociedade.189 As questões acerca do 

modo mais adequado de combater a monopolização da cultura por parte de 

indústrias focadas nos lucros não são fáceis de responder, mas alguns momentos da 

segunda metade do século XX podem contribuir para enriquecer a discussão. 

Em Noção e Objecto da Economia Política, Avelãs Nunes afirma que, para quem 

equipara o capitalismo à racionalidade económica, este surge «como o fim da 

história» (2008: 71). Relembra, ainda, as seguintes palavras de Teixeira Ribeiro: 

A finalidade da economia capitalista resume-se à transformação de certa soma de 

dinheiro em uma soma de dinheiro maior [...] sempre que seja conveniente, sacrifica-

se o meio à realização do fim, procurando alcançar-se mais lucro mesmo à custa de 

satisfazer menos necessidades. (Ribeiro, apud Nunes, 2008: 62). 

Criticando a economia dissociada das realidades do quotidiano, Nunes apela ao 

abandono de «fantasmas como o homo economicus» (2008: 74). O progresso científico e 

tecnológico permite um aumento da produtividade, mas é necessário questionar se 

esse é o melhor curso de ação. Para Nunes, a existência de problemas como a fome e 

a pobreza numa sociedade da abundância «só pode explicar-se pela falta de direitos e 

não pela falta de bens. O problema fundamental não é, pois, a escassez, mas a 

organização da sociedade» (idem: 75, ênfase do autor). É um cenário difícil de alterar, 

pois as estruturas do poder são perpetuadas por diversos fatores, entre eles a 

hereditariedade da riqueza (ou da pobreza) das famílias, mantendo-as na mesma 

classe social durante várias gerações.190 No entanto, nos últimos cinquenta anos, 

vários esforços têm sido mobilizados para alterar esta situação.  

Regressando a Boltanski e Chiapello, os autores consideram que a crítica social e a 

crítica artística não são mutuamente exclusivas, e Saladin afirma que «o ano de 1968 

é notavelmente distinto pela raridade e força da sua interação» (2009: 144). Rui 

Bebiano comenta que, à época, se chegou a afirmar que «excetuando a Guerra Civil 

                                                 

189 Cf. Graeber, 2004: 61. 
190 Cf. Nunes, 2008: 64. 
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de Espanha e os dois conflitos mundiais, o "Maio francês" era o acontecimento mais 

marcante do século» (2003: 61). Sendo esta a última década da vida de Adorno e uma 

que marca profundamente o pensamento de Attali, detenhamo-nos por momentos 

no seu contexto social. 

Imediatamente antes dos anos sessenta, a cultura ocidental, de acordo com a análise 

de Arthur Marwick, caracteriza-se por uma hierarquia social rígida que consistia nas 

classes alta, média e operária; pela subordinação de jovens a adultos e de mulheres a 

homens; pela repressão de atitudes sexuais, em parte devido à influência da religião; 

pela formalidade das relações sociais; pelo respeito inquestionado por todas as 

formas de autoridade; pela prevalência do racismo, com diversos exemplos de 

segregação; pela veneração da arte canónica; pelo respeito pelos grandes nomes da 

ciência; e pela complacência para com um mercado cada vez mais dependente de um 

consumismo desenfreado.191 No entanto, entre 1948 e 1953 nasceram mais crianças do 

que no conjunto dos trinta anos anteriores, levando ao surgimento, nos anos 

sessenta, do teenager enquanto tipo social.192 Bebiano afirma que este era «um tipo 

social sem precedentes, composto por jovens entre os treze e os vinte anos de idade, 

associados a marcas, linguagens e comportamentos inteiramente diversos dos 

verificados entre a anterior geração de pessoas de idêntica idade» (idem: 30). Eles 

sentiam, aliás, aversão pelo «modelo de sociedade que não haviam ajudado a 

construir [...] e que cada vez mais dificilmente conseguiam compreender» (ibid.). Em 

grande número e com uma forte consciência de grupo, formaram uma contracultura 

que Marwick sumariza ao afirmar que esta inclui, entre outros aspetos: os direitos 

civis dos negros, das mulheres e dos homossexuais; a emergência de uma cultura dos 

jovens, sendo estes que passam a definir as modas; o ativismo estudantil; os 

protestos em massa contra o imperialismo (em particular, nos Estados Unidos, contra 

a guerra do Vietname); o início das preocupações ambientais contemporâneas; as 

                                                 

191 Cf. Marwick, 2005: 24-25. 
192 Cf. Bebiano, 2003: 28. 
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críticas à sociedade tecnocrática; a maior aceitação, por parte dos jovens, do 

abandono escolar; a crítica à racionalidade iluminista; o surgimento de novas 

filosofias realçando a importância da linguagem; o início de uma análise séria à 

"cultura de massas"; o advento do cruzamento entre "alta" e "baixa" arte; e o triunfo 

da música popular baseada em géneros afroamericanos, bem como a globalização 

dessa música.193 A estas condições, Marwick acrescenta, por fim, outras não tão 

facilmente associadas à contracultura, como o enorme aumento do poder de compra 

da maioria das pessoas, a maior informalidade nas relações interpessoais, a 

diminuição da censura, o movimento de secularização da sociedade, o grande 

crescimento da atividade empreendedora e do número de lojas criadas por 

indivíduos de classe média, e o rápido desenvolvimento tecnológico.194 Bebiano, por 

sua vez, salienta o surgimento de uma Nova Esquerda na Europa, que não insiste 

tanto na revolução política e na tomada do poder mas antes no desenvolvimento das 

relações humanas, libertando o indivíduo da «tirania do coletivo» (idem: 51). Tal 

como referimos no capítulo anterior, surgia com essa esquerda uma nova perspetiva 

acerca da ação revolucionária, afastando-se do ideal comunista da revolução através 

da classe operária. Ao mesmo tempo que os partidos comunistas europeus iam 

perdendo a força de outrora, os novos atores da mudança social eram as classes 

operárias mais especializadas, os intelectuais historicamente informados, e uma 

juventude dinâmica e ativista.195 Embora já não fosse, de todo, um jovem na década 

de sessenta, um dos autores que Bebiano considera representar o espírito dos anos 

sessenta é Herbert Marcuse, e o seu pensamento facilita uma aproximação indireta 

entre Adorno e Attali. 

