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RESUMO 

 

 

Este trabalho discute a atual e constante reestruturação dos mercados musicais analisando, 

especialmente, o impacto causado pela revolução das Tecnologias da Informação e 

Comunicação e o advento da Cibercultura, entendida como um novo modo de 

reprodutibilidade dos bens culturais. Buscou-se suporte teórico na concepção benjaminiana 

de reprodutibilidade técnica dos bens simbólicos, e nos conceitos de ‘sociedade em rede’ e 

‘ciberespaço’, desenvolvidos, respectivamente, por Castells e Lévy. Argumenta-se que a 

desmaterialização da música, unida ao processo de difusão em rede (via Internet), 

suscitaram novos hábitos de produção, circulação e consumo na indústria fonográfica. O 

objeto desta pesquisa recaiu sobre o estudo de caso realizado com Andread Jó, reggaeiro 

autônomo da cidade de Fortaleza/CE. Conclui-se que, por um lado deve-se analisar o 

mercado musical de forma ‘dual’ (indies e majors), por outro, percebe-se que ‘dentro’ do 

mainstream busca-se adotar as estratégias que ‘de fora’ surtiram efeito de diferencial 

estratégico, entre elas, a comercialização da música via streaming e a utilização de outros 

serviços de música online. Sociologicamente as estruturas do mercado se dinamizam e, 

relacionalmente, atores sociais distintos se conectam numa rede dinâmica, plural e aberta 

de possibilidades de negócios no campo da chamada “música independente”. O resultado 

pode ser expresso em maior possibilidade de acesso ao mercado de bens culturais, tanto 

por parte dos músicos, quanto pelos ouvintes. 

 

Palavras-chave: Nova Produção Independente – NPI; Ciberespaço; Redes; Reggae; 

Andread Jó. 



 

 

ABSTRACT 

 

Abstract: This paper discusses the current - and constant - restructuring of phonographic 

markets, analyzing especially the impact on the information and communication 

technologies (ICTs) revolution and the advent of cyber culture, understood as new mode of 

reproducibility cultural property. Theoretical support was sought on the technical 

reproducibility Benjamin's conception of symbolic goods, and the concepts of 'network 

society' and 'cyberspace', developed respectively by Castells and Lévy. It is argued that the 

dematerialization of music, joined to the network diffusion process (through the Internet), 

raised new habits of production, circulation and consumption in the music business. The 

object of this research is on the case study conducted with Andread Jó, autonomous reggae 

producer from Fortaleza-CE. It is concluded that, on the one hand it is necessary analyze 

the music business taking its 'dual' form (indies and majors), on the other, it is perceived 

that 'within' mainstream seek to adopt strategies that 'outside' have produced strategic 

differential effect, including the marketing of music via streaming and the use of other 

online music services. Sociologically market structures advance themselves and 

relationally, different social actors connect themselves in a dynamic, plural and open 

business opportunities network in the field called "independent music". The result can be 

express in more possibilities of access to cultural goods market, both by musicians, as by 

listeners. 

 

Keywords: New Independent Production - NPI; Cyberspace; Networks; Reggae; Andread 

Jó. 



 

 

SUMÁRIO 

 

 
INTRODUÇÃO ............................................................................................................................. 11 

Questão de partida ........................................................................................................................... 11 

Metodologia do estudo empírico ..................................................................................................... 13 

Estruturação do texto ....................................................................................................................... 18 

Entrelinhas do problema .................................................................................................................. 21 

1 A MÚSICA NA ERA DA REPRODUTIBILIDADE TÉCNICA, DO 

CIBERESPAÇO E DA DIFUSÃO EM REDE ........................................................................... 25 

1.1 A CONCEPÇÃO DE REPRODUTIBILIDADE NA OBRA DE WALTER 

BENJAMIN ..................................................................................................................................... 26 

1.1.1 A reprodutibilidade técnica da obra de arte ......................................................................... 27 

1.1.2 O caráter coletivo da arte e o mundo pós-aurático .............................................................. 30 

1.2 CIBERERESPAÇO E CIBERCULTURA EM PIERRE LÉVY ......................................... 34 

1.2.1 A concepção de técnica em Pierre Lévy .............................................................................. 35 

1.2.2 Ciberespaço e multimídia .................................................................................................... 40 

1.2.3 Cibercultura: conceito, definições e características ............................................................. 43 

1.2.4 A inteligência coletiva e a emergência de uma ‘nova política’ ........................................... 50 

1.3 AS CONCEPÇÕES DE ‘SOCIEDADE EM REDE’ E ‘GALÁXIA DA INTERNET 

A PARTIR DA TEORIA DE MANUEL CASTELLS ................................................................... 52 

1.3.1 A sociedade em rede: quando e onde................................................................................... 53 

1.3.2 A Internet ............................................................................................................................. 63 

2 UMA PEQUENA HISTÓRIA SOCIAL DO REGGAE: DA 

JAMAICA AO BRASIL ............................................................................................................... 70 

2.1 As raízes do reggae .............................................................................................................. 70 

2.2 Os sound-systems... o surgimento da indústria fonográfica jamaicana ............................... 78 

2.3 Bob Marley and The Wailers ............................................................................................... 81 

2.4 Reggae e ‘rastafarismo’ ....................................................................................................... 88 

2.5 Caminhos do reggae no Brasil ............................................................................................. 95 

3 ANDREAD JÓ E A ‘NPI’ EM FORTALEZA/CE: REFLEXÕES SOBRE O 

IMPACTO DAS NOVAS TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E 

COMUNICAÇÃO NO MERCADO MUSICAL ...................................................................... 105 

3.1 A indústria fonográfica hoje .............................................................................................. 106 

3.2 Andread Jó e a indústria fonográfica independente em tempos de ciberespaço ................ 110 

3.3 Andread Jó: outsider e underground (?!) .......................................................................... 119 

CONSIDERAÇÕES FINAIS ...................................................................................................... 142 

REFERÊNCIAS........................................................................................................................... 147



11 

 

INTRODUÇÃO 

 

 

Questão de partida 

 

De acordo com Ortiz (2008), a temática da indústria fonográfica foi pouco 

explorada por áreas como a sociologia, a antropologia e a história. Segundo ele, até o 

momento – no Brasil – foi manifestado pouco interesse por parte dessas ciências pela 

questão da música, tendo-se encarregado por pensar essa temática os musicólogos e alguns 

setores das faculdades de comunicação. O autor ressalta “[...] que há no meio acadêmico 

um relativo silêncio em relação às indústrias culturais” (ORTIZ, 2008, p. 11). Talvez tal 

fato se deva à ‘Guerra Fria’1 revivida a cada dia no âmbito das ciências humanas. Ora, tem 

sido comum da parte de alguns acadêmicos (entusiastas das novas mídias digitais) a atitude 

de repreensão ante ao simples uso do termo ‘indústria cultural’. 

É mister observar que, embora se argumente que as atuais configurações dos 

sistemas de informação alteraram a dinâmica dos modos de comunicação e difusão dos 

bens simbólicos (isto é um fato!), de nenhum modo essas novas configurações 

conseguiram anular a atualidade da concepção de indústria cultural2 (mesmo considerando 

que o termo foi cunhado para pensar o modelo de difusão massiva da informação). O 

núcleo do conceito não foi realmente suprimido, posto que as críticas não conseguem negar 

que persiste na cultura atual a lógica da produção mercantil (racionalizada, padronizada e 

massificada). Se outrora o conceito-chave de Adorno e Horkheimer serviu 

fundamentalmente para se pensar a tradicional indústria fonográfica (uma das faces da 

‘grande’ indústria cultural); resguardadas as especificidades, ele agora oferece subsídios 

para se pensar a produção musical independente, questão tratada neste estudo. 

                                                             
1 Expressão utilizada aqui em alusão à relação (“disputa”) entre teóricos de orientação marxista e 

antimarxistas. Tendo em vista que Karl Marx foi um ‘divisor de águas’ não somente nas áreas da economia e 

sociologia, sua análise da sociedade capitalista deixou um legado que ecoa ainda hoje nos vários campos das 

ciências sociais. Com os fenômenos da Cultura e da Comunicação não é diferente. 
2 Theodor W. Adorno foi um dos responsáveis pela origem do termo kulturindustrie. Juntamente com Max 

Horkheimer, ele elaborou uma teoria que, além de tecer fortes críticas ao positivismo, denunciava a lógica da 

racionalização e padronização na cultura atual. Em consonância com as ideias de Herbert Marcuse e 

Horkheimer, Adorno afirmou que o objetivo que a indústria cultural carrega em si é a administração total da 

cultura e do mundo. Para Dias (2008, p. 23), as ideias de Adorno são frequentemente (e indevidamente) “[...] 

julgadas elitistas, pessimistas e/ou produto de um tempo histórico específico e ultrapassado”. Muitos 

acadêmicos ignoram a dialética do autor, por isso acabam enxergando sua teoria sob o prisma do 

determinismo.  



12 

 

A priori, é importante observar que “[...] a crítica à mercantilização da cultura não 

deve ser feita do ponto de vista da inferioridade cultural” (COSTA, 2013a, p. 139). Este 

princípio foi norteador à presente análise, evitando-se, de todos os modos possíveis, a 

emissão de juízos de valor. Muitos acreditam que o termo ‘consumo’, em si, já é embebido 

de certa carga moralizante. Entretanto, como bem lembra Zygmunt Bauman (2013, p. 18), 

vive-se hoje uma sociedade de consumidores, “[...] em que a cultura, em comum com o 

resto do mundo [...], se manifesta como arsenal de artigos destinados ao consumo”. Desta 

feita, se é uma sociedade de consumidores, o consumo consiste em uma das muitas formas 

de agir dos indivíduos, e deve ser analisado como tal.  

Embora insista-se na atualidade para o conceito de indústria cultural, a presente 

dissertação visou especificamente entender algumas das formas alternativas de difusão dos 

bens simbólicos (especificamente a música) possibilitadas pelo advento da chamada 

‘cultura virtual’. Entretanto, essas ‘formas alternativas’ – como ficará evidente – também 

são (em si) indústria cultural. Pois, mesmo podendo ser entendidas como ‘reações contra-

hegemônicas’, quiçá ‘resistência’ ao sonho de dominação/administração total da 

tradicional indústria cultural, fora do maistream é incorporada parte da lógica operacional 

do próprio maistream. Por isso a terminologia ‘mercados independentes’... conservando-se 

a ideia de ‘mercado’. Portanto, se há uma produção musical independente, certamente 

existe também um ‘mercado’ que absorve (‘consome’) os bens culturais produzidos fora 

(e/ou nas bordas) da grande indústria fonográfica; e, muito provavelmente, desenvolveram-

se nesse mercado estratégias específicas de comercialização, assim como hábitos de 

consumo. 

Considerando-se as repentinas mudanças que vêm sendo testemunhadas na cultura 

musical (em termos de produção-distribuição-consumo), suscitadas pela facilidade 

proporcionada pela reprodução digital e pela cultua virtual, a questão central neste trabalho 

foi: quais estratégias e novos hábitos de produção, distribuição e consumo de música 

decorrentes da Nova Produção Independente, tomando como exemplo Andread Jó, 

reggaeiro da cidade de Fortaleza/CE, surgem como fatores de estabilidade do mercado 

musical em tempos de ciberespaço e negócios eletrônicos? 

Nesse sentido, distanciando-se dos entusiasmos pró ou contra o conceito de 

indústria cultural (tal como problematizado por Theodor W. Adorno e Max Horkheimer), 

este estudo objetivou compreender algumas estruturas sociais de um mercado musical 

independente da cidade de Fortaleza/CE, a partir do artista autônomo/independente 
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‘Andread Jó’. Para tanto, buscou-se descrever algumas características do mercado 

independente do reggae na capital cearense, cidade em que predomina (massivamente nos 

espaços de sociabilidade populares) o forró eletrônico, bem como entender as estratégias 

de divulgação-distribuição-comercialização utilizadas pelo músico, observando, nas 

vicissitudes desta problemática, como se manifestam certas formas de consumo musical e 

reprodução simbólica. 

Uma ‘ressalva’ a ser destacada neste momento diz respeito à terminologia utilizada 

aqui. Esta pesquisa analisou o mercado musical de forma ‘dual’: por um lado, considera-se 

como indústria fonográfica tradicional toda gama de empresas que por décadas 

desfrutaram de certa hegemonia na produção e prescrição dos sucessos musicais. Referir-

se-á a estas sempre como majors, managers, mainstream; por outro, analisa-se 

principalmente a atitude indie (independente), podendo também ser referida como 

underground, fora do mainstream e etc. 

 

Metodologia do estudo empírico 

 

O estudo foi realizado diretamente com Andread Jó, por meio de entrevistas 

ocorridas nos dias 25 de setembro de 2014 e 21 de março de 2015, na própria cidade de 

Fortaleza. A identificação nominal do entrevistado neste escrito foi autorizada 

previamente. Metodologicamente, trata-se de uma reflexão, embora empírica, mais 

ensaísta sobre o objeto aqui esboçado. Seus resultados expressam bem mais o vigor da 

reflexão teórica do que a intenção metódica de demonstração sistemática de uma realidade. 

Não houve a intenção de produzir uma nova teoria sobre as atuais estruturas e estratégias 

sistemáticas e prescritivas da indústria cultural. A principal intenção foi compreender 

algumas das novas formas de difusão da música enquanto bem imaterial e sua 

relativa relação com a ascensão de artistas autônomos/independentes. 

O enfoque recaiu sobre os novos hábitos de consumo musical provenientes dos 

avanços nas Tecnologias de Informação e Comunicação3. Essencialmente, a pesquisa teve 

natureza explicativa, pois visou fundamentalmente detectar os fatores que influenciaram a 

concretização de determinados fenômenos (BASTOS, 2009). Em consonância com Bastos 

(2009), Gil (2002, p. 42) classifica como pesquisas explicativas aquelas que “têm como 

                                                             
3 Doravante, ‘TIC’s’.  
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preocupação central identificar os fatores que determinam ou que contribuem para a 

ocorrência dos fenômenos”. Segundo o autor, “esse é o tipo de pesquisa que mais 

aprofunda o conhecimento da realidade, porque explica a razão, o porquê das coisas”4.  

Nessa perspectiva, aqui não se pretendeu, portanto, apreender totalmente a 

realidade da Nova Produção Independente5 no Brasil. Esta categoria de análise 

desenvolvida e utilizada por De Marchi (2006) ao teorizar a condição da indústria 

fonográfica brasileira ante o impacto das novas tecnologias da informação e da 

comunicação, serviu como aporte teórico para se pensar uma realidade local. Marconi e 

Lakatos (1991, p. 155, grifo nosso) bem lembram que “a pesquisa é um procedimento 

formal com método de pensamento reflexivo, que requer um tratamento científico e se 

constitui no caminho para conhecer a realidade ou para descobrir verdades parciais”. 

Rediscutiu-se, sobretudo, a NPI em tempos de Internet, partindo de um caso específico, na 

tentativa de obter – dentro das possibilidades – certas generalizações. Em síntese, a 

pretensão resumiu-se à tentativa de pensar uma realidade específica a partir de uma 

categoria de análise que engloba o mercado indie nacional.  

Ainda perseguindo o do raciocínio de Marconi e Lakatos (1991, p. 83), poder-se-ia 

definir método como “o conjunto das atividades sistemáticas e racionais que com maior 

segurança e economia permite alcançar o objetivo/conhecimento” proposto. Grosso modo, 

método consiste no conjunto de procedimentos adotado pelo pesquisador/cientistas a partir 

do momento que ele inicia sua odisseia na busca por certas respostas. É interessante 

observar que fatores como a natureza do problema investigado; a área específica do 

conhecimento de onde partiu a pesquisa; assim como a própria formação crítica do 

pesquisador, oferecem direcionamentos (caminhos) para a realização da pesquisa, bem 

como antecipam alguns dos possíveis resultados. Ora, tornou-se lugar-comum a afirmação 

de que foram as próprias inquietações do sujeito/pesquisador que motivaram a escolha da 

sua problemática. Ou, como disse Severino (2000, p. 148), o interesse por aquilo que se 

pesquisa é “[...] conseqüência fecunda da correlação entre razão e paixão”. 

É mister pois, revelar que, o leitor não tem em mãos um trabalho concebido 

totalmente pelo que se poderia chamar de ‘impulso racional’. O reggae, enquanto 

manifestação contracultura, já era um interesse do autor muito antes da concepção deste 

trabalho. O contato com o pensamento frankfurtiano, nos últimos anos do curso de 

                                                             
4 Idem, Ibid. 
5 Doravante, ‘NPI’. 
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graduação em Filosofia, provocou certo interesse pelo estudo dos bens culturais no mundo 

atual. É igualmente importante destacar que a leitura de alguns trabalhos de sociologia da 

música, e a possibilidade de ingressar no programa de mestrado em ciências sociais e 

humanas, fermentaram ainda mais a vontade de transformar em objeto de estudo àquilo 

que era – inicialmente – de interesse pessoal. 

No final do ano de 2013, ao perceber que um artista cearense era destaque no 

PalcoMP3, site que veicula gratuitamente músicas de artistas e bandas variados, dos mais 

diversos gêneros e regiões do país, surgiu a curiosidade por uma explicação daquele fato. 

De início, uma inquietação veio à mente: por que um artista cearense é destaque entre 

bandas independentes nacionais do reggae? Desta inquietação surgiu o interesse por se 

entender os fatores sociais que possibilitam e/ou condicionam a estabilidade dos artistas 

dentro dos mercados musicais.  

Retornando ao método, Bastos (2009, p. 82) complementa a compreensão sobre 

este ao afirmar que ele consiste no “[...] conjunto de procedimentos os quais são 

desenvolvidos visando à criação do conhecimento”. Na visão do autor, deve-se 

compreender que o método pode ser discutido de dois modos, sendo eles: método de 

abordagem e método de procedimento. O método de abordagem “[...] trata 

fundamentalmente do plano geral de trabalho; fala de seus pressupostos lógicos, do 

processo de raciocínio escolhido”6. Enfim, consiste nos procedimentos essencialmente 

racionais. Esta pesquisa foi norteada pelo método de abordagem dialético, visto que se 

propôs a explicação de fenômenos que estão em constante mudança. Segundo Marconi e 

Lakatos (2003, p. 101), “ao contrário da metafísica, que concebe o mundo como um 

conjunto de coisas estáticas, a dialética o compreende como um conjunto de processos”. 

Assim, seguindo-se a lógica própria do método dialético, as coisas não podem ser 

analisadas na qualidade de objetos fixos (prontos e acabados), mas sim na perspectiva de 

que “[...] o fim de um processo é sempre o começo de outro”7. 

“A pesquisa não pode ser completa [quando] seu objeto se desenvolve e muda 

muito mais depressa que o sujeito” (CASTELLS, 2003, p. 11). Nesta citação Castells 

sintetiza sua análise das redes. No caso do estudo que o leitor tem em mãos, o objeto que 

está constantemente passando por modificações seria a indústria fonográfica, ou, mais 

                                                             
6 Idem, Ibid. 
7 Idem, Ibid.  
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especificamente, as novas formas de produção-distribuição-consumo musical suscitadas 

pelo advento do ciberespaço. 

Ainda enveredando na lógica do método dialético, acredita-se haver duas formas 

básicas de analisar a dinâmica (leia-se ‘devir’) dos fenômenos sociais, que consistem nas 

observações das mudanças quantitativas e qualitativas. Optou-se pela abordagem 

qualitativa, entendendo-se que, longe de serem ilusórias, tais mudanças também consistem 

em fatos objetivos (BASTOS, 2009). Conforme Minayo (2007, p. 22), “a pesquisa 

qualitativa responde a questões muito particulares”. Sobretudo nas Ciências Sociais, ela se 

ocupa “[...] com um nível de realidade que não pode ou não deveria ser quantificado”8. Por 

isso a abordagem qualitativa tem sido utilizada em trabalhos que objetivam compreender o 

universo dos motivos, das aspirações, das crenças, dos valores, das atitudes, dos modos de 

ser, etc. A pesquisa qualitativa possibilita, portanto, maior aproximação e interação do 

pesquisador com a realidade do objeto investigado, proporcionando, consequentemente, 

um estudo mais aprofundado. Cabe ainda destacar, utilizando as palavras de Demo (1998, 

p. 92), que “a intenção própria da pesquisa qualitativa [...] é perseguir faces menos 

formalizáveis dos fenômenos”. Em outras palavras, “uma pesquisa qualitativa dedica-se 

mais a aspectos qualitativos da realidade, ou seja, olha prioritariamente para eles, sem 

desprezar os aspectos também quantitativos” (DEMO, 1998, p. 101, grifo do autor). 

Richardson (1985, p. 38) esclarece tal concepção ao afirmar que, de modo geral, “o 

método qualitativo difere [...] do quantitativo à medida que não emprega um instrumental 

estatístico como base do processo de análise de um problema”. A abordagem qualitativa 

visa, pois, apreender mudanças que consistem na passagem de uma qualidade para outra, 

e/ou na passagem de um estado para outro (BASTOS, 2009). Por isso, ela se revelou – ao 

autor – como melhor forma para debater a questão da indústria fonográfica na 

contemporaneidade, suas mudanças, suas novas configuração, seus novos hábitos de 

consumo etc. 

Dentro da abordagem qualitativa, foi utilizado como método de procedimento o 

estudo de caso. Como o método de procedimento, “[...] em contrapartida ao método de 

abordagem, tem um caráter mais específico” (BASTOS, 2009, p. 91), por natureza, ele 

deve consistir nas etapas mais concretas de uma pesquisa. Sua finalidade é a explicação 

menos abstrata do fenômeno minuciosamente analisado. Quanto ao estudo de caso, Gil 

                                                             
8 Idem, Ibid.  
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(2002, p. 54) o define como uma modalidade de pesquisa que “consiste no estudo profundo 

e exaustivo de um ou poucos objetos, de maneira que permita seu amplo e detalhado 

conhecimento”. Ele tem como finalidade obter algumas possíveis generalizações 

(obviamente, deve-se resguardar quanto a pretensão total de objetividade nas 

generalizações9). Por isso, na impossibilidade de realizar um estudo com dezenas de 

bandas e/ou artistas, analisou-se somente um artista. O método monográfico (forma como 

também pode ser chamado o estudo de caso) parte do seguinte princípio: “[...] qualquer 

caso que se discuta além da superfície dos fatos e com sistematização pode ser 

significativo para a compreensão de muitos outros” (BASTOS, 2009, p. 93). 

Como técnica10 de pesquisa principal, foram realizadas entrevistas 

semiestruturadas11 com o próprio Andread Jó, no intuito de se obter informações sobre 

suas estratégias de divulgação e comercialização, sobre as características do mercado de 

música reggae em Fortaleza/CE, bem como conhecer um pouco da história da trajetória do 

próprio artista. As interlocuções foram precedidas pela elaboração de roteiros que 

ofereceram certo direcionamento, não tendo sido, portanto, um instrumento rígido. Eles 

serviram especificamente para otimizar o tempo, evitando possíveis digressões. Também 

foram observadas algumas estratégias de divulgação do artista em suas páginas (perfil 

profissional12 e fan page13) no Facebook. Por exemplo, o artista diariamente divulga sua 

agenda de shows, veiculando cartazes de eventos onde irá tocar, inclusive, observou-se 

determinado grau de proximidade entre o cantor e os fãs.  

Certa atenção também foi dada a forma como Andread Jó realiza a distribuição 

gratuita das suas músicas em site próprio14 e outros, como: PalcoMP315 (aplicativo para 

sistema Android-Google e site), OuvirMúsica16, Letras.mus17, Som1318, Vagalume19, 

SoundCloud20, YouTube e outros. 

                                                             
9 Yin (2001, p. 29) esclarece que, “[...] os estudos de caso, da mesma forma que os experimentos, são 

generalizáveis a proposições teóricas, e não a populações ou universos. Nesse sentido, o estudo de caso, 

como o experimento, não representa uma “amostragem”, e o objetivo do pesquisador é expandir e generalizar 

teorias (generalização analítica) e não enumerar freqüências (generalização estatística)”. 
10 No sentido de “[...] instrumentação específica da coleta de dados” (ANDRADE, 1993, p. 24). 
11 Gil (1987, p. 116) não utiliza a classificação ‘semiestruturada’. Dentro da classificação que faz o autor, o 

modelo de entrevista aqui utilizado pode ser definido como “focalizada”. Nesta, “o entrevistador permite ao 

entrevistado falar livremente sobre o assunto, mas, quando este se desvia do tema original, esforça-se para a 

sua retomada”.   
12 Ver: <https://www.facebook.com/andreadjo1>. Acesso em 11 de ago. 2015.   
13 Ver: <https://www.facebook.com/andreadjo?fref=ts>. Acesso em 11 de ago. 2015.  
14 Ver: <http://www.andreadjo.com>. Acesso em 11 de ago. 2015. 
15 Ver: <http://palcomp3.com/andreadjo/>. Acesso em 11 de ago. 2015.  
16 Ver: <https://ouvirmusica.com.br/andread-jo/>. Acesso em 11 de ago. 2015.  

https://www.facebook.com/andreadjo1
https://www.facebook.com/andreadjo?fref=ts
http://www.andreadjo.com/
http://palcomp3.com/andreadjo/
https://ouvirmusica.com.br/andread-jo/
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Estruturação do texto  

 

A tentativa de entender a NPI no século XXI não pode ser resumida à mera 

pretensão de eternizar a questão da reprodutibilidade técnica surgida na Escola de 

Frankfurt (apesar de toda discussão partir daí). Ela transpõe essa crítica à medida que 

busca entender como a cultura na contemporaneidade tem reagido, de formas alternativas, 

aos ditames da tradicional indústria cultural. De forma genérica, o estudo acerca da 

produção musical independente visa o entendimento das estratégias utilizadas no mercado 

underground. Houve, na presente análise, um certo esforço no sentido de tentar 

compreender ‘até onde’ as novas formas de comercialização da música no mercado indie 

podem ser entendidas como reações ‘contra-hegemônicas’ aos ditames das majors. 

Observar-se-á que, de modo geral, a questão tratada aqui teve sua origem nos 

debates entre Theodor W. Adorno e Walter Benjamin, sobre a reprodutibilidade técnica da 

obra de arte. O episódio teve início quando em 1936 Benjamin publica A obra de arte na 

era de sua reprodutibilidade técnica, ensaio em que deixa claro um certo entusiasmo para 

com as possibilidades abertas da reprodução tecnológica da arte. Em resposta, Adorno 

publica em 1938 O fetichismo na música e a regressão da audição, escrito em que contesta 

algumas ideias de Benjamin. Costa (2012, p. 59-60) destaca que, “enquanto Benjamim 

assinalava para as possibilidades abertas advindas das novas tecnologias midiáticas e as 

conseqüências positivas abertas pela dessacralização da obra de arte, Adorno percebia o 

seu lado negativo, ou seja, o consumo fetichizado [...]”. Daí que, desde o seu nascedouro, a 

questão da reprodutibilidade da arte suscitou posicionamentos diversos; onde Benjamin viu 

possibilidade de politização e emancipação, Adorno (e outros teóricos de Frankfurt) viu 

reificação21. 

                                                                                                                                                                                         
17 Ver: <http://letras.mus.br/andread-jo/>. Acesso em 11 de ago. 2015. 
18 Ver: <http://som13.com.br/andread-jo>. Acesso em 11 de ago. 2015.  
19 Ver: <http://www.vagalume.com.br/andread-jo/>. Acesso em 11 de ago. 2015.  
20 Ver: <https://soundcloud.com/andreadjofficial>. Acesso em 11 de ago. 2015. 
21 Em consonância com as de Karl Marx, Calegari (2011, p. 4) afirma que “a reificação consistiria 

basicamente na transformação dos seres humanos em seres semelhantes a coisas, de modo que a relação entre 

os indivíduos passa a se pautar conforme as leis do mundo das coisas, culminando, em última instância, na 

alienação moderna. Dentro da sociedade capitalista, cuja principal característica é a obtenção de lucro, os 

produtos são marcados pela efemeridade, pela rápida conversão do novo em velho. Assim, os consumidores, 

ofuscados pelas ideologias dominantes (aqui, convém lembrar a interpretação proposta por Adorno e 

Horkheimer [1985] acerca da clássica cena de Ulisses amarrado ao mastro de seu navio ouvindo o canto das 

sereias), acabam comprando bens não pela necessidade de uso (valor-de-uso), mas justamente para atender às 

http://letras.mus.br/andread-jo/
http://som13.com.br/andread-jo
http://www.vagalume.com.br/andread-jo/
https://soundcloud.com/andreadjofficial
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A gênese da crítica à indústria cultural remota meados do século XX. Adorno 

(1971, p. 287) chega a afirmar: “[...] o termo indústria cultural foi empregado pela primeira 

vez no livro Dialektik der Aufklärung [Dialética do Esclarecimento], que Horkheimer e eu 

publicamos em 1947, em Amsterdã”. Na concepção de pensadores como Adorno e 

Horkheimer, a arte na contemporaneidade tem sido mais um produto específico das 

relações de produção capitalista do que propriamente a expressão cultual de um povo 

(ORTIZ, 1986).  

Este estudo foi subdividido em três capítulos. No primeiro, discutiu-se inicialmente 

a concepção benjaminiana de ‘reprodutibilidade’, tendo em vista que o autor foi pioneiro 

nas reflexões acerca da reprodução dos bens culturais, e, ainda oferece elementos para se 

(re)pensar esta questão demasiadamente polêmica. A priori, deve-se observar que quando 

Benjamin reflete sobre a reprodução dos bens culturais ele “[...] não considera que as 

técnicas modernas sejam os primeiros modos de reprodutibilidade da obra de arte” 

(MARTINS, 2012, p. 5). Depois, vale ainda destacar que, embora reconhecendo a perda da 

aura e a possibilidade de consumo fetichizado, Benjamin entendia que a reprodutibilidade 

técnica da arte trazia consigo um potencial politizador e, por conseguinte, emancipatório, 

tendo em vista que ela proporciona maior acesso aos bens culturais, antes restritos a uma 

classe específica. 

A inserção de Benjamin neste estudo foi, sobretudo, fruto de certa sensibilidade 

para com os clássicos. Tem sido comum em pesquisas de algumas áreas das ciências 

sociais nos últimos tempos a negligência quanto à determinados textos. Para Jeffrey C. 

Alexander (1999, p. 34), tal postura se deve à certa influência exercida pelas ciências 

naturais, onde “a atenção se volta [predominantemente] para as dimensões empíricas” da 

realidade estudada. Entretanto, não se pode deixar levar pelo fato de não haverem clássicos 

nas ciências naturais (ALEXANDER, 1999). Quando se reflete sobre o agir humano e/ou 

as estruturas sociais, a leitura de determinados textos, já consolidados, é imprescindível. 

Como disse Calvino (1993, p. 11), “um clássico é um livro que nunca terminou de dizer 

aquilo que tinha para dizer”. São escritos que “servem para entender quem somos e aonde 

chegamos” (CALVINO, 1993, p. 16). Nesse sentido, não se poderia pensar a condição da 

música na atualidade sem utilizar o conceito de reprodutibilidade presente originalmente 

em Walter Benjamin. 

                                                                                                                                                                                         
demandas desse mercado (valor-de-troca). Nesse esquema, quando ocorre uma superposição do valor-de-

troca sobre o valor-de-uso, tem-se a fetichização da mercadoria”. 
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No segundo tópico do primeiro capítulo, discutiu-se as concepções levynianas de 

‘ciberespaço’ e ‘cibercultura’, entendidas, respectivamente, como espaço interativo capaz 

de proporcionar o advento de uma ‘inteligência (e/ou arte) coletiva’, e nova forma de 

reprodução/difusão dos bens simbólicos. Pierre Lévy apresenta concepções distintas dos 

teóricos de Frankfurt, especificamente quanto a noção de técnica, o autor foi trabalhado 

neste estudo no sentido de auxiliar o entendimento da nova dinâmica de produção-

distribuição-consumo da música. Nesse sentido, o autor não está posto aqui 

especificamente no intuito de discutir a concepção de técnica, ou até mesmo de modo a 

negar o conceito de ‘indústria cultural’. Mas sim como forma de se entender as novas 

configurações da indústria fonográfica; seus novos hábitos de consumo (no sentido de 

percepção), enfim, suas novas formas de funcionamento. 

Ainda no primeiro capítulo (terceiro tópico), às concepções casltellsianas de 

‘sociedade em rede’ e ‘negócio eletrônico’ foi dado especial atenção, como forma de 

perseguir o entendimento acerca da estrutura organizacional dos processos sociais na 

cultura atual. O conceito de ‘rede’, central na teoria de Manuel Castells, proporcionou um 

novo olhar sobre a dinâmica de produção-distribuição-consumo dos bens culturais em 

tempos de dilúvio informacional. Em A Galáxia da Internet, por exemplo, o autor conclui 

que, como a prática da humanidade é baseada na comunicação, e a Internet 

invariavelmente transformou a forma como os indivíduos se comunicam, 

consequentemente ela acabou transformando profundamente a vida dos atores sociais 

(SILVA; BRAGA, 2012). Por conseguinte, mudaram também os hábitos de consumo e as 

estratégias de comercialização dos bens simbólicos. Daí que, Castells sugere a noção de 

‘negócio eletrônico’ para se (re)pensar a forma organizacional do comércio que tem como 

base a Internet. Este conceito foi basilar na análise realizada aqui sobre as novas 

configurações da indústria fonográfica independente. 

No segundo capítulo, foi desenvolvido uma breve história social do reggae. O 

enfoque foi dado ao seu surgimento, na Jamaica, tendo sido analisado também sua 

trajetória até o Brasil. Como o sujeito investigado pela presente pesquisa é um 

cantor/compositor de reggae, houve a necessidade de resgatar um pouco da história social 

deste gênero musical. Neste segundo capítulo, realizou-se, portanto, uma revisão 

bibliográfica, no sentido de tentar articular alguns escritos já produzidos no Brasil sobre o 

reggae. Sobressaíram-se como referências-chave O eterno verão do reggae, de autoria de 

Carlos Albuquerque; A magia do reggae, coletânea organizada por Marco Antônio 
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Cardoso; Produção e consumo do reggae das radiolas em São Luís/MA, dissertação de 

Fabio Abreu Santos; Que reggae é esse que jamaicanizou a “Atenas brasileira”?, 

dissertação de Karla Cristina Ferro Freire; bem como uma série de artigos publicados em 

periódicos e/ou apresentados em eventos acadêmicos. Utilizou-se também trechos de 

entrevistas com Andread Jó, no intuito de entender um pouco da história do reggae na 

cidade de Fortaleza/CE. 

No terceiro capítulo, momento em que se debruçou especialmente sobre o objeto 

(empírico) do estudo, realizou-se uma breve discussão sobre a produção musical 

independente. Discutiu-se o seu momento atual, caracterizado pela máxima utilização do 

ciberespaço como veículo de difusão da música, além da forma ‘rede’ como estrutura 

organizacional. O leitor verá que essa NPI opera no modelo de negócio eletrônico, como 

concebido por Castells. Andread Jó, artista que contribuiu para a realização do presente 

estudo de caso, ofereceu elementos empíricos para se entender as estratégias de divulgação 

e distribuição da música via Internet, bem como a forma como acontece o processo de 

produção/gravação das músicas. O artista também possibilitou compreender como ‘capital 

social’ e ‘capital simbólico’ constituem elementos de permanência dentro do mercado 

musical do reggae (no Brasil e no exterior). 

 

Entrelinhas do problema 

 

Para De Marchi (2006), a indústria fonográfica brasileira enfrenta alguns 

problemas. Dentre os fenômenos que a afetam o autor destaca o crescimento do mercado 

informal e “[...] o surgimento de novos hábitos de produção e de consumo da música” (DE 

MARCHI, 2006, p. 168). No entanto, o crescimento da produção musical independente 

nega a possibilidade de qualquer diagnóstico de crise. Entende-se que os novos hábitos da 

economia do entretenimento proporcionaram, através das TIC’s e do ciberespaço, o 

crescimento de um novo mercado musical, à parte do mercado das grandes gravadoras 

tradicionais. Esse mercado, cada vez mais ascendente, tem se caracterizado pela NPI. Ele é 

constituído por bandas e gravadoras locais que montam estúdio próprio (terceirizam ou 

alugam), de baixo custo, e produzem os seus trabalhos sem contratos com grandes 

produtoras. 
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Se por um lado a integração das tecnologias digitais trouxe ao mercado fonográfico 

um “[...] melhoramento técnico para o conjunto gravação/reprodução”, como destacou 

Dias (2008, p. 15), proporcionando inicialmente uma fonte de lucro fácil para as 

companhias, por meio das regravações/reedições em CD dos álbuns antes registrados em 

vinil; por outro lado, “[...] a popularização da tecnologia digital trouxe consigo também a 

capacidade de alterar as regras do jogo”, tendo em vista que, a partir da ampliação do 

acesso à essas tecnologias “[...] a indústria fonográfica mundial não mais poderia manter o 

domínio fechado sobre os meios de produção de discos, o que sempre sustentou sua 

primazia na proposição de conteúdos musicais” (DIAS, 2008, p. 15). 

Este estudo não visou compreender o declínio da produção de discos. Nem 

tampouco a chamada ‘pirataria’ (comumente entendida como reprodução e venda ilegal de 

CDs/DVDs, ou mesmo como download ‘clandestino’ de arquivos). Essas temáticas, 

embora sejam muito interessantes, praticamente caducaram! Vive-se hoje – mais que em 

qualquer outro tempo – a desmaterialização do patrimônio cultural. Desse modo, não faria 

tanto sentido falar em Compact Disc numa cultura de midiatização digital, em que até 

mesmo os aparelhos de som dispensam a tão conhecida ‘entrada de CD’. Também se 

perceberá que, em pouco tempo, não mais fará sentido falar em download, tendo em vista 

que a ampliação do acesso à Internet (cada vez mais veloz) proporcionou o surgimento de 

novos hábitos de consumo musical (agora on-line). 

Embora Dias (2008) tenha retratado a perda da hegemonia que a indústria 

fonográfica tradicional sofreu com a ampliação do acesso às tecnologias de 

gravação/reprodução, Ortiz (2008) adverte que a política de difusão é definida fora do 

âmbito da produção. Portanto, a questão já não é essencialmente ‘gravar’, mas sim 

‘distribuir’. “Dito de outra forma, a concentração desses oligopólios prescinde da 

propriedade dos “meios de produção”: o que importa [agora] é o controle dos canais de 

distribuição e o acesso público ao mundo da mídia” (ORTIZ, 2008, p. 13). É nesta 

perspectiva que foram fundamentais ao presente trabalho as noções de ‘cibercultura’ 

(LÉVY, 1999) e ‘negócio eletrônico’ (CASTELLS, 2003), entendidos como novas formas 

de produção/reprodução, distribuição/venda e consumo dos bens cultuais. 

Na tentativa de entender a condição atual da indústria fonográfica independente, 

seus processos de produção e suas estratégias de divulgação, fez-se indispensável o 

mínimo de conhecimento sobre o conceito de indústria cultural (visto que o seu surgimento 

marca o início das reflexões e dos estudos acerca dos fatores mercadológicos da cultura), 
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bem como sobre as ideias já citadas de Pierre Lévy e Manuel Castells. A noção de 

reprodutibilidade técnica não poderia se ausentar, mesmo que não tenha sido o foco da 

discussão. 

Desse modo, foi partindo do estudo sobre a cultura, mais especificamente sobre a 

indústria fonográfica, que se pretendeu discutir as novas configurações da indústria 

cultural. Vale enfatizar novamente que o conceito de cibercultura, de Pierre Lévy, aparece 

aqui não como oposição à noção de indústria cultural, mas como uma de suas novas 

características. Nova Produção Independente e “open business” [mercados abertos] foram 

conceitos também utilizados na tentativa de entender as atuais estruturas da produção 

musical independente em Fortaleza/CE. 

O foco recaiu, portanto, sobre as estratégias utilizadas na produção e difusão da 

música nos mercados fonográficos independentes, na tentativa de entender como estes 

reagem aos ditames dos grandes managers da indústria cultural, bem como nos novos 

hábitos de consumo musical suscitados por esses mercados abertos.  

Partindo do contexto da revolução informacional, teorizado por Castells (1999; 

2003; 2006), entende-se que os modos de produção e difusão da arte foram 

substancialmente alterados, seguindo assim a lógica da guinada ocorrida nas formas de 

comunicação. A difusão dos bens simbólicos passou a acontecer, principalmente, por meio 

das novas TIC’s. Nesse cenário, destacou-se a Internet, que vem tendo seu acesso global 

ampliado constantemente, reconfigurando o modelo de acesso aos bens culturais. É certo 

que, direta e/ou indiretamente, a dinâmica do ciberespaço afetou a lógica do modus 

operandi da indústria fonográfica, posto que hoje em dia a música é um bem cada vez mais 

acessível.  

A facilidade proporcionada pela reprodução digital, unida à difusão em rede (via 

Internet), tornou possível se falar em ‘capital cultural imaterial’, tendo em vista que nos 

dias atuais (quase) já não se obtém o disco de vinil e/ou o CD, mas somente se realiza o 

download dos álbuns, ou simplesmente ouve-se online as músicas dispostas na nuvem ou 

em sites como PalcoMP3, OuvirMusica, entre outros. Entende-se, portanto, que o advento 

das novas tecnologias de gravação digital, o uso da Internet como estrutura de 

comercialização midiática, assim como a utilização de softwares e hardwares nos 

processos de produção e registro da música popular propiciou a redução dos custos de 

gravação, bem como, o aparecimento de gravadoras e artistas independentes, fazendo 
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legitimar a concepção de cibercultura como uma nova forma de difusão – em rede – dos 

bens simbólicos.  

Em concordância com a interpretação que Lemos e Castro (2008) fazem desse 

novo cenário da indústria cultural (proporcionado pelo avanço nas tecnologias da 

informação-comunicação), é importante observar que surgem os assim chamados 

‘mercados abertos’22. Esta seria uma nova configuração da indústria fonográfica, 

caracterizada essencialmente por novos hábitos, diferentes da indústria fonográfica 

tradicional. 

Diante do exposto, considerando-se o cenário tecnológico e informacional em que 

se assentam as bases da indústria fonográfica atual, a preocupação central neste estudo foi 

entender quais estratégias e novos hábitos de produção, distribuição e consumo de 

música decorrentes da Nova Produção Independente, tomando como exemplo Andread 

Jó, reggaeiro da cidade de Fortaleza/CE, surgem como fatores de estabilidade do 

mercado musical em tempos de ciberespaço e negócios eletrônicos? Tomou-se como 

exemplo Andread Jó, regueiro da cidade de Fortaleza/CE. 

 

                                                             
22 “Open business” (LEMOS; CASTRO, 2008, p. 21). 
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CAPÍTULO 1 

A MÚSICA NA ERA DA REPRODUTIBILIDADE TÉCNICA, DO 

CIBERESPAÇO E DA DIFUSÃO EM REDE 

 

 

 Pensar a condição social dos bens cultuais sempre foi uma tarefa hercúlea. 

Primeiramente, não é um desafio fácil, tendo em vista os caminhos que levam a 

concepções praticamente opostas: se para uns a sua reprodução implica na perda da sua 

‘essência’, para outros, mesmo considerado que a reprodutibilidade altera o ‘em si’ da arte, 

ela potencializa a possibilidade do acesso a ela.  Em segundo lugar, em qualquer tempo, 

pensar a condição dos bens simbólicos é pensar – de certa forma – a relação cultura-

sociedade. O que consiste em um ‘campo-minado’ nas ciências sociais. 

Se para uns a cultura (‘legítima’) deve ter característica ‘redentora’, expondo as 

condições de ‘ser’ e ‘dever ser’, ou melhor, as contradições sociais, sendo (acima de tudo) 

instrumento de politização/emancipação – antítese social; para outros, o universo dos bens 

simbólicos que compõem a cultura é bem mais amplo, de modo que ‘quase’ tudo é cultura 

(inclusive as técnicas). Entre estes estão Pierre Lévy e Manuel Castells. Entre os primeiros, 

poder-se-ia destacar os teóricos da Escola de Frankfurt, especialmente Theodor W. 

Adorno, Max Horkheimer e Walter Benjamin23.   

Este capítulo consistirá na tentativa de pensar a indústria cultural nos dias atuais, 

ou, mais especificamente, a condição social da música em tempos de reprodução e 

midiatização digital (via Internet). Para tanto, abordar-se-á as concepções de 

reprodutibilidade técnica (Benjamin), ciberespaço (Lévy) e negócio eletrônico (Castells). 

Não haveria como ignorar o conceito de indústria cultual, mesmo ele não estando 

sistematicamente posto aqui conforme a tradição marxista. Portanto, a tentativa de diálogo 

entre estes teóricos – abaixo abordados – não atesta ‘adesão orgânica’ de suas ideias. O 

leitor verá que, embora tenham sido utilizados para pensar uma questão comum – os bens 

simbólicos –, existem encontros e desencontros nas suas teorias. 

 

                                                             
23 O Instituto de Pesquisa Social de Frankfurt contou com outras concepções de cultura, semelhantes às de 

Adorno, Horkheimer e Benjamin. Entretanto, estes foram os mais utilizados na construção deste estudo.  
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1.1 A CONCEPÇÃO DE REPRODUTIBILIDADE NA OBRA DE WALTER 

BENJAMIN24 

 

No seio do Instituto de Pesquisa Social de Frankfurt surge uma concepção de 

técnica até certo ponto diversa da que até àquele momento se tinha na sociedade. Se por 

um lado os teóricos do Iluminismo anunciavam certo avanço social decorrente do 

desenvolvimento tecnológico promovido pela Revolução Industrial; por outro, nada 

caracterizaria mais a Teoria Crítica do que certa desconfiança em relação ao avanço 

tecnológico característico desse período. É nesse contexto de avanço tecnológico e 

desumanização (racionalidade técnica) que surge o conceito de indústria cultural. 

Cunhado por Theodor W. Adorno e Marx Horkheimer, o termo indústria cultural 

teria como finalidade denunciar todo aparato de dominação/administração social que havia 

se desenvolvido juntamente com a cultura no capitalismo. Seria, de forma genérica, a 

lógica da reprodução industrial em série sendo aplicada aos bens culturais, que passavam a 

ser consumidos como meras mercadorias – produtos culturais. Estas mercadorias (em 

forma de arte) produzidas pelo sistema capitalista eram essencialmente excitantes externos. 

Daí a diferença entre indústria cultural e cultura popular: esta representaria um conjunto 

de práticas, modos de ser, agir e pensar característico do próprio povo, tendo surgido em 

uma dada realidade social particular; àquela, seria uma certa imposição da ideologia 

dominante através de bens cultuais que incentivariam o consumo, servindo também como 

formas de distração, narcóticos que impediam os trabalhadores de enxergarem suas reais 

condições de existência (e trabalho). 

                                                             
24 “Walter Benjamin, nascido em Berlim, a 15 de julho de 1982, foi um dos mais notáveis intelectuais 

alemães do século XX. Graduado em Filosofia pela Universidade de Freiburg im Breisgau, doutorou-se em 

1919 com a tese O conceito de crítica de arte no Romantismo alemão. No início dos anos 1920, em meio à 

efervescência cultural e às turbulências políticas da República de Weimer, aproximou-se de Adorno e 

Horkheimer, então jovens pensadores empenhados na crítica da cultura e da razão capitalistas. Essa 

aproximação e o diálogo intenso que travou ao longo de toda sua vida com esse grupo de teóricos, em 

especial com Adorno, não impediram que elaborasse uma reflexão original e particularíssima – nem sempre 

bem aceita pelo meio universitário germânico. Prova disso foi o fato de ter sido desaconselhado a apresentar 

sua tese de livre-docência sobre as origens do barroco alemão, com o que viu frustrado seu intento de 

ingressar na carreira acadêmica. 

Em virtude da ascensão do nazismo em seu país, Benjamin vai para Paris, Ibiza e enfim Dinamarca, onde 

escreve uma das versões de “A obra de arte na época de sua reprodutibilidade técnica”. Na capital francesa, 

às vésperas da invasão pelo exército alemão, termina “Sobre o conceito da História”. Quando a invasão se 

consuma, Benjamin tenta fugir para a Espanha. Dificuldades para ingressar no país e o avanço das tropas 

nazistas levam-no a suicidar-se a 26 de setembro de 1940, na cidade fronteiriça de Port Bou.” (Ver: 

BENJAMIN, Walter. Magia e técnica, arte e política: ensaios sobre literatura e história da cultura. Trad. 

Sérgio Paulo Rouanet. Pref. Jeanne Marie Gagnebin. 8.ed. Rev. São Paulo: Brasiliense, 2012. (Obras 

Escolhidas v. 1).  
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Embora a crítica ao capitalismo e, sobretudo, à técnica, tenha sido comum aos 

frankfutianos, não se pode pensar a Escola de Frankfurt como um todo orgânico (uma 

teoria social única). Havia certa heterogeneidade de pensamento (e como existia!). Por 

exemplo, se para Adorno e Horkheimer os bens culturais reproduzidos tecnicamente 

perpetuavam a dominação e a alienação dos indivíduos que os consumiam, para Walter 

Benjamin eles traziam também a possibilidade de emancipação (mesmo que utópica). 

É possível enxergar em Walter Benjamin uma análise (até certo ponto) divergente 

da indústria cultural, discordando (em parte) dos autores da Dialética do Esclarecimento, 

Theodor Adorno e Max Horkheimer. Esses pensadores foram componentes da Escola de 

Frankfurt, e se tentará evidenciar como é possível Benjamin tomar um caminho distinto na 

tentativa de explicar os efeitos da (re)produção industrializada da cultura.  

A reprodutibilidade técnica dos bens culturais é a questão que se busca elucidar 

neste tópico (1.1). O foco direciona-se especificamente aos efeitos decorrentes da 

reprodução da obra de arte na visão de Walter Benjamin, dando ênfase à 

contemporaneidade. Para tanto, será referência o texto A obra de arte na era de sua 

reprodutibilidade técnica, no qual é possível notar um certo ‘otimismo’ de Benjamin em 

relação ao cinema, para ele uma expressão artística que revolucionaria o conceito de arte 

até então (ORTIZ, 1986). 

 

1.1.1 A reprodutibilidade técnica da obra de arte25 

 

“Em sua essência, a obra de arte sempre foi reproduzível” (BENJAMIN, 1985, p. 

166). Com estas palavras o filósofo alemão inicia sua fala acerca da reprodutibilidade 

técnica em texto publicado no Brasil na coletânea Magia e técnica, arte e política. Ao se 

fazer uma análise rápida, pode-se assegurar que a arte sempre foi reproduzível. Na 

Antiguidade Clássica as moedas eram cunhadas pelos ferreiros; na Idade Média os clérigos 

confinados em mosteiros assumiam o papel de copistas das grandes obras da filosofia – 

exemplos da reprodução de produtos artístico-artesanais. No entanto, o que marca os 

tempos atuais no que diz respeito à reprodução é a forma técnica como ela acontece. 

                                                             
25 Embora o objetivo deste trabalho não seja especificamente discutir a arte, mas sim, em certo sentido, a 

reprodutibilidade dos bens culturais, a terminologia benjaminiana foi conservada neste tópico como forma de 

ser fiel aos escritos do autor. 
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A xilogravura26, por exemplo, consiste em uma das primeiras formas de reprodução 

do desenho. Ela se desenvolveu no contexto da Idade Média e é citada por Benjamin 

(1985) como uma forma de reprodutibilidade, característica de um outro tempo, mas que se 

poderia apontar como a reprodução de uma obra de arte. A litografia27 é também citada por 

Benjamin (1985) como uma forma de reprodução de textos sobre papel, uma técnica 

surgida no século XIX. 

Na ótica de Benjamin a reprodutibilidade sempre existiu, desde as primeiras formas 

de arte, pois os bens culturais sempre tiveram um caráter reproduzível. As tecnologias de 

reprodução da obra de arte é que são invenções genuínas do sistema capitalista. Martins 

(2012, p. 4) esclarece ao afirmar que, segundo Benjamin, 

 

[...] a reprodução da obra de arte não é uma novidade trazida pelo sistema 

capitalista, tendo em vista que sempre existiram meios de reprodução da 

arte. A novidade trazida pelo capitalismo é especificamente o modo de 

reprodução técnica que acompanha o aperfeiçoamento das tecnologias. 

 

Para Ortiz (1986, p. 2), é possível “[...] afirmar que existe um conceito de 

iluminismo particular aos frankfurtianos”, e este conceito não coincide com a análise da 

história realizada na época. Já se afirmou que dentro da própria Escola de Frankfurt 

haviam posicionamentos divergentes acerca do conceito de indústria cultural, sobretudo 

entre Adorno e Benjamin, mas, uma coisa parece comum a ambos: o saber fruto do 

Iluminismo caracterizava-se, para eles, como “[...] um saber cuja essência é a técnica”28. 

Esta racionalidade seria fruto do modo de pensar surgido no Século das Luzes. 

A questão que emerge da problemática acerca da reprodutibilidade técnica é a 

autenticidade, o caráter de unicidade da arte, sua originalidade. Conforme Benjamin (1985, 

p. 167), “mesmo na reprodução mais perfeita, um elemento está ausente: o aqui e agora da 

obra de arte; sua existência única, no lugar em que ela se encontra”. 

O artesão na Idade Média jamais confeccionaria uma peça cem por cento igual à 

outra. Alguns detalhes sempre eram aperfeiçoados. As obras de arte manualmente 

                                                             
26 “[...] arte e técnica de fazer gravuras em relevo sobre madeira; estampa obtida através dessa técnica” 

(HOUAISS, 2009). 
27 “[...] processo de reprodução que consiste em imprimir sobre papel, por meio de prensa, um escrito ou um 

desenho executado com tinta graxenta sobre uma superfície calcária ou uma placa metálica, ger. de zinco ou 

alumínio; o escrito ou o desenho reproduzido por este processo” (HOUAISS, 2009). 
28 Idem, Ibid. 
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(re)produzidas jamais eram idênticas. Com a reprodutibilidade técnica não há devir no 

processo de produção da arte. Devir no sentido do eterno ‘vir a ser’, pois com as técnicas 

de reprodução a arte estaciona em um determinado estado e dele passa a ser simplesmente 

reproduzida (no sentido de ser ‘copiada’). Com a forma, desenvolvida pela indústria, 

milhares de cópias são produzidas de forma idêntica. Portanto, conforme o próprio 

Benjamin (1985, p. 167, grifo do autor), “a esfera da autenticidade, como um todo, escapa 

à reprodutibilidade técnica”. 

Ao perder sua unicidade a obra de arte perde também sua autenticidade, 

transformando-se em mero produto reproduzido conforme os ditames do modo de 

produção capitalista. A existência única é substituída pela existência serial. Ora, produzir 

em larga escala é a finalidade da máxima aplicação da técnica nos processos de produção, 

em tempos de capitalismo. Um sistema que prioriza o lucro não se preocupa com 

autenticidade, e mesmo quando a unicidade existe tem como finalidade também o lucro. 

O ‘aqui e agora’ é concebido por Benjamin (1985) como a ‘aura’ da obra de arte. 

Para ele a aura é: “[...] a figura singular, composta de elementos espaciais e temporais: a 

aparição única de uma coisa distante, por mais perto que ela esteja” (BENJAMIN, 1985, p. 

170). Em outras palavras, a aura estaria expressa na singularidade da obra de arte, na sua 

unicidade, na tradição que cada obra carrega em si, sua autenticidade. Na concepção de 

Martins (2012, p. 4), Benjamin “relaciona o conceito de autenticidade com a noção de 

aura, ressaltando que, ao produzi-las em série, os modos de reprodutibilidade técnica da 

obra de arte oprimem a sua aura”. 

Conforme Benjamin (1985, p. 168), “[...] o que se atrofia na era da 

reprodutibilidade técnica da obra de arte é sua aura”. O testemunho histórico que antes 

estava presente em cada obra de cada artista foi extinto. O valor de uma arte era atestado 

justamente por este testemunho histórico, seu valor era inato à expressão artística única que 

ela atestava, por isso até mesmo a arte no mundo capitalista passa de valor de uso para 

valor de troca. Com a reprodutibilidade técnica não há ‘aura’, não há ‘aqui e agora’, não há 

originalidade, não há valor histórico, pois não há expressão artística singular. A obra de 

arte cai no mesmo fetichismo das demais mercadorias, e passa a ser reproduzida 

industrialmente, conforme as normas do modo de produção vigente. Ao historiar a 

trajetória teórica de Walter Benjamin, Seligmann-Silva (2010, p. 38) dirá que “sua análise 

sobre o fim da arte aurática [...]”, iniciada em 1931, no ensaio Pequena história da 

fotografia, foi desenvolvida “[...] nos anos seguintes”, em escritos como A obra de arte na 
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era de sua reprodutibilidade técnica. Ressalta-se, as diferentes concepções de técnica (e 

reprodutibilidade) foi o motivo pelo qual Adorno e Benjamin nunca entraram em consenso, 

levando-os a trocarem inúmeras correspondências no período do exílio nazista. 

Vale enfatizar que, em consonância com a análise que fizeram Karl Marx e 

Friedrich Engels (2013) no célebre O manifesto comunista de 1848, assim como fora 

desenvolvido ao longo da teoria de Marx, Benjamin percebe que o avanço técnico permite 

o uso revolucionário da cultura. Entretanto, na teoria marxista este avanço é acompanhado 

pelo aprisionamento do indivíduo em um ciclo de eterno consumo do mesmo. 

 

1.1.2 O caráter coletivo da arte e o mundo pós-aurático  

 

Como fator característico da arte fruto da reprodutibilidade técnica, pode-se citar a 

forma coletiva, como e para quem ela é produzida. Um quadro no medievo era patrocinado 

por um mecenas29, e feito para ele. A obra lhe concedia certo status social. Nos dias de 

hoje, por exemplo, o cinema e a música são artes coletivas, feitas para as massas. Não 

haveria sentido financiar uma produção cinematográfica e não a comercializar, bem como 

a música. 

Diferente da visão expressa por Adorno e Horkheimer em relação à indústria 

cultural, que enxergam na reprodução da obra de arte sobretudo fatores alienantes, 

reprodutores do status quo, Walter Benjamin, apesar de situar-se dentre os teóricos da 

Escola de Frankfurt como um crítico da tradição moderna, vislumbra na reprodução da arte 

alguma positividade, mesmo que seja mínima. Para ele o mundo ‘pós-aurático’ não deve 

ser entendido simplesmente como ‘profanação’ da arte, mas sim como potencialização do 

acesso a ela. Ora, a obra de arte deixa de ser exclusiva à classe alta e passa a ser acessível 

também às demais classes sociais. 

Se na Idade Média poucos podiam pagar por uma obra artesanalmente produzida, 

agora, com a reprodutibilidade técnica, todos podem comprá-la, adquiri-la. A existência 

única da obra de arte foi extinta, substituída por uma existência serial, mas que 

potencializou a possibilidade de sua posse (se não, do acesso), ou seja, agora ela não se 

restringe somente a determinada classe social. Portanto, a reprodutibilidade técnica altera o 

                                                             
29 “[...] indivíduo rico que protege artistas, homens de letras ou de ciências, proporcionando recursos 

financeiros, ou que patrocina, de modo geral, um campo do saber ou das artes” (HOUAISS, 2009). 
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‘em si’ da arte, a sua natureza. Conforme Benjamin (1985, p. 175), “nunca as obras de arte 

foram reprodutíveis tecnicamente, em tal escala e amplitude, como em nossos dias”. 

Produzindo em larga escala a indústria cultural potencializou o acesso aos bens simbólicos, 

e em muitos casos o estendeu a todas as camadas sociais, como o cinema e a música nos 

dias de hoje. Tornou-se comum a presença de uma réplica da A Última Ceia30 em salas de 

jantar, fato facilmente constatado pela observação cotidiana. 

Seligmann-Silva (2010, p. 115-116, grifo do autor) esclarece tal concepção: 

 

Walter Benjamin, que defendera essa estética aurática no seu ensaio sobre 

As afinidades eletivas de Goethe, de 1922, afirmou em meados da década 

de 1930 que a atrofia (Verkümmerung) da aparência e a queda da aura 

representavam “um monstruoso ganho em espaço de liberdade” (“ein 

ungeheurer Gewinn an Spiel-Rauum”). Este termo “ungeheuer” não 

aparece aqui de modo inocente: afinal Benjamin está justamente 

conectando o “violento abalo da tradição” [...] com o fim da obra de arte 

aurática e o domínio da reprodutibilidade técnica e, ao mesmo tempo, 

descrevendo a obra de arte reproduzível por excelência, o filme, como 

aquele que descortina o inconsciente descoberto por Freud. [...] Ou seja, o 

“monstruoso ganho em espaço de liberdade” é de fato sinistro, 

Unheimlich, manifestação daquilo que “deveria ter ficado escondido mas 

veio à tona”. 

 

Continuando a reflexão sobre a arte pós-aurática, segundo Benjamin (1985, p. 168), 

“[...] a reprodução técnica tem mais autonomia que a reprodução manual. Ela pode, por 

exemplo, pela fotografia, acentuar certos aspectos do original”. Com a informática pode-se 

utilizar softwares de aperfeiçoamento de imagens providos de ferramentas de zoom que 

possibilitam a máxima aproximação da imagem ao ponto em que a visão humana jamais 

conseguiria alcançar. Através desta aproximação podem-se realizar alterações nas imagens, 

realizar melhoramento na cor, no foco, no sombreamento, e diversos outros recursos são 

disponibilizados. O mesmo pode ser dito sobre a música, pois através da computação são 

disponíveis recursos que possibilitam o aperfeiçoamento das gravações e mixagens.  

A indústria cultural provida de técnicas de reprodução inclinou a arte a algo que 

jamais interessou aos gregos – à perfectibilidade. Conforme Benjamim (1985, p. 175-176, 

grifo nosso): 

 

                                                             
30 Provavelmente a representação mais conhecida da Última Ceia. Afresco pintado por Leonardo Da Vinci, 

em Milão, por volta de 1498.  
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Com o cinema, a obra de arte adquiriu um atributo decisivo, que os 

gregos ou não aceitaram ou considerariam o menos essencial de todos: a 

perfectibilidade [...] O filme é, pois, a mais perfectível das obras de 

arte [...] Para os gregos, cuja arte visava a produção de valores eternos, a 

mais alta das artes era a menos perfectível [...]. 

 

Em outras palavras, a finalidade da expressão artística nunca havia sido a perfeição, 

na Grécia principalmente, pois as únicas formas de reprodução eram o molde31 e a 

cunhagem32 (BENJAMIN, 1985). O teatro, por exemplo, se caracterizava pelas aparições 

únicas, principalmente nos trágicos, haja vista não haver uma preocupação em ser 

plenamente fiel ao roteiro. Com o cinema tudo é inclinado à perfectibilidade, pois, é 

possível repetir dezenas de vezes a mesma cena, e após ser captado pelas câmeras o ator vê 

a si mesmo representando e pode consertar sua postura na próxima tomada. Sem falar nos 

inúmeros softwares que possibilitam as edições finais do vídeo. 

Longe de ser entendida de forma negativa, a reprodutibilidade técnica também é 

citada por Benjamin (1985) como forma de acentuar, através dos recursos tecnológicos, 

aspectos inacessíveis à forma objetiva da arte manual. Como é o caso da fotografia, que 

pode ser ampliada de forma tal que se torna cada vez mais próxima aos indivíduos, o que é 

impossível a olho nu. 

Benjamin reconhece que o objeto reproduzido perde sua aura, sua originalidade, 

chegando a desvalorizar até mesmo sua tradição cultural, mas é necessário reconhecer que 

apesar de suprimir o patrimônio cultural, a potencialização do acesso promovida pela 

reprodutibilidade resgata figuras como Shakespeare e Mozart, mesmo que seja apenas para 

o entretenimento das pessoas (MARTINS; AMARAL, 2011). 

Conforme Benjamin (1985, p. 180), “a arte contemporânea será tanto mais eficaz 

quanto mais se orientar em função da reprodutibilidade e, portanto, quanto menos colocar 

em seu centro a obra original [...]”. Desse modo, em sentido benjaminiano, a eficiência da 

arte contemporânea depende essencialmente da capacidade de reprodução, pois, sendo a 

arte entendida por ele enquanto instrumento de politização e emancipação dos indivíduos, 

quanto maior o acesso mais perto ela estará de alcançar a sua finalidade. 

Eis a distinção basilar de Benjamin em relação à Adorno e Horkheimer, para estes, 

“[...] a cultura difundida pelos meios de comunicação de massa não possibilita a formação 

                                                             
31 “[...] caixa metálica em que é feita a fundição de matrizes de estereotipia” (HOUAISS, 2009). 
32 “[...] ato, processo ou efeito de cunhar; fabrico de metais diversos” (HOUAISS, 2009). 
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de uma consciência crítica” (AMARAL; MARTINS, 2011, p. 4), não emancipa os 

indivíduos. Ela torna-os eternos consumidores. Para Benjamin, através dos veículos de 

massa e, sobretudo, com a reprodutibilidade técnica, o capital cultural foi disperso pelas 

várias camadas sociais, possibilitando33 o advento da consciência crítica e da emancipação 

social. 

Benjamin não era ingênuo! Sabia dos limites da sua análise. Ele reconhecia que, 

embora a reprodutibilidade técnica proporcionasse maior acesso aos bens culturais, estes – 

no modo de produção capitalista – acabavam desprovidos da sua mais íntima característica: 

a aura. A visão do autor possibilita, portanto, o entendimento da situação paradoxal em que 

se encontra a arte (os bens culturais) na atualidade: maior possibilidade de acesso ante a 

perda substancial de originalidade/singularidade. Se está em evidência 

copiar/regravar/reproduzir, abre-se mão do ato genuíno de criar (mesmo considerando que 

são coisas distintas!). É o que qualquer análise do mercado musical, por apressada que 

seja, explicitará. Ora, o que se tem testemunhado é a regravação da mesma música por 

variados artistas/bandas do mesmo gênero (e até mesmo de outros gêneros). Para o ouvinte 

‘leigo’ não há quase diferença em ouvir Cavalo de Pau, Mastruz com Leite, Circuito 

Musical ou Magníficos. Estas bandas têm atualmente como repertório o chamado “forró 

das antigas”, e tocam praticamente as mesmas músicas em suas apresentações ao vivo. A 

‘aparição única’, presente na arte ‘aurática’, foi substituída pela repetição incessante dos 

mesmos hits. 

Possivelmente, Benjamin também ajude a compreender o forte saudosismo que 

caracteriza a indústria fonográfica. Se vê cada vez menos o chamado álbum inédito! Tem 

sido comum a utilização do termo ‘novo álbum’ por parte de algumas bandas/artistas, 

quando na verdade ‘novo’ é somente força de expressão. Eles trazem duas ou três faixas 

inéditas, e muitas regravações da própria banda (ou de outras). São reproduções de 

reproduções! 

A reprodutibilidade técnica da obra de arte foi a principal preocupação neste 

primeiro tópico (1.1). Entretanto, a incessante utilização do termo “arte” apareceu como 

tentativa de ser fiel à análise benjaminiana da condição atual dos bens culturais. O leitor 

perceberá que o intento neste trabalho não é discutir especificamente a condição da “arte”, 

mas sim dos “bens cultuais” e/ou “simbólicos”. 

                                                             
33 Não quer dizer que os indivíduos tenham alcançado a ‘emancipação’ e/ou a consciência crítica. Trata-se de 

uma possibilidade.  



34 

 

 

 

1.2 CIBERESPAÇO E CIBERCULTURA EM PIERRE LÉVY 

 

 

Embora Pierre Lévy34, autor abordado neste tópico (1.2), tenha apresentado no 

conjunto da sua obra maior preocupação à relação mídias-indivíduo, é possível anunciar 

certa consonância entre algumas de suas ideias e a concepção de reprodutibilidade técnica 

em Walter Benjamin. Para Lévy, à capacidade de reproduzir o ciberespaço somou uma 

imensa facilidade de difundir, de forma livre, os bens culturais. A cibercultura seria – de 

forma genérica – essa nova forma de reprodutibilidade técnica dos bens simbólicos 

(MARTINS, 2012), proporcionada pelo avanço das TIC’s.  

Conforme afirmam Sebastião e Pesce, (2010, p. 66), o livro Cibercultura 

(Cyberculture, 1997) “[...] se mostra atual, por trazer reflexões oportunas para se repensar 

os caminhos da humanidade e, em especial, da aprendizagem, com o advento das 

tecnologias digitais”. A obra foi subdividida em três partes, e em Definições, a primeira 

delas, “Lévy reflete acerca do impacto das tecnologias sobre a construção da inteligência 

coletiva”35. O livro se aproximaria, portanto, de uma espécie de ‘tratado antropológico’ das 

novas formas de relação social na era digital, e o consequente resultado dessas relações. 

Benjamin conferiu às mídias de seu tempo o dever de fomentar a consciência crítica 

e emancipar os indivíduos, hoje se pode buscar estabelecer o que ele diria a respeito da 

                                                             
34 Pierre Lévy nasceu na Tunísia em 1956, país do norte da África. Nesta época sua terra natal era colônia da 

França. Após terminar no ano de 1980 o Mestrado em História da Ciência, na Universidade de Sorbonne 

(Paris), o autor iniciou o desenvolvimento a sua teoria. Três anos após a conclusão do mestrado, Pierre Lévy 

defendeu sua tese em Sociologia e Ciências da Informação e da Comunicação, igualmente na capital 

francesa, discorrendo sobre a ideia da liberdade na Antiguidade. Após o doutorado, as pesquisas de Lévy se 

concentraram especialmente na área da cibernética e da inteligência artificial. Nos anos 1980, ele passou a 

lecionar na Universidade de Quebec, em Montreal (Canadá). Na época, suas aulas giravam em torno da 

função dos computadores no mecanismo da comunicação. Nesta mesma instituição ele cuidou da gestão do 

departamento de comunicação do campus, de 1987 a 1989. Ao retornar à França, o filósofo da informação, 

que se especializou em investigar as relações entre a Internet e a esfera social, ocupou o cargo de professor de 

Ciências Educacionais na Universidade de Paris-Nanterre, aí permanecendo de 1990 a 1992. Atualmente ele 

aborda em seus estudos o papel fundamental das tecnologias na esfera da comunicação e a performance dos 

sistemas de signos na evolução da cultura em geral. No ano de 2002 ele assumiu como titular da cadeira de 

pesquisa em inteligência coletiva, na Universidade de Ottawa, novamente no Canadá. Lévy já veio ao Brasil 

diversas vezes, proferindo palestras no Sesc Vila Mariana, por exemplo. Seus temas por excelência são a 

exclusão do universo digital, a Internet, as novas tecnologias da comunicação, o futuro da humanidade na 

esfera da contínua digitalização. (Ver: <http://www.infoescola.com/biografias/pierre-levy/>. Acesso em 22 

ado. 2015).  
35 Idem, Ibid. 

http://www.infoescola.com/biografias/pierre-levy/
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Internet. Neste tópico (1.2) trabalhar-se-ão os conceitos de ‘técnica’, ‘ciberespaço’ e 

‘cibercultura’ na perspectiva do filósofo e pensador tunisiano Pierre Lévy. Para tanto, 

como referências basilares serão utilizados os escritos A revolução contemporânea em 

matéria de comunicação (1998), Cibercultura (1999) e O futuro da Internet: em direção a 

uma ciberdemocracia planetária36 (2010), publicado no Brasil com a parceria de André 

Lemos. No primeiro escrito, Lévy realiza uma análise da revolução ocorrida nos meios de 

comunicação, afirmando que esta fez surgir o ciberespaço, fruto de uma “mutação 

antropológica de grande amplitude” (LÉVY, 1998, p. 37). Na segunda referência, Lévy 

realiza uma análise do mundo virtual, o qual preferiu chamar de Ciberespaço. Na terceira, 

juntamente com André Lemos, Lévy aborda (e defende) as características abertas do 

ciberespaço e suas contribuições para o surgimento de uma nova política – a 

‘ciberdemocracia’, caracterizada pela maior participação (ativa) dos indivíduos e suas 

articulações via redes sociais.  

 

1.2.1 A concepção de técnica em Pierre Lévy 

 

Apesar de heterogênea em relação à ideia de reprodutibilidade da obra de arte, a 

Escola de Frankfurt era comum quanto à concepção de técnica, pelo menos em sua maior 

parte. Conforme Freitag (1986, p. 34), “o fio vermelho que trespassa a obra de todos os 

autores é o tema do Iluminismo ou Esclarecimento (Aufklarung)”, e para os frankfurtianos 

“a razão que hoje se manifesta na ciência e na técnica é uma razão instrumental, 

repressiva” (FREITAG, 1986, p. 35). Esta noção de técnica comum aos pensadores da 

Teoria Crítica não foi aceita por Lévy37. Para ele, não residem na técnica nem a salvação 

nem muito menos a perdição do homem, tendo em vista ela sempre ter existido (LÉVY, 

1999). Portanto, os instrumentos técnicos – produzidos pelo próprio homem – são 

potencializadores das práticas humanas. Por exemplo, uma análise superficial da indústria 

fonográfica revelaria uma maior cultura musical hoje do que em qualquer outro período da 

história. Isso se deve à maior facilidade de gravar, reproduzir, distribuir e até mesmo ouvir 

música. Foi, portanto, um avanço técnico! Logo, conforme Lévy (1999, p. 17), “[...] as 

técnicas projetam no mundo material nossas emoções, intenções e projetos”. 

                                                             
36 “Este livro é uma versão modificada da edição Cyberdémocracie: Essai de Philosophie Politique, de Pierre 

Lévy, publicada em 2002 na França pela editora Odile Jacob” (LEMOS, 2009, p. 07 In LEMOS; LÉVY, 

2010). 
37 Manuel Castells (1999; 2003) também pensa a técnica de forma diversa dos pensadores da Teoria Crítica.  
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Para o filósofo da Cibercultura, as técnicas criam novas condições de trabalho e 

ampliam as já existentes, possibilitando assim um maior desenvolvimento das pessoas e 

consequentemente da sociedade. Diferente do que pensava Adorno (2002, p. 9) ao afirmar 

que “a racionalidade técnica hoje é a racionalidade da própria dominação [...]”, Lévy 

(1999, p. 18) acredita que as técnicas “[...] não determinam automaticamente nem as trevas 

nem a iluminação para o futuro humano”, cabendo ao homem a responsabilidade sobre 

elas. 

Os homens não somente criaram os aparatos técnicos, o próprio universo criado 

pelo homem que utilizou tais técnicas também o moldou, logo, “[...] o mundo humano é, 

ao mesmo tempo, técnico” (LÉVY, 1999, p. 22), visto ser impossível separar um ser do 

ambiente material em que vive. Do mesmo modo, é inconcebível a separação entre os 

objetos técnicos e o ambiente em que foram produzidos. Conforme Lévy (1999, p. 22-23, 

grifo nosso), 

 

Mesmo supondo que realmente existam três entidades – técnica, cultura e 

sociedade –, em vez de enfatizar o impacto das tecnologias, 

poderíamos igualmente pensar que as tecnologias são produtos de 

uma sociedade e de uma cultura. Mas a distinção traçada entre cultura 

(a dinâmica das representações), sociedade (as pessoas, seus laços, suas 

trocas, suas relações de força) e técnica (artefatos eficazes) só pode ser 

conceitual [...] As verdadeiras relações, portanto, não são criadas entre ‘a’ 

tecnologia (que seria da ordem da causa) e ‘a’ cultura (que sofreria os 

efeitos), mas sim entre um grande número de atores humanos que 

inventam, produzem, utilizam e interpretam de diferentes formas as 

técnicas. 

 

Para Pierre Lévy, portanto, não se pode falar da técnica em geral, pois não há ‘o 

saber técnico’, o que existem são técnicas. Também não é a técnica que determina a 

sociedade e/ou a cultura, ela simplesmente possibilita, condiciona, abre possibilidades para 

outras formas de relação com o saber. Desta forma, considerando a citação acima, a 

distinção entre técnica, cultura e sociedade só existe no plano conceitual. Outrossim, é bem 

mais fácil pensar que nas sociedades surgem técnicas e que estas técnicas são produtos de 

relações distintas com o saber (LÉVY, 1999). 

Sebastião e Pesce (2010, p. 66) destacam que em Cibercultura, Lévy sinaliza que a 

sociedade se encontra condicionada, mas não determinada pela técnica, e reiteram 

destacando que “[...] tal afirmação permite a percepção da relação biunívoca entre 
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sociedade e tecnologia, mediante a qual a primeira se constitui historicamente pela 

segunda, embora não seja por ela determinada”. Evidencia-se, pois, que embora haja certa 

continuidade (e convergência) entre as concepções de reprodutibilidade técnica de Walter 

Benjamin e Pierre Lévy, o primeiro segue a lógica da Teoria Crítica segundo a qual a 

técnica é uma característica repressiva da cultura moderna. Muito embora seja possível – 

na visão de Benjamin – voltar a técnica contra ela própria, como fez Chaplin no cinema38 

em Modern Times (Tempos Modernos, 1936). 

Em Cibercultura, Lévy (1999) utiliza o exemplo da prensa de Johannes Gutenberg 

para esclarecer que, apesar de não determinar, as técnicas condicionam os eventos 

culturais, como é o caso da Renascença, da Reforma e até mesmo da Revolução Científica, 

que receberam fortes contribuições da imprensa, à medida que esta proporcionou uma 

maior difusão dos novos ideais que surgiam nestas épocas. Portanto, “uma técnica não é 

boa nem má” (LÉVY, 1999, p. 26), depende essencialmente do uso que se faz dela. É 

importante destacar que, como praticamente tudo no modo de produção capitalista é 

percebido em termos de valor econômico, certamente, a melhor das técnicas – seguindo a 

lógica do capital – é àquela que proporcionar maior lucro.  

Para Lévy (1999, p. 28), “[...] quanto mais rápida é a alteração da técnica, mais nos 

parece vir do exterior”. Grosso modo, quanto mais fluida a evolução das tecnologias mais 

elas apresentam-se como estranhas. Aproximando-se do objeto de pesquisa do presente 

estudo – as novas formas de produção-distribuição-consumo da música – poder-se-ia 

utilizar como exemplo os hábitos de consumo musical, pois quando o Compact Disc (CD) 

estava ainda crescentemente se estabelecendo no mercado brasileiro (década de 1990), 

surge o formato MP339, seguido do aumento do acesso à Internet banda larga e dos 

compartilhamentos peer-to-peer40, que juntos possibilitaram aos indivíduos realizarem 

                                                             
38 Benjamin via no teatro de Brecht e, mais fortemente, no cinema de Chaplin, uma possibilidade de 

conscientização e emancipação dos indivíduos. Seria a técnica voltando-se contra si mesma. 
39 “O MP3 nada mais é do que uma forma de compressão de áudio em que as perdas relativas à qualidade do 

som são praticamente imperceptíveis. Sua sigla deriva de MPEG 1 Layer-3, um padrão de arquivos digitais 

desenvolvido pela Moving Pictures Experts Group. O papel do MP3 a partir da internet é de destacada 

importância. Como tecnologia que permite a compressão de áudio sem muitas baixas na qualidade do som, 

este se tornou o formato mais popular de áudio e consequentemente abriu o mercado para produtos que 

viriam a usar a tecnologia MP3 como forma de reproduzir arquivos de áudio” (SANTOS, 2013, p. 134, grifos 

do autor).  
40 Por definição, o peer-to-peer (doravante, ‘P2P’) “[...] é um formato de rede de computadores que 

descentraliza as funções em rede, habilitando cada computador a ser ao mesmo tempo servidor e cliente. 