 

                                                 

193 Cf. Marwick, 2005: 16-17. 
194 Cf. Marwick, 2005: 17. 
195 Cf. Bebiano, 2003: 52. 
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3.2 Herbert Marcuse e a Libertação 

 Marcuse era, tal como Adorno, um crítico alemão radicado nos Estados Unidos e 

associado à Escola de Frankfurt. Com o pessimismo típico dessa corrente, 

considerava que a sociedade ocidental era uma "barbárie civilizada", um universo 

fechado e totalitário sob uma aparência democrática.196 Ao manipular 

sistematicamente as necessidades humanas, a sociedade erguia um aparelho 

opressivo que não necessitava de escravos, pois limitava o próprio interior do 

indivíduo. "On Liberation", ensaio publicado em 1969 mas escrito antes de Maio de 

68, tendo depois sofrido pequenas revisões, reflete sobre inúmeros pontos abordados 

ao longo da presente dissertação. Tal como a opinião de Nunes supracitada, Marcuse 

acreditava que «o progresso técnico chegou a uma fase na qual a realidade não 

precisa mais de ser definida pela competição debilitante pela sobrevivência e avanço 

sociais» (1969: 5), e associava a liberdade do indivíduo ao progresso técnico, mas só 

«se os objetivos da ciência forem direcionados nesse sentido» (idem: 19). A sociedade, 

porém, encontrava-se permeada de problemas evitáveis: a necessidade de 

desempenho de profissões que podiam ser dispensadas, o sustento de mercados 

dependentes da existência de favelas, de guetos e do colonialismo externo; a ordem 

baseada em repressão e violência, exigindo ao mesmo tempo obediência e respeito 

por parte das vítimas; e a criação de necessidades artificiais através do incentivo ao 

consumo e da destruição deliberada da oferta.197 Este último ponto era tão 

problemático para Marcuse como para Adorno e Attali: as necessidades artificiais 

resultavam numa servidão voluntária por parte dos indivíduos de modo a poder 

satisfazê-las, perpetuando a estrutura de classes vigente.198 As ideias acima 

mencionadas de Virno e de Graeber acerca do desapego ativo encontravam-se já aqui 

presentes. Tendo em conta que as necessidades criadas artificialmente afetam de 

                                                 

196 Cf. Bebiano, 2003: 46. 
197 Cf. Marcuse, 1969: 62. 
198 Cf. Marcuse, 1969: 6. 
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forma bem real a vivência dos indivíduos, a manifestação delas transforma-as em 

necessidades biológicas, na medida em que a satisfação de um indivíduo com a sua 

própria existência se torna dependente delas.199 Sob essa lógica, o consumismo pode 

ser visto como uma necessidade biológica moderna, e a única forma de o combater 

seria através de um afastamento que permitisse uma desabituação das pressões 

consumistas da sociedade, seguido de um reformular da experiência sensorial 

dependente da capacidade de aceitar outras formas de organização.200 Marcuse vai 

mais longe e declara mesmo que apenas aqueles capazes de alterar as suas 

necessidades psicológicas e fisiológicas estariam aptos a alterar o rumo da história.201 

Jacques Rancière, cujo trabalho tem sido valorizado em anos recentes, afirma em The 

Politics of Aesthetics que atos estéticos podem funcionar como «configurações de 

experiência que criam novos modos de perceção sensorial e induzem novas formas 

de subjetividade política» (2004: 9). Esta passagem ajuda-nos a explicar o modo como 

Marcuse desloca o potencial revolucionário do proletariado para a classe dos artistas: 

O universo estético é o mundo-da-vida [Lebenswelt] no qual a liberdade depende das 

suas necessidades e capacidades para se libertar. Estas não se podem desenvolver 

num ambiente moldado por e para impulsos agressivos, nem podem ser imaginadas 

como o mero efeito de um novo conjunto de instituições sociais. Podem apenas 

emergir na prática coletiva da criação de um ambiente [...] (Marcuse, 1969: 31, ênfase do 

autor) 

Como será desde já evidente, esse ambiente assemelha-se à rede Composicional de 

Attali, a superação da indústria da cultura criticada por Adorno e o arquétipo de 

uma nova sociedade. Marcuse nunca faz qualquer divisão entre espectadores e 

artistas nem pensa numa integração da arte em sistemas capitalistas. Um dos poucos 

exemplos que fornece de um ambiente artístico desapegado é a relação de algumas 

subculturas com as drogas psicadélicas na década de 1960 como modo de exploração 

                                                 

199 Cf. Marcuse, 1969: 10. 
200 Cf. Marcuse, 1969: 6. 
201 Cf. Marcuse, 1969: 25. 
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social. Esta exploração é alvo de críticas, porém, pois «é viciada quando o seu caráter 

narcótico traz uma libertação temporária não só da razão e da racionalidade do 

sistema estabelecido mas também dessa outra racionalidade capaz de alterar o 

sistema estabelecido» (idem: 37). Por outras palavras, Marcuse diferencia um 

afastamento da ordem social de um alheamento dessa mesma ordem; o segundo ato 

não passaria de uma manifestação de desejos hedonistas: «intencionalmente não-

comprometida, a retração cria os seus paraísos artificiais dentro da sociedade da qual 

se afastou» (ibid.). 

Marcuse não procura assim um hedonismo anárquico (aquilo que Attali, recorde-se, 

designava como o "egoísmo" da Composição), mas antes um afastamento de sistemas 

como o das classes sociais, que impediam uma verdadeira união entre os 

indivíduos.202 A expressão artística seria um modo mais adequado de explorar uma 

nova sensibilidade, permitindo o abandono da vergonha de não seguir rumos 

convencionais (rumos convencionais que, relembra Marcuse, conduziram a 

Auschwitz e ao Vietname).203 Não seria inapropriado equacionar esta forma de 

expressão com a "música negativa" adorniana, com a exceção de não depender 

verdadeiramente das propriedades formais da música, pois Marcuse nunca 

apresenta uma preocupação com a historicidade do material musical de que o artista 

dispõe. Para este autor, o ponto fulcral é a viabilização de um paradigma no qual não 

sejam colocadas rédeas à imaginação: 

Entre os ditados da razão instrumentalista de um lado e uma experiência sensorial 

mutilada pela realização desta razão do outro, o poder da imaginação foi reprimido; 

só estava autorizado a tornar-se prático, i.e., a transformar a realidade apenas dentro 

do contexto geral da repressão; para lá destes limites, a prática da imaginação era 

uma violação de tabus da moralidade social, era perversão e subversão. (idem: 29) 

                                                 

202 Cf. Marcuse, 1969: 46. 
203 Cf. Marcuse, 1969: 24. 
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As revoltas de guetos e de comunidades estudantis, apesar de não apresentarem uma 

contraproposta eficaz no que diz respeito a meios de governo, ajudariam a delinear o 

que está sob o controlo das forças no poder, para lá das visíveis demarcações 

territoriais ou da legislação em vigor.204 Em suma, tornariam mais eficaz o combate a 

uma sociedade vista como injusta ao delinearem mais precisamente os seus limites. 