Logo, pelas suas atribuições, todos os seus usuários acabam colaborando para a eficiência do sistema devida 

a sua complexa estrutura de nós mutuamente dependentes” (SANTOS, 2013, p. 134). Um exemplo prático de 
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downloads gratuitos de músicas e gravarem seus próprios CDs. Posteriormente, não 

bastasse o fácil acesso às músicas e o baixo custo do chamado ‘CD virgem’, surgem as 

memórias portáteis como SD-Card (cartão de memória) e pen drive, tornando a capacidade 

do Compact Disc (700mb) obsoleta. Hoje, o download tem sido substituído pelo 

streaming, tornando já obsoleto até mesmo a existência de dispositivos de memória físicos. 

Essas mudanças podem ser acompanhadas facilmente por um adolescente de quinze anos. 

Entretanto, quem viu o LP reinar por décadas, e também observou a rápida obsolescência 

do CD (se relativa ao LP), sente-se espantado ante as novas formas de consumo musical. 

O avanço da técnica criou na informática uma situação mais que paradoxal. Se por 

um lado observou-se o desenvolvimento de hardwares com cada vez maior capacidade de 

armazenamento de arquivos, como alguns dispositivos portáteis (hard disk, pen drives e 

etc.), e com facilidade de acesso relativamente grande, devido ao baixo preço; por outro 

lado, na área de programação, viu-se os formatos dos arquivos diminuírem, o que, com o 

aumento da velocidade da Internet, tem contribuído para a desmaterialização 

(virtualização) dos bens simbólicos, e, consequentemente, tem tornado antiquado a prática 

de armazenamento de arquivos digitais em dispositivos físicos. Se há meia década 

colecionar discos deixou de fazer sentido, devido os equipamentos de memória; estes hoje 

– com a tecnologia streaming – estão perdendo cada vez mais seu sentido de ser. A 

superexposição é tanta, que já não faz sentido a posse nem mesmo de um pen drive. A 

própria indústria automobilística tem visto nessa ‘cultura musical’ uma possibilidade de 

diferenciação, como é o caso da montadora alemã Volkswagen, que lançará em 2016 o 

primeiro carro com sistemas Car Play41 e/ou Android no mercado brasileiro. Esses 

sistemas, da Apple e da Google, respectivamente, adaptados para automóveis, representam 

a possibilidade do consumo de música via Internet (streaming), o que dispensará o uso das 

memórias físicas. Se já não se via mais um carro com um ‘toca CD’, possivelmente em 

breve não se verá carros com entrada USB.  

Em suma, se na perspectiva da Teoria Crítica a técnica (sobretudo as mídias) 

consistem em narcotizantes, instrumentos que perpetuam a dominação estrutural no 

sistema capitalista através da comercialização de excitantes externos, servindo 

exclusivamente para distrair as massas dos reais problemas sociais, bem como aliená-las; 

                                                                                                                                                                                         
software muito utilizado no Brasil (e no mundo) hoje para a realização de downloads, e que opera na lógica 

P2P, é o µTorrent. 
41 Ver: <http://www.showmetech.com.br/fox-2016-ira-estrear-carplay-e-android-auto-no-brasil/>. Acesso em 

30 jun. 2015.  

http://www.showmetech.com.br/fox-2016-ira-estrear-carplay-e-android-auto-no-brasil/
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na ótica de Lévy (1998; 1999; 2010) e Castells (1999; 2003; 2013), embora haja interesses 

mercadológicos envolvidos na reprodutibilidade proporcionada pelas técnicas, elas 

possibilitam maior participação dos indivíduos em alguns processos sociais. Segurado, 

Bachini e Malina (2014) em estudo intitulado Os movimentos sociais e a internet: a 

apropriação política do Facebook durante as Jornadas de Junho42 afirmam que o uso das 

TIC’s por esses coletivos de pessoas que protestaram nas ruas em 2013 confirma as 

hipóteses de Lévy (e Lemos, 2010) e Castells (2013), de que a arquitetura midiática da 

Internet proporcionaria o surgimento de um novo tipo de comportamento dos cidadãos, 

agora, mais participativos. A citação abaixo esclarece: 

 

A partir da análise de conteúdo realizada nas páginas dos coletivos que 

participaram das manifestações de junho, observamos que esses se 

utilizaram do Facebook essencialmente para produzir informação contra-

hegemônica ou alternativa aos mass media e mobilizar os cidadãos para 

os atos [...] os coletivos se aproveitaram desse espaço para corrigir as 

distorções da cobertura midiática e do governo sobre os atos e denunciar 

a repressão truculenta que sofriam por parte da polícia militar 

(SEGURADO; BACHINI; MALINA; 2014, p. 23). 

 

 Diante do exposto é interessante pensar nas redes sociais da Web enquanto mídias 

de caráter não-massivo43. Ou pelo menos, não completamente! Para que fique claro, 

seguindo a lógica da teoria de Lévy (1999), a TV e o rádio seriam mídias de caráter 

massivo, pois não possibilitam (no sentido de facilitar) a interlocução. Existe uma certa 

imposição unilateral nas programações da TV e do Rádio. Enquanto o ciberespaço (na 

concepção de Lévy, Lemos, Castells, entre outros), mesmo englobando um quantitativo 

gigantesco de usuários, não consiste em uma mídia de caráter massivo, pois carrega em si 

as possibilidades abertas de diálogo e questionamento, bem como pode proporcionar uma 

participação mais ativa dos usuários.  

Se por um lado observa-se ainda comportamentos e tendências massificadoras em 

redes sociais como o Facebook; por outro, pesquisas empíricas perceberam a utilização 

desses espaços para fins políticos. Como o caso das páginas virtuais estudadas por 

                                                             
42 Pesquisa apresentada no 38º Encontro Anual da Associação Nacional de Pós-Graduação em Ciências 

Sociais – Anpocs, Caxambu/MG (27 a 31 de outubro de 2014). Ver: 

<http://www.anpocs.org/portal/index.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=9363&Itemid=456>. 

Acesso 08 mar. 2015.  
43 O autor desta dissertação, seguindo a lógica dos teóricos Lévy e Castells, utiliza o termo ‘não-massivo’ 

para caracterizar a Internet. É simplesmente uma forma de diferenciá-la estruturalmente das chamadas 

‘mídias de massa’. Não há aqui, portanto, maiores entusiasmos ou mesmo um sentido valorativo.  

http://www.anpocs.org/portal/index.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=9363&Itemid=456
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Segurado, Bachini e Malina (2014). Esses autores corroboram com a visão de Castells e 

Lévy quando afirmam que “a Internet pode ampliar os canais de participação na vida 

pública ao apresentar espaços colaborativos que não se resumem apenas a publicização das 

informações, mas que inserem o cidadão em discussões globais e permitem a formulação 

de ações políticas conjuntamente” (SEGURADO; BACHINI; MALINA; 2014, p. 25).  

 A técnica não promove, portanto, somente massificação e alienação. Ela 

proporciona também o desenvolvimento de outras formas alternativas de reação ao sistema 

capitalista. É possível utilizar-se do Facebook, por exemplo, para tecer críticas ao próprio 

Facebook. Embora pareça cômico. Seria a técnica sendo utilizada contra a técnica!  

 

1.2.2 Ciberespaço e multimídia 

 

Antes de entrar propriamente na discussão acerca do ciberespaço44 cabe defini-lo. 

Conforme Lévy (1999, p. 17), 

 

O ciberespaço (que também chamarei de ‘rede’) é o novo meio de 

comunicação que surge da interconexão mundial dos computadores. O 

termo especifica não apenas a infraestrutura material da comunicação 

digital, mas também o universo oceânico de informações que ela abriga, 

assim como os seres humanos que navegam e alimentam esse universo. 

 

Em outro momento Lévy (1999, p. 94) o define como “[...] espaço de comunicação 

aberto pela interconexão mundial dos computadores e das memórias dos computadores”. 

Adaptando o conceito aos atuais dias se substituiria o termo ‘computadores’ por 

‘dispositivos eletrônicos’, visto que, não mais apenas o computador tem acesso à Internet. 

Tablets, smartphones, celulares, aparelhos de Blu-ray e até mesmo tevês (Smart TV) são 

providas desta capacidade. Se havia a possibilidade de falar em ‘espaço virtual’ quando 

apenas o computador tinha acesso direto à Web, isso se tornou ainda mais comum hoje. 

O ciberespaço é provido de uma infraestrutura técnica de equipamentos que 

possibilitam a virtualização das informações, como é o caso de um escâner, de uma placa 

                                                             
44 “A palavra ‘ciberespaço’ foi inventada em 1984 por William Gibson em seu romance de ficção científica 

Neuromancer. No livro, esse termo designa o universo das redes digitais, descrito como campo de batalha 

entre as multinacionais, palco de conflitos mundiais, nova fronteira econômica e cultural” (LÉVY, 1999, p. 

94). 
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de captura de áudio, ou até mesmo de um software de produção de textos. Estes 

equipamentos técnicos possibilitam o ingresso de informações no ciberespaço, por isso 

recebem a denominação de interfaces45. Entretanto, muito embora seja constituído por 

instrumentos técnicos, o ciberespaço não é especificamente uma técnica. Não é também 

somente a Internet em si. Para Lévy (1999), ele não é uma infraestrutura, mas sim uma 

forma de usar as infraestruturas existentes e de explorar seus recursos. Por isso ele é ao 

mesmo tempo social e técnico. 

Na ótica de Lévy, a informática é norteada por três princípios básicos. Ela avança a 

cada instante rumo à construção de equipamentos que processem mais rapidamente, que 

armazenem um maior número de dados possível e que a portabilidade e a transferência das 

informações sejam a cada dia mais veloz e eficaz. Pode-se afirmar que nunca houve, em 

momento algum da história, técnicas que se auto superassem tão rapidamente. A lei de 

Gordon-Moore46 prevê a cada dezoito meses um avanço de cem por cento nas capacidades 

de processamento e armazenamento, e não há de se esquecer que as memórias e os 

processadores diminuem seu tamanho físico a cada dia (LÉVY, 1999). 

A partir da década de oitenta do século XX, a informática começou a se distanciar 

dos conceitos de técnica e de indústria e passou a ser associada às telecomunicações, ao 

cinema, à editoração e até mesmo à televisão. Segundo Pierre Lévy (1999, p. 32), “a 

digitalização penetrou primeiro na produção e gravação de músicas”, acelerando o 

processo de reprodução da indústria fonográfica. Este processo de digitalização caminhou 

rumo à uma real desmaterialização dos bens simbólicos, sobretudo, nas indústrias 

cinematográfica e fonográfica. Nos últimos anos, a possibilidade de controle sobre o 

acesso aos bens cultuais tem diminuído cada vez mais. É possível, por exemplo, realizar o 

download de filmes que ainda estão sendo exibidos nos cinemas, antes mesmo das 

produtoras começarem a comercializá-los em mídias de Blu-ray. O arquivo digital se 

tornou de fato um ‘bem livre’.    

Se o rádio desempenhou um papel importante na era da produção analógica, 

transmitindo apresentações ao vivo e também gravadas em Long-play47 (LP), agora, com o 

formato MP3 e a gravação digital, o ciberespaço desempenha papel ainda mais 

                                                             
45 “Usaremos o termo ‘interfaces’ para todos os aparatos materiais que permitem a interação entre o universo 

da informação digital e o mundo ordinário” (LÉVY, 1999, p. 37). 
46 “[...] prevê que, a cada dezoito meses, a evolução técnica permite dobrar a densidade dos 

microprocessadores em termos do número de operações lógico elementares” (LÉVY, 1999, p. 33-34). 
47 “[...] disco fonográfico, de longa duração; elepê (sigla: LP e L.P.) [Gravado em microssulcos e tocado à 

velocidade de 331/3 rotações por minuto.]” (HOUAISS, 2009). 
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potencializador do que o rádio no seu tempo áureo. Ele reúne materiais, informações, 

relações entre seres humanos, programas e etc. (LÉVY, 1999). Ele consiste no maior meio 

de interação social já inventado. O rádio sempre esteve limitado à audição, além do mais, 

ele não possibilita ao ouvinte a opção ‘pausar’, e, apesar de haverem diversas estações de 

rádio, certamente nunca existiram tantas quanto sites que existem no ciberespaço. Portanto, 

além de reunir textos, imagens, músicas e outros formatos, a Web possibilita ao usuário se 

dirigir livremente, ouvir o que desejar, ‘pausar’ quando quiser, por exemplo, em sites como 

o PalcoMP348 e outros. Em outras palavras, o ciberespaço pode ser concebido como um 

hipertexto aberto e inacabado, onde o usuário percorre livremente o caminho que preferir 

(MARTINS; AMARAL, 2011). 

Em escrito homônimo, ao abordar a história do hipertexto, Christoph Türcke afirma 

que foi no ano de 1965 que Ted Nelson criou esta terminologia e a atribuiu ao “[...] 

“Dokunversum” (universo documentado)” (TURCKE, 2008, p. 31). Conforme o filósofo 

alemão, àqueles que difundem o discurso do hipertexto, concordam “[...] com a seguinte 

observação: o futuro deve pertencer ao escrever, ao ler e ao pensar “não seqüencial” e 

“não-linear”” (TURCKE, 2008, p. 31-32). Grosso modo, eles afirmam que estas práticas 

não mais acontecem em grandes unidades lineares, como outrora.  

É mister observar que, o próprio Turcke (2008, p. 32) afirma: “ora, aquilo que é 

válido hoje para a Internet, na condição da forma mais nobre de movimento, não fora 

impróprio para as formas anteriores a ela. Quem se aproveita da rivalidade do hipertexto 

como meio não linear na comparação com o livro não sabe o que significa ler”. O autor 

tece uma forte crítica à ‘exaltação’ (por parte dos entusiastas) do hipertexto ao afirmar que, 

a tradicional forma de ler “[...] nunca fora meramente linear, bem como o “novo” ler não 

deixa de sê-lo”49. E conclui: 

 

O inconveniente da visão-hipertexto não é o utópico, mas sim o 

prematuro declínio da tensão: a utopia adquire o preço de liquidação. Um 

espaço livre do pensar, ler e escrever não-linear deve ser produzido por 

meio de máquinas, mas no velho mundo capitalista (TURCKE, 2008, p. 

33).  

  

                                                             
48 Ver: <http://www.palcomp3.com>. Acesso em 20 jul. 2015.   
49 Idem, Ibid. 

http://www.palcomp3.com/
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Retornando ao ciberespaço, Lévy (1999) sugere sua compreensão como algo 

essencialmente multimídia (ou multimodal). Ele reúne arquivos nos mais diversos 

formatos e extensões, por exemplo, é possível realizar o upload de um vídeo nas extensões 

MKV, AVI, MP4, RMVB e outros, da mesma forma uma imagem pode estar em extensão 

GIF, JPEG, PNG, BMP. Além do mais, o ciberespaço surge também como “[...] novo 

espaço de comunicação, de sociabilidade, de organização e de transação, mas também 

novo mercado da informação e do conhecimento” (LÉVY, 1999, p. 32, grifo nosso). Fica 

evidente aqui que o autor não nega o fator mercadológico do ciberespaço, apenas acredita 

que ele não anule sua principal característica: a potencialização do acesso aos bens 

culturais. 

 

1.2.3 Cibercultura: conceito, definições e características 

 

Já na introdução de sua obra Cibercultura, Lévy (1999) afirma que uma das 

principais hipóteses do seu livro é que a cibercultura expressa o surgimento de um novo 

universal, mas que este universal não se identifica com a totalidade (nem tampouco com 

uma massa de excluídos). O autor vê o ciberespaço como um meio onde são difundidos e 

compartilhados saberes, bens culturais e etc.; daí que, em decorrência da sua infraestrutura 

‘aberta’, este novo espaço proporcionou o surgimento de uma inteligência coletiva, um 

saber construído por todos os indivíduos que integram a rede. 

A emergência do ciberespaço marca a revolução contemporânea dos veículos de 

comunicação. No entanto, essa revolução “[...] é apenas uma das dimensões de uma 

mutação antropológica de grande amplitude” (LÉVY, 1998, p. 37). O processo realmente 

se iniciou quando o Homo Sapiens Sapiens se dispersou pela superfície terrestre, 

caracterizando assim a primeira ruptura na estrutura social, visto que “nossos ancestrais 

mais diretos habitavam, portanto, todos a mesma zona geográfica”50, e possivelmente 

falavam a mesma língua (ou dialetos muito semelhantes). A segunda ruptura teria 

acontecido – para Lévy (2008) – com a Revolução Neolítica, período de grande evolução 

técnica na agricultura, na escrita e etc. Esse cenário suscitou o surgimento de grandes 

cidades e reinos independentes, marcando assim o ‘afastamento’ de uns homens em 

relação a outros. Surgem diferentes nações e identidades, consequentemente, 

                                                             
50 Idem, p. 38. 
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Um novo espaço-tempo estrutura-se, o dos territórios, dos impérios e da 

história. Uma primeira tendência à conexão, à reunião ou à comunicação 

intensa inverte, portanto, o movimento precedente de dispersão. 

Entretanto esse processo permanece em escala regional e apesar das 

relações comerciais (fortalecidas) de longa distância que conectam as 

regiões afastadas do mundo antigo, a humanidade resta fragmentada 

(LÉVY, 1998, p. 38).  

 

A terceira grande mutação nos meios de comunicação inicia-se no século XV, 

estendendo-se até os dias atuais (LÉVY, 1998). Ela começa, mais especificamente, com as 

Grandes Navegações que, de certa forma, estavam fortemente relacionadas ao ideário 

mercantilista do Renascimento Cultural e Comercial. De lá para cá, uma grande revolução 

vem sendo operada nos meios de comunicação. Alguns anos depois, surge a prensa de 

Johannes Gutenberg e, consequentemente, a imprensa, antecipando uma nova revolução 

ainda por vir. Embora o ciberespaço viesse a surgir somente na segunda metade do século 

XX, ele não seria para Lévy uma atitude genuinamente nova, mas sim, uma ‘revolução 

contemporânea nas comunicações’, uma (re)conexão do homem, como foram as 

Navegações, mas em tempo real. Essa nova conexão se dá agora em escala global-local.  

Se ainda existe exclusão digital, há possibilidade (talvez utópica) que um dia ela 

seja extinta. Se não, no mínimo, ela tende a diminuir consideravelmente. E muito embora 

usualmente se refiram à classe que tem o acesso ao ciberespaço como ‘privilegiada’, 

percebe-se um vasto crescimento dessa classe dia após dia. Tornou-se comum ver crianças 

de oito ou dez anos de idade possuírem smartphones e, consequentemente, desenvolverem 

desde cedo enormes facilidades de navegarem pelo mundo virtual. O avanço tecnológico é 

paradoxal: o que causa espanto para uma geração mais velha, é supernormal para as novas 

gerações.  

Conforme Lévy (1999, p. 113), 

 

A cada minuto que passa, novas pessoas passam a acessar a Internet, 

novos computadores são interconectados, novas informações são 

injetadas na rede. Quanto mais o ciberespaço se amplia, mais ele se torna 

‘universal’, e menos o mundo informacional se torna totalizável. O 

universal da cibercultura não possui nem centro nem linha diretriz. É 

vazio, sem conteúdo particular. Ou antes, ele os aceita todos, pois se 

contenta em colocar em contato um ponto qualquer com qualquer outro 

[...]. 
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Poder-se-ia dizer que as novas formas de conexão (e comunicação) perpetuam o 

isolamento, pois é possível perceber o quanto pessoas que estão presentes fisicamente no 

mesmo local dedicam a sua atenção às coisas diversas, via Internet. Até mesmo em 

comerciais de operadoras de telefonia móvel esse discurso é utilizado de forma cômica 

para retratar a realidade atual, como se o mundo virtual estivesse de alguma forma 

prejudicando as relações pessoais (físicas/presenciais). No entanto, para Lévy, o 

desenvolvimento dos meios de comunicação não causou um afastamento dos indivíduos, 

mas ao contrário, conduziu “[...] à intensificação dos contatos em escala planetária” 

(LÉVY, 1998, p. 39). E ele ilustra: 

 

Insisto com o paralelo entre transportes e comunicações, pois o efeito de 

influência mútua é constante [...] A navegação de longo curso e a 

imprensa nascem juntas [...] O telégrafo expande-se ao mesmo tempo que 

as ferrovias. O automóvel e o telefone avançam em paralelo [...] A 

aventura dos computadores e do ciberespaço acompanha a banalização 

das viagens e do turismo [...] (LÉVY, 1998, p. 39). 

 

Grosso modo, não há, portanto, um isolamento provocado pela cultural virtual51. 

Muito pelo contrário, talvez encontros amorosos, profissionais, e, sobretudo manifestações 

sociais, sejam hoje possíveis com mais frequência por uma facilidade trazida pela 

cibercultura. Como bem lembra o próprio Lévy (1998, p. 40), “como na origem, mas 

segundo outra escala, a humanidade forma novamente uma só sociedade”. Há, portanto, 

um reagrupamento, uma real modificação dos espaços. Enfim, as distancias tornaram-se 

mais curtas52. 

Para Lévy, o ciberespaço consiste em um veículo de mão dupla, onde é possível a 

discussão, fomentando até mesmo o desenvolvimento da opinião pública. Não seria difícil 

ilustrar o que o autor anunciou. Basta reparar no caráter ‘democrático’ e interativo das 

redes sociais que invadiram a Web 2.0 nos últimos anos: o Twitter, o Facebook, sem contar 

com o Blogger, dentre outros. Exemplos de espaços virtuais onde os indivíduos podem 

‘livremente’ manifestar e expressar suas críticas (julgamentos) acerca das mais variadas 

questões. 

                                                             
51 O sociólogo polonês Zygmunt Bauman discorda de tal visão. Em Amor Líquido o autor afirma que os laços 

são cada vez mais frágeis, precários, instrumentais, sem forma. Seu conceito-chave, modernidade líquida, 

explica o caráter efêmero dos valores na sociedade contemporânea.  
52 “Nessa perspectiva, podemos dizer que, medida à velocidade, ao custo e à dificuldade dos transportes e das 

comunicações da época, uma nação do século XIX era mais extensa que o planeta inteiro hoje” (LÉVY, 

1998, p. 40). 



46 

 

A citação abaixo esclarece as diferenças entre os posicionamentos, considerando as 

distintas realidades vividas pelos teóricos supracitados. Conforme Lemos e Lévy (2010, p. 

47, grifo dos autores), a mutação que se vivencia 

 

[...] na comunicação está atrelada a processos midiáticos que não se 

enquadram mais na denominação de “mídias de massa”. Alguns autores 

chamam de mídias digitais, outros de mídias interativas, novas mídias 

etc. Independente do termo utilizado, parece ser uma evidência que 

diferentes formas de consumo, de produção e de distribuição da 

informação aparecem hoje com os dispositivos e as redes digitais. O que 

era fluxo massivo nas mídias, como a TV, o rádio e o impresso, passa a 

desempenhar agora o que sugerimos chamar de “função pós-massiva”, 

função personalizável, interativa, estimulando não só o consumo, mas 

também a produção e a distribuição de informação. 

 

Os autores reforçam a diferença entre mídias de caráter massivo (“verdadeira 

indústria cultural”) e mídias de caráter pós-massivo (ferramentas “interativas” das redes 

sociais da Internet). É mister, pois, observar nas palavras abaixo a ressalva feita em relação 

à concepção de indústria cultural frankfurtiana. 

 

Notemos que a crítica frankfurtiana da cultura de massa era que ela criava 

uma mercantilização da esfera cultural, uma verdadeira indústria cultural, 

ao mesmo tempo homogeneizante, empobrecedora, limitadora das 

potencialidades libertárias, padronizadora, ligada ao poder totalitário, à 

imposição (massiva) do gosto, presa à lógica do capital, da publicidade e 

do marketing, impondo um gosto padrão, nivelando por baixo as 

realizações do espírito humano. Se pensarmos nos produtos da 

cibercultura contemporânea podemos ver como, na sua grande maioria, 

eles funcionam justamente contra essa padronização, homogeneização, e 

nivelamento rasteiro. O que o ciberespaço permite é encontrar “aquele” 

livro, “aquela” música, “aquela” informação não massificada, marginal, 

que estaria colocada para debaixo do pano pelos meios massivos 

homogeneizadores. Talvez a crítica frankfurtiana não faça mais sentido 

na cibercultura, a não ser contra a massificação que perdura! [...] Se 

pensarmos bem, a cultura digital é aquela que me permite o luxo da 

escolha, o luxo da garimpagem, o luxo do excesso e da profusão de coisas 

para além do gosto médio (LEMOS; LÉVY, 2010, p. 93, grifo dos 

autores). 

 

 Observa-se certo tipo de reserva nos posicionamentos de Pierre Lévy e André 

Lemos, visto que, muito embora os tempos hodiernos sejam marcados pela crescente 

ascensão do ciberespaço, as mídias massivas “perduram”. Certamente não deixarão de 

existir a curto prazo. Daí que, torna-se possível o uso contra-hegemônico do ciberespaço 
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ante aos ideais massificadores das mídias tradicionais. Por exemplo, é cada vez mais 

comum as críticas ao Big Brother Brasil via Facebook, Bloggers e etc. Outrossim, também 

é cada vez mais comum surgirem novos espetáculos televisivos que batem recordes de 

audiência. Vale lembrar que aquele mesmo indivíduo que critica o BBB as vezes termina 

assistindo algum enlatado americano na chamada ‘TV fechada’. 

 Na tentativa de explicar o fenômeno do consumo e/ou a apropriação de 

determinados bens culturais, o sociólogo francês Pierre Bourdieu (2007), em seu livro A 

distinção, sugere que as obras de arte destinadas ao consumo estético apontam, assinalam e 

protegem as divisões entre as classes, marcando e fortalecendo legivelmente as fronteiras 

que as separavam. O consumo cultural marcaria, portanto, o status e a distinção social, 

proveniente do uso de bens simbólicos considerados “superiores”. O conceito de ‘capital 

cultural’ (que será melhor trabalhado no terceiro capítulo deste estudo), desenvolvido 

também por Bourdieu (2015), é sugerido pelo autor como mais apropriado para se pensar 

as formas de consumo cultural. O autor proporciona um olhar mais amplo, à medida que 

possibilita a compreensão do consumo enquanto forma de agir suscitada pelos volumes de 

capital do sujeito. Nesse sentido, Bourdieu parece (ligeiramente) ir além tanto do 

‘fetichismo’ (adorniano) 53, quanto do mundo ‘otimista’ do ciberespaço (levyniano). 

 Quanto às mídias, uma coisa é certa, se não é prudente falar em um suposto ‘fim da 

hegemonia’ das mídias massivas, pode-se ao menos afirmar que se vive hoje uma 

superexposição midiática. Operou-se uma grande inversão: se antes reinavam as ‘mídias de 

massa’, hoje existem ‘massas de mídias’ (no sentido de facilidade de acesso às mídias 

digitais). Necessita-se, portanto, de novos direcionamentos para se pensar a atual dinâmica 

mídias-indivíduos. Abster-se de toda e qualquer abordagem moralizante talvez seja o 

primeiro passo em direção a uma nova forma de entender essa dinâmica social.  

Retomando a questão do ciberespaço, Lévy (1999) compara sua emergência com a 

invenção da escrita, chegando a afirmar que ambos os acontecimentos tiveram a mesma 

importância para a história. O surgimento da escrita representou uma modificação em toda 

                                                             
53 Zygmunt Bauman, em A cultura no mundo líquido moderno dirá que, atualmente, os atores sociais são 

“onívoros”, em termos de consumo cultural (BAUMAN, 2013). Para ele, por exemplo, o mesmo indivíduo 

leitor de Nietzsche, muitas vezes, é também ‘fissurado’ nas séries do canal HBO; o mesmo rapaz que ouve 

em sua residência um concerto de violino, ouve, ‘com’ ou ‘sem’ maiores esforços, o chamado ‘forró da 

ostentação’ em um determinado barzinho, ao tomar uma cerveja com os amigos. Na perspectiva de Bauman 

(2013, pp. 15-18), “[...] a cultura agora se assemelha a um dispositivo homeostático [...] Hoje a cultura 

consiste em ofertas, e não em proibições; em proposições, não em normas”. Nesse sentido, seguindo a ótica 

de Bauman (2013), as distinções marcadas pelo consumo representam muito mais, nos sujeitos, uma 

“vontade de se distinguir”, tendo em vista sua artificialidade.  
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estrutura das tradições culturais, pois desprendeu os discursos dos tempos em que eram 

proferidos, possibilitando, por exemplo, Descartes estudar Agostinho. Com o ciberespaço – 

tido também como uma forma de hipertexto – houve novamente outra revolução 

copernicana nas comunicações, agora não só é possível ler o que está sendo dito do outro 

lado do mundo, mas também o fazer no momento em que está sendo pronunciado, e isso, 

quase no mesmo instante. Um assinante da revista Veja (impressa) tem que esperar seu 

exemplar chegar, mas, se ele instalar o aplicativo da revista em um tablet é possível ler as 

matérias à medida que vão sendo publicadas on-line. O que também não se pode 

negligenciar é o fato de que as informações já não têm a pretensão do todo, pois é possível 

aos indivíduos lerem uma matéria e expressarem seus posicionamentos nas redes sociais da 

Web, por exemplo. Logo, na visão de Lévy (1999), o ciberespaço consiste num 

hiperdocumento universal e ‘intotalizável’.   

“Resumindo, a cibercultura dá forma a um novo tipo de universal: o universal sem 

totalidade” (LÉVY, 1999, p. 122). Ela não cria uma cultura universal somente porque está 

em toda parte, mas também porque o discurso nunca se encerra, doutro modo, ele ocorre 

em tempo real. Os internautas interagem vinte e quatro horas por dia com o saber que 

continuamente é construído na rede. Portanto,  

 

[...] quanto mais universal (extenso, interconectado, interativo), menos 

totalizável. Cada conexão [...] ainda mais heterogeneidade, novas fontes 

de informação, novas linhas de fuga, a tal ponto que o sentido global 

encontra-se cada vez menos perceptível, cada vez mais difícil de 

circunscrever, de fechar, de dominar (LÉVY, 1999, p. 122).  

 

Lévy não deixou de reconhecer o efeito massificador do rádio e da tevê, para ele 

estes são inevitavelmente mídias de massa. Estes veículos totalizam o sentido à medida que 

não permitem o questionamento do ouvinte e do telespectador. Da mesma forma, 

estabelecem uma espécie de ‘gosto médio’, padronizado e/ou massificado. No entanto, o 

ciberespaço – como se descreveu – não tem as mesmas características das mídias de massa, 

pois ele possibilita maior interação com os saberes que ele dissemina. Nele acontece o 

chamado feedback. Em outras palavras, o ciberespaço é um cenário de ininterruptos 

‘inputs’ e ‘outpus’, pois à medida que informações são adicionadas a rede, 

comportamentos-resposta são gerados, em escalas variáveis, a depender da informação e 

do interesse que o público despertou por ela.     
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O termo ‘cultura’ vem do latim colere (cultivar, instruir) e pode ter diversos 

significados (MARCONI; PRESOTTO, 2014). No entanto, “os frankfurtianos [...] seguem 

a tradição alemã que associa cultura à Kultur, e a identificam com a arte, filosofia, 

literatura e música” (ORTIZ, 1986, p. 6). Diferentemente, a noção de cibercultura proposta 

por Lévy (1999, p. 17) é mais ampla54 à medida que a concebe como “[...] conjunto de 

técnicas (materiais e intelectuais), de práticas, de atitudes, de modos de pensamento e de 

valores que se desenvolvem juntamente com o crescimento do ciberespaço”. 

Para Lévy (1999, p. 129) o ciberespaço é orientado por três princípios básicos: “[1] 

a interconexão, a criação de [2] comunidades virtuais e a [3] inteligência coletiva”. Ou 

seja, a conexão é sempre mais importante do que o isolamento. Ela é um bem em si. Estar 

conectado: eis o imperativo categórico do ciberespaço! Assim, em um mundo onde todos 

estão maximamente ligados por uma rede digital tudo é produzido coletivamente, até 

mesmo os bens culturais. Surge, assim, a cibercultura. 

A cada dia, mais e mais comunidades virtuais surgem, aglomerando indivíduos das 

mais longínquas terras, motivados pelos mais diversos tipos de interesse: relações 

comerciais, pesquisa, música, cinema, livros etc. Com capacidade aglutinadora, essas 

comunidades ampliaram as possibilidades de os indivíduos estabelecerem relacionamentos, 

atraídos por determinadas afinidades55. Embora essa forma de relacionamento também 

fosse possível antes das redes sociais da internet, a web ampliou suas possibilidades, pois 

através da conexão local-global, os indivíduos passaram a ter maior possibilidade de 

contato e troca de experiências. São justamente essas trocas de experiências que 

favoreceram o surgimento de uma ‘inteligência coletiva’. 

Na concepção de Manuel Castells (2003, p. 106), possivelmente, “[...] o passo 

analítico necessário para se compreender as novas formas de interação social na era da 

Internet seja tomar por base uma redefinição de comunidade”. Não há dúvida de que a 

questão decisiva “[...] é o deslocamento da comunidade para a rede como forma central de 

organizar a interação”56. Grosso modo, as comunidades que se formam na web tomaram 

forma de grandes redes de relacionamento mundiais, a exemplo do Facebook. Nessas redes 

digitais, o principal elemento aglutinador é a ‘afinidade’. Uma consulta básica e apressada 

                                                             
54 Não há aqui um sentido valorativo. 
55 Em consonância com Lévy, Castells afirma que “[...] essas redes on-line tornam-se formas de 

‘comunidades especializadas’, isto é, formas de sociabilidade construídas em torno de interesses específicos” 

(CASTELLS, 2003, p. 110, grifos do autor). 
56 Idem, Ibid. 
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no site do Facebook, realizada pelo autor da presente dissertação em 20 de julho de 2015, 

revelou a existência de uma quantidade imensurável de páginas específicas de ouvintes de 

rock, reggae, forró, funk, bem como, páginas de concursos, de marxistas, de intelectuais, 

de pessoas apaixonadas por literatura, de moda, entre outras. Seria necessário um estudo 

específico sobre esta temática para ao menos se realizar uma contabilidade.    

 

1.2.4 A inteligência coletiva e a emergência de uma ‘nova política’ 

 

Em Ciberdemocracia, Pierre Lévy e André Lemos (2010) realizam uma análise da 

nova realidade política. Na obra, os autores revelam enxergar uma maior participação por 

parte dos sujeitos em determinados problemas sociais. Castells corrobora com essa visão 

em sua obra Redes de indignação e esperança: movimentos sociais na era da internet 

(2013), ao analisar os movimentos sociais no Egito, na Islândia, na Espanha e nos EUA. 

Pierre Lévy (1998, p. 42) observa que, “um aparelho de televisão é um receptor 

passivo, uma extremidade de rede, uma periferia”. Diferentemente, microcomputadores, 

tablets, smartphones, entre outros, podem ser considerados instrumentos “[...] de troca, de 

produção e de estocagem de informações. Ao canalizar e entrelaçar múltiplos fluxos, 

[...tornam-se centros virtuais], instrumento[s] de poder”57. Logo, diferente das mídias 

tradicionais (rádio e TV), a Internet possibilita aos usuários o realizar inputs de 

informações na rede. Essa ação é possível em tempo real. Se os indivíduos reprovam 

determinada Emenda Constitucional que ainda está sendo votada no Congresso Nacional, 

no decorrer do processo eles podem discuti-la, por exemplo.  

 Conforme Lévy (1998, p. 44), “o endereçamento por centro de interesse e a 

comunicação todos-todos são condições favoráveis ao desenvolvimento de processos de 

inteligência coletiva”. Desse modo, a Internet, ou melhor, o ciberespaço, pode ser 

entendido como um tipo de poder. Não é evidentemente um poder hierárquico, à moda 

antiga. Ou um poder que proporciona determinado tipo de dominação. Na ótica de Lévy 

(1998), seria um poder expresso na maior possibilidade de a escolha da maioria ser 

efetivada, realmente validada. Tal resultado seria alcançado por meio da associação de 

inteligências (cidadãos), o que resulta numa inteligência coletiva. 

                                                             
57 Idem, Ibid. 
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Lévy vê na cibercultura uma arte sem artista definido, pois ela é fruto de uma 

construção coletiva, onde “cada um é, portanto, ao mesmo tempo produtor de matéria-

prima, transformador, autor, intérprete e ouvinte em um circuito instável e auto-organizado 

de criação cooperativa [...]” (LÉVY, 1999, p. 145). 

Dois processos caracterizam a cibercultura: o declínio da figura do autor e da 

gravação. Como até mesmo a arte é contínua e inacabada não há mais sentido falar 

propriamente em um autor. Por exemplo, existem diversas versões da mesma música 

interpretada por variados artistas que inovam pequenos detalhes. Também não faz mais 

sentido gravar em discos de DVDs certos filmes ou shows, pois, com a tecnologia smart é 

possível ligar a tevê – que se encontra conectada à internet – e assistir os mais variados 

shows e filmes on-line, diretamente do YouTube, por exemplo. Ou mesmo, assinar 

plataformas de filmes streaming como Netflix e outras.  

Há em evidência a ideia de que tudo agora é produzido coletivamente e atualizado 

constantemente, pois estamos cada vez mais conectados. Diante desse novo espaço, 

“quanto mais a obra explora as possibilidades oferecidas pela interação, pela interconexão 

e pelos dispositivos de criação coletiva, mais será típica da cibercultura [...] e menos será 

uma ‘obra’ no sentido clássico do termo” (LÉVY, 1999, p. 149). Transparece, portanto, 

que o autor sugere uma sucinta distinção entre a obra de arte no sentido tradicional e a 

ciberarte, ou melhor, as novas formas de relação artística do ciberespaço. Os novos bens 

culturais! 

Para deixar claro que a não existência de um autor específico não é um fator 

unicamente característico da cibercultura, Pierre Lévy (1999) cita exemplos como a 

mitologia grega, que para ele apesar de ter sido maximamente conhecida através das obras 

de Homero não deixa de ser uma expressão artística fruto da coletividade, e, sobretudo, a 

bíblia judaico-cristã, composta por escritos de dezenas de autores diferentes.  

Portanto, “[...] criar, gravar, arquivar, isso não tem mais, não pode mais ter o 

mesmo sentido de antes do dilúvio informacional” (LÉVY, 1999, p. 150). O novo mundo 

criado pelas novas tecnologias é um hipertexto global, inacabado e em metamorfose 

perpétua. Neste mundo, todos são convidados a serem autores, pois “[...] a obra não está 

mais distante, e sim ao alcance da mão. Participamos dela, a transformamos, somos em 

parte seus autores” (LÉVY, 1999, p. 153). E mais, ela está em todo lugar. 
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Em consonância com as ideias de Lévy a respeito da inteligência coletiva, Castells 

afirma que, 

 

A Internet oferece a possibilidade de criação coletiva, interativa, 

conjunta, por meio de práticas de grupo que permitem a pessoas distantes 

no espaço pintar, esculpir, desenhar, compor e produzir juntas, em 

interação e muitas vezes em contradição [...] A arte de fonte aberta é a 

nova fronteira de criação artística (CASTELLS, 2003, p. 164). 

 

Ilustrando a questão do declínio do autor, é possível observar, por exemplo, no 

negócio musical, determinados hits sendo cantados e interpretados por diversas bandas 

diferentes. É evidente que, a cada vez que uma determinada banda se apropria de uma 

música que está fazendo sucesso no mercado, há certo grau de adaptação e modificação. 

Costa (2012) observou claramente essa tendência no forró eletrônico. Entretanto, ousa-se 

aqui dizer que ela existe também no reggae e muito provavelmente em todos os gêneros 

musicais. Andread Jó, artista analisado neste estudo, ao gravar um fonograma com músicas 

do Bob Marley adaptou e modificou em certos aspectos a musicalidade, as melodias, e etc. 

O artista aqui estudado – como está exposto no terceiro capítulo – faz uso de estratégias de 

divulgação via Internet, veiculando em suas páginas informações de shows, fotos, 

promoções etc. Ele utiliza-se do ciberespaço também para distribuir suas músicas em 

plataformas de música streaming. 

Pierre Lévy foi abordado aqui no intuito se entender a relativa autonomia que os 

artistas autônomos/independentes puderam disfrutar após a abertura do ciberespaço. Como 

ele mesmo havia previsto em sua obra Cibercultura (1999). No próximo tópico (1.3), ver-

se-á a exposição de alguns conceitos de Manuel Castells, no sentido de ampliar a 

compreensão do ciberespaço, e entender as mudanças que este suscitou nas relações de 

mercado.   

 

 

1.3 AS CONCEPÇÕES DE ‘SOCIEDADE EM REDE’ E ‘GALAXIA DA 

INTERNET’ A PARTIR DA TEORIA DE MANUEL CASTELLS58 

                                                             
58 Manuel Castells nasceu no ano de 1942, em Hellín, Espanha. Ainda em atividade, é um dos pesquisadores 

mais influentes do mundo. Considerado por muitos o principal analista da era da informação e das sociedades 

conectadas em rede, o sociólogo investiga os efeitos da informação sobre a economia, a cultura e a sociedade 
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“A Internet é o tecido de nossas vidas” (CASTELLS, 2003, p. 7). Com esta frase – 

que por sinal sintetiza muito bem sua concepção de rede – o sociólogo espanhol Manuel 

Castells inicia a obra A galáxia da Internet. Para ele, em nossa época a Internet é, 

sobretudo, o alicerce organizacional de toda a sociedade. Ela consiste no principal suporte 

(infraestrutura técnica) da rede que constitui o social. 

 Embora já tivesse desenvolvido alguns dos principais conceitos da sua teoria em A 

sociedade em rede, Castells realiza em A galáxia da Internet uma análise sobre a 

importância da Web na forma organizacional da sociedade contemporânea. Essa obra – de 

caráter tanto sociológico, quanto historiográfico – relata o desenvolvimento da Internet 

desde seu projeto piloto, conhecido como Arpanet, bem como traz o conceito de negócio 

eletrônico. 

 Neste tópico (1.3) abordar-se-á o pensamento de Manuel Castells, tomando como 

referencial teórico os escritos A sociedade em rede (1999), A sociedade em rede: do 

conhecimento à política (2006), Redes de indignação e esperança: movimentos sociais na 

era da internet (2013), e A galáxia da Internet (2003) – o qual se dará maior ênfase. O 

intuito é discutir as novas formas de relações sociais e a forma organizacional dos negócios 

em rede. 

 

1.3.1 A sociedade em rede: quando e onde... 

 

Conforme Castells (2003, p. 7), “uma rede é um conjunto de nós interconectados 

[...] As redes têm vantagens extraordinárias como ferramentas de organização em virtude 

de sua flexibilidade e adaptabilidade inerentes, características essenciais para se sobreviver 

e prosperar num ambiente em rápida mutação”. Dessa forma, é evidente a maior eficiência 

dos processos sociais que acontecem sob uma dinâmica de rede. Daí que, nos tempos 

                                                                                                                                                                                         
em geral. Professor emérito da Universidade do Sul da Califórnia, Los Angeles, e da Universidade da 

Califórnia, Berkeley, tem mais de 25 livros publicados. Entre eles, a A era da informação, A galáxia da 

internet e Redes de indignação e esperança, obras que procuram compreender as transformações que as 

novas tecnologias estão produzindo na vida do homem contemporâneo. (Ver: 

<http://www.zahar.com.br/autor/manuel-castells>. Acesso em 22 ago. 2015).  

http://www.zahar.com.br/autor/manuel-castells
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hodiernos, até mesmo o ativismo político ganha novos contornos com a facilidade de 

veicular ideias contra-hegemônicas em redes sociais da Web. 

Na teoria castellsiana “a sociedade em rede não é o futuro que devemos alcançar 

como o próximo estádio do progresso humano, ao adoptarmos o paradigma das novas 

tecnologias. É a nossa sociedade [atual], em diferentes graus, e com diferentes formas 

dependendo dos países e das culturas” (CASTELLS, 2006, p. 26, grifo nosso). Essa nova 

dinâmica social surge não somente como derivada da evolução tecnológica, mas também 

como uma mudança profunda de paradigma. O autor dirá que, foi devido a sua 

penetrabilidade em todas as esferas da atividade humana que a revolução da tecnologia da 

informação se tornou o ponto inicial da sua teoria; premissa essencial à análise da 

complexidade da nova economia, da sociedade e da cultura em formação. E conclui 

afirmando que, “essa opção metodológica não sugere que novas formas e processos sociais 

surgem em conseqüência de transformação tecnológica. É claro que a tecnologia não 

determina a sociedade” (CASTELLS, 1999, p. 43). 

Segundo Castells (1999), vários acontecimentos importantes contribuíram para a 

transformação total do cenário social no final do segundo milênio da Era Cristã. De forma 

genérica, embora não tenha condicionado as mudanças, uma revolução nas tecnologias da 

informação e comunicação remodelou “[...] a base material da sociedade em ritmo 

acelerado” (CASTELLS, 1999, p. 39). Após a crise do petróleo dos anos 1970, o 

capitalismo passou por um processo profundo de reestruturação, caracterizado por maior 

flexibilidade de gerenciamento e descentralização das atividades produtivas, o que suscitou 

o aparecimento de negócios em rede. 

Coincidentemente, a reestruturação por que passou o capitalismo foi 

contemporânea do progresso tecnológico que envolveu os meios de informação e 

comunicação na década de 1970. Progresso este que, de certa forma, estava relacionado a 

‘cultura da liberdade’59, oriunda dos movimentos estudantis europeus e dos campi 

universitários norte-americanos da década de 1960 e 1970 (CASTELLS, 1999; 2003). 

Grosso modo, o resultado mais significativo dessa revolução operada nas tecnologias de 

informação foi a criação da Internet.   

Como se sabe,  

                                                             
59 “A cultura da liberdade individual que floresceu nos campi universitários nas décadas de 1960 e 1970 usou 

a interconexão de computadores para seus próprios fins” (CASLTELLS, 2003, p. 25). 
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As origens da Internet podem ser encontradas na Arpanet, uma rede de 

computadores montada pela Advanced Research Projects Agency 

(ARPA) em setembro de 1969. A ARPA foi formada em 1958 pelo 

Departamento de Defesa dos Estados Unidos com a missão de mobilizar 

recursos de pesquisa, particularmente do mundo universitário, com o 

objetivo de alcançar superioridade tecnológica militar em relação à União 

Soviética na esteira do lançamento do primeiro Sputnik em 1957 [...] Em 

1972, a primeira demonstração bem-sucedida da Arpanet teve lugar numa 

conferência internacional em Washington [...] Em 1975, a Arpanet foi 

transferida para a Defense Communication Agency (DCA). Para tornar a 

comunicação por computador disponível para os diferentes ramos das 

forças armadas, a DCA decidiu criar uma conexão entre várias redes sob 

seu controle [...] Em 1983 o Departamento de Defesa, preocupado com 

possíveis brechas de segurança, resolveu criar a MILNET, uma rede 

independente para usos militares específicos. A Arpanet tornou-se 

ARPA-INTERNET, e foi dedicada à pesquisa [...] Em fevereiro de 1990, 

a Arpanet, já tecnologicamente obsoleta, foi retirada de operação. Dali 

em diante, tendo liberado a Internet de seu controle militar, o governo dos 

EUA confiou sua administração à Nacional Science Foundation [...] Na 

altura da década de 1990, a maioria dos computadores nos EUA tinha 

capacidade de entrar em rede, o que lançou os alicerces para a difusão da 

interconexão em rede. Em 1995 a NSFNET foi extinta, abrindo caminho 

para a operação privada da Internet (CASTELLS, 2003, pp. 13, 14, 15). 

 

Conforme citação acima, a Guerra Fria forneceu um contexto de forte apoio 

popular e governamental para o investimento pesado em ciência e tecnologia de ponta, 

mais especificamente depois que o programa espacial soviético se tornou uma ameaça (ou 

um desafio) à segurança nacional dos Estados Unidos. Castells (1999, p. 44) afirma em A 

sociedade em rede que “[...] a Internet originou-se de um esquema ousado, imaginado na 

década de 1960 pelos guerreiros tecnológicos da Agência de Projetos de Pesquisa 

Avançada do Departamento de Defesa dos Estados Unidos”. Sua finalidade era “impedir a 

tomada ou destruição do sistema norte-americano de comunicação pelos soviéticos”60. O 

resultado foi a invenção de uma rede de comunicação horizontal que não poderia ser 

controlada a partir de um centro específico, composta por computadores interconectados e 

autônomos. 

O interessante – como ficará claro adiante – é que após a Guerra Fria essa rede “[...] 

foi apropriada por indivíduos e grupos no mundo inteiro e com todos os tipos de objetivos” 

(CASTELLS, 1999, p. 44). Objetivos estes diversos das preocupações que levaram à sua 

criação. Ou seja, os usuários acabaram sendo os próprios produtores da Internet, pois suas 

                                                             
60 Idem, Ibid. 
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formas de ‘usar’ promoveram uma espécie de ‘abertura’ ante os propósitos iniciais do 

projeto que levou à sua criação. Mais uma vez, os usos e desusos acabaram por 

redirecionar o curso de uma invenção humana. Se na interpretação de alguns a Internet 

surgiu única e exclusivamente como ‘arma militar’, e/ou completamente atrelada/engajada 

à um ideal de mercado; na concepção de Castells (2003), os valores libertários dos 

indivíduos envolvidos no desenvolvimento da Arpanet contribuíram para sua posterior 

abertura. O autor destaca também que, para além dos propósitos visados pelos seus 

desenvolvedores, a Internet foi sendo desenvolvida pelos usuários comuns, tendo em vista 

que os pontos (computadores pessoais) gozam de certa autonomia.  

Para Castells o século XX foi profundamente marcado por três processos 

independentes que, juntos, fizeram surgir uma nova estrutura social baseada em redes. São 

eles: 

 

[1] as exigências da economia por flexibilidade administrativa e por 

globalização do capital, da produção e do comércio; [2] as demandas da 

sociedade, em que os valores da liberdade individual e da comunicação 

aberta tornaram-se supremos; [3] e os avanços extraordinários na 

computação e nas telecomunicações possibilitados pela revolução 

microeletrônica (CASTELLS, 2003, p. 8). 

  

O resultado mais amplo desses processos foi a maximização das relações em rede 

(agora virtuais), característica essencial da sociedade atual. Por isso Castells não se deteve 

em pensar somente o mundo virtual, ou a rede mundial de computadores, como fizeram (e 

fazem) alguns teóricos. A questão central na sua teoria é entender o novo formato de 

organização social – a sociedade em rede (CARDOSO, 1999). Isso inclui suas 

preocupações com os negócios, a política, a educação, a cultura e as demais formas de 

relação social. Afinal de contas, como disse Pedro Demo (2002, p. 355), “o mundo virtual 

não é físico, mas é real”. Precisa, portanto, ser teorizado. Nas palavras de Castells (2003, p. 

167, grifo nosso): 

 

[...] vivemos de fato no tipo de cultura que, em meus escritos anteriores, 

chamei ‘a cultura da virtualidade real’. Ela é virtual porque construída 

basicamente através de processos de comunicação virtuais, 

eletronicamente baseados. É real (e não imaginária) porque é nossa 

realidade fundamental, a base material sobre a qual vivemos nossa 

existência [...]. Essa virtualidade é nossa realidade. 
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Aproximando as ideias de Castells ao objeto de pesquisa do presente estudo – as 

novas formas de comercialização da música –, é possível afirmar que os três processos 

citados por ele acima (flexibilização e globalização do capital; ‘liberdade’; revolução 

tecnológica) também estiveram presentes, de alguma forma, na reestruturação do mercado 

fonográfico brasileiro. Em primeiro lugar, é possível afirmar, por exemplo, que a 

comercialização de CDs à margem do mercado formal (pirataria) foi uma das primeiras61 

formas de reação contra-hegemônica fora do maistream musical. Este fato pode ser 

entendido também como um processo de flexibilização. Outrossim, é perceptível que o 

direito autoral tem-se flexibilizado cada vez mais, visto não ser mais a principal fonte de 

renda dos artistas. O processo de globalização do capital também caracterizou a indústria 

fonográfica tradicional, pois, por muito tempo, o mercado fonográfico brasileiro (e 

mundial) foi controlado por multinacionais como a Sony Music, Warner Music e a 

Universal Music. 

Em segundo lugar, como destacou Castells (2003), a cultura hacker, que se apoiou 

em parte dos movimentos juvenis das décadas de 1960 e 1970, pregava a livre 

comunicação (expressão) e a liberdade individual. Essas ideias impulsionaram o 

surgimento de um novo ideário cultural que passou a incitar a livre circulação de 

informações e, posteriormente, de arquivos variados via Web. É possível perceber, 

portanto, que logo após a ‘abertura’ da Internet surgiram os comércios eletrônicos, que 

desde sempre intencionavam deter o controle do acesso aos bens cultuais, contrariando a 

cultura hacker, e os grupos que defendiam a livre circulação das informações. O episódio 

da Napster, por exemplo, serve aqui como ilustração. Criado por Shawn Fanning em 1999, 

a Napster foi um programa de compartilhamento de arquivos em rede P2P que 

protagonizou o primeiro grande episódio de luta jurídica entre a indústria fonográfica 

tradicional e as redes de compartilhamento de música via Web. Enquanto, por um lado, o 

programa proporcionava o compartilhamento de arquivos (em formato MP3) de forma 

livre, seguindo a lógica da cultura hacker, as empresas do maistream musical brigavam 

para controlar o acesso aos arquivos. Em março de 2001, a Napster não resistiu à 

avalanche de processos judiciais movidos contra ela e foi removida da rede. Conforme 

relato do próprio Castells (2003, p. 161), “em dezembro de 2000, a BMG fez um acordo 

                                                             
61 Vale ressaltar que a pirataria já existia no tempo do K7, mas em proporções menores. 
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com a Napster, [a partir daí ela...] impediria cópias ilegais e cobraria uma taxa por seu 

serviço de compartilhamento. Em troca, a BMG ofereceria todo o seu catálogo para os 

usuários da Napster por 4,95 dólares ao mês”. 

Ainda sobre os processos citados por Castells, em terceiro lugar, os 

desenvolvimentos na microeletrônica que possibilitaram os avanços na informática e nas 

telecomunicações resultaram também em profundas mudanças na indústria fonográfica. À 

medida que os códigos de reprodução foram evoluindo e, juntamente com eles os 

equipamentos técnicos de reprodução, mudanças foram sendo operadas na dinâmica da 

produção-distribuição-consumo de música. Com destaca Duarte (2013, p. 7): 

 

O desenvolvimento tecnológico possibilitou novos equipamentos e 

ferramentas com o passar dos anos, alterando a forma de produção e 

criando novas logísticas que vieram à tona pela consequente ampliação 

comercial do negócio. Ademais, os meios de comunicação, que também 

potencializaram o seu alcance, tornaram-se parte fundamental no 

crescimento do seguimento musical. 

 

 Desse modo, Castells (2006) vê a tecnologia como uma condição necessária (mas 

não suficiente) para a emergência e o desenvolvimento de uma nova forma de organização 

social baseada em redes. Como fora dito, esse processo de transformação estrutural por que 

passa a sociedade atual não é genuinamente novo. Embora seja ele ‘multidimensional’, está 

associado ao surgimento de um novo paradigma tecnológico, baseado nas tecnologias de 

comunicação e informação surgidas na década de 1960. Essa dinâmica social apresentou 

ao mundo “[...] uma nova forma de relação entre a economia, o Estado e a sociedade” 

(CASTELLS, 1999, p. 39). Não se trata de utopia, pois não é um projeto irrealizável. É 

algo que está acontecendo, e caracteriza as sociedades atuais.  

Como mais uma vez lembra o autor, “a sociedade em rede não é a sociedade 

emergente da Era da Informação: ela já configura o núcleo das nossas sociedades” 

(CASTELLS, 2006, p. 19). É lamentável para Castells (2006) que muitos atores sociais 

continuem a falar de ‘sociedade da informação’ ou ‘sociedade em rede’, em termos de 

futurologia, como se essas transformações estivessem ainda no futuro.  

 Frequentemente, essa nova sociedade emergente (ou paradigma emergente) tem 

sido denominada de ‘sociedade da informação’ e/ou ‘sociedade do conhecimento’. Castells 

critica a utilização dessas terminologias.  
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Não porque conhecimento e informação não sejam centrais na sociedade 

atual. Mas porque eles sempre o foram, em todas as sociedades 

historicamente conhecidas. O que é novo é o facto de serem de base 

microelectrónica, através de redes tecnológicas que fornecem novas 

capacidades a uma velha forma de organização social: as redes 

(CASTELLS, 2006, p. 17).  

 

Seguindo a ótica do sociólogo espanhol, o melhor termo para se referir a sociedade 

atual seria, portanto, ‘sociedade da/em rede’. Embora já existissem, as redes não eram 

características essenciais das sociedades. Elas se restringiam ao domínio da vida privada. 

Como lembra Castells (2006, p. 18), anteriormente, “[...] o mundo da produção, do poder e 

da guerra estava ocupado por organizações grandes e verticais”.  Os estados, as igrejas, os 

exércitos e as empresas, por exemplo, conseguiam antigamente estabelecer 

domínio/controle de recursos com um objetivo definido por uma autoridade central (muitas 

vezes o poder era personificado). Essas instituições não se organizavam em redes. A 

dinâmica de redes não caracterizava o todo social.  

 Todavia, se da década de 1970 para cá a forma rede passou – aos poucos – a 

predominar, caracterizando a sociedade atual como uma ‘sociedade em rede’, os negócios, 

paulatinamente, também se tornaram ‘negócios em rede’, ou ‘e-negócios’. Como muitas 

firmas comerciais foram a força propulsora (investidores) de sua expansão, a Internet foi 

moldada em grande parte em torno de usos e interesses comerciais. O resultado disso, para 

Castells (2003), não é que a Internet seja um produto, uma mercadoria como qualquer 

outra. Ela não foi mais determinada pelos negócios do que outros domínios da vida nas 

sociedades contemporâneas. “Nem mais, nem menos também” (CASTELLS, 2003, p. 49). 

A verdade é que, segundo Castells62, “[...] ela foi o meio indispensável e a força propulsora 

na formação da nova economia, erigida em torno de normas e processos novos de 

produção, administração e cálculo econômico”. Sem a intenção e os investimentos que os 

empresários depositaram nela, não teria havido nenhuma ‘nova economia’, “[...] e a 

Internet teria se difundido num ritmo muito mais lento e com um elenco diferente de 

aplicações [...]. Assim, a inovação empresarial, e não o capital, foi a força propulsora da 

economia da Internet”63.  

                                                             
62 Idem, Ibid.  
63 Idem, Ibid.  
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Em outras palavras, “[...] a cultura empresarial orientada para o dinheiro partiu para 

a conquista do mundo e, nesse processo, fez da Internet a espinha dorsal de nossas vidas” 

(CASTELLS, 2003, p. 53) e, consequentemente, da economia. Para Castells (2003, p. 57, 

grifo nosso), “o que está surgindo não é uma economia ponto.com, mas uma economia 

interconectada com um sistema nervoso eletrônico”. Por isso o autor entende por 

empresas eletrônicas “[...] qualquer atividade de negócio cujas operações-chave de 

administração, financiamento, inovação, produção, distribuição, vendas, relações com 

empregados e relações com clientes tenham lugar predominantemente pela/na Internet ou 

outras redes de computadores”. 

Paralelo ao conceito de ‘empresas eletrônicas’, Castells desenvolve a concepção de 

‘negócio eletrônico’. O autor não compreende por negócio eletrônico àquele conduzido 

exclusivamente on-line, mas uma nova forma de condução de negócios. De modo prático, 

poder-se-ia defini-lo como “[...] todo tipo de negócio, pela, com e na Internet, e outras 

redes de computadores – com várias formas de conexão com processos locais de produção 

e transações físicas” (CASTELLS, 2003, p. 87). Certamente, a Nova Produção Independe 

– como se verá no terceiro capítulo – opera neste modelo de negócio, pois fez da Internet 

sua estrutura básica de operacionalização.  

Ao utilizar a Internet como meio fundamental de comunicação e processamento de 

informação, muitas empresas adotam a rede como sua forma organizacional. Essa 

transformação sociotécnica é estrutural e permeia o sistema econômico em sua totalidade, 

afetando – de alguma forma – todos os processos de criação, de troca e distribuição de 

bens e valor (CASTELLS, 2003). Castells64 ressalta que não há dúvida de que as leis da 

economia de mercado continuam a vigorar nessa nova economia interconectada, mas o 

fazem de uma outra maneira, específica. Nesse ‘admirável mundo novo econômico’, a 

compreensão é crucial para se viver e, sobretudo, prosperar.  

Muitos leitores se espantarão com a constatação feita por Castells deste ‘admirável 

mundo novo econômico’. Porém, o autor adverte que “essa não é a terra da fantasia do 

crescimento econômico ilimitado, capaz de substituir ciclos comerciais e ser imune a 

crises” (CASTELLS, 2003, p. 58). Se há uma nova economia, certamente há também 

novas formas de ciclo comercial, e novas crises “[...] moldadas pelos processos específicos 

                                                             
64 Idem, Ibid. 
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que caracterizam a nova economia”65. Assim como Nietzsche não matou Deus, constatou 

somente um acontecimento cultural, Castells não está prenunciando uma nova economia, 

mas sim constatando a sua já existência. 

Essa supracitada ‘empresa de rede’ evoluiu a partir de estratégias de interconexão. 

Em primeiro lugar, houve uma descentralização. 

 

Em segundo lugar, a cooperação entre empresas pequenas e médias [...] 

Em terceiro, a conexão entre essas redes de pequenas e médias empresas 

e os componentes diversificados das grandes corporações. E, por fim, as 

alianças e parcerias estratégicas entre grandes corporações e suas redes 

subsidiárias [...] A empresa de rede não é, portanto, nem uma rede de 

empresas nem uma organização em rede intrafirma. Trata-se de uma 

agência enxuta de atividade econômica, construída em torno de projetos 

empresariais específicos, que são levados a cabo por redes de composição 

e origem variada: a rede é a empresa (CASTELLS, 2003, p. 58). 

 

Talvez em analogia à McLuhan (1964), para quem o ‘meio’ é a ‘mensagem’, 

Castells traz a concepção de que a ‘rede’ é a própria ‘empresa’. Ou seja, semelhante à 

contribuição de McLuhan ao deslocar o foco principal da pesquisa em comunicação, “[...] 

da análise dos conteúdos, para o exame dos impactos dos meios na sociedade” (RUFINO, 

2009, p. 4), Castells dá maior importância ao efeito do impacto das redes na economia, 

trazendo uma perspectiva de análise diferente das de até então. Seguindo a lógica 

castellsiana, é mister, pois, analisar os novos modelos de negócio a fim de “[...] 

compreender a relação entre a produção da Internet e os usos da Internet na produção” 

(CASTELLS, 2003, p. 60). 

Para compreender a complexidade dessa estrutura em rede (o todo social) é 

indispensável pensar as redes de informação e comunicação baseadas na microeletrônica. 

Pois “a essência do negócio eletrônico está na conexão em rede, interativa, baseada na 

Internet [...] Aqui, mais uma vez, a rede é a mensagem” (CASTELLS, 2003, 65). 

Até aqui uma ‘ponta’ parece estar ainda ‘solta’. Seria a seguinte indagação: 

 

[...] se a empresa de rede precedeu a difusão da Internet, qual é a 

contribuição específica desse meio tecnológico para o novo modelo de 

negócios? A resposta é: ele permite escalabilidade, interatividade, 

administração da flexibilidade, uso de marca e customização num mundo 

empresarial em rede (CASTELLS, 2003, p. 66). 

                                                             
65 Idem, Ibid. 
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Em suma, “o que a Internet acrescenta ao modelo de negócio da empresa de rede é 

uma capacidade de se desenvolver organicamente com inovação [...]” (CASTELLS, 2003, 

p. 67). São justamente as capacidades de inovação e interconexão que estão transformando 

completamente os mercados financeiros, dia após dia. O resultado total dessas mudanças 

econômicas é a “[...] maior interdependência dos mercados financeiros globais e maior 

volume de transações, com maior velocidade” (CASTELLS, 2003, p. 72). Grosso modo, 

prevalece a volatilidade no mercado, e talvez numa escala ainda maior. Por exemplo, uma 

crise imobiliária nos EUA pôde desencadear um ‘efeito dominó’, provocando ondas de 

crise no mundo inteiro (como testemunhado recentemente). Isto seria um dos efeitos da 

interdependência causada pela interconexão. 

 A teoria da sociedade em rede (de base eletrônica) desenvolvida por Castells sugere 

uma leitura mais apurada e precisa dos efeitos causados pelo impacto das tecnologias de 

informação e comunicação na sociedade atual. Em Castells, não se trata, pois, de anunciar 

uma nova ordem capaz de sanar determinados problemas sociais. Pelo contrário, o autor, 

reconhece que “[...] a sociedade em rede difunde-se por todo o mundo, mas não inclui 

todas as pessoas” (CASTELLS, 2006, p. 18). Sua análise mostra que, embora vivamos em 

rede, muitos ainda se encontram marginalizados66. Por isso, é importante entender que “o 

mundo social da Internet é tão diverso e contraditório quanto a própria sociedade” 

(CASTELLS, 2003, p. 48). 

Castells fala em sua obra A galáxia da Internet sobre três desafios para essa nova 

era: 

 

O primeiro é a própria liberdade. As redes da Internet propiciam 

comunicação livre e global que se torna essencial para tudo. Mas a infra-

estrutura das redes pode ter donos, o acesso a elas pode ser controlado e 

seu uso pode ser influenciado, se não monopolizado, por interesses 

comerciais, ideológicos e políticos [...] O segundo desafio é o oposto: a 

exclusão das redes. Numa economia global, e numa sociedade de rede em 

que a maioria das coisas que importam depende dessas redes baseadas na 

Internet, ser excluído é ser condenado à marginalidade [...] essa exclusão 

pode se produzir por diferentes mecanismos: falta de infra-estrutura 

tecnológica; obstáculos econômicos. O terceiro grande desafio é o 

                                                             
66 Castells (2006, p. 18) lembra que, assim como outras formas de sociedade, “[...] a sociedade em rede 

manifesta-se de diversas formas, conforme a cultura, as instituições e a trajectória histórica de cada 

sociedade, tal como a sociedade industrial englobou realidades tão diferentes como os EUA e a União 

Soviética, a Inglaterra e o Japão...”.  
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estabelecimento da capacidade de processamento de informação e de 

geração de conhecimento em cada um de nós [ou seja, a educação]. Não 

há reestruturação mais fundamental (CASTELLS, 2003, p. 226-227, 

grifos nossos). 

 

 A priori, deve-se indagar acerca dos riscos que dizem respeito aos monopólios. Há, 

mesmo nas redes virtuais, um certo controle (ignorar tal fato é se inserir de imediato na 

lista dos entusiastas das novas mídias)! Como ficou claro na luta entre Napster e BMG, e 

como ficará ainda mais evidente no terceiro capítulo, quando se perceberá que as grandes 

produtoras se adaptam às tendências de mercado, e conseguem se sobressair até mesmo na 

era da distribuição virtual da música. 

 Em segundo lugar, é importante atentar, conforme a citação acima de Castells, para 

o problema da exclusão das redes. Àqueles que, por falta de algum tipo de capital, seja 

econômico e/ou cultural, ainda não se integraram (conectaram) às redes, tornam-se a cada 

dia mais marginalizados e excluídos. Ainda em consonância com as ideias de Castells, em 

terceiro lugar, é necessário que a própria educação assuma a responsabilidade pelo 

desenvolvimento de capacidades como processamento de informação e geração de 

conhecimento, em cada um dos indivíduos, sendo esta a reestruturação mais fundamental 

necessária à nova era. Caso ignorados, esses desafios podem facilitar para que a Internet se 

torne o completo oposto daquilo que é desejado: exclusão, opressão, marginalização etc.  

 

1.3.2 A internet 

 

Na ótica de Castells (2003, p. 8), “a Internet é um meio de comunicação que 

permite, pela primeira vez, a comunicação de muitos com muitos”. Seu uso como sistema 

de comunicação e forma de organização social explodiu nos últimos anos do segundo 

milênio, muito embora sua genealogia remeta ao final dos anos 1960. Se a Internet não é a 

rede (em si), ela é – pelo menos – o ‘carro-chefe’ das redes de comunicação digital que, 

para Castells (2006, p. 18), “[...] são a coluna vertebral da sociedade em rede, tal como as 

redes de potência (ou redes energéticas) eram as infra-estruturas sobre as quais a sociedade 

industrial foi construída”. 

A Internet surgiu de um projeto militar norte-americano que alguns anos depois foi 

aberto para uso acadêmico. Na verdade, embora o projeto fosse militar, desde o início 
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foram mobilizados recursos de pesquisa do mundo universitário. Para Castells, ela foi 

deliberadamente projetada por estudantes para ser uma tecnologia de comunicação livre. 

Conforme o próprio Castells (2003, p. 21), 

 

[...] a Arpanet, a principal fonte do que viria a ser afinal a Internet, não 

foi uma conseqüencia fortuita de um programa de pesquisa que corria em 

paralelo. Foi prefigurada, deliberadamente projetada e subseqüentemente 

administrada por um grupo determinado de cientistas da computação que 

compartilhavam uma missão que pouco tinha a ver com estratégia militar. 

 

O que resultou desse projeto não é que os indivíduos tenham finalmente alcançado 

a liberdade graças à Internet. Mas que a Internet, acima de tudo, “[...] é uma tecnologia 

particularmente maleável, suscetível de ser profundamente alterada por sua prática social” 

(CASTELLS, 2003, p. 10). Ela é moldada pelo uso que se faz dela. Nas palavras do autor, 

 

[...] as tecnologias de comunicação e informação são particularmente 

sensíveis aos efeitos dos usos sociais da própria tecnologia. A história da 

Internet fornece-nos amplas evidências de que os utilizadores, 

particularmente os primeiros milhares, foram, em grande medida, os 

produtores dessa tecnologia (CASTELLS2006, p. 17). 

 

Castells (2003, p. 11) explica que é especificamente essa “elasticidade da Internet 

[que] a torna particularmente suscetível a intensificar as tendências contraditórias presentes 

em nosso mundo”. Outrossim, “nem utopia nem distopia, a Internet é a expressão de nós 

mesmos através de um código de comunicação”67. Aqui há uma certa consonância com 

algumas ideias de Lévy, visto que ele também vê a cibercultura como uma forma de 

projeção das intenções humanas. 

Muito embora as narrativas destaquem a Arpanet como gênese da Internet, ela não 

foi a sua única e exclusiva fonte. Existiram outras ideias geniais, e cabe aqui destacar. De 

fato, a Arpanet foi a primeira rede operacional de computadores à base de comutação de 

pacotes de dados/informações. Ela tinha como objetivo interligar as bases militares e os 

departamentos de pesquisa do governo estadunidense. Inicialmente, seu uso era 

exclusivamente militar. Por isso, nasceu e foi financiada pelo Pentágono.  

                                                             
67 Idem, Ibid.  
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Retomando a discussão sobre a genealogia da Internet, o que a permitiu abarcar o 

mundo todo não foi o seu projeto piloto (Arpanet), como dito acima. Mas sim, o 

desenvolvimento da World Wide Web. “Esta é uma aplicação de compartilhamento de 

informação desenvolvida em 1990 por um programador inglês, Tim Bernes-Lee, que 

trabalhava no CERN, o Laboratório Europeu para Física de Partículas baseado em 

Genebra” (CASTELLS, 2003, p. 17). Lévy corrobora com essa narrativa e complementa ao 

afirmar que o World Wide Web [www] foi desenvolvido pela equipe de Tim Berners-Lee, 

no CERN, “[...] para melhorar a pesquisa cooperativa entre os físicos. Esse sistema permite 

interconectar através de vínculos hipertextos todos os documentos digitalizados do planeta 

e de torná-los acessíveis com alguns cliques a partir de qualquer ponto do Globo” (LÉVY, 

1998, p. 44). Portanto, foi em parceria com Robert Caillia que Berners-Lee desenvolveu o 

programa navegador/editor, em dezembro de 1990. “O software do navegador da web foi 

lançado na Net pelo CERN em agosto de 1991” (CASTELLS, 2003, p. 18). Este sim foi o 

projeto que fez surgir a Internet como um ‘espaço aberto’. Para Lévy (1998, p. 44), o 

‘www’, provavelmente, foi a “[...] maior revolução na história da escrita desde a invenção 

da imprensa” 

 Em 1995, a Microsoft lança no mercado o Windows 95, que vinha de fábrica com o 

navegador Internet Explorer, utilizado ainda hoje. Esse foi, sem dúvida, o marco inicial da 

Internet para o público em geral. Consideradas as barreiras sociais que ainda perduram, é 

possível dizer que, após vinte anos da sua “popularização”, a Internet de fato se 

popularizou no Brasil. Salvo exceções, ela hoje está presente não somente em escolas 

privadas, como também em escolas públicas. Seu acesso se dá não mais apenas via 

computador, mas também através de tablets, celulares, TVs e etc. Esta constatação – que 

não tem o intuito de afirmar uma ‘total’ democratização do acesso à Internet – tenta 

esclarecer que, de alguma forma, o acesso à rede tem sido ampliado dia após dia. Vale 

destacar ainda que, o acesso aos dispositivos aptos a navegar pela Web influenciou até a 

telefonia móvel, com aplicativos que realizam chamadas online, utilizando somente o 

pulso da Internet. Liga-se cada vez menos! A moda agora é mandar mensagens (de áudio 

e/ou texto) via WhatsApp. 

 Portanto, 

 

[...] em meados da década de 1990, a Internet estava privatizada e dotada 

de uma arquitetura técnica aberta, que permitia a interconexão de todas as 
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redes de computadores em qualquer lugar do mundo [...] Embora a 

Internet tivesse começado na mente dos cientistas da computação no 

início da década de 1960, uma rede de comunicação por computador 

tivesse sido formada em 1969, e comunidades dispersas de computação 

reunindo cientistas e hackers tivessem brotado desde o final da década de 

1970, para a maioria das pessoas, para os empresários e para a sociedade 

em geral, foi em 1995 que ela nasceu (CASTELLS, 2003, p. 19). 

 

Toda essa discussão sobre patrimônio intelectual e direito autoral, acesso pago 

versus acesso livre, incitada pelas novas tendências proporcionadas pela Web 2.0, já existia 

– de forma avançada até – desde o surgimento das redes de computador. Se de um lado uns 

defendiam o software pago (as empresas que desenvolviam programas para serem 

comercializados), por outro, defendia-se o software livre e aberto. Como narra Castells 

(2003, p. 17): 

 

Em 1984, Richard Stallman, programador do laboratório de Inteligência 

Artificial do MIT, numa reação à decisão da AT&T de reivindicar 

direitos de propriedade sobre o UNIX, lançou a Free Software 

Foundation, propondo a substituição do copyright pelo que chamou de 

“copyleft”. Por “copyleft”, entendia-se que qualquer pessoa que usasse 

um software gratuito deveria, em retribuição, distribuir pela Net o código 

daquele software aperfeiçoado [...] Em 1991, pondo esse princípio em 

prática, Linus Torvalds, um estudante de 22 anos da Universidade de 

Helsinki, desenvolveu um novo sistema operacional baseado no UNIX, 

chamado Linux, e o distribuiu gratuitamente pela Internet... 

 

Desde o princípio – e até hoje – existe uma certa ‘disputa’ entre software pago 

versus software livre. Entre os sistemas operacionais mais utilizados no mundo ocidental, 

temos a disputa ‘Linux versus Windows’. A tendência à flexibilização e abertura é tanta 

que o preço dos softwares pagos tem caído ano após ano. Por exemplo, a relevante 

diferença de preço entre o valor de mercado do Windows 7 (que chegou a custar na versão 

Ultimate algo em torno de R$ 450,00) e o Windows 8.1 (que custa na sua versão Pro algo 

em torno de R$250,00). Sem contar que, os possuidores de licença das versões 7, 8 e 8.1 

receberão a atualização68 para a versão 10 gratuitamente. 

Retornando à genealogia, a Internet teria nascido da improvável intersecção da big 

science, da pesquisa militar e da cultura libertária oriunda dos movimentos estudantis 

(CASTELLS, 2003). Desde o seu início ela foi um projeto ‘híbrido’, que correspondia aos 

                                                             
68 Ver: <http://info.abril.com.br/noticias/tecnologia-pessoal/2015/01/atualizacao-para-windows-10-sera-

gratuita-para-computadores-e-smartphones.shtml>. Acesso em 13 jul. 2015.  

http://info.abril.com.br/noticias/tecnologia-pessoal/2015/01/atualizacao-para-windows-10-sera-gratuita-para-computadores-e-smartphones.shtml
http://info.abril.com.br/noticias/tecnologia-pessoal/2015/01/atualizacao-para-windows-10-sera-gratuita-para-computadores-e-smartphones.shtml
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interesses de grupos sociais distintos. Contrário às especulações, ela não surgiu como um 

‘produto do capitalismo’. Castells (2003, p. 23) lembra que “[...] todos os 

desenvolvimentos tecnológicos decisivos que levaram à Internet tiveram lugar em torno de 

instituições governamentais e importantes universidades e centros de pesquisa”. Na visão 

do autor, a Internet não teve origem, portanto, no mundo dos negócios. Era um projeto 

ousado e que envolvia muitos riscos, para que organizações voltadas para o lucro o 

houvessem encabeçado.  

Provavelmente, caso fosse uma invenção genuinamente privada, a Internet não teria 

as configurações que tem hoje: estrutura de rede descentralizada; poder computacional 

distribuído através de nós (cada um dos pontos que compõem rede); autonomia; 

flexibilidade etc. O mínimo que se poderia especular é: se ela fosse fruto exclusivo de 

investimentos do capital privado, haveria menos autonomia e mais controle. 

Diferentemente, “[...] a Internet se desenvolveu num ambiente seguro [de certo modo, 

distante dos ditames do capital], propiciado por recursos públicos e pesquisa orientada para 

missão, mas que não sufocava a liberdade de pensamento e inovação” (CASTELLS, 2003, 

p. 24).  