As contrapropostas são, aliás, vistas por Marcuse como desnecessárias: uma 

alternativa à sociedade existente depende de demasiados fatores em circunstâncias 

impossíveis de prever, pelo que a apresentação de um plano concreto corre sempre o 

risco de cair num populismo vácuo. Recordemos ainda que a criação de um plano e a 

tentativa de o levar a cabo a todo o custo foi aquilo que permitiu a afirmação do 

sistema totalitário do estalinismo sob o pretexto da causa socialista. Ao mesmo 

tempo, tal como aponta Marcuse, existe o problema de a vida das pessoas estar em 

jogo e de muitas delas não estarem dispostas a correr o risco de perder a pouca 

estabilidade que lhes sobra.205 Este problema encontra-se também presente em Attali, 

que nunca responde ao modo de sobrevivência dos artistas na rede da Composição 

nem sugere modos de organização da sociedade que permitam a coexistência de uma 

vida laboral e de uma vida artística. Aqui, contudo, já faz sentido recuperar a ideia 

de Attali de um prazer egoísta: Marcuse afirma que a solidariedade resultante da 

luta por uma causa comum era uma marca determinante dos regimes fascistas; mais 

importante seria a manifestação da solidariedade como forma de responder às 

necessidades biológicas, uma manifestação que partisse ainda da compreensão de 

que o bem comum significa o bem de cada indivíduo.206 Alterando a estrutura da 

sociedade, erradicando as necessidades artificiais recentemente criadas e fomentando 

novas relações sociais alicerçadas na imaginação, na empatia e na solidariedade, 

estaria formada uma conjuntura que permitiria a emergência de uma sociedade livre; 
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para Marcuse, só quando nos depararmos com a possibilidade da liberdade 

poderemos pensar verdadeiramente o que fazer com ela.207 

3.3 A Cultura Musical na Sociedade Pós-Moderna 

Marshall McLuhan considerava que a sociedade ocidental negligenciou durante 

demasiado tempo a cultura auditiva porque esta não é tão facilmente concetualizada 

quanto a cultura visual linear.208 A nossa obsessão pelo visual teria, de acordo com 

este autor, um efeito pernicioso, pois o raciocínio linear obriga-nos a pensar em 

termos de percursos "certos" ou "errados" sem estarmos sequer cientes das limitações 

sob as quais enquadramos quaisquer hipóteses.209 No entanto, as tecnologias 

eletrónicas despoletaram, ao longo do século XX, uma mudança de paradigma, 

contribuindo para uma vivência mais imersiva e semelhante aos processos 

auditivos.210 Um dos exemplos fornecidos é o surgimento dos cilindros e discos de 

música, que puseram em questão a pertinência das pautas que dominaram a música 

literata durante séculos. Como Richard Taruskin comenta, a desnecessidade de 

utilizar partituras e a quebra de prestígio da música literata tornam a literacia 

musical mais incomum do que no passado.211 Distribuir pautas torna-se mais difícil 

mas, em contrapartida, as tecnologias modernas facilitam a partilha direta da música. 

Taruskin, ciente do modo como o desenvolvimento da notação permitiu avanços na 

escrita a várias vozes e, portanto, nas relações harmónicas, sugere nestas 

circunstâncias que um possível fim das pautas também altere profundamente a 

música tocada. McLuhan, ao considerar que as tecnologias eletrónicas permitem a 

substituição do espaço visual pelo espaço acústico, sente que este processo conduziu 

a uma valorização da abstração e da multidimensionalidade e à coexistência de 
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múltiplas perspetivas e desenvolvimentos.212 Este contexto é característico da pós-

modernidade que, de acordo com Jean-Martin Rabot, é marcada pela pluralidade e 

pelo enfraquecimento da crença incondicional no progresso.213 Não é, contudo, o 

cenário esperançoso avançado por Attali. 

Se, na década anterior à publicação de Bruits, Marcuse escrevia com um otimismo 

característico dos sixties e que bem pode ter influenciado Attali, Gilles Lipovetsky 

viria a fornecer, na década seguinte, um duro contraste. Lipovetsky resume os anos 

setenta e o início dos anos oitenta nos seguintes termos: 

Após a agitação política e cultural dos anos sessenta, que podia parecer ainda um 

investimento de massa da coisa pública, é uma desafeção [sic] generalizada que 

ostensivamente se afirma no social, tendo por corolário o refluir dos interesses no 

sentido de preocupações puramente pessoais e isto independentemente da crise 

económica. A despolitização e a dessindicalização ganham proporções nunca antes 

atingidas, a esperança revolucionária e a contestação estudantil desapareceram, a 

contracultura esgota-se, raras são as causas ainda capazes de galvanizarem a longo 

prazo as energias. (Lipovetsky, s/d: 48) 

O pluralismo pós-moderno não seria, então, mais do que um reflexo do tipo de 

complacência temido por Adorno décadas antes. Tudo existe porque a tudo é 

permitido a sua existência. Como afirma Lipovetsky noutra passagem, «a alienação 

analisada por Marx, resultante da mecanização do trabalho, deu lugar a uma apatia 

induzida pelo campo vertiginoso dos possíveis e o self-service generalizado; começa 

então a indiferença pura, desembaraçada da miséria e da "perda de realidade" dos 

inícios da industrialização» (idem: 40). Sem referências estáveis, o indivíduo volta-se 

para si mesmo numa espécie de autogratificação niilista e, tal como Adorno, 

Lipovetsky considera que esta despolitização e preocupação com causas comuns 

teria a sua origem na indústria da cultura ainda nos anos 20: «[...] é com o 
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aparecimento do consumo de massa nos EUA, nos anos vinte, que o hedonismo, até 

então apanágio de uma pequena minoria de artistas ou de intelectuais, se tornará o 

comportamento geral na vida corrente» (idem: 79). A conclusão lógica desta 

afirmação, tendo em conta a data em que foi escrita, é que todas as mudanças 

profundas nos anos sessenta seriam uma anomalia e não um indicador da 

emergência de uma nova sociedade. Sentimos que é um pensamento a ter em conta, 

principalmente porque, no início do século XXI, continuamos a compreender a 

pertinência das preocupações tanto de Lipovetsky como de Adorno. As sociedades 

capitalistas não sofreram alterações profundas desde então e resistiram a diversas 

crises económicas; para Lipovestky, isto seria de esperar: «baseando-se na 

organização incessante de combinações inéditas, o capitalismo descobre na 

indiferença uma condição ideal para a sua experimentação, que pode agora realizar-

se com um mínimo de resistência» (idem: 41). 