Castells (2003, p. 28) lembra que uma lição comprovada da história é que os 

usuários são os principais produtores das tecnologias, adaptando-as a seus usos e valores 

eles acabam por transformá-las naquilo que desejam. Com a Web 2.0 tem sido (em certa 

medida) assim. Novas tendências emergem dos usos e desusos de pessoas comuns. Entre o 

fim de junho e início de julho do corrente ano, por exemplo, o IOS, sistema operacional 

utilizado nos iPad, iPhone e iPod, da empresa estadunidense Apple, em sua versão 8.4, 

trouxe o aplicativo Apple Music69. Há alguns anos a Apple já contava com o iTunes, uma 

das plataformas pioneiras na comercialização virtual de música. O aplicativo foi destaque 

por muitos anos. Com o Apple Music a Apple está se adaptando às novas tendências do 

mercado musical, pois, essencialmente diferente do iTunes, o Apple Music não tem a 

finalidade de vender arquivos em formato digital. O ‘produto’ consiste em uma assinatura 

(ao custo mensal de R$ 4,90) que possibilita ao usuário o acesso à uma biblioteca 

gigantesca de música, que ele vai consumir (ouvir) via streaming (on-line), sem 

necessidade de baixar os arquivos. 

                                                             
69 Ver <http://www.tecmundo.com.br/apple-music/82682-testamos-servico-streaming-apple-music.htm>. 

Acesso em 13 jul. 2015.   

http://www.tecmundo.com.br/apple-music/82682-testamos-servico-streaming-apple-music.htm
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Assim como os sistemas tecnológicos são socialmente produzidos, a produção 

social é estruturada culturalmente. A Internet não é uma exceção! Portanto, “a Internet é, 

acima de tudo, uma criação cultural” (CASTELLLS, 2003, p. 32). Logo, a apropriação70 

do espaço virtual por parte de pessoas comuns, inovadoras, tem feito surgir novas 

tendências nos mercados. Essas novas tendências atraem investidores entusiasmados com o 

‘novo’, bem como empresas já consolidadas que estão em ‘crise’ e/ou buscando inovar. 

Novas estratégias comerciais surgem no intuito de atender – de alguma maneira – e 

reproduzir tendências existentes. O streaming analisado no presente estudo já indicava ser 

uma tendência há dez anos atrás, como fica claro na citação abaixo. 

 

A veiculação de música na Internet é tecnologicamente viável e 

amplamente praticada, em particular na forma do compartilhamento 

gratuito de música armazenada, permitido por tecnologias MP3/Napster, 

Guntella ou Freenet. O streaming também está se tornando uma 

tecnologia popular; trata-se da transmissão de conteúdo em tempo real na 

Internet com o uso de aplicativos como Realplayer ou o Quicktime [...] 

(CASTELLS, 2003, p. 161). 

 

 Não é regra, mas tendências como essas (streaming) surgem de ‘fora’, como formas 

alternativas de driblar o mercado tradicional. Entretanto, após afetarem o mercado 

mainstream, são incorporadas por ele. Uma última reflexão de Castells que pode ajudar a 

pensar o atual cenário da indústria fonográfica diz que “[...] a cooperação e a liberdade de 

informação podem ser mais propícias à inovação do que a competição e os direitos de 

propriedade” (CASTELLS, 2003, p. 13). De fato, a música tem se tornado gradativamente 

um bem livre, pois, tendo em vista que o direito autoral já não mais garante a 

sobrevivência do artista, ele precisa – de alguma forma – ser lembrado, para que assim 

atraia o público para os shows, sendo este agora a sua principal fonte de renda. Doravante, 

o conhecidíssimo ditado popular – “quem não é visto, não é lembrado” –, tornou-se o 

imperativo categórico do mercado. Ou seja, ser visto (e ouvido) é melhor que vender 

discos. 

 As reflexões desenvolvidas neste primeiro capítulo sobre o ciberespaço e os 

negócios eletrônicos servirão de base para a análise dos dados da pesquisa empírica, no 

terceiro capítulo. Esses conceitos foram fundamentais na tentativa de compreender 

algumas características do mercado musical independente em Fortaleza/CE.  

                                                             
70 “A Internet foi apropriada pela prática social...” (CASTELLS, 2003, p. 99). 
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No capítulo vindouro, realizou-se uma breve reflexão sobre a história do reggae, 

considerando sua origem e sua trajetória até o Brasil. O leitor verá que, embora distante 

dos capítulos um e três, o capítulo dois proporcionará uma percepção do reggae enquanto 

gênero musical essencialmente underground. Grosso modo, não se poderia estudar um 

artista regueiro sem antes compreender, mesmo que minimamente, o referido gênero 

musical.     
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CAPÍTULO 2 

UMA PEQUENA HISTÓRIA SOCIAL DO REGGAE: DA JAMAICA 

AO BRASIL 

 

 

 Neste capítulo o leitor verá um breve relato sobre a história social do reggae. O 

foco será discutir um pouco sobre sua origem (entendida como uma fusão de elementos das 

culturas africana, caribenha, inglesa e norte-americana), e sua relativa relação com os 

movimentos sociais e religiosos da Jamaica. Analisar-se-á também a chegada desse som ao 

Brasil, destacando-se os processos de apropriação e ressignificação locais, bem como a 

forma como os mercados fonográficos de cada região o recepcionaram. Para tanto, serão 

referências os escritos A magia do reggae (CARDOSO, 1997), O eterno verão do reggae 

(ALBUQUERQUE, 1997), Produção e consumo do reggae das radiolas em São Luís/MA: 

significados, simbolismos e aspectos mercadológicos (SANTOS, 2009), Que reggae é esse 

que jamaicanizou a “Atenas Brasileira”? (FREIRE, 2010), Reggae: identidade cultural e 

atratividade turística de São Luís do Maranhão (PENHA, 2003), A música reggae na 

formação do sujeito ecológico em Mossoró-RN (PIMENTA, 2012), entre diversos outros 

artigos.  

 As palavras que seguem consistem, pois, em um esforço teórico que terá como 

finalidade apreender (considerando-se as limitações) o percurso histórico do reggae: da 

Jamaica ao Brasil. O leitor deparar-se-á também com uma tentativa de compreender a 

consolidação do gênero reggae em terras brasileiras. 

 

2.1 As raízes do Reggae... 

 

A África possui os próprios estilos de reggae, e centenas de bandas. 

Clubes de reggae são encontrados na Europa, na Austrália e nos Estados 

Unidos. O reggae partilha as ondas latino-americanas com o merengue, a 

salsa e o rock. Todos, de Erick Clapton a Caetano Veloso, já realizaram 

suas incursões ao reggae. A fonte desse som é a Jamaica, a terceira maior 

ilha do Caribe. Habitada originalmente por índios aravaques, 

exterminados quando os espanhóis ocuparam a ilha, foi repopulada com 

escravos africanos. Quando os ingleses invadiram o local [...] os negros 

fugiram para as colinas, onde formaram comunidades independentes que 

se mantiveram até a abolição da escravatura. Os ingleses [...] governaram 
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a Jamaica até 1962. A proclamação da independência naquele ano viu 

nascer uma nação com uma economia em ruínas, controlada por brancos 

e mulatos, embora o país tivesse uma porcentagem de 75% negros. 

Jovens negros perambulavam pela capital, onde engrossavam filas de 

desempregados. Muitos tornaram-se “rude boys” ou “rudies”, 

frequentemente armados de pistolas e canivetes de molas. A violência 

atingiu seu pico durante as eleições de 1980, quando os membros do 

Partido Trabalhista Jamaicano e do Partido Nacional do Povo lutaram uns 

contra os outros e a polícia, utilizando rifles M-16 abertamente nas ruas, 

deixando um saldo de pelo menos 700 pessoas mortas, muitas das quais 

expectadores inocentes. Entretanto, essa violência política é apenas um 

dos extremos da cultura jamaicana que deu origem ao reggae. A outra é o 

amor incondicional das pessoas pela música... qualquer tipo de música, 

sem preconceitos [...] (BERGMAN, 1997, p. 122). 

 

A Jamaica é uma ilha do Mar do Caribe, situada na América Central acerca de 150 

quilômetros ao sul de Cuba, e 160 quilômetros do Haiti. Ela conta com um território total 

de quase 11.500 quilômetros quadrados, o que a caracteriza como terceira maior ilha das 

Grandes Antilhas (ALBUQUERQUE, 1997; PENHA, 2003; PACHECO & BRANCO, 

2008). No período das Grandes Navegações a ilha foi colonizada por espanhóis. 

Grande parte da população da ilha é negra. Esses indivíduos – de origem africana – 

trouxeram consigo elementos culturais da terra-mãe África. Daí o equívoco de muitos até 

hoje pensarem que o reggae surgiu na África; e outros, pensarem que a Jamaica é um país 

situado no continente africano. Ledo engano. São associações automáticas que relacionam 

o reggae ao negro, e o negro à África. Entretanto, o fato do reggae ter surgido na América 

não faz dele algo não-africano. 

Conforme afirma Carlos Albuquerque (1997, p. 13): 

 

O reggae chegou de navio à Jamaica. Mas não foi uma viagem de 

primeira classe. Longe disso. Foi uma odisséia de medo, terror e 

sofrimento vivida por milhões de integrantes de diversas nações 

africanas, capturados e enviados ao outro lado do mundo. Os escravos 

foram as sementes do reggae, transportados em porões, amontoados uns 

em cima dos outros, como palitos em uma caixa de fósforo. 

 

Uma análise superficial do reggae direcionará qualquer leitor à história da Jamaica. 

Ora, apenas por ter o título de ‘Capital brasileira do reggae’, São Luís/MA é conhecida 
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como ‘Jamaica brasileira71’. Daí que, reggae, Jamaica e África são temas comuns. Não 

haveria como tratá-los sem – minimamente – relacioná-los. 

Diz a história, como lembra Albuquerque (1997), que quando a caravana de 

Cristóvão Colombo chegou à ‘terra das primaveras’72 (Xaymaca na língua nativa) em 

1494, os arauaques73 (índios locais) os receberam ao som de tambores e flautas feitas de 

madeira. A história da Jamaica tem, portanto, uma ‘trilha sonora’ desde o seu 

descobrimento (pelos espanhóis). Só que os europeus não estavam ali a procura de música, 

mas sim de ouro. 

 Foi na suposição de que na ilha houvessem metais preciosos que os espanhóis 

resolveram colonizá-la. No período mercantilista essa política de mercado (acúmulo de 

metais preciosos) chamava-se metalismo74. Ao se estabelecerem no local, os espanhóis 

escravizaram os nativos, e os forçaram a trabalhar nas minas; vale lembrar também que 

trouxeram da Europa doenças que não eram comuns entre os nativos, e que por isso os 

levavam à morte. Estes acontecimentos foram aos poucos dizimando o povo daquela 

localidade. 

 Por volta de 1512, ao perceberem que na Xaymaca não havia ouro, os espanhóis 

passaram a procurá-lo na ilha vizinha, Cuba (ALBUQUERQUE, 1997; PIMENTA, 2012). 

Entretanto, entre o povo arauaque as baixas haviam sido gigantescas. Muitos haviam 

morrido doentes, ou em trabalhos exaustivos nas minas. A terra das primaveras agora seria 

explorada (predominantemente) através da agricultura, e, para tanto, far-se-ia necessário 

mão de obra barata (escravizada). É nesse momento que entra em cena o ‘tráfico negreiro’, 

responsável por um capítulo inteiro da história moderna conhecido como ‘Diáspora Negra’ 

(ou ‘Diáspora Africana’). O povo escolhido pelos espanhóis – nesse momento específico – 

foram os angolanos. 

                                                             
71 Conforme Freire (2010, p. 52), “Desde a década de 1990, circula pelos jornais de São Luís uma discussão 

sobre o cognome “Jamaica brasileira”. Alguns intelectuais, defensores de outra denominação disseminada 

anteriormente, - “Atenas brasileira” - e de tudo que ele representa - discordam que a capital maranhense seja 

conhecida por uma expressão que remeta ao reggae”. A elite que opta pelo título de “Atenas brasileira” 

considera “Jamaica brasileira” uma espécie de alcunha. Termo que de alguma forma, para eles, é 

depreciativo. Portanto, Freire (2010) observou que existe uma disputa de identidades na própria utilização de 

certos termos que são utilizados para se referir à capital maranhense.  
72 Também chamada de ‘Terra dos mananciais’ ou ‘Terra da madeira e da água’.  
73 Em Albuquerque (1997), o termo usado para designar os nativos jamaicanos é “arauaque”. Em Cardoso 

(1997), o termo aparece como “aravaques”. 
74 Também chamado de bulionismo, é a ideia de riqueza econômica através da quantificação de metais 

preciosos. 
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Entre 1660 e 1665, período de conflito entre espanhóis e ingleses, os escravos 

foram libertados. O episódio aconteceu da seguinte forma: antes de perderem 

completamente o domínio sobre o território da Xaymaca, os espanhóis libertaram todos os 

seus escravos (os remanescentes arauaques e angolanos). Este acontecimento foi – a longo 

prazo – de suma importância para a fusão de elementos culturais africanos e indo-

americanos, pois estes remanescentes após serem libertados foram para as montanhas e 

formaram juntos o núcleo dos maroons75 (ALBUQUERQUE, 1997). Neste momento a 

cultura jamaicana começava a ser forjada, claro, de elementos ‘xaymacanos’, africanos e 

europeus. 

Através do Tratado de Madri de 1670, a Espanha reconhecia as possessões da 

Inglaterra no Mar do Caribe. Com este tratado, a Inglaterra tomava posse (formal) da 

Jamaica e das Ilhas Cayman. Conforme Albuquerque (1997, p. 15): 

 

Novos senhores da terra, os ingleses, cientes da ausência do ouro em sua 

colônia, mudaram o curso exploratório e introduziram uma nova espécie 

de cana-de-açúcar na ilha, trazida de Barbados. O açúcar passou a ser, daí 

em diante, a principal atividade econômica da Jamaica. Para trabalhar nas 

plantações, os ingleses trouxeram escravos da África Ocidental, a maior 

parte formada por integrantes dos povos ashanti, ioruba e akan, todos da 

tribo dos coramanti. 

 

Formava-se na ilha, portanto, uma população demasiadamente heterogênea e 

diversificada. Percebe-se, pois, que já no final século XVII viviam ali remanescentes de 

arauaques e angolanos, ingleses (e talvez alguns espanhóis que permaneceram após os 

conflitos), e africanos de povos diversos da tribo coramanti. 

 Nas montanhas, onde viviam os maroons, aglomeravam-se os escravos fugitivos. 

Cada vez que os exércitos ingleses tentavam intervir, sofriam enormes baixas, pois a 

vegetação dificultava a locomoção e favorecia os ataques surpresas dos maroons, que 

resistiram por mais de oitenta anos. As condições forçaram os ingleses a um acordo de paz 

que cedia direito aos ‘selvagens’ sobre aquela região, e, em troca, eles (os 

maroons/selvagens) seriam a partir daquele momento ‘caçadores de escravos’. O tratado 

foi assinado em 1739, e, na interpretação de Albuquerque (1997, p. 15), este feito teria sido 

possível “pelo sentimento de superioridade que os maroons sentiam em relação aos negros 

que se mantinham escravizados”. 

                                                             
75 O nome vem do espanhol cimarrón, que significa ‘selvagem’. 
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Certamente as chicotadas não fizeram os escravos africanos trazidos por espanhóis 

e ingleses esquecerem suas raízes culturais. Como bem lembra Cardoso (1997, p. 8), “[...] 

mesmo aprisionados e roubados da sua pátria-mãe, África, [os negros] ainda possuíam uma 

vasta inspiração para cantar e dançar para aliviar os sofrimentos”. Nesse sentido, a cultura 

jamaicana foi sendo cunhada ‘aos moldes’ da cultura africana, tendo esta como sua base. 

De regiões e etnias diferentes, mas unidos por força das circunstâncias, os africanos foram 

resgatando aos poucos os seus principais cultos. Claro, isso foi se tornando possível 

gradativamente, principalmente após a abolição da escravatura na década de 1830. As 

danças, os cultos, os rituais, os cantos e, principalmente, os ritmos trazidos da África foram 

aos poucos sendo resgatados e misturados aos elementos da cultura local e da cultura 

europeia. Penha (2003, p. 32) facilita a compreensão ao afirmar que, “durante a escravidão 

africana na Jamaica, era comum a predominância de orquestras formadas por escravos, 

usados como animadores das festas promovidas pelos fazendeiros mais ricos, durante as 

férias”. O resultado de toda essa mistura foi a cultura jamaicana. Uma espécie de ‘mosaico’ 

ou ‘bricolagem’. 

Nesse ‘caldeirão’ cultural jamaicano muitos ‘ingredientes’ foram sendo misturados. 

“[...] as primeiras combinações misturavam em partes iguais música inglesa e africana. Os 

cultos afro-cristãos não apenas combinavam a Trindade com deuses africanos, mas 

também justapunham harmonias religiosas com os ritmos compostos dos tambores” 

(BERGMAN, 1997, p. 123). Acompanhando toda essa multiplicidade de expressões 

culturais (danças, cultos, rituais, cantos e etc.) veio o ritmo. 

 

Na Jamaica, o batuque número um sempre veio dos burru drums, 

presença constante na maior parte dos cultos. Geralmente, era composto 

por três tambores. Um, mais grave, fazia o papel do baixo. O segundo, o 

repetidor, de som mais agudo. E, por fim, o terceiro, feito com pele mais 

esticada, um surdo, destinado a marcar o ritmo (ALBUQUERQUE, 1997, 

p. 16).  

 

Não seria exagero afirmar que foi nesta forma musical – apresentada na citação 

acima – que o reggae encontrou sua inspiração inicial. White (1997) corrobora com a visão 

de Albuquerque (1997) sobre a grande importância que teve o encontro entre as culturas 

rasta e burru para o desenvolvimento da música jamaicana, principalmente por causa da 

incorporação dos instrumentos de percussão. 
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 O tempo foi passando e outros elementos culturais caribenhos foram chegando à 

Jamaica, como a ‘rumba’ cubana, e o calipso de Trinidad (PENHA, 2003). Enfim, a força 

da tradição cultural negra, que muito valoriza o canto, juntamente com a diversidade 

presente na ilha, fez surgir o primeiro ritmo genuinamente jamaicano: o mento. Nas 

décadas de 1920 e 1930, o mento prevaleceu. Conforme Bergman (1997, p. 123): “a forma 

dominante para dançar [na Jamaica], desde o final do século XIX até a década de 50, era 

chamada mento”. Penha (2003, p. 32) concorda e complementa ao afirmar que na época o 

ritmo era “[...] considerado pela Igreja rude e indecente”. O mento caracterizava-se por um 

estilo musical até certo ponto ‘primitivo’ e rural, uma espécie de ‘polca pesada’ onde havia 

um som de baixo que vinha de um músico soprando em um tronco oco. 

 Conforme Carvalho e Braga (2008, p. 3), “nessa mistura de ritmos e costumes, ia 

nascendo uma cultura musical, os gêneros mais populares na época eram o Mento e o 

Calypso, ritmos basicamente caribenhos. O Mento era chamado de “folk jamaicano” e 

considerado um som mais rural”. O calypso tinha um pouco da influência espanhola, já que 

vinha de Trinidad e Tobago. Dentre outras influências, o mento contribui principalmente 

para a formação da indústria fonográfica jamaicana, visto que os primeiros discos da ilha 

eram de mento (CARVALHO & BRAGA, 2008). 

O fim da Segunda Guerra Mundial (1945) marcou o tempo do swing das big bands 

americanas, que dominou a cena musical jamaicana por curtíssimo prazo. Em meados de 

1950, quando o processo de industrialização da ilha impactou algumas cidades 

(principalmente Kingston, a capital), a Jamaica foi marcada pelo êxodo rural. Multidões 

deixavam o campo e dirigiam-se à capital em busca de emprego. Foi nesse contexto que o 

mento e o swing ficam para trás, visto que representavam ainda uma cultura 

demasiadamente rural. As massas urbanizadas precisavam de música urbana. Destaca-se o 

fato de que nesta época, principalmente em Kingston, os radiotransmissores76 (que 

possivelmente tenham chegado a ilha através das bases militares americanas) 

possibilitavam a sintonia de algumas estações de rádio estadunidenses. Foi quando entrou 

em cena o rhythm and blues77 de New Orleans (PENHA, 2003). 

                                                             
76 “Com o fim da Segunda Guerra Mundial, os aparelhos de rádio ganham maior popularidade na ilha, e a 

população entra em contato com músicas norte-americanas, devido às bases militares dos EUA lá instaladas” 

(CARVALHO & BRAGA, 2008, p. 2). 
77 Doravante, R&B. 
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Na ótica de White (1997), é natural que os jamaicanos gostassem naquela época de 

músicas com swing, visto que este ritmo originário de bandas negras americanas se tornou 

demasiado popular após a Segunda Guerra Mundial. 

 

O swing chegava à Jamaica pelo rádio. Algumas das estações serviam 

exclusivamente a um público de classe média. Outras bandas se 

apresentavam em locais mais populares, a que os negros tinham acesso. 

Puderam escutar o swing, o jazz, a rumba e as baladas compostas por Tim 

Pan Alley, o beco dos compositores, junto com o mento local [...] 

Considerando que o mento é proveniente da área rural, trata-se de um 

gênero sobrevivente de música tradicional. Porém nem o mento, 

tampouco o swing das bandas de sociedade eram o som adequado às 

necessidades dos jamaicanos urbanos. Preferiram o rhythm & blues 

(R&B) da cultura negra dos Estados Unidos (WHITE, 1997, p. 24-25).  

 

A música negra americana foi bem recepcionada pelo povo jamaicano. Talvez este 

fato se explique pela semelhança entre os problemas enfrentados pelos negros das duas 

nacionalidades. Ou então, houve aí uma espécie de (re)unificação através do sentimento de 

pertencimento (seja à uma classe social específica, ou a um grupo étnico). 

Possuindo as características que possui, possivelmente o reggae não poderia ter 

surgido em outra localidade. Não se trata somente de mais um ritmo da música negra, mas 

sim de um fenômeno social oriundo da fusão de elementos culturais africanos; 

cosmovisões cristã, rastafári e burru; contradições sociais explícitas e um povo que gostava 

muito de música. Há quem diga que até mesmo a localidade geográfica favoreceu o 

surgimento do reggae na Jamaica, pois na época as ondas sonoras de algumas rádios 

estadunidenses chegavam cortadas, dando às músicas norte-americanas – especialmente ao 

R&B – um ritmo entrecortado. Talvez esta explicação não passe de uma lenda, ou mito. 

No entanto, para Bergman (1997, p. 123) o rádio foi de fato “[...] o responsável pela 

maior transformação da música jamaicana”. O autor afirma ainda que, no fim da década de 

1950, duas estações de rádio americanas que tocavam clássicos da música estadunidense 

podiam ser sintonizadas da Jamaica. Nos dias de boas condições meteorológicas podia-se 

captar ondas de radiotransmissoras “[...] que executavam as grandes orquestras de swing, 

R&B, e toda a variedade de ritmos de New Orleans” (BERGMAN, 1997, p. 123-124). 

Retornando à história, na década de 1950, apesar de embalada pelo blues americano 

e pelo calipso local, a Jamaica fez surgir o ska (CARDOSO, 1997). Para Carvalho e Braga 

(2008, p. 3), “o Ska é um estilo que nasceu ligado ao período de grande entusiasmo e 
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afirmação dos valores culturais locais, numa época em que a Jamaica fervilhava de talentos 

musicais”. Este novo ritmo misturava elementos africanos (locais) com o R&B 

estadunidense.  

Inicialmente, o ska foi recebido pelo público do mento com certo receio (leia-se 

preconceito), pois vinha diretamente dos guetos (CARVALHO & BRAGA, 2008). Mas 

alguns anos depois ele ganharia ouvintes não somente na ilha, mas também na Europa. 

Como lembra Bergman (1997, p. 125):  

 

[...] por volta de 1962, uma sede dessa música [ska] desenvolveu-se na 

Inglaterra, e os clubes de ska espalharam-se por Londres. Um jovem 

branco criado na Jamaica, chamado Chris Blackwell, fundou a Island 

Records, que começou a produzir discos na Inglaterra a partir de originais 

jamaicanos.  

 

A Island Record revelou ao mundo artistas como Derrick Morgan, Jimmy Cliff e, 

posteriormente, o próprio Bob Marley. Logo, como os europeus agora escutavam o ska (e 

gostavam!), os jamaicanos resolveram começar a tocá-lo nas rádios. Vale lembrar que o 

reinado do ska também duraria pouco tempo. 

“O rádio, com o tempo, demonstrou ter uma influência grande na formação musical 

dos jamaicanos e em troca a música da ilha ganhou espaço e popularidade na mídia” 

(WHITE, 1997, p. 26).  Em meados de 1950 o R&B e o mento já podiam ser ouvidos – 

graças às estações de rádio – em muitos locais da ilha tropical. Para White (1997) foi 

justamente a mistura do mento com o R&B, nesse contexto, que deu origem ao ska78. Este 

último fez surgir o rock steady, o qual ‘abriu alas’ para o reggae. O reggae não surgiu, 

portanto, como uma ‘batida’ genuinamente nova. As influências do calipso, do mento, do 

ska, do swing, e até mesmo do blues americano deixam claro sua herança negra. 

Mas uma coisa é certa, o ska dos anos 1950, embora muito relacionado à música 

americana, já mostrava algo de genuinamente jamaicano. Não era somente uma imitação 

do jazz ou blues dos estadunidenses. Muito embora, como a situação social dos negros era 

semelhante79 em ambos os países, percebia-se nas letras a fusão do romantismo com a 

abordagem das injustiças sociais. 

                                                             
78 “Em proporções variadas, uma mistura de mento e R&B deu origem ao ska, um ritmo com a tônica no 

segundo e quarto tempos, geralmente numa progressão de doze compassos” (WHITE, 1997, p. 27).  
79 Vítimas de fortes econômicas e desigualdades. 
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O ska havia reunido na sua formação diversos elementos da cultura negra 

estadunidense e caribenha. Sua base havia sido constituída na cultura local: o mento (made 

in Jamaica), o calipso e a filosofia rastafári. Contudo, ele contou também com influências 

americanas: a estrutura do R&B e o ritmo dançante do swing. Nas palavras de 

Albuquerque (1997, p. 20): “O ska era o mento submetido ao rhythm and blues”. 

Guerras, ditaduras, sangue, terror, enfim... crise. Esses momentos foram profícuos à 

literatura e à filosofia. Não seria diferente com a música! As lutas pela independência 

jamaicana acirraram-se nos anos cinquenta e início dos anos sessenta. Foi nesse contexto 

que “[...] os novos cantores jamaicanos concentraram-se na situação econômica e na 

injustiça social sofrida pelo povo. As letras ainda abordavam o romance, mas também 

cobriam temas sociais” (WHITE, 1997, p. 36-37). Foi quando o ska deu lugar ao rock 

steady, e a música se tornou mais ameaçadora (politizada). Mas o que seria esse ‘tal’ rock 

steady? Para Carvalho e Braga (2008, p. 4), seria “[...] o ritmo que dominou as paradas 

jamaicanas entre o Ska e o surgimento do Reggae, mais exatamente entre o fim de 1966 e a 

metade de 1968. Sua principal diferença para o Ska é a de ter um ritmo mais lento”. 

Se houvesse a possibilidade de traçar uma sequência cronológica, talvez ela se 

configurasse da seguinte forma: mento (Jamaica) e calipso (Trinidad e Tobago), somados à 

influência do swing e R&B (Estados Unidos), dão origem ao ska, por volta da década de 

1950. Em meados da década de 1960, a redução do tempo no metrônomo fez surgir o rock 

steady, que durou pouquíssimo tempo. Coincidentemente, o ano de 1968, conhecido como 

‘o ano que não terminou’ (principalmente devido à Revolução de Maio de 68 iniciada por 

estudantes da Universidade de Paris, culminando em uma greve geral na França) foi 

também “[...] conclamado como o ano do Reggae” (MAGNO & FARIA, 2008, p. 7), com 

a música Do the reggay, de Toots and Mayatalls.  

 

2.2 Os sound-systems... o surgimento da indústria fonográfica jamaicana 

 

No cardápio constava, inicialmente, o rhythm and blues americano, e 

depois música à moda da casa, ska e rock-steady. Um sound-system 

padrão era constituído por uma caminhonete “envenenada”, coberta de 

caixas de som e amplificadores. Ali trabalhavam o deejay [DJ] (que 

poderia ser o próprio dono do SS [sound-system]) e o seletor. O deejay 

era o responsável pela animação dos eventos, o mestre de cerimônia, 

inspirado nos disck-jockeys americanos dos anos 50 (ALBUQUERQUE, 

1997, p. 47). 
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Os sound-systems surgiram na Jamaica durante os anos quarenta (1940), mas 

somente ganhariam impulso pouco antes da independência jamaicana, que ocorreu em 

1962 (ALBUQUERQUE, 1997). Na ilha, a música encontrava um grande desafio: alcançar 

as periferias (grande parte da população). Os discos eram caros, e de difícil acesso. Foi 

assim que surgiram – no intuito de levar a músicas às periferias – as primeiras camionetes 

equipadas com alto-falantes potentes. Esses carros carregavam consigo as músicas, as 

festas (bailes) e o sucesso. Nas palavras de Albuquerque (1997, p. 17): “parentes 

caribenhos dos trios elétricos, os sound-systems são a espinha dorsal da música 

jamaicana”80.  

Segundo Bergman (1997), os sound-systems haviam surgido para ocasiões de mau 

tempo meteorológico, quando sintonizar as estações de rádio estadunidenses era 

impossível. Penha (2003, p. 33) complementa o entendimento desta questão ao afirmar que 

haviam  

 

[...] problemas para conseguirem-se discos daqueles artistas ouvidos pelas 

ondas de rádio. Além de caros, eram raros. Para o povo, além da falta de 

dinheiro, não existiam lojas que pudessem oferecer algum disco. Criou-

se, então, mediante a necessidade, uma solução original. Como o povo 

não poderia ir até os discos, os discos foram até eles, usando-se as 

primeiras sound-systems, caminhonetes ou caminhões equipados com alto 

falante de muita potência, que levavam a música até a massa, embalando 

o gosto musical do povo, transformando as ruas de Kingston em um 

verdadeiro baile ao ar livre. 

 

Entende-se, portanto, que as causas do surgimento desses equipamentos de som são 

diversas. O que de fato importa observar é que o surgimento destes equipamentos de som 

trouxe consigo a semente da indústria fonográfica jamaicana, pois os donos dos principais 

sound-systems tornar-se-iam posteriormente agentes da música naquela ilha. Os ‘caras’ que 

começaram promovendo bailes, seriam – em um futuro próximo – donos de gravadoras, a 

exemplo de Clemente Seymor Dodd (Sir Coxsone Dodd), que em 1958 fundou a World 

Disc (seu primeiro selo), e em 1962 abriu em Kingston o Jamaica Recording and 

Publishing Studio, que mais tarde passou a ser chamado de Studio One. Entre 1963-64, 

Dodd produziria Simmer Down, apresentando ao mundo o primeiro sucesso de Bob 

                                                             
80 Santos (2009) destaca que, na ‘Jamaica brasileira’ (São Luís/MA), as aparelhagens tiveram importância 

semelhante, sendo uma das primeiras mídias a veicular o reggae. 
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Marley, que já havia gravado com Leslie Kong, mas sem tanta repercussão (MILES, 1997; 

ALBUQUERQUE, 1997; CARVALHO & BRAGA, 2008; TORRES & PONTES, 2008). 

Retomando a história dos sound-systems, a confecção de tais equipamentos 

demandava um investimento relativamente baixo para um empresário, se comparado ao 

lucro (garantido) que ele iria gerar. Embora funcionasse ao ar livre, estes equipamentos 

levavam a música até o público, e, em troca, os seus proprietários recebiam – ‘por baixo 

dos panos’ – incentivos dos donos dos estabelecimentos. Segundo Albuquerque (1997), 

não havia qualquer sentimento de ‘classe’ entre os donos destes aparelhos de som. O que 

existia era desunião e concorrência. “Para ganhar o ouro das multidões, valia qualquer 

coisa. Os reis das ruas compravam discos [direto dos Estados Unidos] e riscavam o rótulo 

para que ninguém soubesse que música era aquela” (ALBUQUERQUE, 1997, p. 48). Fato 

semelhante acontecia em São Luís, quando os DJs e/ou magnatas rebatizavam as músicas 

importadas que faziam sucesso, para que assim nenhuma outra radiola soubesse do que se 

tratava. Tudo acontecia em nome da exclusividade. Assim surgiram os ‘melôs’ e as 

‘pedras’81. 

Os sound-systems jamaicanos tinham a capacidade de reproduzir música em alto 

volume, já que eram equipados em carros e/ou caminhões. Na década de 1960, antes 

mesmo da explosão do reggae, já existiam diversos equipamentos de som como estes em 

Kingston. Essas aparelhagens tocavam em bailes os sucessos da música negra americana 

(R&B, Swing, Jazz, Blues etc.). A demanda por música era grande e muita coisa que 

estava vindo na década de 1950 dos Estados Unidos já não animava os caribenhos. A 

exigência era: música jamaicana para jamaicanos. 

Nos bailes dos sistemas de som, a música tornava-se cada vez mais dançável. 

Nestes momentos, o alvo da atenção eram os DJs (disc-jóqueis), aos moldes do rock and 

roll da década de 1950 nos Estados Unidos. Mais uma vez retoma-se Santos (2009), que 

em seu estudo sobre o reggae das radiolas em São Luís/MA, destaca o papel das radiolas82 

no circuito reggae daquela cidade. Lembra também do capital simbólico que tinham os DJs 

nas festas de reggae. Assim como na Jamaica, em São Luís os DJs gozaram – por certo 

                                                             
81 “Se o nome do reggae de sucesso é pedra ou pedra de responsa, todas essas músicas são, na versão 

maranhense, batizadas com a nomenclatura de melô, igualmente ao funk” (OLIVEIRA, 2009, p. 12).  
82 Equipamento semelhante aos sound sistems (sistemas de som) jamaicanos. No entanto, as radiolas 

maranhenses costumam ser maiores, são carregadas em caminhões e montadas no chão. Enquanto os 

sistemas de som jamaicanos são equipamentos montados em carros; poder-se-ia compará-los aos ‘paredões’ 

utilizados no circuito forrozeiro nordestino.   
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período – do privilégio de serem vistos como as ‘estrelas do reggae’. Eles marcaram uma 

época de forte interação entre público e artista. 

Em meados do século XX, a música (em si) começava a diminuir de ritmo. Nos 

Estados Unidos, o R&B abria espaço para o soul que, misturado ao jazz originaria uma 

nova forma de música rítmica e dançante, o funk music. Estes gêneros musicais 

começavam a ganhar espaço radiofônico no mundo inteiro. A década de 1960 foi, portanto, 

um período de muita fertilidade para a música no mundo todo. Surgiram estilos mais 

lentos, porém, com letras mais densas (leia-se ricas, em termos de ‘reflexão’, ‘crítica 

social’). É neste contexto que surge na Jamaica o rock steady. 

 Conforme Miles (1997, p. 235-236): 

 

O ska perde seu ritmo rápido e entrecortado durante o verão quente e 

causticante em 1966. O resultado é um ritmo mais temperado, com uma 

nova dança chamada rock steady, que se concentrava no contrabaixo, 

guitarra rítmica, órgão e bateria, com mais ênfase para a parte vocal, 

interpretando letras substanciais. 

 

Ao entrar em cena na segunda metade da década de 1960, o rock steady passa a 

predominar em detrimento do ska e de outros ritmos. O tempo era bom, e o solo era fértil. 

A Jamaica – assim como o mundo todo – estava prestes a vivenciar um período de grande 

fertilidade musical. Foi quando surgiu Bob Marley, o rei do reggae. 

 

2.3 Bob Marley and The Wailers 

 

Robert Nesta Marley, filho do capitão Noval Marley (homem branco, inglês) e 

Cedella Booker, nasceu em 1945, em Nine Miles, Jamaica. Como a gravidez de Cedella 

não estava nos planos do capitão, este a deixaria pouco depois, mesmo ela carregando em 

seu ventre um filho. Marley foi, portanto, criado sem maiores contatos com o pai 

biológico. A figura mais próxima que o astro do reggae teve de um pai foi o seu avô, 

Omeriah Malcom, homem profundamente conhecedor das crenças da ilha, e espécie de 

“autoridade espiritual” (ALBUQUERQUE, 1997).  

Como fora dito, naquela época a Jamaica se industrializava. A situação no campo 

não era das melhores. Daí que, a mãe de Marley decide mudar-se para Kingston, 
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acompanhando as massas que migravam para a capital em busca de melhores condições de 

vida. Chegando na capital, Cedella e Marley passaram a viver em conjuntos habitacionais 

de Trench Town, “[...] a área menos nobre da cidade” (ALBUQUERQUE, 1997, p. 62). 

Ali cresceu Bob Marley (como passou a ser chamado), juntamente com seu amigo Neville 

O’Riley Livingston (mais tarde conhecido como Bunny Livingston, e posteriormente 

Bunny Wailer) (TORRES & PONTES, 2008). 

A situação financeira dos Marley não era das melhores, fato que fez Bob largar 

muito jovem os estudos para trabalhar e ajudar (mesmo com pouco) no orçamento familiar. 

A música, porém, nunca deixou de ser um sonho. Desde criança Bob e Bunny cantavam 

pelas calçadas de Trench Town, sonhando tornarem-se astros da música jamaicana. Certo 

dia, Bob foi ao estúdio Musik City, de Coxsone Dodd (proprietário de um dos sound-

systems mais famosos da ilha, e mais tarde grande empresário do ramo da música) 

“disposto a mostrar algumas das suas composições” (ALBUQUERQUE, 1997, p. 63). 

Dodd não estava lá, e na oportunidade Bob conheceu Leslie Kong, produtor que havia 

revelado o jovem garoto Jimmy Cliff. O ano era 1962, e conforme narram Torres e Pontes 

(2008, p. 22): 

 

Bob Marley foi ouvido por [...] Leslie Kong que, impressionado pelo 

talento do jovem cantor, o levou a um estúdio para gravar algumas 

músicas. A primeira delas, Judge Not, logo foi lançada pelo selo 

Beverley’s. No ano seguinte, Bob decidiu que o melhor caminho para 

alcançar o sucesso era fazer parte de um grupo, chamando para isso 

Bunny e Peter para formar os Wailing Wailers. 

 

Bergman (1997, p. 128) complementa a narrativa deste episódio ao afirmar que 

“[...] Bob Marley aventurou-se a fazer uma gravação solo, depois de encontrar Jimmy 

Cliff, que com idade de quatorze anos já conseguira dois sucessos”. Na época, Bob 

trabalhava como soldador e quase havia perdido um olho. Este evento fez sua mãe tirá-lo 

do emprego. Daí em diante, o astro dedicar-se-ia somente à música, juntamente com seus 

amigos Bunny e, posteriormente, Peter. 

Os frutos dessa primeira experiência musical (solo) não saíram como Bob sonhara. 

Suas músicas tocaram poucas vezes nos sound-systems, e isso – naquele contexto – era o 

mesmo que ‘não fazer sucesso’. De imediato, o que importava para Bob Marley é que ele 
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havia ao menos tentado realizar o seu sonho, mesmo não havendo logrado êxito num 

primeiro momento. 

Frustrado com a experiência que havia tido com seu primeiro produtor, Leslie 

Kong, achando até mesmo que havia sido explorado por ele, Bob Marley não desistiu. 