Se nos for permitida a liberdade de reverter momentaneamente a seta do tempo, 

recuperemos aqui a obra de Hannah Arendt, uma autora que revela no seu trabalho 

uma preocupação com regimes totalitários de um modo ainda mais direto do que 

Adorno. Para Arendt, uma condição necessária para qualquer regime tirânico é o 

isolamento dos indivíduos.214 A isto acrescenta: 

[...] apenas quando a forma mais elementar de criatividade humana, que é a 

capacidade de acrescentar algo próprio ao mundo comum, é destruída, é que o 

isolamento se torna completamente insuportável. Isto pode acontecer num mundo 

cujos valores primários são ditados pelo trabalho, ou seja, onde todas as atividades 

humanas foram transformadas em labor. (Arendt, 1994: 475) 

Arendt distingue ainda o isolamento (a separação de um indivíduo dos restantes na 

esfera política) da solidão (a mesma separação na esfera social).215A solidão, diz-nos 

Arendt, prepara os indivíduos para a dominação totalitária, e isto é particularmente 
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preocupante no século XX: «[...] a solidão, outrora uma experiência-limite sofrida 

habitualmente em certas condições sociais marginais como a velhice, tornou-se uma 

experiência quotidiana das crescentes massas do nosso século» (idem: 478). Não nos 

esqueçamos que, para Adorno (e, de uma forma mais implícita, também para Attali), 

o capitalismo é uma forma de dominação moderna e que, se por um lado, os seus 

efeitos são mais subtis, são também mais difíceis de combater. Regressando a um 

período pós-Bruits, Fredric Jameson escrevia em 1979 as seguintes palavras: 

[...] o efeito tendencial historicamente sem paralelo do capitalismo avançado sobre 

todos os grupos deste tipo [a aldeia camponesa, a cidade medieval ou a burguesia 

clássica, entre outros] foi dissolvê-los e fragmentá-los, ou atomizá-los em 

aglomerações de indivíduos privados, isolados e equivalentes, por intermédio da 

ação corrosiva do processo de transformação geral em mercadorias e do sistema de 

mercado. Assim, o "popular" como tal já não existe, exceto em condições muito 

específicas e marginalizadas. (Jameson, 1980: 24) 

Com isto, Jameson pretende afirmar que a cultura de massas não pode ser 

comparada às manifestações de arte popular do passado, o folclore ou folk, que eram 

expressões orgânicas dos grupos sociais mencionados. As "condições 

marginalizadas" de que Jameson fala são exemplificadas no mesmo ensaio. Jameson 

refere-se, por exemplo, aos blues afroamericanos e ao rock operário britânico: «esta 

produção só é possível até ao ponto em que estas formas de vida ou de solidariedade 

coletivas não tenham ainda sido completamente penetradas pelo mercado e pelo 

sistema de mercadorias» (idem: 34). Em jeito de conclusão, procuremos na história da 

música alguns exemplos de formas de expressão artística surgidas em contextos 

externos à indústria da cultura nos últimos cinquenta anos, tomando como ponto de 

partida o compositor mencionado por Attali: John Cage. 

4'33", de Cage, é apenas uma das suas várias composições onde a aleatoriedade 

ocupa um lugar preponderante. Ao tornar extremamente difícil separar ideia e obra e 

ao obscurecer o seu papel na criação, Cage rejeita o conceito europeu do génio 

criador e, consequentemente, toda a tradição musical europeia, problematizando a 
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própria noção de autor. Andy Hamilton considera que Cage foi o principal 

responsável pelo questionar do que era tomado como certo na música, algo que 

demorou bastante mais tempo do que nas outras artes.216 Entre os anos cinquenta, 

nos quais surgiu a composição de Cage, e os sessenta, pensadores como Roland 

Barthes e Michel Foucault começaram, também eles, a formular uma crítica da noção 

de autoria. Como diz Mattin: 

Para Foucault, a ideia do autor foi desenvolvida como um meio de controlar a 

imprensa através da censura e era um modo de descobrir quem fez o quê, de modo a 

aplicar punições. Como não é possível punir ideias ou textos, o (frequentemente 

nominal) autor tornou-se responsável pelas suas ideias e texto, e assim, neste 

processo, tornam-se sua propriedade. (Mattin, 2008: 178) 

Os direitos de autor, alvo de preocupação de Attali mais do que de Adorno, obrigam 

a discutir de uma forma que poderá parecer inusitada aquilo que foi ideia de alguém 

e aquilo que não foi; obrigam a recusar, até certo ponto, a historicidade do material 

musical, mas aceitam a noção de plágio. É importante pensar que a própria noção de 

autoria é afetada pelos processos históricos que levaram ao surgimento das formas 

artísticas que são "protegidas" por eles. A título de exemplo, seria ilegal copiar a 

melodia principal de qualquer música de José Afonso ou de Elvis Presley, mesmo 

que ela fosse usada num género musical diferente, mas não é ilegal tentar cantar de 

forma exatamente igual a qualquer um deles, embora as suas inconfundíveis vozes 

sejam, eventualmente, o aspeto musical mais memorável das suas respetivas obras. 

Isto só pode ser justificado pela criação, há vários séculos, de sistemas de notação 

musical que permitem a escrita melódica, rítmica e harmónica, mas sem meios de 

representar um determinado timbre. Embora, hoje em dia, devido à evolução 

tecnológica, seja possível representar e manipular timbres (é o que permite, aliás, a 

existência de sintetizadores que emulam o som de praticamente qualquer 

instrumento musical), os timbres presentes numa composição ainda não são 
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protegidos por direitos de autor. Isto confirma a opinião de Mattin quando este 

considera que «devido à sua estrutura rígida e burocrática, a lei é sempre deixada 

para trás pelas questões levantadas pelas novas tecnologias» (idem: 168). Em vez de 

apelar a uma retificação dessa situação (nomeadamente, proteger legalmente um 

timbre característico, como a rouquidão da voz de Louis Armstrong ou os artificiais 

sintetizadores característicos da música eurodance dos anos 90), podemos questionar 

antes a legitimidade de todos os outros direitos atualmente em vigor. É isso que é 

feito por uma multiplicidade de géneros musicais surgidos ao longo das últimas 

décadas, e a discussão séria acerca de qualquer um deles, tendo em conta o atraso da 

lei em relação à evolução tecnológica, poderá ter consequências no momento de 

formulação de novas leis. 

A par de Cage, Harry Partch foi um dos mais relevantes compositores americanos do 

século XX. Após estudar aprofundadamente a música pitagórica, Partch afirma que 

esta já existia muito antes na Babilónia, no Egito e na China; como tal, a noção de 

uma tradição europeia baseada nas descobertas "únicas" da Antiga Grécia é, para 

este compositor uma perspetiva eurocêntrica que tenta justificar a posteriori a sua 

própria história.217 Nada impedia os compositores do mundo ocidental de enveredar 

por caminhos totalmente novos, e o próprio Partch, ao concluir que a divisão de uma 

oitava em doze tons era arbitrária, desenvolveu um sistema microtonal de 43 tons 

por cada oitava. Como será de esperar, a sua música poderá soar desafinada a 

ouvidos habituados à tradição musical ocidental; no entanto, compositores como 

Terry Riley consideram que a música europeia dos últimos séculos precisava de ser 

rápida para esconder o facto de não ser afinada, e musicólogos como Kyle Gann, ao 

descreverem essa música como uma espécie de "cafeína auditiva",218 corroboram essa 

opinião. 
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Deste modo, podemos compreender que a própria divisão da música em ritmo, 

melodia, harmonia e timbre é algo arbitrária e que as barreiras entre cada um desses 

elementos pode ser diluída. É o que acontece em géneros como o noise japonês, de tal 

modo denso que se torna por vezes impossível apontar um ritmo, separar timbres de 

diferentes sintetizadores, ou distinguir elementos melódicos e harmónicos. O facto 

de o noise ser um tipo de música difícil de ser enquadrado legalmente é quase 

secundário: mais interessante é o modo como expande a experiência auditiva e 

redefine a sensibilidade musical. Como Paul Hegarty afirma, «conquanto as 

tecnologias orientadas para o ruído persistam, existe um afastamento gradual das 

ideias de que a competência musical é apenas a capacidade de tocar instrumentos [...] 

a mística do instrumento musical é reduzida» (2007: 27). À medida que a tecnologia 

dos computadores evoluiu, os meios de criação musical tornaram-se cada vez mais 

acessíveis. A importância deste facto não pode ser subestimada. Como salienta Paula 

Abreu: 

As tecnologias digitais possibilitaram aos músicos a instalação de estúdios 

domésticos dedicados às suas atividades de criação, de experimentação e de 

composição musical. E através deles os músicos reconquistaram o seu lugar como 

criadores, fugindo ao controlo exercido por produtores e engenheiros de som. 

(Abreu, 2009: 117) 

Também no que diz respeito a uma relação entre tecnologia e novos géneros 

musicais, os anos sessenta são um bom ponto de partida devido ao dub, género 

musical surgido no final dessa década, a partir do reggae. Bill Brewster e Frank 

Broughton acreditam que «foi na Jamaica que um disco deixou de ser uma coisa 

acabada. Pelo contrário, no estúdio, tornou-se uma matriz de possibilidades sónicas, 

a matéria-prima para intermináveis "dubs". Nasceu assim o conceito do remix» 

(Brewster & Broughton, 1999: 109). No dub, discos de reggae são manipulados de 

uma forma sem precedentes na música popular, aproveitando ao máximo as 

possibilidades abertas pela música gravada. Desde então, vários outros géneros 
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emularam este meio de (re)criação musical, quer na repetição de pequenos excertos 

de músicas de outrem, típicas em géneros como o disco e o hip-hop que incluem 

diversos exemplos de "colagens" musicais, quer nas remisturas de faixas completas 

em géneros eletrónicos como o techno e o house. Autores contemporâneos como 

Chris Cutler sentem que surgiu assim uma nova música popular: um processo 

coletivo de produção musical, fluido e sempre inacabado.219 Outros, como Ben Neill, 

acreditam que a cultura das raves redefiniu as noções de intérprete e de público: a 

autoria da música passa a ser irrelevante, e a função de um DJ numa festa ou 

discoteca é a de criar o ambiente adequado para essa forma de vivência social, sendo 

indiferente utilizar composições próprias ou de outros artistas.220 Por fim, refira-se 

que a tecnologia adquire um papel cada vez mais preponderante. Para Taruskin, hoje 

em dia é mais relevante saber trabalhar com software de edição musical do que saber 

ler pautas;221 Kim Cascone, por seu turno, realça que compositores modernos 

precisam de saber acerca de tipos de ficheiros, sample rates, resoluções de bits e 

demais elementos que permitem otimizar o seu trabalho para a publicação online.222 

Um exemplo curioso de uma subcultura com base na internet é a chamada cultura do 

mash-up, que partiu de um contexto amador de livre partilha de ficheiros musicais, 

antes de começar a criar novas faixas a partir da combinação de músicas facilmente 

reconhecíveis. A justificação frequente por parte dos autores de mash-ups é a 

apropriação e personalização de material imposto aos ouvintes pela indústria 

discográfica.223 Desta forma, o hit musical deixa de ser algo desconfortavelmente 

inescapável e passa a ser um objeto de experimentação criativa. Em comunidades 

online, os seus autores, frequentemente utilizando pseudónimos, publicam os mash-

ups de forma a receber críticas construtivas e, eventualmente, um certo prestígio, 

permitindo frequentemente que outros se apropriem das faixas ou procurem imitar 
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os mesmos processos.224 O Grey Album, do artista Danger Mouse, tornou-se um dos 

mais famosos marcos dessa cultura, ao combinar o Black Album do rapper Jay Z com 

o White Album dos Beatles. A visibilidade mediática do álbum conduziu a acusações 

de violação de direitos de autor e a exigências de retirada do álbum de todas as 

páginas da internet nas quais fosse possível a audição ou download. Isto 

desencadeou um protesto, a 24 de Fevereiro de 2004, conhecido como a "Grey 

Tuesday". O grupo que a organizou afirmou ser a primeira manifestação contra as 

limitações criativas erguidas pela lei.225 

Simon Reynolds, autor de Retromania, associa a música pop das décadas passadas a 

géneros específicos: o folk rock, o rock psicadélico e a música soul aos anos 60; o 

punk, o heavy metal, o funk, o reggae e a música disco aos anos 70; o hip-hop, o 

synth pop, o goth rock e o house aos anos 80; o grunge, o rock alternativo e os 

géneros eletrónicos originados nas raves aos anos 90; na década de 2000, por outro 

lado, não haveria um movimento específico e o próprio tempo parecia abrandar, 

deixando de ser uma seta em linha reta com géneros em progressiva sucessão.226 

Reynolds conclui a obra ecoando as palavras de Eric Harvey, crítico da Pitchfork, que 

comenta que os anos 2000 poderão ser a primeira década da música pop lembrada 

pela sua evolução tecnológica e não musical.227 De facto, pensar na música dos 

últimos quinze anos é pensar, fundamentalmente, nas polémicas em torno da 

pirataria e da justa compensação dos artistas, é pensar no encerramento de sistemas 

de livre partilha como o Napster e na emergência de serviços de streaming como o 

Spotify. Voltando a Attali, podemos ponderar se a própria indústria discográfica não 

criou um clima que fomentasse a pirataria: ao preocupar-se com a criação de procura 

em vez da valorização da oferta, o dinheiro pago por um disco nunca foi visto pelo 

público como uma forma de recompensar os artistas, mas antes como uma 
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inevitabilidade para chegar à música. Pagar por um disco parecia, aliás, fazer sentido 

na medida em que criava a ilusão de uma troca de dinheiro por um bem material; a 

desmaterialização da música no início da era digital e, mais tarde, o surgimento dos 

serviços de streaming, gratuitos e financiados por anúncios ou pagos através de 

mensalidades, viriam a pôr em relevo que aquilo que o ouvinte paga é o direito à 

audição. As questões éticas e legais relacionadas com o pagamento do consumo de 

música, embora já ponderadas por Attali, só adquiriram um lugar de destaque na 

sociedade quando a indústria pôde apontar uma necessidade de mudança devido 

aos prejuízos que sofrera em anos recentes. Não podemos deixar de pensar se a 

discussão não poderia ter seguido um rumo totalmente diferente caso estas questões 

fossem levantadas, com o mesmo mediatismo, pelos consumidores e não pelos 

produtores. 