Muito pelo contrário, resolveu aperfeiçoar sua técnica. Foi quando “[...] resolveu entrar em 

um curso informal de canto ministrado por Joe Higgs” (ALBUQUERQUE, 1997, p. 63), 

músico muito respeitado naquela época que logo interessou-se pelo trio (Bob, Bunny e 

Tosh), e passou a ensinar-lhes blues e jazz, bem como os princípios rastafári. Segundo 

Albuquerque (1997), foi neste curso de canto ministrado por Joe Higgs, em Trench Town, 

que Marley e Bunny conheceram Peter McIntosh (que logo abreviaria seu nome para Peter 

Tosh). O primeiro nome que os três jovens amigos deram a banda foi The Teenagers, que 

logo depois seria mudado para The Wailing Rude Boys83 (BERGMAN, 1997, p. 128). 

Definir exatamente o nome que a banda utilizou neste ou naquele momento é de 

fato uma questão complexa, visto que este é um dos motivos de tantas brigas e, alguns 

dizem, da saída do próprio Peter Tosh do grupo. Entretanto, sabe-se que, quando surgiu o 

The Wailers (em 1962) o grupo tocava ska, rock steady e outros ritmos badalados naquela 

ilha. Era o período de ‘gestação’ do reggae. 

Em 1963, The Wailers juntamente com o supergrupo de ska The Skatalites, sob 

produção de Clement Coxsone Dodd – o próprio –, alcança reconhecimento com a música 

Simmer Down, primeiro grande sucesso de Bob Marley. Era uma espécie de mensagem aos 

rude boys dos guetos jamaicanos (MILES, 1997). A música de Bob virou um hit e passou a 

tocar em todos os sound-systems da ilha, o que a fez chegar ao primeiro lugar entre os 

compactos mais vendidos da Jamaica em fevereiro de 1964 (ALBUQUERQUE, 1997). 

Dodd tinha uma visão muito comercial, e uma das suas exigências para que 

continuasse produzindo o grupo era afastá-lo do movimento rude boys, já que neste 

momento o grupo estava tão engajado à causa que até parecia um ‘porta voz’ do gueto. Na 

visão de Albuquerque (1997, p. 64), ficava, portanto, “evidente a diferença entre o que os 

Wailers queriam fazer e o que Dodd queria que eles fizessem”. A indústria cultural tem 

dessas coisas: tira-se o potencial crítico do artista a fim de aumentar seu público. Esta e 

outras coisas enfraqueceram a relação Bob-Dood. 

                                                             
83 Segundo Albuquerque (1997, p. 64), este segundo nome teria sido “The Wailing Wailers”. 
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Cedella, mãe de Bob, havia casado novamente e, em meados da década de 1960, 

estava morando nos Estados Unidos. As coisas não iam muito bem para Bob, visto que os 

produtores jamaicanos eram conhecidos por perpetuarem a condição de miséria dos seus 

artistas (inclusive seus ídolos!). Foi então que, em fevereiro de 1966, Bob resolveu passar 

uma temporada na casa da mãe em Delaware/EUA (BERGMAN, 1997; 

ALBUQUERQUE, 1997; TORRES & PONTES, 2008). O intuito era conseguir dinheiro 

para montar sua própria gravadora. Este empreendimento só se concretizou no início da 

década 197084.  

Bob permaneceu somente cerca de oito meses nos Estados Unidos. Ao voltar para a 

ilha percebeu que, embora estivesse se afastado por pouco tempo, algumas coisas haviam 

mudado bastante: o rastafarismo não mais se restringia ao campo, ganhava cada vez mais 

seguidores nas ruas de Kingston, especificamente após a visita de Selassié à ilha; o rock 

steady havia dominado a cena musical em detrimento do ska; e a situação política na 

Jamaica estava de mau à pior. Pouco tempo após sua chegada, Bob “[...] convidou Peter e 

Bunny para novamente formarem um grupo, agora chamado The Wailers” (TORRES & 

PONTES, 2008, p. 22). Seria mais uma reformulação do grupo, seguida de uma mudança 

de nome. 

De volta à ilha, e ao grupo, Bob Marley percebera – depois de mais uns trabalhos – 

que a parceria Wailers-Dodd se esgotara. Coxsone Dodd agora tinha uma variedade de 

artistas para produzir, havia deixado de ser um aspirante à produtor, tornara-se 

propriamente um agente da música (seu negócio havia crescido). O grupo ainda tentou um 

retorno à parceria com Leslie Kong (primeiro produtor de Marley), que também não deu 

certo. Conforme Bergman (1997, p. 129): 

 

A essa altura Lee Perry, o engenheiro de Coxsone, adquirira seu próprio 

equipamento de gravação e refinava no estúdio os elementos que iriam 

compor o reggae, adicionando efeitos e ecos. Na música dos Wailers 

colocou a voz de Marley à frente, ressaltando o timbre queixoso que 

lembra um oboé. As músicas que Perry e os Wailers fizeram seriam o 

cerne do estilo que impressionou o mundo em 1973... 

 

                                                             
84 Tuff Gong Records foi o nome dado pelos integrantes dos wailers à gravadora que fundaram. Destaca-se 

que este registro não foi encontrado em nenhuma das referências bibliográficas utilizadas neste estudo, mas 

sim em diversos bloggers e páginas virtuais sobre a história do reggae.  
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A associação Wailers-Perry foi bom para ambos os lados. Rendeu ao grupo grandes 

produções, como Small Axe, Soul Rebel e Duppy Conqueror, além dos Wailers terem 

incorporado a banda de estúdio de Perry (ALBUQUERQUE, 1997; TORRES & PONTES, 

2008). Bergman (1997) corrobora com esta visão, e adiciona entre as produções de 

destaque Trenchtown Rock. Os Wailers teriam acabado de conhecer o ‘cara’ que 

revolucionaria as técnicas de gravação em estúdio.  

No início da década de 1970, mais especificamente em 1973, a ilha apresenta ao 

mundo Bob Marley and The Wailers. Essa ‘mudança de nome’ geraria mais confusão entre 

os integrantes dos Wailers. Peter Tosh, já enciumado pelo destaque que Bob Marley tinha 

na mídia – sendo apresentado como uma espécie de líder da banda – se irritaria, e por esta 

e outras questões se separaria do grupo meses depois. Entretanto, o episódio não se resume 

a isso. O fato é que, após irem até o Reino Unido para se apresentarem com Johnny Nash, 

os Wailers ficaram sem dinheiro para voltar para a Jamaica. Foi então que eles procuraram 

o produtor Chris Blackwell e o convenceram a adiantar dinheiro para a banda voltar à 

Jamaica e gravar um álbum. Pouco tempo depois este álbum fora lançado, incluindo nove 

canções, duas delas escritas por Peter Tosh e as demais por Bob Marley. A questão é, vinte 

mil copias do disco tiveram uma capa especial, e o restante da triagem recebeu na capa 

uma foto de Bob Marley com um ‘baseado’ (leia-se, cigarro de maconha) gigante, por isso 

o álbum passou a ser creditado na Europa a “Bob Marley and The Wailers”. Tosh se 

irritara profundamente com o destaque que a gravadora havia dado à figura de Marley.   

Lançado em abril de 1973, Catch a Fire foi o primeiro álbum gravado pela Island 

Records, e trouxe fama internacional para o grupo. As letras de caráter social e militante 

atraíram muitos ouvintes, além dos temas controversos e uma visão otimista em relação a 

um futuro livre de opressões, influenciadas pelo movimento rastafári. Na ótica de 

Albuquerque (1997, p. 66), esta nova parceria com Chris Blackwell marcou o nascimento 

de uma nova era “[...] para os Wailers e para o reggae em geral”. Foi a passagem definitiva 

do rock steady para um novo som. Nas palavras de Torres e Pontes (2008, p. 24), antes de 

Catch a Fire “[...] as gravadoras achavam que um grupo de Reggae só vendia em singles 

ou compilações com várias bandas”. Ou seja, a aposta de Blackwell ao lançar um disco 

com músicas somente de uma banda quebrou as regras do mercado. 

De saldo, a parceria Wailers-Perry rendeu à banda, no mínimo, a entrada no Velho 

Mundo, e a separação do grupo. Bunny, e principalmente Peter, não se agradavam muito 

do fato da Island ter tornado Bob Marley o pivô da banda. Unidos, os Wailers lançaram – 
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ainda no ano de 1973 – outro disco de sucesso: Burning. A aceitação do público foi 

praticamente instantânea, pois neste disco estavam Get Up, Stand Up (talvez a última 

parceria Marley-Tosh), e I Shot the Sheriff, música que mais tarde seria gravada por Eric 

Clapton (ALBUQUERQUE, 1997; PONTES & TOREES, 2008). Na visão de Miles 

(1997), o ano de 1973 marcou definitivamente a estreia de Bob Marley e os Wailers no 

mercado americano (e europeu), sob aplausos de grandes críticos da música. E, ainda 

conforme Miles (1997), em 1974, Eric Clapton sobe ao topo das paradas de sucesso com I 

Shot the Sheriff. Era a Jamaica (Bob Marley) sendo cantada agora na voz dos britânicos, e 

o reggae ganhando audiência entre os ouvintes do rock. 

Apesar de todo o sucesso alcançado com Catch a Fire e Burning, em 1973, o trio 

(Marley, Bunny e Tosh) se desfaz. “Quando o disco Natty Dread viu as ruas, nem Peter 

Tosh nem Bunny (que adotaria, a partir daí o sobrenome Wailer) estavam mais ao lado de 

Bob Marley, os dois tendo seguido as respectivas carreiras solo” (ALBUQUERQUE, 1997, 

p. 67). Na lacuna, foi adicionado à banda um trio vocal feminino que se chamou I-Threes, 

e era composto por Rita Marley (esposa de Bob) e duas outras cantoras. Daí em diante, o 

sucesso de Bob Marley se internacionalizaria cada vez mais. Segundo Albuquerque (1997, 

p. 67), Live e Rastaman Vibration marcam a definitiva aproximação de Bob Marley ao 

mainstream (o grande mercado). Miles (1997, p. 238) corrobora com esta visão, e 

complementa afirmando que, com estes discos, “[...] em 1976, os Wailers [que na verdade 

se resumia agora a figura de Bob Marley] tocavam para uma audiência internacional cada 

vez maior”. 

Portanto, em meados da década de 1970 Bob Marley já era uma figura emblemática 

na Jamaica. Suas letras, que já haviam sido “[...] a própria linguagem da revolução” 

(MANLEY, 1997, p. 19), agora eram mais espiritualizadas, revelando fortemente a 

influência rasta. Em Rastaman, por exemplo, Bob musicou um dos discursos do próprio 

Selassié (imperador da Etiópia), em uma música intitulada War. Entretanto, a violência 

política na ilha já havia chegado ao extremo, ao ponto de afetar até mesmo ele (Bob). A 

paz tanto pregada pelo reggae, e a espiritualidade rastafári, não mais conseguiam acalmar 

as massas. 

À essa altura do campeonato, Bob Marley já portava um certo volume do que, 

baseado nas ideias do sociólogo francês Pierre Bourdieu, poder-se-ia chamar ‘capital 

social’. De forma simplificada, o capital social consiste no “conjunto de recursos atuais ou 

potenciais que estão ligados à posse de uma rede durável de relações” (BORDIEU, 2015, 
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p. 75). Ou seja, esse capital que é – em si – simbólico, identifica-se com o inter-

reconhecimento dentro de um determinado grupo no qual, de alguma forma, o sujeito está 

vinculado.  

Foi, portanto, considerando o volume de capital social (representação simbólica) 

que tinha Bob ante os jovens jamaicanos que, conforme relata Bergman (1997, p. 130), as 

autoridades da ilha o convidaram para se apresentar em um evento realizado “no ano de 

1976, em pleno caos político na Jamaica”. Bob concordou em dar suas contribuições, tendo 

em vista que o evento estava sendo promovido no intuito de “diminuir as tensões 

eleitorais”85. Pouco antes de subir ao palco, revoltosos invadiram a casa de Bob (em 

Kingston) e machucaram-no, agredindo também seu empresário e sua esposa, Rita. Mesmo 

com o braço ferido (em uma tipoia), Bob Marley realizou o seu show. 

Torres e Pontes (2008, p. 25, grifo nosso) proporcionam uma leitura diversa da de 

Bergman (1997) sobre o acontecimento, quando dizem em sua narrativa que “Bob decidiu 

dar um concerto aberto no Parque dos Heróis Nacionais de Kingston, em cinco de 

dezembro de 1976”. Entretanto, se o concerto foi oferecido por Bob, ou se ele foi 

convidado pelas autoridades apenas para participar dele não é aqui o foco. A questão é: a 

imagem de Bob já tinha uma forte representação entre os jamaicanos, embora isso não 

tenha impedido que alguns indivíduos tenham tentado agredi-lo. Albuquerque (1997, p. 67-

68) narra o episódio da seguinte forma: 

 

Um pouco antes do show, enquanto ensaiava no estúdio que montara em 

sua própria residência no número 56 da Hope Road, no centro de 

Kingston – e que se transformara em uma casa-de-mão-joana rasta, onde 

era intenso e descontrolado o vai-e-vem de pessoas – Marley viu a morte 

de perto. Alguns dias antes, ele havia sido ameaçado por pistoleiros de 

Concrete Jungle – uma das áreas mais barra-pesadas do próprio gueto – 

que cobraram dele uma aposta não paga por um amigo seu [...] Eles 

queriam que Marley honrasse a aposta e ficaram de passar, diariamente, 

na sua casa parra pegar dinheiro, até que a dívida fosse paga. Durante 25 

dias, isso foi feito religiosamente pelos marginais. No sexto dia, eles não 

apareceram, possivelmente assustados com a segurança que o PNP, o 

partido de Marley, havia colocado em frente à casa. À noite, porém, os 

seguranças sumiram na fumaça. Seis pistoleiros aproveitaram-se disso e 

invadiram a casa, disparando em todas as direções onde algo se mexesse. 

Quando o fogo cessou, entre os feridos, estavam Rita, atingida na cabeça, 

e Bob, no braço.      

 

                                                             
85 Idem, Ibid. 
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Devido ao acontecimento, Chris Backwell, produtor de Marley, resolveu que ele 

deveria passar a residir em Londres. A partir de então, Bob não somente se estabeleceria na 

Europa, bem como se afastaria um pouco dos guetos de Kingston (o que não significa que 

tenha ficado indiferente quanto à situação dos jamaicanos). Os novos ares proporcionaram 

à sua música um toque mais poético, com letras mais românticas como Is This Love, do 

disco Exodus, primeiro fruto do seu exílio na Europa. 

No final da década de 1970, Bob Marley já era um superstar, um grande astro do 

terceiro mundo. Foi quando ele aproveitou a cena para lançar Survival, no qual mostrava-

se atento aos movimentos de libertação na África. Seu próximo disco, Uprising, lançado 

em 1980, acabou sendo seu último disco oficial. Em setembro do mesmo ano, durante um 

concerto em Nova York, Bob desmaiou no palco no meio de uma música. Dias depois, 

médicos descobriram que ele tinha câncer no cérebro.  

“No dia 11 de maio de 1981 [com apenas trinta e seis anos de idade], em um 

hospital em Miami, Bob Marley morreu” (ALBUQUERQUE, 1997, p. 70). A doença tinha 

sido descoberta às vésperas de uma grande excursão pelos Estados Unidos, o que o obrigou 

a desistir. Morreria alguns meses depois. Entretanto, esses eventos não impediram que a 

sua música viesse a garantir o seu lugar entre os astros afro-americanos. Muito pelo 

contrário, sua morte o tornou símbolo do movimento reggae no mundo inteiro 

(SCHWARTZ, 1997). 

Albuquerque (1997), Torres e Pontes (2008) destacam que, três anos antes de 

morrer, Bob havia se machucado em uma partida de futebol (uma de suas paixões). O 

machucado infeccionou o seu dedo, revelando problemas imunológicos. Os médicos 

sugeriram amputar o dedão, na tentativa de prevenir que a infecção se espalhasse pelo 

corpo. “Bob recusou, baseado em suas crenças rasta. Segundo ele, nenhum pedaço do 

corpo de um rasta poderia ser cortado” (ALBUQUERQUE, 1997, p. 70). 

 

2.4 Reggae e ‘rastafarismo’ 

 

Assim como o punk, o reggae surgiu como uma espécie de movimento 

contracultura que veiculava críticas ao sistema estabelecido. Era música de protesto! Como 

afirmou Pimenta (2012, p. 19), “uma das características encontradas na música [reggae] é a 

crítica social”. O gênero destacou-se por cantar “[...] a desigualdade, o preconceito, a fome 
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e muitos outros problemas sociais” (PIMENTA, 2012, p. 19). Logo, não se poderia analisá-

lo sem tocar em um ponto como este. Outrossim, a espiritualidade rastafári é questão 

imprescindível em um trabalho sobre o reggae. Esta crença representava o povo do gueto 

tão quanto a música; sem contar a forte influência que ela teve nas próprias composições 

dos artistas ‘reggaeiros’. 

Em síntese,  

 

O reggae surgiu na Jamaica, em meados dos anos sessenta, como 

conseqüência de uma evolução rítmica e musical, desde as tradições 

negro-africanas, passando pelo mento, pelo rock-steady, rhythm and 

blues, além das influências marcantes do rastafarianismo. Desde o seu 

início, e ao longo dos anos setenta do século XX, o reggae concentrou 

todas as expressões sociais, culturais e políticas da Jamaica, por meio de 

compositores e cantores, adeptos do rastafarianismo, que se tornaram 

profetas, críticos sociais ou líderes espirituais, atribuindo-lhe uma 

característica de movimento messiânico. Inspirado em interpretações 

bíblicas, o rastafarianismo constituiu-se numa alternativa de construção 

da nacionalidade para milhares de jovens jamaicanos, que viviam no 

desemprego e na marginalidade, especialmente a partir da 

industrialização da Jamaica, nos idos de 1950, por isso tornou-se um 

amplo movimento popular na Jamaica, refletindo uma identidade cultural 

de oprimidos que adotavam o reggae como o símbolo da expressão de 

suas angústias (SILVA, 2007, p. 22). 

 

Portanto, “o comprometimento com a denúncia e com as transformações sociais, 

aliadas à mensagem religiosa, se tornaram os fundamentos do Reggae” (CARVALHO & 

BRAGA, 2008, p. 4-5, grifo nosso), fatos que se evidenciam na sua forte relação com a 

crença e o modo de vida rastafári. 

Os rastafáris veneravam Haïlé Selassié (imperador da Etiópia entre 1930 e 1974) 

como uma espécie de Messias, e identificavam-no como o rei da redenção africana. 

Pregavam o retorno do povo negro à África (terra-mãe), a utilização de maconha em 

rituais, e a proibição do corte de cabelo. Estes indivíduos (fiéis) já ocupavam os guetos de 

Kingston e St. Andrew em meados da década de 1920, e por volta de 1930 se misturaram 

ao povo Burru, que conservavam (da cultura africana) em seus rituais a utilização de 

instrumentos de percussão. Para Manley (1997, p. 18), ao se escutar os ritmos jamaicanos, 

“[...] desde mento até reggae, percebe-se a exposição do problema da identidade. A raiz 

africana está presente, particularmente na utilização da percussão”. Essa união rasta-burru 
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foi profundamente benéfica para a música jamaicana e, principalmente, para o reggae 

(WHITE, 1997), como já foi comentado anteriormente. 

Segundo Bergman (1997, p. 126), “o rastafarismo é o nacionalismo negro 

misturado às crenças cristãs e das seitas afro-cristãs [... que] começou com uma profecia 

realizada [...] por volta de 1912”, por um pregador86 que declarou que o seu povo deveria 

se voltar para um acontecimento na Etiópia, marcado pela coroação de um rei negro. Este 

seria o Redentor. Em 1930 Haïle Selassié I87 foi coroado rei da Etiópia, recebendo o título 

de ‘Negus Ras Tafari’. Alguns jamaicanos passaram a vê-lo como ‘Aquele’ que salvaria o 

mundo e declararam-se ‘rastafáris’. 

Inicialmente, os ‘rastas’ viviam no campo, plantando maconha (‘ganja’) e fumando-

a em seus rituais88. Não cortavam os cabelos (‘dreadlocks’), que permaneciam em estado 

natural (sujos e torcidos), em alusão à pessoa de Sansão89. Observa-se aí, portanto, a 

mistura de elementos das culturas africana e cristã. Ousa-se dizer que, o estigma que ainda 

hoje é dado ao reggae, fazendo com que muitas pessoas o associem ao uso excessivo de 

maconha é proveniente da ignorância quanto ao uso desta erva nos rituais rastafáris. 

Certamente, faz parte da cultura ‘rasta’ que está plenamente associada ao reggae. Sendo 

necessário, desse modo, enxerga-la como ‘elemento simbólico’, abstendo-se de possíveis 

analises pejorativas e/ou moralizantes. 

Quanto à natureza do fenômeno, é importante destacar no reggae dois aspectos 

fundamentais. A priori, a influência folclórica da cultura africana. Uma das coisas que os 

opressores que realizaram o tráfico negreiro não puderam tirar dos africanos. A posteriori, 

o efeito causado por este ritmo jamaicano que rompeu – no início da década de 1970 – as 

fronteiras da América Central, ganhando ligeiramente um público expressivo nos Estados 

Unidos, no Brasil e, principalmente, em Londres (onde estavam as grandes gravadoras da 

época). 

                                                             
86 “Em meados dos anos 1920, Marcus Garvey, um jamaicano preso nos Estados Unidos, voltava ao seu país 

de origem defendendo a tese de que os descendentes de escravos só encontrariam a legítima salvação se 

retornassem ao continente africano. Uma diáspora inversa que sairia do discurso para fundar os preceitos de 

uma religião” (MAGNO & FARIA, 2008, p. 7). 
87 Hailé Selassié nasceu em Ejersa Goro (23 de julho de 1892), e morreu em Adis Abeba (27 de agosto de 

1975). Tafari Makonnen (como primeiramente era conhecido) posteriormente conhecido como Rás Tafari, 

foi regente da Etiópia de 1916 a 1930 e imperador daquele país de 1930 a 1974. O imperador era herdeiro de 

uma dinastia cujas origens remontam historicamente ao século XIII e, tradicionalmente, até o Rei Salomão e 

a Rainha de Sabá. Hailé Selassié é uma figura crucial na história da Etiópia e da África, pois foi considerado 

entre os adeptos do movimento rastafári “símbolo religioso do Deus encarnado”.  
88 “Do ritual faz parte a marijuana (maconha) cujo consumo é justificado como um sacramento e um auxílio à 

meditação. Reconhecida inclusive como o fumo da sabedoria” (MAGNO & FARIA, 2008, p. 8). 
89 Ver: Bíblia (Números, Cap. 6, Vers. 5).  
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Se a pena foi considerada uma arma perigosa em países de grandes pensadores, 

incitando movimentos como o Iluminismo, na Jamaica certamente isso pode ser dito da 

música. Com estrutura educacional deficitária, o reggae assumiu também o papel de 

educador e/ou denunciador dos problemas sociais. Nas palavras de Penha (2003, p. 35), o 

reggae tornou-se – a partir de meados dos anos 1970 – uma “bandeira de luta contra a 

opressão social”.  

Neste ínterim (1940-1970), muita coisa aconteceu. Não somente a industrialização 

jamaicana, bem como seu processo de independência. A urbanização provocou também 

uma certa ruptura (rural-urbano), muito embora os negros do campo trouxessem paras as 

cidades a chamada ‘cultura crioula’, de forte influência africana. 

No início da década de 1960 os Wailers convidam os jovens caribenhos a ‘abrandar 

a fervura’ (Simmer Down – música do Bob Marley). Esta música representou a 

significativa entrada dos Wailers no cenário musical jamaicano. Cantando o amor a Deus, 

a (in)justiça social, a revolução, e a união dos negros, esses jovens incitaram o movimento 

‘rudie’. O termo rude boy referia-se àqueles contra o sistema e que viviam de forma 

marginal. “Descreve os jovens anarquistas e revolucionários das classes mais pobres, [...] e 

também os inspirados na cultura rasta, como os Wailers, que rejeitavam os padrões dos 

brancos” (WHITE, 1997, p. 39). 

Os anos entre 1950 e 1970 foram de grande representatividade para a cultura negra, 

especificamente a música. Marcaram essas três décadas artistas como Aretha Franklin, Ray 

Charles, Marvin Gaye, Otis Redding, Steve Wonder, James Brown, Bob Marley, Gilberto 

Gil, Tim maia, entre outros. Nos guetos dos EUA questionava-se a legitimidade da 

democracia. Em muitos países africanos e sul-americanos o cenário era de guerras civis 

pela independência. Estas turbulências sempre foram profícuas às expressões artísticas. No 

Brasil não foi diferente. A ditadura militar (1964-1985) fez aflorar o imaginário de muitos 

compositores ainda hoje considerados grandes nomes da música brasileira. 

Em resposta ao aumento da militância nas ruas de Kingston (e das grandes cidades) 

– por volta de 1965 – o governo jamaicano intensificou a repressão policial. Neste 

momento, música popular e filosofia rasta se fundiam em um único grito, pois os rastafáris 

aguardavam a visita da sua majestade imperial, Haïle Selassié I da Etiópia. A visita 

aconteceu em abril de 1966, fato que marcou profundamente o movimento rasta e reggae. 

O aumento da brutalidade contra os pobres e negros fez a população se unir, intensificando 
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ainda mais o conflito e ressaltando as divisões da sociedade. “O pré-reggae tornou-se 

[neste contexto] um barômetro social, o meio principal de protestar pacificamente contra 

condições intoleráveis” (WHITE, 1997, p. 40). Como bem disse White (1997, p. 42), 

“apesar do conteúdo, algo mais se desenvolveu [no reggae]: moralidade, protesto sem 

medo e transcendência da música. Tais qualidades, evidentes no reggae atual, já existiam 

quando o rock steady se transformou no reggae, ao final da década de 1960”. 

O reggae não caiu do céu! Também não foi uma invenção genuinamente ‘original’. 

Diz uma lenda que ele nasceu em algum dia de 1968, “[...] quando Toots and the Maytals 

gravaram um pequeno número chamado “Do the Reggay”. Mas [...] “reggae” era apenas 

uma expressão circulando nas ruas, equivalente a “gasto, coisa de todo dia” (raggedy)” 

(GRASS, 1997, p. 43). Com a popularidade de Do the Reggay, gravada em vinil e 

circulando por toda a Jamaica, o termo Reggay se popularizou, também associado a outras 

pronúncias, como reggae, que viria depois ser tomado como um novo ritmo. 

Há um certo desencontro entre as concepções acerca do sentido do termo. Silva 

(2007), diferente de Grass (1997), por exemplo, afirma que “não existe um significado 

específico para a palavra reggae. Alguns a consideram originária das misturas de línguas 

afrocaribenha e inglesa, presentes na Jamaica, significando “raiva”, ou “desigualdade” 

[...]” (SILVA, 2007, p. 23). 

Grass (1997, p. 44), que além de escritor foi também músico, ao analisar a música 

Do the Reggay diz: “conservava muitos maneirismos típicos do rock steady, mas novos 

aspectos de ritmo foram introduzidos. O baixo tornou-se mais forte e enfático [...] A 

guitarra era tocada de forma mais cíclica [...] O pulso da Jamaica diminuíra outra vez...”. 

Embora a análise de Grass acima tenha-se voltado para os aspectos sonoros e melódicos da 

música, a diferença entre rock steady e reggae também é patente quanto às letras. Enquanto 

aquele fora exageradamente romântico, o reggae exprimia sem censura a vida no gueto, 

além de cantar o sofrimento, a desigualdade social, e as metáforas apocalípticas da bíblia e 

do movimento rastafári. 

No final da década de 1960, segundo Grass (1997), o proto-reggae já era produzido 

em uma infinidade de estúdios que iam surgindo na Jamaica. Nessa época, destacavam-se 

Coxsone Dodd, Lee Scratch Perry e Leslie Kong. Ainda nesse período, um avanço técnico 

proporcionou ao reggae certo desenvolvimento. Dodd retornava da Inglaterra com um 

gravador de dois canais, câmaras de eco e outros equipamentos, o que proporcionaria uma 
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melhor mixagem após a gravação. “Lee Perry começou a trabalhar no estúdio de Dodd 

como arranjador autônomo e assistente de produção [...] Quando os Wailers chegaram até 

ele em 1969, Lee estava pronto para liberar seu sentido rítmico e realizar algumas das 

melhores gravações da época” (GRASS, 1997, p. 48-49). 

Com a contribuição dos equipamentos de gravação do final da década de 1960, o 

reggae pôde desenvolver suas principais características sonoras: um estilo mais lento (se 

comparado ao ska e ao rock steady), com compassos acentuados pelo contrabaixo na 

segunda e na quarta batida. A gravação em linhas diversas proporcionou a divisão dos 

instrumentos. Ou melhor, entre aquilo que sai nos woofers (o som pesado e grave do 

contrabaixo), e o que sai nos médios e agudos (a voz do cantor, a guitarra e alguns outros 

instrumentos). As partes eram gravadas em canais diferentes, o que possibilitou um som 

mais limpo após a mixagem. Entretanto, na visão de Ehrlich (1997, p. 66), 

 

Foi durante o rock steady que o baixo assumiu por completo sua 

importância única na música jamaicana. O baixo no reggae é apenas a 

última e mais forte expressão de uma predisposição cultural para os sons 

graves que data de uma época anterior à chegada dos instrumentos 

elétricos norte-americanos à Jamaica. Esse gosto se faz sentir nos grupos 

de mento, em que um galho oco era utilizado para produzir padrões de 

tuba ritmados com uma melodia solta, geralmente fora de tom, mas 

dentro do ritmo. 

 

Ainda em 1969, com a volta de Bob Marley dos Estados Unidos, a retomada da 

parceria entre Wailers e Dodd, e a participação de Lee, são produzidos dois discos que 

colocaram a banda no cenário internacional: Soul Rebels volumes I e II, batizados na 

Inglaterra de African Herbsman e Rasta Revolution, respectivamente. Para Grass (1997), o 

reggae tinha de fato nascido, e Lee Perry tinha inserido ritmos africanos em sua batida. 

Falou-se muito em protesto. Outrossim, não seria prudente ignorar o 

entretenimento! Os mais românticos dirão que o reggae era, mais do que qualquer outra 

coisa, revolução90. Não se entrará nesta questão. O certo é que, em meio ao mal-estar 

causado pelas desigualdades sociais (latentes até) o reggae foi também diversão. Na década 

de 1970 ele não somente já havia nascido, como também partia para o ‘ataque’ (mercado). 

Desde os guetos de Kingston até às capitais europeias, o reggae já contava com um certo 

                                                             
90 Assim como Manley, muitos afirmaram que “a maior parte da obra de Bob Marley [e do reggae em si] é a 

própria linguagem da revolução” (MANLEY, 1997, p. 19).  
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público. Surgia assim um mercado característico, com bandas formadas por percursionistas 

(em detrimentos dos artistas que tocavam somente com um violão e/ou um teclado). 

Para Cheyney (1997), o momento em que Bob Marley e os Wailers tocaram em 

Zimbabué em 1980, nas comemorações da independência, representa a libertação de uma 

nação do jugo colonial e o fim da primeira era de ouro do reggae, que se estendeu de 1968 

até 1980. Após a morte de Bob Marley “[...] a profundidade do talento dos anos 60 e 70 

nunca mais se repetiu” (CHEYNEY, 1997, p. 106). Alguns artistas de grande renome 

continuaram sua carreira, claro! Entre eles, Rita Marley, Bunny Wailer, Jimmy Cliff, Joe 

Higgs, Peter Tosh, Gregory Isaacs, entre outros. Entretanto, a onda de cortes abateu muitos 

artistas, e somente os grandes nomes resistiram. O reggae entrava em um momento de 

crise, e esta crise era dupla. Por um lado, o vigor das composições de Bob (e sua morte) 

garantira sua consagração como “rei do reggae” e, ao mesmo tempo, dificultava a entrada 

de outros artistas no mercado. Por outro lado, os investimentos financeiros que as 

produtoras faziam nos artistas agora eram bem menores. Mas essa crise foi passageira. 

Henry (1997) afirma que, como de imediato ninguém ocupou o espaço de Marley 

nos palcos, os DJs voltaram à cena com seus sistemas de sons. Os bailes desta vez eram 

diferentes. “No passado, os primeiros apresentadores [...] apresentavam as músicas e 

deixavam tocar. Mas os da nova safra eram menos modestos: queriam ser vistos e ouvidos, 

tanto quanto os cantores e músicos nas gravações” (HENRY, 1997, p. 112). Vale lembrar 

que, já no final da década de 1970, por saírem muito para tocar no exterior, os regueiros 

acabaram permitindo que a cultura musical dos DJs voltasse à cena. Embora houvesse 

ressurgido, essa cultura somente se fortaleceu com a morte de Bob Marley. 

Em meados de 1980, DJs como King Jammy’s, Stur-Gav, Yellowman, entre outros, 

ocupavam o cenário não apenas na ilha, bem como no mundo inteiro. Este último chegou a 

fechar contrato com a CBS (Columbia Broadcasting System) em 1983, o que o elevou a DJ 

número um do reggae, tanto na Jamaica quanto no exterior (HENRY, 1997). Em 1985 

outro acontecimento impulsionou o reggae, sua inserção no prêmio Grammy. Entre os 

artistas que chegaram a vencer o prêmio destacam-se Black Uhuru (1985), Jimmy Cliff 

(1986) e Peter Tosh (1989). O reggae entrava em sua “segunda fase de ouro”. Nesta fase, o 

legado de Bob Marley volta à cena com os Melody Makers, banda composta por quatro 

filhos de Bob (Ziggy, Stephen, Cedella e Sharon). 
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Portanto, o reggae foi no conturbado contexto da independência jamaicana, arte, 

espiritualidade, protesto, diversão e muito mais. Esta forma de expressão não tardou a 

ganhar espaço na vida de muitos jovens europeus e americanos, por isso, é comum afirmar 

que se tornou mais que simples música. Virou estilo de vida. 

 

2.5 Caminhos do reggae no Brasil 

 

Como foi dito, nos anos 1960 surge na Jamaica uma nova geração de músicos que 

tentavam reinventar o rock steady (ou criar um novo estilo). Essa geração estava atenta aos 

cânticos (e ideais) rastafáris e tinha forte influência dos ritos africanos, fato que se 

evidencia na repetição rítmica dos instrumentos de percussão. Na época, devido os motins 

que levaram à independência jamaicana (1962), havia uma forte pressão social nas ruas de 

Kingston, o que favoreceu a aceitação do rastafarismo, que aos poucos foi ganhando corpo 

na ilha caribenha. Assim, essa massa de pessoas – descontente com determinadas injustiças 

sociais – fez do rastafarismo sua fé, e do reggae uma forma de manifestar publicamente sua 

ira (MAIA; CAPDEVILLE, 2008). A junção parecia perfeita, o que resultou em músicas 

que cantavam o retorno à África, a união dos negros (marginalizados), o amor 

incondicional, o repúdio à ‘babilônia’, e o ativismo. Nas palavras de Moraes e Souza 

(2009, p. 2), “o reggae surgiu com um propósito de poder revolucionário e, por isso, desde 

o princípio não se resume à música simplesmente”. 

Como diz o ditado, o reggae caiu como uma luva no conturbado contexto das 

décadas de 1960 e 1970. Houve uma boa adesão por parte da classe estudantil. Quando a 

figura de Bob Marley se internacionalizou, foi de imediato transformada em símbolo de 

muitos movimentos ‘contracultura’ nos guetos das grandes cidades. Na época o Brasil 

vivia o obscuro período da Ditadura Militar (1964-85), fato que culminou no exílio de 

alguns artistas que através da música veiculavam críticas ao autoritarismo do regime 

vigente. Caetano Veloso, por exemplo, se encontrava exilado em Londres, Inglaterra, e por 

isso foi um dos primeiros nomes da Música Popular Brasileira a ter contato com o reggae, 

cantando-o depois em terras brasileiras. Maia e Capdeville (2008, p. 18-19) narram a 

chegada e a trajetória do reggae no Brasil da seguinte forma: 
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No fim dos anos 1960, Caetano Veloso cantaria que desceu a Portobello 

Road, em Londres, ao som do Reggae, o que foi estabelecido como a 

primeira menção à palavra “Reggae” na música brasileira. Experiências 

com o ritmo foram tentadas por Jards Macalé, Luís Melodia e outros, mas 

foi Gilberto Gil quem levou tal influência mais a sério, vendendo mais de 

500 mil cópias do compacto de Não chores mais, a versão brasileira de 

No woman no Cry de Bob Marley. Enquanto isso, no Pará, Maranhão e 

na Bahia o Reggae também começava a conquistar certo espaço, o que 

pode ser explicado pela semelhança dos ritmos locais com o da ilha 

caribenha, que afinal veio da mesma raiz: a África. Apresentado ao ritmo 

por um vendedor de discos paraense, o dono de radiola Riba Macedo 

começou a apresentar o Reggae entre os forrós e merengues que tocava 

em São Luís. Logo o som caiu nas graças dos maranhenses. 

 

Freire (2008, p. 3) corrobora com o que foi expresso na citação acima ao afirmar 

que “a maioria dos donos de radiola em São Luís reconhece o DJ José Ribamar da 

Conceição Macedo [Riba Macedo] como o pioneiro a tocar o ritmo jamaicano [reggae] nas 

festas da capital”. No início da década de 1970 Riba teria conhecido um vendedor de 

discos chamado Carlos Santos, no Pará, e este provavelmente teria sido seu primeiro 

contato com o reggae jamaicano. Certamente, após gostar do ritmo o DJ decidiu tocá-lo em 

seus bailes. Freire destaca ainda que, inicialmente, o reggae era tocado nos intervalos entre 

músicas agitadas, em festas onde predominavam o merengue, a lambada, o forró e o 

bolero, ritmos dançados à dois. Daí que, “desconhecendo a religião Rastafari, a filosofia do 

reggae e o contexto social jamaicano, que faziam com que o povo de lá dançasse 

demonstrando força, os maranhenses “ressignificaram” a dança, tornando-a mais sensual” 

(FREIRE, 2008, p. 3). 

Acredita-se em várias das versões que narram a história da chegada do ritmo ao 

Brasil. Não se trata de definir se o reggae chegou primeiro pelas ondas do rádio, na Região 

Norte; se foi através dos discos jamaicanos trazidos por viajantes; e/ou por meio de artistas 

nacionais exilados fora do país. Nas palavras de Silva (2007, p. 27), “a existência de várias 

versões explicativas indica que é muito difícil precisar qual o caminho de introdução de 

determinados elementos culturais em um novo contexto, como é o caso do reggae 

jamaicano em São Luís”. Morais (2008, p. 133), por exemplo, explica que a década de 

1970 foi um período em que a música internacional invadiu o Brasil, e o reggae, 

consequentemente, veio juntamente com outros estilos importados, e se destacou pela forte 

identificação rítmica com a cultura local, assim como outros ritmos caribenhos. Afinal de 

contas, como bem observou Albuquerque (1997), samba, xote e baião, assim como calipso, 

salsa e família, são ritmos que remontam – em suas raízes – à cultura africana. Nas 
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palavras do próprio Albuquerque (1997, p. 147), são “bifurcações de uma mesma estrada”. 

Silva (2007) complementa esta compreensão na citação baixo quando afirma que, 

 

[...] mesmo considerando as especificidades, existem fortes aproximações 

culturais seja entre os povos do Caribe, da Amazônia, ou da América 

Latina. Isto nos leva a afirmar que samba de roda, merengue, maracatu, 

bumba-meu-boi, capoeira ou reggae, entre tantos outros, são vertentes 

rítmicas produzidas na diáspora africana (SILVA, 2007, p. 37). 

 

Não havendo como precisar os caminhos percorridos pelo reggae da Jamaica ao 

Brasil, é mister, pois, observar a forma como ele se fixou aqui, e mais fortemente no estado 

do Maranhão. Silva (2007), em consonância com Albuquerque (1997), traz a ideia de que 

houve certa identificação étnico-racial entre jamaicanos e maranhenses, visto que Jamaica 

e São Luís além de possuírem população predominantemente negra têm “[...] 

características culturais semelhantes, herdadas dos africanos escravizados. Isto revela que 

raízes culturais africanas teriam sido transplantadas para as duas regiões pelo processo de 

escravização e permanecido ali com algumas [ressignificações]” (SILVA, 2007, p. 24). 

Assim como a cultura jamaicana, a cultura brasileira herdou inúmeros elementos da cultura 

africana, sendo profundamente influenciada por ela. Como lembra Sauimbo (2007, p. 43), 

 

A cultura africana e de seus descendentes constitui importante legado 

para o Brasil pelas festas de bumba-meu-boi, tambor-de-crioula, tambor-

de-mina, cacuriá, lili, demonstrando a transição da ‘usança africana’ 

como instituição tão presente entre nós. Do mesmo modo outras festas 

dos negros brasileiros tornaram-se equivalentes às de origem africana, 

adicionando ou integrando a si lembranças e sentimentos. 

 

Se para alguns o reggae chegou ao Brasil via rádio, repetindo o episódio da chegada 

de alguns estilos musicais estadunidenses à Jamaica, para Fernandes (2007, p. 474) 

também merece destaque “[...] o filme estrelado por Jimmy Cliff, “The Harder They 

Come” (traduzido como “Balada Sangrenta” no Brasil) [...] A trilha sonora do filme é a 

chave para o sucesso internacional do reggae em torno de 1973”. Maia e Capdeville 

(2008), bem como Albuquerque (1997) e Fernandes (2008), lembram também a 

importância do período em que Caetano Veloso esteve na Europa, pois, “[...] ao retornar do 

exílio em Londres, local onde o reggae fez muito sucesso fora da terra natal, [Caetano] 

trouxe na bagagem alguns exemplos de reggae como “Nine out of ten”” (FERNANDES, 
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2007, p. 474). Os referidos autores destacam ainda que Gilberto Gil atraiu mais olhares 

para o reggae do que qualquer outro artista brasileiro, especificamente quando em 1978 

gravou Não chores mais, uma versão de No Woman, No Cry, grande sucesso de Bob 

Marley (MAIA & CAPDEVILLE, 2008; FERNANDES, 2007; ALBUQUERQUE, 1997). 

Gil fez também, tempos depois, uma turnê pelo Brasil acompanhado pelo próprio Jimmy 

Cliff, um dos artistas responsáveis por popularizar a cultura jamaicana mundialmente. 

O reggae talvez tenha chegado por todos esses meios. A importância não está em 

definir especificamente por qual chegou primeiro. O importante é que ele chegou, e de 

alguma forma se estabeleceu. Para tanto, ele teve que ser ressignificado. Como bem lembra 

Oliveira (2009, p. 6, grifo nosso), “o reggae é um circuito forte de produção, circulação e 

consumo, que tanto envolve ressignificação de legados históricos quanto possibilita 

perpetuação de um corpo ideológico de aproveitamento das arestas sociais”. Desta forma, 

não há como estranhar a afirmação de que, ao ser produzido no Brasil, o reggae foi sendo 

aos poucos ‘modificado’. Traduzindo em termos mais práticos, essa ressignificação 

(modificação) consistiu na incorporação de elementos característicos da cultura local em 

um produto que, inicialmente, era completamente importado. O reggae à brasileira ganhou 

características do samba, por exemplo, tornando-se ‘samba-reggae’; passou a ser dançado 

‘agarradinho’, como o xote e o forró; além de ter se voltado para temáticas diferentes das 

que eram abordadas na Jamaica. 

 Conforme Pimenta (2012, p. 19), “os estados brasileiros que possuem uma maior 

identificação com Reggae é o Rio de Janeiro, Bahia e Maranhão”. As características 

étnicas e sociais semelhantes entre Brasil e Jamaica, tornaram os brasileiros importantes 

cultivadores do reggae. Entretanto, o ritmo está presente também em outros estados, 

embora permaneça abafado, distante das mídias hegemônicas. 

Ainda seguindo a lógica de raciocínio da ressignificação, é evidente que o reggae 

brasileiro não pode ser plenamente igual ao ‘original’ (jamaicano). A apropriação de 

elementos culturais ‘estranhos’ à cultura local passa por processos de ‘interpretação’, ‘uso’ 

e ‘reprodução’. Logo, o reggae made in Brazil não pode ser idêntico ao jamaicano. Até 

mesmo a relação do ritmo com a indústria fonográfica tem suas particularidades em cada 

país. No Brasil o reggae praticamente se restringiu ao underground91, e embora saiba-se 

                                                             
91 Muito embora tenha sido apresentado ao público brasileiro por artistas consolidados, como Caetano Veloso 

e Gilberto Gil, o reggae nunca chegou a alcançar aqui um público de grandes proporções, como o forró, o 

sertanejo, o axé e o próprio rock. 



99 

 

que “existe mercado para a música Reggae, [...] esse espaço ainda é muito diminuto e o 

estilo sonoro sofre preconceito pela associação do Reggae com as drogas” (MAIA & 

CAPDEVILLE, 2008, p. 19). Na Jamaica, diferentemente, o ritmo rapidamente se tornou o 

principal produto nos catálogos da indústria da música.  

Em linhas gerais, o reggae surgiu como uma espécie de ‘grito’ de uma classe 

marginalizada na Jamaica. No Brasil ele foi de início produto de uma indústria fonográfica 

já estabelecida, sendo cantado por vozes já consolidadas. Na Jamaica, o reggae era música 

de negros (e para negros); enquanto no Brasil, bandas como Os Paralamas do Sucesso, por 

exemplo, se destacaram tocando inicialmente como banda de ska-reggae92 para uma classe 

média urbana. Percebe-se que o ritmo foi (re)produzido aqui com certas peculiaridades. 

Assim, à medida que o reggae foi sendo integrado à música nacional, ele ganhou 

“elementos novos [principalmente] quando praticado por bandas de rock brasileiro 

provenientes da classe média” (FERNANDES, 2007, p. 473). 

É importante destacar também que o reggae foi ‘digerido’ de forma diferente 

(FERNANDES, 2007) por bandas brasileiras de rock, samba-reggae e xote. A questão do 

rastafarismo foi deixada de lado, assim como o fator revolucionário foi amenizado, em 

todas essas apropriações, abrindo espaço para letras mais voltadas para temáticas como o 

amor (salvo exceções!). Na interpretação de Fernandes (2007, p. 481), “a trajetória do 

reggae no Brasil desemboca em várias facções de acordo com a classe social” e o gênero 

que o assimilou. Por exemplo, “quando o reggae é absorvido pela classe média pode gerar 

uma nova modalidade de rock brasileiro ou um estilo de forró universitário (o xote-

reggae)”93. Como disseram Zuazo e Marotti (2008, p. 10): “o reconhecimento de uma 

cultura Reggae só pode ser feito em um âmbito regional, pois as interpretações que 

diversos povos têm sobre o próprio gênero musical não são iguais”. 

Morais (2008, p. 133) complementa a compreensão dessa ideia de ressignificação 

ao afirmar que, embora tendo surgido na Jamaica, “[...] com o impulso e estratégias das 

grandes indústrias, [o reggae] alcançou uma dimensão para além de suas fronteiras 

territoriais e culturais, sendo apropriado e (re)significado em diversas culturas”. O autor 

destaca ainda que “a forma como o reggae foi apropriado e como ele é manipulado em São 

                                                             
92 “Os Paralamas do Sucesso foram conhecidos no começo da década de 1980 como uma banda de ska-

reggae só depois é que passam a ser rotulados de rock brasileiro pela mídia e pelo público” (FERNANDES, 

2007, p. 476). 
93 Idem, Ibid. 
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Luís difere da Jamaica e de outros Estados brasileiros”94. No Maranhão, por exemplo, o 

reggae destaca-se do panorama nacional, pois conta com programas de rádio e TV 

especializados, muitas bandas, uma grande quantidade de shows, e as aparelhagens (ou 

radiolas, objeto já definido nesse estudo). 

O grande investimento midiático, o crescente mercado de discos, e o 

desenvolvimento do circuito das radiolas, fizeram o movimento reggae alcançar a solidez 

em meados da década de 1980 na cidade de São Luís.  Com o passar do tempo, na ótica de 

Oliveira (2009), o reggae foi ressignificado. Enquanto na Jamaica ele estava atrelado a um 

movimento religioso, social e político de resistência, no Maranhão ele concentrou-se num 

espaço em que se pode considerar (também) de resistências, mas com uma outra 

conotação. As peculiaridades do movimento reggae na cultura ludovicense, em verdade, 

são resultados da dinâmica dos processos sociais da realidade da própria cidade. Lá o 

reggae está muito mais atrelado ao entretenimento do que a crenças religiosas. Sem contar 

que, somente depois de tempo significativo é que surgiram as primeiras bandas de reggae 

genuinamente maranhenses, pois inicialmente os são-luisenses ‘curtiam’ somente os sons 

jamaicanos (em inglês), mesmo sem entender o significado daquilo que as músicas diziam 

(FREIRE, 2008). Era uma identificação totalmente rítmica, o que atesta a pouca 

importância dada às letras (diferente do que acontecia na Jamaica). Morias e Araujo (2008, 

p. 8) esclarecem ao afirmar que,  

 

O público da radiola [em São Luís] era consistente e exigente, só queriam 

saber de reggae internacional, mesmo sem entender o que as letras 

diziam; com isso, as primeiras bandas maranhenses enfrentaram muitas 

dificuldades em apresentar-se em shows e principalmente produzir discos 

[...]. 

 

Diferente do que aconteceu em São Luís, onde o reggae emergiu das camadas 

populares e somente depois transformou-se em um produto da tradicional indústria 

cultural, no Sudeste ele foi desde o início ouvido (consumido) por um público de classe 

média. Assim, embora seja comum o discurso de que o reggae tenha chegado ao Brasil 

marginalizado, desde o momento em que ‘pisou’ em solo verde-amarelo ele já contou com 

grandes porta-vozes (artistas de destaques no movimento conhecido como Tropicalismo). 

                                                             
94 Idem, Ibid. 
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Isso ilustra ainda mais a ideia de que o reggae foi apropriado de diferentes formas no 

Brasil, variando de cultura para cultura, de classe para classe, de região para região. 

Como forma de exemplificar, merece destaque aqui a banda Os Paralamas do 

Sucesso, que embora tenha surgido em Brasília/DF, mudou-se para o Rio de Janeiro/RJ, e 

se responsabilizou por difundir o reggae na região Sudeste, demonstrando a forte 

influência que recebera da música jamaicana (ska e reggae). Segundo Albuquerque (1997, 

p. 153), “mesmo não sendo uma banda exclusiva do gênero, com o disco Selvagem, de 

1986, os Paralamas do Sucesso estabeleceram o padrão do reggae moderno à brasileira”. 

Os timbres foram bem explorados e Liminha (produtor) se encarregou de desenvolver as 

bases para produções futuras. No Rio de Janeiro surgiram também bandas como Lumiar, 

conhecida depois como Cidade Negra, que logo fechou contrato com a Sony Music; e o 

grupo Negril, contratada pela PolyGrand. 

No estado da Bahia, o samba-reggae é, sem dúvida, o ritmo musical mais 

importante do movimento conhecido como Axé-Music. Margareth Menezes, Daniela 

Mercury, Banda Mel, Banda Reflexus, Olodum, Ara Ketu e Muzenza, são exemplos de 

carreiras de destaque no samba-reggae. O próprio som do Edson Gomes (tradicional 

músico do reggae baiano) em músicas como Adultério e Amor sem compromisso utiliza o 

atabaque, espécie de tambor de couro tocado com as mãos, característico do samba duro 

(variante do samba de roda). A guitarra limpa utilizada em solos no samba-reggae também 

lembra muito bem o axé, sendo possivelmente uma variação. “O samba-reggae é um dos 

ritmos mais pedidos nas minhas noites” (DJ Doug Wentd, São Francisco, Califórnia in 

ALBUQUERQUE, 1997, p. 149). 

Entre as principais bandas de reggae do Brasil está a Tribo de Jah, formada na 

Escola de Cegos do Maranhão. Seu vocalista, Fauzi Beydoun, foi locutor/radialista de uma 

das primeiras rádios de reggae de São Luís (e do Brasil). No estado do Maranhão 

desenvolveu-se um estilo de reggae que une os clássicos produzidos na Jamaica na década 

de 1970 com elementos eletrônicos. Eric Donaldson e Gregory Isaacs, por exemplo, são 

nomes praticamente desconhecidos no restante do país, porém, são clássicos tocados pelas 

radiolas maranhenses (ALBUQUERQUE, 1997). 

Em suas músicas, a Tribo de Jah tenta ser fiel ao reggae roots (de raiz), tanto nas 

letras (abordando a injustiça social, o amor, a paz e etc.), como no ritmo. Entretanto, o fato 

da banda fazer reggae à brasileira (compor em português) tornou seu reconhecimento na 
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própria capital maranhense um processo difícil, pois lá as radiolas preferem tocar ‘pedras’ 

(como fora dito, no Maranhão as radiolas dão preferência ao reggae jamaicano). Beydoun, 

vocalista do grupo, é poliglota e já morou na África. Isso proporcionou à banda a gravação 

de hits em outros idiomas. Apesar de algumas dificuldades, na década de 1990 a Tribo de 

Jah se consolidou no mercado maranhense e, sobretudo, nacional, chegando a fazer 

também shows fora do país, inclusive na Jamaica (em 1995). 

No Piauí, entre os artistas reggaeiros de destaque estão Danilo Rudah, Salmos Ras, 

Zona de Atrito e Teófilo Lima. Cabesativa, banda piauiense da cidade litorânea Parnaíba, 

conserva os maneirismos típicos do reggae roots, como a marcação da guitarra 

entrecortada (‘swingada’) e o forte peso do contrabaixo. A banda não utiliza teclados e 

metais, nem tampouco os batuques e tambores utilizados no samba-reggae. Entretanto, é 

importante frisar que o reggae piauiense não tem uma característica específica, como o 

maranhense e o baiano. De fato, ele ainda não ‘criou’ ou tem uma identidade que possa 

identificá-lo e diferenciá-lo dos demais. Se isso é possível, o autor aqui não foi capaz de 

estabelecer tal diferenciação. 

Portanto, na década de 1990 o reggae já havia se fixado no Brasil, e o surgimento 

de bandas como Cidade Negra, e Skank (de Belo Horizonte), contribuíram ainda mais para 

a sua consolidação no cenário musical nacional (FERNANDES, 2007; MAIA & 

CAPDEVILLE, 2008). Em 1995, essas bandas deram mais uma demonstração da força do 

reggae verde-e-amarelo, com os discos Calando (Skank) e Sobre todas as Forças (Cidade 

Negra), produzidos por Liminha, e com participação especial de Shabba Ranks 

(ALBUQUERQUE, 1997). 

Hoje, é possível listar inúmeras bandas independentes de reggae no Brasil, como 

Cidade do Reggae (Villa Velha/ES), Ganjah (Villa Velha/ES), Semente Cascão (São 

Paulo/SP), Solano Jacob (São Paulo/SP), Maneva (São Paulo/SP), Kayman (Salvador/BA), 

Adão Negro (Salvador/BA), SolaRise (Porto Alegre/RS), Mente Sã (Brasília/DF), Ruan e 

os Bacana (Araranguá/SC), Rastafeeling (Natal/RN), entre outras. Portanto, o ritmo se 

mantém no mercado atendendo uma demanda mínima, se comparado a outros gêneros. Por 

isso, a maioria das bandas e artistas vivem de forma independente, como é o caso do 

músico Andread Jó, sujeito desta pesquisa.  

Escolheu-se o estado do Ceará para fechar esta breve reflexão disposta no capítulo 

dois por ter sido na cidade de Fortaleza (capital) que se realizou a parte empírica do 
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presente estudo. Almanegra, Donaleda, Rebel Lion e Andread Jó, destacam-se entre os 

principais artistas/bandas reggaeiros da capital cearense. Andread (2015) conta que a 

música reggae começou a ser feita em Fortaleza no final dos anos 1980, com a banda 

Rebel Lion. E que hoje o baterista desta banda toca com ele (além de ter uma outra 

profissão, de Advogado). Nas palavras do Andread (2015): 

 

Eu peguei um pouco desse início, por que na época eu tinha quinze, 

dezesseis anos, e eu ia na Praia de Iracema, que sempre foi – para quem 

mora em Fortaleza – a área da ‘boemia cultural’. Onde os músicos se 

encontravam, os artistas de todos os seguimentos ‘e tal’... E lá tinham 

mais manifestações. Hoje estão querendo até revitalizar, ‘né’... Então, 

começou com o Rebel Lion, depois surgiu a Nação Regueira (banda que 

passou pouco tempo, e depois foi embora para São Paulo). E a terceira 

banda foi a Tribo de Leões, na época ‘Tribe of Lions’. Até aí que eu 

conhecia... Depois surgiu a Donaleda. O reggae sempre foi 

marginalizado. Sempre aconteceu na periferia. Os movimentos sempre 

foram dentro de periferias, raramente o reggae aparecia em locais que a 

gente pode chamar... que são frequentados pela classe média. Que no 

caso, era [por exemplo] o Pirata Bar. Um local extremamente turístico 

[...] Enfim, o que a gente percebia é [...] o reggae, ele sempre ficava na 

periferia. Era sempre visto como uma coisa marginalizada ‘e tal’... Não 

tinha entrada [ingresso], por mais que as pessoas soubessem que existia 

público para isso, não tinha! Ninguém tinha coragem de colocar, por que 

tinha medo, pois diziam: ‘vai vir bandido para cá...’. Até que, com a 

Donaleda, a gente conseguiu quebrar isso. Através de muito trabalho, de 

muita conversa, indo nas casas de shows ‘e tal’... e, mostrando uma 

outra visão (que eles [os donos dos estabelecimentos] não tinham sobre 

a música reggae): ‘que a música tinha conteúdo’; que o objetivo do 

nosso trabalho era exatamente levar esse conteúdo ‘pro’ pessoal ‘e tal’... 

e aí foi quando a gente começou a quebrar as barreiras. As outras 

bandas, infelizmente, elas não conseguiram quebrar essas barreiras 

ainda. Ainda existe uma resistência. Hoje em dia, eu ainda sou o único 

artista do Ceará que toca na periferia, que toca ‘pra’ classe média, pra 

classe alta. E tenho público em todas as classes. 

 

Percebe-se, portanto, que no Ceará o ritmo tendeu à unificação do reggae dos anos 

1970 (reggae roots) com influências linguísticas e sonoras locais. Entretanto, assim como 

no Piauí, no Ceará o ritmo não desenvolveu uma ‘identidade’ clara e específica que se 

possa caracterizar e/ou diferenciar (como nos estados de Maranhão e Bahia). Também é 

importante enfatizar que, diferente de São Luís/MA, não há em Fortaleza/CE um circuito 

reggae desenvolvido, muito embora a cidade atraia grandes shows e faça parte da ‘rota do 
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reggae’ nas turnês de artistas/bandas internacionais, como SOJA95 e Julian Marley96 (filho 

de Bob Marley). 

Sobressaiu-se neste capítulo dois o esforço em historiar a trajetória do reggae da 

Jamaica ao Brasil. Também esteve presente a tentativa de desvelar algumas características 

do mercado musical do reggae na cultura brasileira, destacando-se o fato de ele ter 

sobrevivido (quase) sempre de uma fatia menor do mercado fonográfico, se comparado a 

outros gêneros musicais. O reggae conseguiu se articular de forma alternativa, tendo em 

vista que nunca ocupou nas mídias tradicionais o espaço que é ocupado por gêneros como 

o sertanejo e/ou o pop, por exemplo. Nem tampouco recebeu investimentos de grandes 

produtoras (salvo exceções)! 

Embora já se falasse em ‘reggae’ em tempo anterior ao ciberespaço, pôde-se 

perceber que algumas inovações tecnológicas foram apropriadas pelo gênero musical desde 

cedo, o que proporcionou o crescimento do mercado. Relativamente distantes das 

gravadoras tradicionais, os artistas do reggae tiveram que fazer uso das tecnologias de 

gravação/reprodução digital e, posteriormente, do ciberespaço, para autopromoverem suas 

carreiras. Desse modo, contribuíram para o desenvolvimento de novos hábitos de 

produção-distribuição-consumo de música, diferentes dos estabelecidos pela indústria 

fonográfica tradicional. 

No próximo capítulo, além de uma revisão bibliográfica sobre a estrutura do 

mercado musical independente, o leitor verá um estudo de caso realizado com Andread Jó, 

artista regueiro, músico independente da capital fortalezense. O intuito será expor algumas 

das estratégias de produção-distribuição-comercialização utilizadas pelo 

cantor/compositor, e suas formas de articulação dentro do mercado musical online (em 

rede). 

 

  

 

 

 

                                                             
95 Ver: <http://g1.globo.com/ceara/musica/noticia/2014/10/banda-norte-americana-soja-faz-show-em-

dezembro-em-fortaleza.html>. Acesso em 26 jun. 2015.  
96 Ver: <http://www.showsfortaleza.com/2014/12/the-wailers-com-julian-marley-e-ponto.html>. Acesso em 

26 jun. 2015.  

http://g1.globo.com/ceara/musica/noticia/2014/10/banda-norte-americana-soja-faz-show-em-dezembro-em-fortaleza.html
http://g1.globo.com/ceara/musica/noticia/2014/10/banda-norte-americana-soja-faz-show-em-dezembro-em-fortaleza.html
http://www.showsfortaleza.com/2014/12/the-wailers-com-julian-marley-e-ponto.html
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CAPÍTULO 3 

ANDREAD JÓ E A ‘NPI’ EM FORTALEZA/CE: REFLEXÕES SOBRE 

O IMPACTO DAS NOVAS TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E 

COMUNICAÇÃO NO MERCADO MUSICAL 

 

 

Tendo em vista as atuais e constantes (re)evoluções tecnológicas, oriundas da 

microeletrônica, mas que repercutem tanto nos meios de informação-comunicação quanto 

na informática (que não deixa de ser uma ferramenta de informação-comunicação, mas não 

se resume a isso), um dos desafios nos últimos anos – quando se fala em Indústria Cultural 

– tem sido pensar o mercado musical, maximamente chamado indústria fonográfica. Se 

outrora este ‘oximoro’ (indústria fonográfica) apresentava-se como a terminologia mais 

adequada para se tratar os negócios que envolviam a música (em analogia ao termo 

indústria cultural), pois o processo de produção se assemelhava ao industrial, hoje, muito 

embora a música continue sendo uma ‘mercadoria’, sua produção se dá de formas diversas 

da era analógica. Por exemplo, é comum artistas do interior de estados brasileiros, nunca 

vistos antes na grande mídia (canais de TV, rádios nacionais), conquistarem certo espaço 

no mercado a partir da utilização de plataformas da web. Na maioria das vezes, esses 

músicos e/ou bandas começam gravando em casa (ou em espaços improvisados), com uma 

estrutura semiprofissional, composta por uma simples mesa digital, uma placa de captura 

de áudio e alguns monitores. Nestes casos, o trabalho seria muito mais ‘artesanal’ que 

‘industrial’, visto que alguns dos agentes possuem conhecimentos das várias etapas do 

processo (afinam o material, configuram a mesa de som, tocam, utilizam o software para 

mixagem e etc.). Desse modo, embora a terminologia indústria fonográfica tenha resistido 

às mudanças, continuando a ser utilizada, ela deve ser vista agora sem a ‘dimensão 

moralizante’, antes presente em seu uso. 

Essa nova indústria cultural (fonográfica) tem bases locais, proporcionadas pela 

rede. Na ótica de Santos (2013, p. 131), “o desenvolvimento cada vez mais significativo 

das tecnologias da informação, em especial a Internet, [...] permite com que cada vez se 

presencie uma infinidade de produtos disponibilizados de forma gratuita no ambiente de 

rede”. Certamente, nesta perspectiva “sem limites” da cultural virtual, há espaço para 

(quase) tudo aquilo que se produz no universo dos bens simbólicos. Inclusive, os artistas 
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antes abafados pelos tradicionais veículos midiáticos, agora podem disponibilizar 

gratuitamente, a partir de compartilhamentos peer-to-peer ou mesmo de plataformas como 

PalcoMP3, suas músicas. 

Se antes os grandes artistas saiam da ‘cartola’ de grandes gravadoras e, nos centros 

onde a mídia hegemônica estava concentrada; agora, eles podem surgir em qualquer lugar, 

desafiando as estruturas do mercado fonográfico regional, nacional e até mesmo (em 

alguns casos) internacional. Neste capítulo abordar-se-á a questão do impacto das novas 

tecnologias de informação-comunicação no mercado musical. Para tanto, além de uma 

rápida revisão bibliográfica sobre a NPI, serão utilizados dados do estudo de caso realizado 

com Andread Jó, cantor e compositor fortalezense.  

 

3.1 A indústria fonográfica hoje 

 

Pensar na indústria cultural hoje é partir de uma inversão metodológica que 

reconfigurou o acesso aos bens culturais. Diga-se de passagem: se antes existiam ‘mídias 

de massa’, hoje imperam ‘massas de mídias’. Como disseram Albornoz e Gallego (2011, 

p. 104), “o emprego de ferramentas online está na ordem do dia”. Assim, a 

desmaterialização da cultura, unida ao surgimento de plataformas virtuais de distribuição 

em rede (gratuitas ou não) dos bens simbólicos, constituem os novos desafios para se 

(re)pensar a atual dinâmica de produção-distribuição-consumo da indústria cultural e, 

inserida nela, consequentemente, a indústria fonográfica. Para além de seu prelúdio 

histórico, hoje devemos considerá-la como uma indústria cultural de base local-global, 

dialeticamente produzida por aparelhos diversos de reprodução simbólica das sociedades 

contemporâneas. Indústrias culturais, no plural, expressam nosso novo tempo de 

midiatização e ciberespaço. De cima para baixo, de baixo para cima, vertical e 

transversalmente a produção cultural vem se forjando, fortalecendo, reinventando e 

impondo formas plurais e heterogêneas de disputa por legitimidade cultural e econômica. 

Diferente do que se poderia afirmar, esta indústria cultural hoje não mais se assenta 

completamente em bases hegemônicas do ponto de vista tecno-organizacional. Muito 

embora não se diga que ela inexista, percebe-se que tecnológica e organizacionalmente já 

não é a mesma, tal qual analisada nos anos 1940 por Theodor W. Adorno e Max 

Horkheimer (1985). Muita coisa mudou! Falar em ‘indústrias culturais’ seria, portanto, 
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mais apropriado, visto que, muito embora o ‘sonho’ ideal de padronização 

(estandardização) ainda exista, existem também formas alternativas e eficientes de driblar 

tais ditames. A produção musical independente é, de certo modo, uma dessas formas. Daí 

que, faz-se necessário uma análise menos pessimista das atuais estruturas de 

comercialização dos bens culturais. Esta, dar-se-ia não com o abandono do conceito de 

indústria cultural, como se ele estivesse totalmente caduco; muito menos com o tratamento 

pejorativo que ainda hoje é dado a este conceito – visto demasiadamente sobre um prisma 

de negatividade; mas sim, por uma compreensão plural de suas múltiplas dimensões 

(econômica, cultural e simbólica). 

Primeiramente, é preciso entender que mesmo ao se falar de uma indústria 

fonográfica independente, trata-se de um negócio – um comércio de bens culturais. Ainda 

que alternativo ou distante do grande capital, todavia, permanece dentro da lógica 

comercial. O caráter de negócio da música tem sido analisado muitas vezes de forma 

dicotômica (e ingênua), como se os independentes não fossem também parte da indústria 

cultural. Claro que fazem! Por maior que seja o distanciamento organizacional e material 

alguns elementos de reprodução da lógica mercantil precisam permanecer para a 

sustentabilidade do artista no mercado. Como lembra o Andread Jó (2014; 2015b), “a 

música é um produto assim como o artista, querendo ele ou não”.  

Em seguida, faz-se necessário uma análise de ‘como’ e ‘até onde’, dentro da 

própria indústria cultural, surgem formas alternativas que tentam fugir da heteronomia 

dantes exercida hegemonicamente pelos detentores do grande capital. Como novamente 

lembra Andread Jó (2015b), “primeiramente insere-se no jogo [sistema], para somente 

depois tentar implementar novas regras”. 

Por conseguinte, pensar na indústria fonográfica hoje sem relacioná-la às mudanças 

das formas midiáticas contemporâneas é demasiadamente um exercício arriscado. Entende-

se, assim como Miskolci (2011, p. 12), que “mídias digitais são uma forma de se referir aos 

meios de comunicação contemporâneos baseados no uso de equipamentos eletrônicos 

conectados em rede, portanto referem-se – ao mesmo tempo – à conexão e ao seu suporte 

material”. Daí que, o desenvolvimento da microeletrônica resultou no aparecimento de 

novos equipamentos tecnológicos (Mp3 Player, iPod, Tablet, Smartphone e etc.) que 

suscitaram, juntamente com a potencialização do acesso à Internet, novos hábitos de 

produção e consumo musical. Doravante, a produção musical contemporânea se dá (em sua 

maior parte) por meio de mídias digitais. Não seria arriscado dizer que em poucas décadas 
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uma substancial revolução operou nos mercados musicais. Desse modo, é neste pequeno 

caldeirão midiático e tecnológico que a denominada produção musical independente vem 

se tecendo. 

Outra premissa necessária à compreensão dessa atual indústria fonográfica, e mais 

especialmente da Nova Produção Independente – NPI (categoria de análise utilizada por 

DE MARCHI, 2006), pode ser expressa no conceito de negócio em rede, do sociólogo 

espanhol Manuel Castells. Parafraseando-o, ousa-se dizer que a Internet se tornou o 

alicerce organizacional da cultura atual. Portanto, sendo ela a infraestrutura tecnológica 

que possibilitou o advento das novas formas de produção e apropriação dos bens 

simbólicos, é mister, pois, entendê-la como um “tecido de nossas vidas” (CASTELLS, 

2003, p. 8). Doravante, deve-se compreender que a rede – por excelência – dessa NPI é, 

portanto, a galáxia da Internet. Santos (2013, p. 131) complementa esse entendimento ao 

afirmar que “a forma de se produzir, disseminar, transformar, se apropriar e inovar com a 

cultura mudou drasticamente depois da Internet. E uma das indústrias mais atingidas pelo 

turbilhão de mudanças introduzidas pela grande rede foi a da música”.  

Observa-se certa similitude entre as ideias de Castells e Herscovici à medida que, 

para este, a mudança nos hábitos de consumo da música deve ser entendida como sendo 

fruto de um processo de desmaterialização dos bens simbólicos unido à sua difusão em 

rede. Está claro que, “[...] no âmbito dessas redes, a música online é um bem livre, à 

medida que não é mais escasso” (HERSCOVICI, 2007, p. 16). Herscovici97 afirma ainda 

que “a não exclusão [dos novos formatos de áudio difundidos na rede] explica-se a partir 

da imaterialidade do serviço e a partir do fato que a cópia apresenta a mesma qualidade 

técnica que o original”. Logo, já não faz sentido adquirir um CD ou um vinil por questões 

de qualidade. No máximo o indivíduo irá adquiri-los por certo ‘fetiche’ de colecionador. 

Neste sentido, tentar excluir ou mesmo limitar as mídias disponíveis em rede se torna 

tarefa quase hercúlea. A tendência concreta é a total desmaterialização do patrimônio 

cultural, e sua difusão através das redes virtuais do ciberespaço.  

Em A reconfiguração da indústria da música Herschmann e Kischinhevsky (2011, 

p. 3) afirmam que a avalanche de mudanças ocorridas nos últimos tempos na indústria 

fonográfica tem duas faces: a) primeiramente, presencia-se “[...] não só a desvalorização 

vertiginosa dos fonogramas [...], mas também o crescente interesse e valorização da música 

                                                             
97 Idem, p. 11. 
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ao vivo”; b) “e, em segundo lugar, a busca desesperada por novos modelos de negócio 

fonográficos [...], ou melhor, o crescente emprego das novas tecnologias e das redes sociais 

na web como una forma importante de reorganização do mercado [...]”. 

Hoje, as empresas que controlam as plataformas digitais de áudio parecem ter 

assumido um dos papeis que outrora era exercido pelas grandes produtoras: o papel de 

mediadoras. Observa-se, portanto, um jogo de mudanças de posições. Se por um lado, 

Pierre Lévy afirmou que “[...] a partir de agora os músicos podem controlar o conjunto da 

cadeia de produção da música e eventualmente colocar na rede os produtos de sua 

criatividade ‘sem passar pelos intermediários’ [...] (LÉVY, 1999, p. 143, grifo do autor); 

por outro, observa-se o surgimento de uma infinidade de intermediários, a exemplo das 

plataformas digitais Youtube, Myspace, Last.fm, Spotify, iTunes e outras. 

Como disse Yúdice (2011, p. 45, grifo nosso): 

 

Frequentemente, diz-se que na era da Internet produtores e consumidores 

podem dispensar os intermediários. Isso é um mito, pois como acabamos 

de assinalar, plataformas como Youtube, Myspace e Last.fm (e outras), as 

quais presumivelmente dispensam intermediários, na realidade se 

constituem em outra geração de intermediários. 

 

Logo, como bem observaram Herschmann e Kischinhevsky (2011, p. 5), as “velhas 

indústrias fonográficas” estão mudando suas políticas e tornando-se, aos poucos, 

“companhias musicais”. O resultado geral desse novo processo é que, “[...] em muitos 

casos, [essas empresas buscam] franquear o acesso a seus acervos por meio de parcerias 

com novos intermediários”98. Portanto, os investimentos massivos agora se voltam para 

ferramentas de distribuição via web. Vê-se, de longe, um processo dinâmico, criativo e 

flexível de reestruturação no negócio da música. 

Herscovici (2007, p. 9, grifo nosso) ajuda a entender a situação paradoxal que vive 

hoje a indústria fonográfica ao afirmar que “a economia atual da Internet se baseia nesta 

complementaridade entre atividades aparentemente não mercantis, em boa parte gratuitas e 

descentralizadas, e a estrutura de quase monopólio da info-estrutura”. Ou seja, se por um 

lado os artistas autônomos/independentes têm hoje maiores possibilidades de difundir – em 

redes virtuais – suas músicas, sem a necessidade de acordos com grandes gravadoras; por 

                                                             
98 Idem, Ibid. 
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outro, as empresas que controlam esses intermediários (plataformas digitais) estão se 

tornando cada vez mais fortes e lucrando cada vez mais com o mercado musical. 

Nesse sentido, este capítulo visa compreender algumas estruturas sociais de um 

mercado musical independente da cidade de Fortaleza/CE, a partir do artista independente 

Andread Jó, buscando descrever algumas características do mercado independente do 

reggae numa cidade em que predomina (em determinados espaços mais populares) o forró 

eletrônico e as estratégias de mercado utilizadas pelo músico, observando, nas vicissitudes 

desta problemática, como se manifestam, indiretamente, certas formas de consumo musical 

e reprodução simbólica.  

Metodologicamente, trata-se de uma reflexão, embora empírica, mais ensaísta sobre 

o objeto aqui esboçado. Seus resultados expressam mais o vigor da reflexão teórica do que 

a intenção metódica de demonstração sistemática de uma realidade. Não há aqui, pois, a 

intenção de produzir um ‘mega relato’ sobre as atuais estruturas e estratégias sistemáticas e 

prescritivas da indústria cultural. O intento limita-se à tentativa de compreender algumas 

das novas formas de difusão da música enquanto bem imaterial e sua relativa relação com 

a ascensão de artistas autônomos. Dito isto, prosseguir-se-á com a análise das novas 

características da indústria fonográfica, focando-se na NPI em Fortaleza/CE.  

 

3.2 Andread Jó e a indústria fonográfica independente em tempos de ciberespaço 

 

A Revolução das Tecnologias de Informação que ocorreu nas últimas décadas do 

século XX proveu mudanças significativas no modo de produção capitalista, intensificando 

o comércio mundial e provocando alterações nos modos de produção e difusão da cultura 

(CASTELLS, 1999). Mais do que nunca, hoje vivemos em rede. Especificamente tomando 

o mercado musical, o fato é que as gravadoras independentes existem no Brasil há 

algumas décadas. Muitas delas tinham contratos com gravadoras tradicionais nas décadas 

de 1980 e 1990 e faziam parte do esquema de produção das grandes gravadoras, visto que 

estas terceirizavam alguns dos seus serviços que envolviam a produção dos fonogramas. 

Na visão de Castells (2003) isso já caracterizaria uma produção em rede. 

Com o crescente desenvolvimento entre as décadas de 1970 e 1990 da rede mundial 

de computadores e, consequentemente, com a potencialização do acesso à Internet (que 

chega para o público em geral em 1995), a cultura virtual – ou Cibercultura (LÉVY, 1999) 
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– ganha maior relevo na vida do homem contemporâneo. A sociedade em rede agora 

estava provida de uma infraestrutura técnica jamais vista antes. A Internet surge, pois, 

como novo palco de atuação do homem: seja na dimensão dos negócios, seja na dimensão 

dos bens culturais, ela passa a ser a nova rede de inter-relações. 

O acesso à Internet, que teve sua popularização no Brasil iniciada nos anos 2000, 

trouxe consigo mudanças que afetaram profundamente o negócio da música. Dentre elas, 

pode-se destacar a facilidade de realizar o download das músicas. Também se pode afirmar 

que a queda na venda dos fonogramas está entre as mudanças que mais afetaram a 

indústria fonográfica tradicional na virada do século XX. Esse acontecimento parece ter 

sido o primeiro a ameaçar o monopólio das majors. O CD pirata (produzido à margem da 

legalidade jurídica) teria desencadeado uma série de mudanças na logística da produção 

musical. Diante destes desafios enfrentados pelas gravadoras tradicionais, poder-se-ia 

provocar se essa queda na venda dos fonogramas e o maior acesso à música (via Internet) 

estaria, assim, gerando menos comercialização de música. No entanto, o surgimento de 

outras estratégias de comercialização atesta a ingenuidade desta indagação. “As soluções 

que a grande indústria da música espera que tragam de volta os vultosos lucros do passado 

são as vendas online e os serviços que utilizam tecnologia streaming” (YÚDICE, 2011, p. 

22). Fica claro, portanto, que embora as estratégias tenham mudado, abalando as bases do 

monopólio desfrutado pelos managers do entretenimento por décadas, ainda há certo 

domínio de mercado, visto que empresarialmente os atores sociais hegemônicos 

desenvolveram novas estratégias para se manterem de pé diante dos novos desafios. 

A supracitada indústria cultural muito tem sido analisada nos últimos tempos. 

Paralelo ao grande boom dos estudos que a rediscutem, é possível observar um crescimento 

notável de estudos na área de Sociologia da Música. Nas palavras de Timothy J. Dowd 

(2007, p. 1, tradução nossa), “a Sociologia da Música tem desfrutado de um crescimento 

notável durante a última década do século XX e os primeiros anos do século XXI”99. 