3.4 (In)conclusão 

Existe uma aparente contradição entre a fragmentação da sociedade pós-moderna e a 

da música pop contemporânea: se, seguindo o pensamento de Arendt e, 

posteriormente, de Jameson e de Lipovetsky, a separação dos indivíduos serve os 

interesses de poderes totalitários, a multitude de géneros surgidos nos últimos 

cinquenta anos deve-se em grande parte ao desejo de cisão com a indústria. No final 

dos anos sessenta, o rock 'n' roll passa a rock: um género autoconsciente e crítico da 

música pop focada apenas em interesses comerciais.228 Houve um movimento de 

afastamento do formato do single e de preocupação com a criação de álbuns de longa 

duração que manifestassem uma expressão artística genuína, como no caso do álbum 

concetual, em que todas as músicas estariam ligadas sob um motivo ou tema que 

atravessava todo o álbum. A indústria adaptou-se rapidamente e o álbum passou a 

ser o principal formato vendido, permitindo aos artistas lucrar mais do que nunca. 
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Isso conduziu a uma crescente insatisfação do público em relação ao rock, 

nomeadamente pelas dimensões sem precedentes que atingiu o sistema de estrelato: 

as manifestações de opulência no estilo de vida dos músicos mais conhecidos levava 

a crer que estes aceitavam de bom grado a sua posição no sistema capitalista. Pouco 

depois, surgiria o punk, que pretendia demarcar-se desse sistema. Reynolds 

considera-o um género paradoxal porque a sua inovação parte de um impulso 

reacionário: é uma rejeição do "amadurecimento" do rock durante os anos 60.229 O 

apelo à simplicidade musical e ao espírito do it yourself caracterizou um género onde 

o virtuosismo era repudiado e a música curta e fácil de tocar valorizada, levando a 

um clima onde público se tornava facilmente intérprete e os intérpretes compunham 

grande parte do público uns dos outros. Formou, assim, uma das subculturas mais 

estudadas da música popular contemporânea. 

A subcultura punk é apenas uma das muitas surgidas desde os anos sessenta, mas a 

terminologia utilizada começou a ser posta em causa, desde logo porque é difícil 

definir uma cultura-mãe a partir da qual surjam subculturas. Para Reynolds, já não 

existem grandes bandas de rock e novos "hinos do rock" são impossíveis atualmente: 

Por uma multitude de razões, as condições que fizeram de Gimme Shelter [dos Rolling 

Stones] não apenas possível, mas de significância oracular, desapareceram; não só a 

grande narrativa do rock definhou num delta de microculturas, mas a própria 

possibilidade de escrita de uma narrativa redentora parece estar a diluir-se. 

(Reynolds, 1995: 361) 

Brian Longhurst considera que «subculturas são formas de lidar com as dificuldades 

que as transformações estruturais na sociedade criaram na cultura-mãe à qual 

pertencem» (2007: 213). No entanto, certos autores consideram que a vida moderna é 

tão fragmentada que é impossível encontrar subculturas bem definidas, sendo por 

isso um termo a evitar.230 Alguns deles, influenciados por Michel Maffesoli, propõem 

                                                 

229 Cf. Reynolds, 2011: 240. 
230 Cf. Longhurst, 2007: 246-247. 
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o conceito de "neo-tribo": grupos mais fluidos e moldados pela sociedade de 

consumo, podendo alterar os seus hábitos de consumo e, consequentemente, 

provocar mudanças no seu estilo de vida, mas mantendo-se um grupo relativamente 

coeso e identificável.231 Recentemente, o conceito de "cena" tem sido adotado para 

referir espaços de produção e de consumo musical nos quais espectadores se tornam 

fãs e, por vezes, músicos.232 Falar-se-ia, cada vez mais, da "cena" punk ou da "cena" 

indie, e não de subculturas.233 

Essa evolução de ouvinte casual para fã e, depois, para músico é, no entanto, bastante 

rara. Lucy Green afirma que «hoje em dia, apesar de os desenvolvimentos 

tecnológicos terem aumentado a disponibilidade da música para o ouvinte, apenas 

uma percentagem relativamente pequena da população adulta está ativamente 

envolvida na criação de música» (2003: 263). O mercado da música "popular" (mesmo 

no caso de um género tão específico e, por vezes, anticomercial quanto o punk) é, 

aliás, visto como sendo fundamentalmente jovem, i.e., direcionado para um público 

com menos de 25 anos.234 O desejo de continuar a pertencer a uma "cena" após essa 

idade é frequentemente visto como invulgar ou imaturo. Esta perspetiva pode vir a 

sofrer mudanças, pois aparenta ser uma mera repetição da visão predominante sobre 

os fãs do rock 'n' roll nos anos cinquenta: a entrada na universidade significava 

frequentemente o abandono do rock 'n' roll e o início da escuta de géneros "adultos": 

música literata, jazz e música folk. Certas universidades promoviam mesmo esta 

mudança ao oferecer cursos de apreciação musical focados na música literata.235 No 

final dos anos sessenta, porém, estudos sociológicos demonstram que os estudantes 

tinham deixado de  alterar de forma dramática aquilo que ouviam. A música popular 

                                                 

231 Cf. Longhurst, 2007: 247. 
232 Cf. Longhurst, 2007: 251-252.  
233 Mais recente ainda é o conceito da cena virtual, que permite a formação deste tipo de grupo através 

de fanzines e da internet, deixando a localização geográfica de ser um fator determinante, por contraste 

com a cena tradicional que se observa mais facilmente em concertos em espaços ou, por vezes, cidades 

específicas ("a cena de Austin" ou "a cena de Barcelos"). 
234 Cf. Bennett, 2006: 220-221. 
235 Cf. Taruskin, 2010c: 314. 
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passou a ser vista como uma cultura alternativa passível de ser apreciada por todos, 

e não apenas pelos menos educados.236 

É possível que alterações na definição daquilo que constitui um ouvinte adequado 

conduza a um maior questionar daquilo que constitui um intérprete, aproximando a 

sociedade atual da rede Composicional attaliana. Em Infinite Music, Adam Harper 

elabora um ponto bem pertinente: embora inúmeras pessoas não tenham problemas 

em jogar – mal – futebol nos seus tempos livres, sabendo estar muito abaixo do nível 

dos profissionais nos jogos transmitidos na televisão, pouca gente sem uma prévia 

educação formal adere à prática amadora de música por sentir não poder dedicar 

tempo suficiente ao refinamento das capacidades necessárias para igualar os grandes 

artistas.237 Do outro lado do espectro, o professor Paul Woodford escreve:  

 

Na minha própria experiência, poucos estudantes de educação musical a entrar no 

seu último ano de licenciatura conseguem distinguir o marxismo do capitalismo, o 

capitalismo da democracia, a esquerda política da direita, ou o moderno do pós-

moderno. São, em termos culturais, sábios idiotas [idiot savants]» (Woodford, apud 

Ross, 2011: 236).  

 

Académicos que fossem intérpretes, como Adorno, seriam então uma raridade 

(Adorno, aliás, abandonou a composição musical em prol da sua atividade 

académica), e intérpretes socialmente informados uma raridade ainda maior. A 

convergência entre as duas esferas não é impossível, e quisemos com este capítulo 

final apresentar alguns pontos que podem ser do interesse de ambos, contribuindo 

assim para uma atualização das teorias de Adorno e de Attali. Não faria sentido 

procurar os pontos em que cada um deles estaria ainda "certo" ou "errado", ou qual 

dos dois autores tem mais relevância para o mundo atual: sentimos que ambos 

                                                 

236 Cf. Taruskin, 2010c: 326. 
237 Cf. Harper, 2011: 194. 
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fornecem contributos que se complementam mutuamente e que podem ser 

relacionadas com as de inúmeros outros autores. O fatalismo de Adorno não deve ser 

abandonado, pois o domínio que o capitalismo exercia sobre a sua sociedade 

continua presente nos dias de hoje; ao mesmo tempo, o otimismo de Attali não 

precisa de sair derrotado, se atendermos ao facto de que a acumulação de pequenos 

atos, sejam eles a ação direta ou a disseminação de informação, possuem o potencial 

revolucionário necessário para provocar profundas mudanças na indústria da 

cultura, na arte e na sociedade. 

David Graeber define a ação revolucionária como «qualquer ação coletiva que rejeite, 

e consequentemente confronte, alguma forma de poder ou dominação e que, ao fazê-

lo, reconstitua relações sociais» (2004: 45). Alie-se a isto a convicção do sociólogo 

político Rafael Safarov quando este afirma que «é uma lei sociológica que quanta 

mais informação for dada às pessoas, mais a política governamental se torna 

dependente da opinião pública» (Safarov, apud Brown, 2010: 599), e fica claro porque 

é que o potencial revolucionário parece residir nas classes médias. Os meios 

artísticos, contudo, não precisam de modo algum de aderir a separações artificiais 

entre indivíduos, e a informação pode fluir livremente, independente de estatutos 

económicos; ao mesmo tempo, a discussão académica pode ser fortemente 

modificada por uma aproximação à prática musical, uma prática, como referimos, 

facilitada pelas reapreciações das estéticas tradicionais e pela evolução tecnológica. 

De uma forma ou de outra, impera fomentar as discussões acerca da prática musical, 

antes de serem novos parâmetros legais a definir como fazê-lo. Se a música continuar 

a existir ao longo do século XXI, esta só fará sentido enquanto expressão de 

interesses e vontades individuais, um hedonismo consciente que tanto identifique a 

posição do indivíduo na sociedade como a sociedade a que desejamos pertencer. 
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CONCLUSÃO  

Procurámos, ao longo destas páginas, demonstrar o contributo do pensamento de 

Adorno e de Jacques Attali para os debates atuais sobre o papel da música na 

sociedade. Ao tornarmos explícita a importância, para Adorno, do conceito de 

mediação, bem como a separação que este efetua entre música afirmativa e negativa, 

toda a sua crítica à indústria da cultura se torna mais clara. A música que pertença a 

uma indústria tão bem integrada no capitalismo avançado não poderia, de acordo 

com este autor, negar o curso de um mundo que ele via como profundamente 

desigual e opressivo. A sua interpretação da música enquanto conhecimento e não 

como entretenimento é outro aspeto fundamental do seu pensamento, um aspeto 

que, ao ser demasiadas vezes esquecido, conduz a inúmeras leituras erradas da obra 

adorniana. Pretendemos, então, levar a cabo a dupla tarefa de desenvolver uma 

contextualização aprofundada da sua crítica à indústria da cultura e de nos 

demarcarmos desta, de um modo informado e que nos permitiu clarificar o seu 

contributo para a atualidade. 

Attali, por seu lado, permitiu-nos uma reapreciação da ontologia da música. Ao 

identificar quatro redes distintas de produção musical, o seu inovador trabalho 

demonstra que o estudo da música se encontra dependente do conhecimento da 

história. Começámos por explicar o sentido do lacónico título do seu livro Bruits – 

que apenas em inglês recebeu o subtítulo The Political Economy of Music – e 

concluímos o respetivo capítulo tornando claro o modo como o autor interpreta a 

crise como um momento regenerativo, quer na música, quer no plano mais geral da 

economia capitalista. Pelo meio, sentimos ser necessário identificar a influência do 

conceito de mimese de apropriação na sua leitura da música enquanto criadora de 

ordem, levando à ideia de que a reprodutibilidade dos meios de gravação criam um 

contexto totalmente diferente do que existia quando a música era um mero 
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espetáculo, e que já esse contexto fora responsável por um afastamento da música da 

vida quotidiana. 

A última rede vislumbrada por Attali, a da Composição, não se afirmou nos quarenta 

anos decorridos desde a publicação original do seu livro. Os anos setenta, aliás, 

marcam o início do declínio do extraordinário ativismo da década anterior. No 

entanto, o rápido avanço tecnológico nestes quarenta anos sugere diversas novas 

abordagens que não devem ser ignoradas. Eric Hobsbawm afirma que «a tecnologia 

revolucionou as artes de forma óbvia ao torná-las omnipresentes» (1995: 501). No 

início do século XX, a rádio levou a música a milhões de casas; o transístor, aliado à 

bateria elétrica, permitiu o surgimento do rádio portátil, sendo desde então possível 

ouvir música em praticamente qualquer local; os diversos formatos de gravação, 

desde os cilindros ao MP3, possibilitaram o acumular da música e conferiram aos 

consumidores o poder de escolha não só do que ouvir, mas também de quando 

ouvir; mas as relações entre indústria e consumidores mantinha-se, 

fundamentalmente, unidirecional. Um verdadeiro diálogo só começou a ser 

concebido com a internet de banda larga e com a chamada Web 2.0, acelerando, na 

última década ou década e meia, o ritmo das mudanças. 

As editoras discográficas tentam adaptar-se a cada mudança com que se deparam, 

mas uma indústria da cultura estática e uniforme é certamente uma ideia a 

abandonar: «apesar de as companhias participarem continuamente em pesquisas de 

mercado e tentarem persuadir e manipular o comportamento do público, consideram 

difícil prever quais os novos artistas que terão sucesso e qual será a dimensão desse 

sucesso» (Negus, 2004: 32). Como tal, as apostas mais arriscadas tornaram-se menos 

comuns, as editoras começaram a despedir pessoal, e o número de bandas que 

representavam diminuiu.238 O mercado é extremamente volátil e as grandes editoras 

tentaram responder-lhe com sucessivas fusões que procuraram colmatar os seus 

pontos mais frágeis. A EMI que, nos anos setenta, quando Attali escrevia Bruits, era a 

                                                 

238 Cf. Vaccaro & Cohn, 2004: 49. 
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maior editora do mundo,239 atualmente não existe, tendo diferentes departamentos 

do seu negócio sido integrados na Sony e na Universal em 2012. Nesse espaço de 

tempo, a indústria discográfica assistiu a um crescimento de vendas quando o 

surgimento do CD justificou a compra de discos já previamente adquiridos pelos 

consumidores em vinil, sob o pretexto da maior durabilidade e facilidade de 

transporte e de armazenamento; a um auge da venda de cassetes que, para além de 

permitirem a audição nos carros, também passaram a ser usadas em dispositivos 

portáteis como o Walkman; a um decréscimo de vendas quando novo produtos de 

fabrico em massa surgiram na indústria do entretenimento, tal como os videojogos; e 

a um novo decréscimo quando os meios digitais e a internet facilitaram a pirataria.240 

O enraizamento, nas nossas mentes, das leis económicas clássicas acerca da oferta e 

da procura pode ter contribuído para uma desvalorização da música, em anos 

recentes, que conduziu a uma resistência ainda maior em pagar por música:  

A maior parte das pessoas não vê nada de incomum ou de errado na ideia de a 

música ser feita para ser comprada. E o sucesso ou fracasso desta música no mercado 

torna-se frequentemente o indicador do seu valor. Noutras palavras, muitos 

consumidores acreditam que, se vale a pena pagar pela música, então deve ser boa. 

Sob a mesma lógica, se a música é distribuída gratuitamente então deve ser, por 

definição, desprovida de valor. (Prévost, 2008: 40)241 

Isto justifica a ênfase no plano económico ao longo de toda a dissertação. A partir do 

momento em que os principais agentes do universo musical passaram a ser as 

companhias discográficas com enorme poderio económico, o futuro da música ficou 

dependente dos seus interesses que, em modelos capitalistas, costumam ser a 

maximização dos lucros. Como aponta Avelãs Nunes, «nos principais mercados do 

                                                 

239 Cf. Castilla & Cueto, 2002: 360. 
240 Cf. Kellogg, 2014. 
241 Prévost faz uma distinção, contudo, entre música distribuída gratuitamente e música paga mas 

obtida, de forma ilegal, gratuitamente. Para este autor, a pirataria deixa o consumidor com a sensação 

de que conseguiu contornar um pagamento, mas não põe necessariamente em dúvida a legitimidade 

de pagar pela música (cf. Prévost, 2008: 40). 



 

106 

"sistema industrial", os grandes operadores que os dominam são price-makers e não 

price-takers. A mão invisível do mercado foi substituída pela mão (muito) visível das 

grandes empresas "monopolistas"» (2008: 61, ênfase do autor). Isso está 

profundamente relacionado com as relações de poder pois, como aponta Boaventura 

Sousa Santos, «o poder é qualquer relação social regulada por uma troca desigual» 

(Santos, apud Vargas, 2010: 32). A ideia de que a música tem um valor económico, 

determinado por aqueles que a criam, afirma-se de tal modo que nem sequer é 

interrogada: é aquilo que Pierre Bourdieu designava por "doxa". Não há uma 

resposta fácil para este problema: se, por um lado, a não-intervenção do Estado na 

economia é apenas mais uma forma de garantir as condições indispensáveis ao modo 

de produção capitalista,242 a intervenção estatal pode ter consequências mais nocivas. 

Nas palavras de António Pinho Vargas: 

Um decreto-lei produzido pelo Estado, destinado a regular determinado 

funcionamento de uma área cultural ou determinado aspeto do ensino, vem a ter 

consequências na produção de uma supremacia ou mesmo hegemonia de uma ou 

outra corrente dessa área e, por sua vez, essa hegemonia pode traduzir-se e 

reproduzir-se tanto numa prática de uma instituição independente do Estado, como 

num tipo de sedimentação "ideológica" no seio dos agentes. (Vargas, 2010: 33). 

Várias companhias surgidas nos últimos anos afetaram as suas áreas de negócio de 

um modo profundo e acelerado, sendo possível que conduzam a reformulações da 

lei antes que um debate sério sobre essas áreas seja desenvolvido. O Uber e o Lyft, 

envolvidos em bastante polémica, surgiram em 2009 e em 2012, respetivamente, e 

provaram-se alternativas sólidas aos serviços de táxis; o Airbnb, surgido em 2008, 

passou a oferecer um enorme serviço no ramo da hotelaria sem possuir qualquer 

cadeia de hotéis, sendo pouco claras as obrigações que deve ou não cumprir; o 

Indiegogo e o Kickstarter, surgidos respetivamente em 2008 e 2009, permitem a fãs 

de música (e não só) financiar um projeto antes de este ser iniciado, facilitando, por 

                                                 

242 Cf. Nunes, 2008: 70. 
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exemplo, a gravação de um disco por parte de uma banda que fica assim com 

garantias de um retorno do seu investimento em tempo de estúdio e engenheiros de 

som; o Bandcamp, surgido em 2007, é frequentemente utilizado na venda digital de 

música através de um sistema pay what you want, no qual o comprador pode fazer o 

download gratuitamente ou doar um valor à sua escolha; e o Patreon, surgido em 

2013, funciona como uma espécie de sistema de mecenato moderno, no qual os  

utilizadores podem fazer doações mensais a um artista que, habitualmente, partilha 

através desse meio conteúdos exclusivos. O modo de funcionamento de qualquer um 

destes serviços pode ser afetado de modo diferente em países que decidam aplicar 

novas leis para os regular, e essas medidas poderão servir de exemplo tanto para os 

outros países como para serviços futuros. Torna-se importante, então, pensar as 

implicações de sistemas inovadores em economias reacionárias: se o choque for 

demasiado abrupto, as suas boas intenções podem sair frustradas, contribuindo até 

para um fortalecimento do status quo. 

 

Para Attali, como deixámos claro, a música ajuda-nos a compreender o mundo.243 Ao 

afirmar que «agir sobre o mundo social faz-se agindo sobre o conhecimento que se 

tem desse mundo» (2010: 45), Pinho Vargas ajuda-nos a colocar em destaque o papel 

que a música pode assumir na sociedade e, em particular, na era Composicional 

esperada por Attali. A cultura musical na era pós-literata passará mais pela 

capacidade de compreender os contextos de produção musical do que pela 

capacidade de ler pautas ou mesmo de interpretar as obras canónicas do passado. De 

um modo um tanto agressivo, Ben Watson afirma que «as pessoas que falam dos 

problemas da música moderna sem falarem do capitalismo e do fetichismo da 

mercadoria são, elas mesmas, um dos problemas da música moderna» (2009: 109). 

Há, porém, pertinência na sua afirmação. Num período no qual podemos aceder de 

antemão a virtualmente qualquer música que possamos querer comprar, no qual 

                                                 

243 Cf. Attali, 2009: 4. 
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podemos ler facilmente as intenções dos compositores em inúmeras entrevistas de 

fácil acesso através da internet e no qual os próprios músicos interagem com os fãs 

através das redes sociais de um modo sem precedentes, o papel do crítico musical 

torna-se questionável. Talvez a crítica de música deva ser, cada vez mais, uma 

análise abrangente de géneros musicais e não uma microanálise a faixas ou álbuns 

específicos. Esse tipo de análise seria beneficiado por uma aproximação a uma 

musicologia despretensiosa, de igual modo preocupada com as vertentes social e 

estética da música. Podemos afirmar que, ao longo da nossa dissertação, o objetivo 

principal que nos guiou foi um apelo a essa convergência. 
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