Entretanto, é necessário lembrar que na era da sociedade em rede (CASTELLS, 2003), um 

estudo de mercado como este não pode deixar de considerá-la como catalisador de 

mudanças. Ou, como disseram Albornoz e Gallego (2011, p. 104), embora seja “ainda 

complicado avaliar o crescimento da procura pela música ao vivo e pelos serviços musicais 

                                                             
99 “The sociology of music has enjoyed a notable boom during the final decade of the twentieth century and 

the early years of the twenty-first century”. 
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online, [...] qualquer análise sobre as transformações do mercado musical deve levar estes 

fatores em consideração”. 

A atualidade desta discussão se evidencia nos muitos estudos que têm surgido sobre 

a tríade música, mercado e sociedade. Observa-se certo redimensionamento nas discussões, 

ou melhor, a divisão dá problemática em ‘subcampos’ específicos: música, cinema, novela, 

publicidade, games e etc. Logo, partindo somente do subcampo ‘música’ é possível 

destacar diversos estudos sobre a indústria cultural, a exemplo: Indústria cultural e forró 

eletrônico no RN (COSTA, 2012); A reconfiguração da indústria da música 

(HERSCHMANN; KISCHINHEVSKY, 2011); O Reggae no Maranhão: música, mídia e 

poder (BRASIL, 2011); Produção e consumo do reggae das radiolas em São Luís/MA: 

significados, simbolismos e aspectos mercadológicos (SANTOS, 2009); A Nova Produção 

Independente: Indústria Fonográfica brasileira e Novas Tecnologias da Informação e da 

Comunicação (DE MARCHI, 2006); Discutindo o papel da produção independente 

brasileira no mercado fonográfico em rede (DE MARCHI, 2011); Tecnobrega: o Pará 

reinventando o negócio da música (LEMOS; CASTRO, 2008); Economia “imaterial”, 

novas formas de concorrência e lógicas sociais não mercantis: uma análise dos sistemas de 

troca dos arquivos musicais (HERSCOVICI, 2007); O tecnobrega no contexto do 

capitalismo cognitivo: uma alternativa de negócio aberto no campo performático e 

sensorial (GABBAY, 2007); As estruturas sociais de um mercado aberto: o caso da música 

brega do Pará (FAVARETO; ABRAMOVAY; MAGALHÃES, 2007); Indústria cultural, 

cibercultura e música independente em Brasília: um estudo com as bandas ‘Amanita’ e 

‘Feijão de Bandido’ (COSTA; FARIAS, 2014); A Indústria Cultural na 

Contemporaneidade: uma introdução (FARIAS, 2015); Apontamentos sobre alguns dos 

novos negócios da música (YÚDICE, 2011); Novas formas de prescrição musical (PÉREZ, 

2011); Setor da música... independente? Apontamentos sobre a trama empresarial 

espanhola (ALBORNOZ; GALLEGO, 2011); Apropriação de tecnologias e produção 

cultural: inovações em cenas musicais da região Norte (BANDEIRA; CASTRO, 2011); 

Wado, um ilustre desconhecido nos novos tempos da indústria musical (JANOTTI JR.; 

GONÇALVES; PIRES, 2011); A indústria fonográfica nos tempos da Internet: como a 

pirataria pode modelar novos modelos para a música (SANTOS, 2013); dentre inúmeros 

outros estudos. Aqui está destacado apenas um pequeno recorte do já produzido. 

Nesse ínterim, a indústria cultural contemporânea se destaca principalmente pela 

mudança estrutural causada pelo advento da Web 2.0, bem como pela desmaterialização 
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(digitalização) dos bens simbólicos e sua consequente distribuição em rede. Doravante é 

possível sonhar (mesmo que a possibilidade permaneça utópica) com o fim da hegemonia 

dos managers do entretenimento. Tornou-se possível, portanto, falar numa real 

descentralização da produção e distribuição dos bens simbólicos. Como disse De Marchi 

(2011, p. 151), “a digitalização dos fonogramas e sua desvinculação dos suportes físicos 

dão início, na verdade, a outra etapa [...]” de produção na indústria fonográfica. Para ele a 

indústria da música passou da sua fase propriamente industrial, caracterizada pela 

produção do fonograma físico (o disco de vinil, o K7 ou o CD/DVD), e ingressou na sua 

fase pós-industrial, caracterizada pela produção e distribuição imaterial em rede. 

 

Isso porque a desmaterialização da produção de fonogramas faz com que 

toda a estrutura industrial que caracterizava a fonografia perca sua razão 

de ser: o fonograma digital não é um bem que deva ser reproduzido em 

larga escala para recuperar os custos de produção, mas uma informação 

que precisa ser difundida, compartilhada, por redes de comunicação, a 

fim de que se valorize e, por conseguinte, cobresse [cobre-se] por seu 

acesso (DE MARCHI, 2011, p. 151-152). 

 

Prontamente, é natural que a indústria fonográfica tradicional tenha encarado 

(inicialmente) com maus olhos essa nova dinâmica de distribuição em rede dos bens 

simbólicos. Falou-se até mesmo em uma suposta ‘crise’, decorrente da queda nas vendas 

dos CDs no período que vai de meados da década de 1990 até os dias atuais (DE 

MARCHI, 2006). No entanto, se por um lado essa suposta crise abalou o mercado das 

majors, por outro, suscitou novas estratégias de produção e comercialização que, claro, 

foram incorporadas (e desenvolvidas) em sua maioria primeiramente pelas indies. Mas 

pouco depois despertou os olhares das majors. 

Em seu escrito intitulado Novas formas de prescrição musical Pérez (2011) aborda 

as mudanças proporcionadas ao meio musical pela Web 2.0. Esta, ele a define não como 

uma ‘tecnologia’ em si, mas sim como uma ‘atitude’. Conforme Pérez (2011, p. 52-53), 

 

[...] a Web 2.0 abarca características como interatividade, participação, 

intercâmbio, colaboração, redes sociais, bases de dados, usuário, 

plataforma. Realmente, passa-se de uma comunicação unidirecional e 

complexa à possibilidade de criar um espaço próprio e a realizar una 

interação, uma atuação mais participativa. 
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Outros pensadores também teorizaram sobre as mudanças trazidas pela 

popularização do acesso à Internet. Considerando que a Web 2.0 está inserida no conceito 

de Ciberespaço do filósofo tunisiano Pierre Lévy (1999), entendemos o quanto este teórico 

também cabe na lista dos ‘apologistas’ dessa rede interativa. Na tentativa de conceituar o 

ciberespaço, Lévy (1999, p. 198, grifo nosso) diz que: 

 

O ponto de partida fundamental é que o ciberespaço, conexão dos 

computadores do planeta e dispositivo de comunicação ao mesmo tempo 

coletivo e interativo, não é uma infraestrutura: é uma forma de usar as 

infraestruturas existentes e de explorar seus recursos por meio de uma 

inventividade distribuída e incessante que é indissociavelmente social e 

técnica [...] O nervo do ciberespaço não é o consumo de informações ou 

de serviços interativos, mas a participação em um processo social de 

inteligência coletiva. 

 

Observa-se nas citações acima que tanto Lévy quanto Pérez veem essa nova 

conexão como uma ‘atitude’, uma forma de ‘usar’ a técnica, mas não como a própria 

técnica. A guinada que a Internet operou na dinâmica das mídias faz dela um espaço 

bidirecional (ou multidirecional), mas não unidirecional. Por isso, não é possível 

caracterizá-la como ‘veículo de massa’, como a TV e o rádio. “Enquanto as mídias de 

massa, desde a tipografia até a televisão, funcionavam a partir de um centro emissor para 

uma multiplicidade receptora na periferia, os novos meios de comunicação social 

interativos funcionam de muitos para muitos em um espaço descentralizado” (LÉVY, 

2010, p. 13). Trocando em miúdos (como diz o jargão popular), enquanto antigamente se 

tinham mídias de ‘mão única’ – com receptores supostamente passivos, hoje se têm mídias 

de ‘mão dupla’ – com receptores ativos (atividade de múltiplas formas de recepção e 

decodificação do que se consome). 

Lemos esclarece a diferença: 

 

Na estrutura massiva do controle da emissão – a indústria cultural 

clássica – a informação flui de um polo controlado para as massas (os 

receptores). Com o surgimento e a expansão do ciberespaço, esse modelo 

está sendo tensionado pela emergência de funções “pós-massivas”. Aqui 

a liberação da emissão não é apenas liberar a palavra no sentido de uma 

produção individual, mas colocar em marcha uma produção que se 

estabelece como circulação e conversação [...] O sistema pós-massivo 

permite a personalização, o debate não mediado, a conversação livre, a 

desterritorialização planetária (LEMOS, 2010, p. 26, grifo do autor). 
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Ressalta-se que, “diferente do que dizem os mais afoitos, o sistema de comunicação 

de massa não vai acabar [...]” (LEMOS, 2010, p. 26). O que se tem testemunhado são 

mudanças de perspectivas proporcionadas pelo ciberespaço. Se antes se tinha um público-

massa que era encharcado de tanta informação unidirecional, desprovida de conversação; 

hoje, tem-se um público (‘massa’ ou não, não cabe aqui questionar) que tem nas mãos 

ferramentas de conversação multidirecionais, como as redes sociais do ciberespaço. Vale 

ressaltar, a característica basilar da Web 2.0 (e do ciberespaço) é a ‘mudança de atitude’. 

Como disseram Lemos e Lévy (2010, p. 38, grifo dos autores), 

 

“Web 2.0” é um termo criado em 2004 por Tim O’Reilly para diferenciar 

a primeira fase do desenvolvimento do ciberespaço, onde as páginas na 

Internet eram mais estáticas, para a fase atual, onde diversas ferramentas 

e novas funcionalidades foram adicionadas aos websites, fazendo-os mais 

abertos e participativos. 

 

 Pérez complementa a compreensão ao listar abaixo algumas aplicações da Web 2.0.  

 

[...] blogs; fotologs; redes sociais (Myspace e Facebook); redes sociais 

mais voltadas para a música (Last.fm); lugares de recomendação 

(Pandora Music, Podcast); serviços musicais via streaming (Spotify); 

redes de intercâmbio de arquivos P2P; e fóruns” (PÉREZ, 2011, p. 53). 

 

Pérez (2011) vê a Web 2.0, sobretudo, como uma ‘mudança de atitude’. Lemos e 

Lévy (2010) veem o ciberespaço como ‘liberação da palavra’. O resultado imediato dessa 

nova mídia é a maior participação do consumidor/internauta no negócio da música. Se 

antes os grandes managers da indústria cultural prescreviam hegemonicamente o gosto 

musical, hoje se percebe uma suposta descentralização da produção e promoção de 

determinados hits. O que se ouve nas grandes rádios e na TV não corresponde 

necessariamente ao gosto dos consumidores (YÚDICE, 2011). Este tipo de assédio já não 

tem a mesma eficiência de outrora (se é que já teve este tão sonhado poder!). 

Otimismos à parte! Reconhecer que a mudança de atitude característica do 

ciberespaço tem sido fator relevante para que os independentes concorram com as 

gravadoras tradicionais, é justo; entretanto, permanece alguma hegemonia, pois mesmo 

quando bandas ascendem através das novas ferramentas da Web 2.0, a tendência é 
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fecharem contratos com gravadoras tradicionais, integrando-se, dessa forma, ao catálogo 

das majors. Pérez esclarece na citação abaixo quando diz que: 

 

Já durante os anos de 1980, bandas como U2 ou REM cruzaram a linha 

que separava os fãs mais underground que escutavam as “college radios” 

para se transformarem em fenômenos de massa assimilados pela cultura 

mainstream. Ainda nos anos de 1990, formações como Nirvana, Pearl 

Jam ou Red Hot Chili Peppers também cruzaram essa barreira, e foi então 

que os grandes selos começaram a perceber o poder destas mídias não 

tradicionais (PÉREZ, 2011, p. 51, grifos do autor). 

 

Embora existam hoje diversas ferramentas que proporcionam uma concorrência 

mais justa das indies frente às majors, o que se tem testemunhado comumente é a 

assimilação de alguns independentes pelas gravadoras tradicionais. No Brasil, por 

exemplo, tem-se no próprio reggae a banda brasiliense Natiruts, que despertou interesse da 

gravadora EMI (adquirida pela Sony Music) somente após já ter se consolidado no 

mercado musical com o disco Raçaman, gravado pela Unimar Music. Houve, portanto, o 

reconhecimento do potencial das indies pelas majors. As novas tecnologias, assimiladas 

mais rapidamente por artistas independentes, configuram-se como novos desafios às 

majors. Entretanto, como observou Pérez (2011, p. 51), a mídia tradicional “[...] percebeu 

a forte concorrência que são os reprodutores de MP3, que possibilita à audiência formar 

sua própria cultura musical sem atender às prescrições da rádio comercial ou das televisões 

tipicamente musicais”, e dessa forma elaborou novas estratégias de atuação ante ao 

novíssimo mercado musical digital ascendente. 

Se antes a prescrição dos gostos musicais se dava hipoteticamente ‘de cima para 

baixo’, agora ela acontece (ou tenta!) de todos os lados; e não se deve esquecer, todavia, 

que o ouvinte agora caminha mais ‘livremente’ pelos aplicativos da Web 2.0, e isso permite 

que bandas e artistas antes abafados pela tradicional indústria cultural ganhem espaço 

nesse concorrido mercado independente. Por conseguinte, esse ‘novo’ espaço favorece 

uma multiplicidade de novos atores sociais nos mercados musicais, impactando no 

surgimento de novos e diversificados artistas, bem como, na dinamização, fragmentação e 

complexificação dos públicos ouvintes. 

 

[...] se o rádio ocupou um papel central no cenário musical, atualmente 

cabe à Web 2.0 aportar outras ferramentas que permitam ao ouvinte 

romper as hierarquias e entrar no mundo da prescrição musical. Já 
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comentamos também sobre o podcasting, que permite ao usuário da 

Internet fazer seus programas de rádio em casa, difundindo mundialmente 

a música que mais lhe interessa (PÉREZ, 2011, p. 55, grifo do autor). 

 

A citação acima é ilustrativa de ‘um’ dos ‘muitos’ aplicativos da Web 2.0, o 

podcasting. Essa ferramenta permite não somente que bandas e artistas criem programas de 

rádio que podem ser ouvidos off-line (após o download), mas também que indivíduos 

criem listas de músicas preferidas e compartilhem na rede. Além do podcasting existem 

diversos aplicativos/ferramentas que servem para ampliar o acesso à música. Atualmente, é 

possível observar a crescente cultura musical até mesmo no Facebook, à medida que 

muitos dos aplicativos para sistemas Android (Google), IOS (Apple) e Windows Phone 

(Microsoft) possibilitam aos seus portadores compartilharem em redes sociais informações 

sobre as músicas que estão ouvindo. Hoje já é possível acessar muitos portais brasileiros de 

música online que proporcionam o consumo via streaming; entre eles: Som13, 

GaragemMp3, SomBrasil (pioneiro no país), PlanetaMúsicas, Vagalume, PalcoMp3. Há no 

Brasil também a presença de sites internacionais especializados nesse tipo de distribuição 

de música, a exemplo dos maiores do mundo: Spotify, Rdio, SoundCloud, Last.Fm, entre 

outros. 

Poder-se-ia afirmar que a cultural virtual hoje se manifesta essencialmente pela 

máxima utilização da reprodutibilidade técnica, constatada por Benjamim (1985) na 

primeira metade do século XX, e pelo uso do ciberespaço – conforme concebeu Lévy 

(1999) – como meio de divulgação-distribuição-comercialização. Certamente, o modus 

operandi da NPI é a rede, tendo como infraestrutura básica a Internet, como afirmou 

Castells (2003). Aqui, as ideias desses três teóricos supracitados no primeiro capítulo estão 

articuladas no intuito de se compreender o mercado fonográfico independente, conforme o 

modelo de ‘negócios abertos’.   

A comercialização de música via streaming tem se tornado uma tendência mundial, 

e, diferente do que se poderia imaginar, apesar de ter surgido como estratégia das indies 

tem sido utilizado e adquirido pelas majors. A prova de que a indústria cultural tradicional 

tem absorvido certas tendências dos independentes é a Last.Fm100 ter se tornado “[...] 

propriedade da CBS [Columbia Broadcasting System] desde maio de 2007” (PÉREZ, 

2011, p. 56). Concluindo a ilustração, o YouTube, pioneiro em distribuição de músicas e 

                                                             
100 Ver Yúdice (2011, p. 44): “Tanto a Last.fm quanto o Facebook são o tipo de plataforma que faz negócios 

com grandes empresas. Na realidade, o Last.fm foi adquirido pela CBS e o Youtube, pelo Google”. 
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vídeos de forma gratuita, responsável por promover milhares de indies, recentemente 

resolveu trabalhar com a estratégia de comercialização streaming, ameaçando bloquear os 

vídeos dos independentes que não fechassem acordos com o site. A atitude foi criticada 

pela organização que representa os indies no Brasil101. 

Com o que foi exposto ficou claro que, pelo menos, a Internet tornou-se a nova rede 

de produção-distribuição-consumo da música. Ela “[...] passou a ser a base tecnológica 

para a forma organizacional da Era da Informação: a rede”. Portanto, em um mundo onde 

as “atividades econômicas, sociais, políticas, e culturais [...] estão sendo estruturadas pela 

Internet e em torno dela” (CASTELLS, 2003, p. 8), é indispensável a sua compressão na 

tentativa de teorizar sobre os novos mercados musicais. 

Vale ainda lembrar que, embora a Internet tenha possibilitado múltiplas formas de 

distribuição em rede da música, isso não significa o fim dos intermediários. Como 

disseram Herschmann e Kischinhevsky (2011, p. 10), “corre-se [ainda] o risco de 

concentração empresarial sem precedentes no mercado da música, devido à ascensão de 

novos intermediários que selam parcerias milionárias com as majors [...]”. 

Para o entendimento das muitas tendências acima apontadas, a seguir será exposto 

um breve estudo de caso com um artista fortalezense que faz uso das novas tecnologias 

para promover sua carreira no mercado musical. Certamente se perceberá que ele é 

exemplo concreto da célebre afirmação de Castells (2003, p. 78): “talento é a chave da 

produção em negócios eletrônicos”. ‘Talento’ aqui é aplicado no sentido de ‘fazer bom uso 

das redes como meio de negócios’, ou seja, sua capacidade de articulação ante ao mercado 

musical virtual. No mais, se apreenderá que a utilização da rede, juntamente com o capital 

social do artista, tem sido diferencial estratégico de sua promoção, concomitantemente ao 

seu capital cultural no cenário do reggae nacional e internacional. Mostrar-se-á que, 

Andread Jó, apesar de ser produto global dessas novas estruturas sociais dos mercados 

musicais independentes, é também um fenômeno local detentor de capital cultural 

articulador de seu público ouvinte. Estruturado e estruturante, para usar a terminologia de 

Pierre Bourdieu, Andread Jó tem reafirmado seu capital simbólico enquanto artista 

independente de Reggae na capital do Ceará. 

 

                                                             
101 Ver: <http://oglobo.globo.com/cultura/selos-independentes-criticam-youtube-por-acoes-indefensaveis-em-

novo-servico-de-streaming-12584553>. Acesso em 25 jul. 2015. 

http://oglobo.globo.com/cultura/selos-independentes-criticam-youtube-por-acoes-indefensaveis-em-novo-servico-de-streaming-12584553
http://oglobo.globo.com/cultura/selos-independentes-criticam-youtube-por-acoes-indefensaveis-em-novo-servico-de-streaming-12584553
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3.3 Andread Jó: outsider e underground (?!) 

 

O desafio aqui é pensar na indústria fonográfica diante de uma situação mais que 

paradoxal: se por um lado vivencia-se – nos últimos anos – o encolhimento exponencial da 

venda dos fonogramas (CDs), que por muito tempo foi o ‘carro chefe’ da indústria 

fonográfica tradicional, sendo esta sua maior fonte de renda; por outro, observa-se o 

surgimento de novas estratégias de comercialização que passaram a reconfigurar toda a 

lógica da atual indústria fonográfica. É mister observar que o maior uso da Internet, agora 

como Web 2.0, caracteriza-se como elemento-chave dessa nova indústria cultural. Como 

bem observou George Yúdice (2011, p. 20), 

 

[...] vale a pena destacar que quase todos os comentários nas matérias dos 

jornais e ainda nos estudos de mercado divulgados enfatizam 

especialmente o encolhimento do mercado tradicional (venda de CDs) e 

ressaltam que o grande desafio é o intercâmbio de fonogramas na Internet 

(chamado de pirataria pela grande indústria da mídia tradicional). 

 

Por conseguinte, este capítulo pretendeu, no primeiro momento já colocado nas 

páginas anteriores, visualizar uma resumida parte da literatura produzida sobre a Nova 

Produção Independente – NPI, caracterizada, essencialmente, pela oportunidade de 

expansão comercial suscitada pelo advento das novas estratégias de produção, divulgação e 

comercialização da música via Internet. Neste segundo momento, o intuito será apresentar 

um estudo de caso realizado com o cantor e compositor cearense Andread Jó. Pretende-se 

agora, portanto, analisar uma dimensão (uma dentre outras existentes) do mercado musical 

independente de reggae em Fortaleza/CE, a fim de compreender uma cena quase isolada 

que, acredita-se, poder ser considerada (de certa forma) como outsider. Para além disso, 

esta cena é também underground. Esses termos se referem à um artista que além de 

autônomo/independente, representa um gênero pouco explorado comercialmente na capital 

cearense (se comparado ao forró eletrônico, gênero musical, a priori, dominante). 

André Augusto Apoliano, 35 anos, nome artístico Andread Jó, nasceu em 

Fortaleza/CE no dia 22 de abril de 1979. É compositor, cantor e guitarrista. Seu último 

álbum, lançado em 2012, chama-se Andread Jó Sings Bob Marley. Atualmente o artista 

encontra-se produzindo o quarto disco da carreira solo. Começou na música 

profissionalmente aos dezessete anos. Hoje soma quase dezoito anos de mercado. No 

http://www.andreadjo.com/index.php/musicas/40-downloads/80-andread-jo-sings-bob-marley
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princípio participou de outros projetos. Em um deles, o Projeto Roots, o artista cantava 

blues e reggae. Ao falar deste projeto Andread (2014) releva: “[...] era eu e um amigo 

inicialmente, tocando guitarra e cantando; um pouco de gaita, depois nós colocamos 

‘baixo’ e bateria, e o repertório era esse: blues e reggae, blues e reggae... até o ponto em 

que eu cheguei [...] a ficar só na música reggae, que foi quando surgiu a Donaleda 

[primeira banda]”. 

Blues e Reggae são gêneros musicais de origem negra. Essa característica em 

comum revela o gosto peculiar do Andread, que sempre valorizou a música negra por sua 

capacidade de denúncia de certas desigualdades e também por ser utilizada como forma de 

‘lamento’ (ANDREAD, 2014). Reitera que começou a curtir o reggae não somente pela 

sonoridade, mas pela mensagem, e afirma: “[...] todas as músicas que eu curto, assim – 

boa parte delas, no caso – a que eu trabalho, principalmente é voltado pra questão da 

mensagem” (ANDREAD, 2014). 

Andread iniciou no mercado do reggae com um projeto em que tocava apenas 

músicas do Bob Marley, por ser este um artista que todos na banda – na época – já 

‘curtiam’. No começo, afirma: “[...] a gente tentou fazer um repertório bem grande, eu 

cheguei a decorar mais de cinquenta músicas/letras do Bob Marley” (ANDREAD, 2014). 

Do contato com as letras do ‘rei’ do reggae surgiu a necessidade também de dizer ‘alguma 

coisa’ (ANDREAD, 2014). Foi então que, juntamente com alguns integrantes do grupo, 

começaram a brotar as primeiras composições. Andread Jó (2014) afirma que, nesse 

momento inicial, “[...] foi fundamental a música de Bob Marley nesse processo de 

composição”. 

Após o contato com os grandes nomes do reggae, mais especialmente Bob Marley, 

Andread (2014) fala do sucesso da sua primeira composição. 

 

A primeira banda que toquei foi a Donaleda, em 2001, e a primeira 

música que a gente escreveu foi uma música minha ‘né’! Letra e música 

minha que chama Luz de Jah, e... por incrível que pareça, foi a música 

mais vendida até hoje, tanto na Donaleda quanto na minha carreira 

solo... Essa música chegou a ficar em primeiro lugar na rádio mais 

ouvida de Fortaleza durante mais de três meses, até com as nacionais e 

internacionais. Então, assim... foi um lance muito legal, a gente começou 

bem, muito bem. 
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Vivendo especificamente da música, Andread (2014) revela que seu último 

emprego de carteira assinada (leia-se formal) foi quando tinha dezoito anos. De lá para cá, 

quando percebeu que o que ganhava como músico já se igualava ao salário que recebia na 

empresa onde trabalhava, largou o trabalho e passou a se dedicar somente à carreira 

artística. Assim complementa: “[...] porque era isso que eu queria [...] Eu já tinha feito 

faculdade de letras, não cheguei a me formar, porque nesse ínterim que eu comecei a 

tocar na Donaleda, logo [...], foi uma coisa muito rápida, a gente mal lançou o disco e já 

surgiu turnê no Norte e Nordeste [...]. Eu acabei tendo que trancar em função da música”. 

Daí em diante: 

 

[...] a música ela sempre foi minha fonte de renda, tive altos e baixos, 

tenho altos e baixos, acho que viver de música não é fácil, ainda mais 

num país onde as pessoas não valorizam a cultura, onde não existe uma 

cultura de ajudar o artista, comprando disco, participando de outras 

coisas que possam trazer um ‘soldo’ [leia-se lucro] pro artista poder 

sobreviver, lançar disco, gravar DVD, e ‘tal’... Então, é uma parada 

muito complicada! [...] E a gente tem que ‘se virar’, juntar dinheiro de 

caixinha de shows ‘pra’ produzir um disco, lançar o disco, e o disco vira 

o cartão de visitas do músico, tanto disco quanto a música, é o cartão de 

visitas. O show é onde você vai começar a receber sua renda, tirar o seu 

sustento (ANDREAD, 2014). 

 

Por ter cursado a faculdade de Letras (com habilitação em inglês e português), 

Andread Jó afirma ter se aprofundado no estudo de línguas estrangeiras, interesse que já 

tinha quando criança. Hoje, fala inglês, francês e espanhol, o que revela parte do capital 

cultural que o habilitou a se inserir na cena musical de artistas internacionais consagrados.  

É interessante lembrar que a expressão ‘capital cultural’ foi desenvolvida pelo pensador 

francês Pierre Bourdieu na segunda metade do século XX. Utilizada por ele a fim de 

romper com o mito da ‘aptidão natural’ (forma como alguns intelectuais da época 

explicavam o sucesso e o insucesso no rendimento escolar de algumas crianças), o conceito 

de capital cultural acabou também desmistificando algumas explicações a respeito do 

consumo de determinados produtos culturais. De forma prática, com a noção de capital 

cultural, Bourdieu acaba enfatizando a importância de se perceber, antes de mais nada, 

quais condições sociais e culturais são disponibilizadas ao sujeito no momento da sua 

infância (primeiros anos de formação), e o fator condicionante dessa herança cultural 

familiar em relação às desigualdades de destino escolar. 
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Em A escola conservadora: as desigualdades frente à escola e à cultura Bourdieu 

(2015a, p. 45, grifo do autor) dirá que, 

 

É provavelmente por um efeito de inércia cultural que continuamos 

tomando o sistema escolar como um fator de mobilidade social, segundo 

a ideologia da “escola libertadora”, quando, ao contrário, tudo tende a 

mostrar que ele é um dos fatores mais eficazes de conservação social, 

pois fornece a aparência de legitimidade às desigualdades sociais, e 

sanciona a herança cultural e o dom social tratado como dom natural. 

 

Para Bourdieu102, portanto, “cada família transmite a seus filhos, mais por vias 

indiretas que diretas, um certo capital cultural e um certo ethos, sistema de valores 

implícitos e profundamente interiorizados, que contribui para definir, entre outras coisas, 

as atitudes face ao capital cultural e a instituição escolar”. Bourdieu enfatiza que é a 

herança cultural a principal responsável pelas diferenças nas taxas de êxito das crianças no 

sistema escola. Em sua célebre obra A distinção, após realizar um vasto estudo sobre os 

julgamentos estéticos na tentativa de entender como se dá a produção do gosto, “Bourdieu 

descarta qualquer possibilidade de análise naturalizada acerca das disposições estéticas” 

(FARIAS; COSTA, 2015, p. 95). Coerente com o corpus da sua teria, o autor dirá que não 

há gosto natural e/ou inato. Os julgamentos estéticos “[...] resultam, pois, de toda herança 

cultural e social do indivíduo, segundo seus níveis de ‘capital cultural’ [...]” (COSTA, 

2013b, p. 13, grifo do autor), herdado da família ou adquirido pelo processo educativo. 

Desse modo, Bourdieu (2015a, p. 55) conclui que “o capital cultural e o ethos, ao se 

combinarem, concorrem para definir as condutas escolares e as atitudes diante da escola 

[...]” e, por conseguinte, diante dos bens simbólicos. Esse ethos, que é interiorizado direta 

ou indiretamente pela criança, possibilita, por exemplo, determinadas formas de 

comportamento e/ou de consumo cultural. Ao longo da sua obra, o autor deixa explícita a 

sua preocupação em pensar a sociedade de forma estratificada, considerando-se as 

características socioculturais de cada indivíduo, na tentativa de fugir ao máximo da ideia 

de massificação/homogeneização. Nas palavras de Bourdieu (2015a, p. 68), “toda 

mensagem é objeto de uma recepção diferencial, segundo as características sociais e 

culturais do receptor [...]”. E conclui: “é preciso denunciar a ficção segundo a qual “os 

meios de comunicação de massa” seriam capazes de homogeneizar os grupos sociais, 

                                                             
102 Idem, Ibid.  
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transmitindo uma “cultura de massa” idêntica para todos e identicamente percebida por 

todos” (BORUDIEU, 2015a, p. 68, grifos do autor). 

Seguindo a lógica bourdieusiana, mesmo considerando a hipótese de os bens 

culturais serem veiculados de forma massificada (padronizada), isso não significa que o 

consumo (a decodificação) por parte dos indivíduos aconteça de forma idêntica. Nesse 

sentido, recepção/consumo são articulados pelo capital cultural do sujeito, bem como pelo 

habitus característico do seu campo de atuação social. Conforme o próprio Pierre Bourdieu 

(1994, p. 60-61, grifo do autor), habitus pode ser entendido como “[...] sistemas de 

‘disposições’ duráveis, estruturas estruturadas predispostas a funcionar como estruturas 

estruturantes, isto é, como princípio gerador e estruturador das práticas”. Não há tentativa 

de explicar imposições diretas, mas, sim, a mediação entre sujeito e sociedade (FARIAS; 

COSTA, 2015). Em outras palavras, Bourdieu está pensando as possibilidades do agir 

humano dentro de determinadas estruturas socais.  

Os conceitos de capital (que não se resume à capital econômico, podendo ser 

também capital cultural, capital simbólico, capital social) e habitus em Bourdieu são 

relacionais. Tentam explicar a ação dos sujeitos, dentro de determinados campos, mas 

fugindo de certos determinismos. Ou seja, “o sujeito encontra-se imbricado em uma rede 

de relações que ele constituiu, mas que também o constitui” (FARIAS; COSTA, 2015, p. 

96). Trazendo o Andread Jó como exemplo, embora o cantor esteja inserido em um 

mercado musical fortemente voltado ao forró eletrônico, isso não significa que não existam 

possibilidades para o desenvolvimento da sua música (o reggae) na cidade de Fortaleza. 

Poder-se-ia pensar que, no estado do Ceará não existe reggae, pois ali predomina 

massivamente o forró eletrônico. Consequentemente, poder-se-ia afirmar também que um 

reggaeiro desta cidade não teria possibilidades de crescimento no mercado regional, 

nacional e muito menos internacional, pois as estruturas do mercado musical local o 

‘abafariam’, limitando suas possibilidades de crescimento frente à um gênero musical já 

estabelecido. Entretanto, não foi o que a pesquisa empírica atestou.    

Andread revelou certa visão empreendedora ao vislumbrar o mercado internacional, 

o que se evidencia não somente no fato de ter estudado outras línguas, mas também por ter 

gravado músicas com trechos em espanhol, a exemplo de uma faixa chamada Capitalismo 

Selvagem (do álbum We Are One), e muitas outras faixas em inglês, inclusive, tendo 

lançado em 2012 um disco completamente gravado em língua inglesa – Andread Jó Sings 

Bob Marley – em que canta as músicas do chamado rei do reggae. Essas características 
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proporcionaram ao músico a entrada no mercado europeu, tendo feito sua primeira turnê no 

exterior em 2006, ano em que ficou quase dois meses e meio na França. Esta passagem 

pelo cenário europeu amplia seu capital cultural e, de quebra, reforça seu capital social e 

seu capital simbólico (prestígio). 

Embora já se tenha abordado o conceito de capital cultural, cabe aqui ainda uma 

classificação feita pelo próprio Bourdieu (2015c). Conforme o autor,  

 

O capital cultural pode existir sob três formas: no estado incorporado, ou 

seja, sob a forma de disposições duráveis do organismo; no estado 

objetivado, sob a forma de bens culturais – quadros, livros [...]; e, enfim, 

no estado institucionalizado, forma de objetivação [...], como se observa 

em relação ao certificado escolar [...] (BOURDIEU, 2015c, p. 82, grifos 

do autor). 

 

O estado incorporado mostra que a acumulação de capital cultural exige, por parte 

do indivíduo, uma incorporação que pressupõe um trabalho de inculcação e de assimilação, 

um tempo que deve ser investido pessoalmente pelo sujeito, um trabalho de aquisição do 

sujeito sobre si mesmo. Sintetizando: um investimento paciente e árduo no mundo das 

economias simbólicas. Neste estado, “O capital é um ter que se tornou ser, uma 

propriedade que se fez corpo e se tornou parte integrante da “pessoa”, um habitus” 

(BORUDIEU, 2015c, p. 83, grifo do autor). Bourdieu destaca que esse capital, 

especificamente, não pode ser transmitido instantaneamente, como o dinheiro e os bens 

materiais. Diferente, pois, do estado objetivado. 

O estado objetivado, por sua vez, expressa “o capital cultural objetivado em 

suportes materiais, tais como escritos, pinturas, monumentos etc., é transmissível em sua 

materialidade”103. Diferente do estado incorporado que é intransferível, o estado objetivado 

é transmissível em sua dimensão material. Por exemplo, um indivíduo pode herdar um 

grado enquanto capital cultural objetivado; mas não pode herdar o capital cultural 

incorporado que o proporcione o usufruto artístico da pintura. Logo, o quadro para ele tem, 

tão somente, valor material. 

O capital cultural existe também em estado institucionalizado, que para Pierre 

Bourdieu (2015c) seria o reconhecimento institucional; uma certificação escolar, por 

exemplo, dada através de um diploma. Sem dúvida, no mundo capitalista, esse capital 

                                                             
103 Idem, p. 85. 
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cultural institucionalizado permite, dentre outras coisas, “estabelecer taxas de 

convertibilidade entre o capital cultural e o capital econômico, garantindo o valor em 

dinheiro de determinado capital escolar”104. Nesse sentido, o capital cultural 

institucionalizado estabelece o valor, e garante ao detentor de determinado diploma “o 

valor em dinheiro pelo qual pode ser trocado no mercado de trabalho”105. 

Quanto ao conceito de capital social, Bourdieu (2015b, p. 75) o define como  

 

[...] conjunto de recursos atuais ou potenciais que estão ligados à posse de 

uma rede durável de relações mais ou menos institucionalizadas de 

interconhecimento e de inter-reconhecimento ou, em outros termos, à 

vinculação a um grupo, como conjunto de agentes que não somente são 

dotados de propriedades comuns (passíveis de serem percebidas pelo 

observador, pelos outros ou por eles mesmos), mas também são unidos 

por ligações permanentes e úteis. 

 

 Embora o mercado do reggae em fortaleza não movimente volume de capital 

econômico comparado ao forró eletrônico, em termos de capital social e simbólico, 

Andread Jó se sobressai quando comparado a um artista fortalezense do forró, por 

exemplo. Seu reconhecimento no Brasil e no exterior, dentro do movimento reggae, 

testemunha isso. O artista tem tocado em grandes eventos de reggae no Brasil, dentro e 

fora da capital Fortaleza. Sem contar as turnês que já fez no exterior. 

 Certamente, os artistas do movimento reggae, não somente o Andread Jó, vivem 

essa situação paradoxal: são figuras representativas (em termos de reconhecimento) e 

dispõem de um certo grau de capital social e simbólico, sendo reconhecidos por ouvintes 

do reggae até mesmo fora do país; têm elevado capital cultural (em estado incorporado), 

pois falam outros idiomas e dispõem de conhecimentos musicais aprofundados. No 

entanto, em termos econômicos e estruturais, vivem crises que artistas de outros gêneros 

mais explorados comercialmente não vivem. Para se ter uma ideia, algumas bandas de 

forró eletrônico do interior do estado do Rio Grande do Norte cobram cachês de em média 

quatro mil reais106. Muitas bandas de reggae sobrevivem de cachês bem menores107 que 

esse. 

                                                             
104 Idem, p. 87. 
105 Idem, Ibid. 
106 Informação obtida pelo autor em conversa informal com um dos músicos de uma banda de forró 

eletrônico da cidade de Apodi/RN.  
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Andread (2015b) revela que sua porta de entrada no continente europeu foi o 

Movimento Capoeira Brasil, através da pessoa do Mestre Cibriba, seu professor de 

capoeira quando tinha quinze anos. Depois de um tempo morando na França Cibriba 

voltara à Fortaleza a passeio e na ocasião assiste um show do Andread na Boate Órbita. 

Daí surge o convite para ir tocar na França. 

Dois anos depois, “após ser convidado pela Cufa, Central Única das Favelas, 

Andread Jó volta a Europa em 2008” (ANDREAD, 2015), desta vez indo para a Suécia, 

onde foi tradutor e testemunha do trabalho desenvolvido pela Cufa no Brasil, nos eventos 

de grande importância como o The National Cuncil of Swedish Youth Organizations, “[...] 

discutindo com lideranças juvenis de vários países a questão da mudança climática” 

(ANDREAD, 2015). Participou também de seminários nas cidades de Estocolmo e 

Uppsala, abordando as dificuldades e desafios dos jovens que habitam nas favelas 

brasileiras. Novamente destacando, em termos relacionais, o capital social do artista em 

questão o inseriu em espaços sociais bem mais amplos que o mercado do reggae 

nordestino. 

Sempre como artista independente, Andread Jó gravou dois discos com a banda 

Donaleda, e três discos em sua carreira solo. No momento encontra-se produzindo seu 

quarto disco solo (sexto como músico profissional), que será seu primeiro CD/DVD ao 

vivo. Em ordem cronológica, seu primeiro álbum, Liberdade e Libertação, foi lançado no 

ano de 2003, com a banda Donaleda; em 2005 Andread Jó lança seu primeiro disco solo, 

Força; em 2008, We Are One, “[...] recebido pela crítica especializada com grande 

respeito” (ANDREAD, 2015); também em 2008, Tudo tens de rever, novamente com 

Donaleda; em 2012 lança Andread Jó Sings Bob Marley, “[...] tornando-se o terceiro108 

brasileiro a conseguir autorização oficial da família Marley para gravar um disco com 

canções do rei” (ANDREAD, 2015). Ressalta-se, todos estes fonogramas foram 

produzidos como artista independente e em gravadoras independentes. 

Ao ser questionado sobre a produção dos discos acima listados, Andread Jó (2014) 

respondeu: 

                                                                                                                                                                                         
107 O próprio Andread Jó revelou em entrevista (2015) que nas quintas-feiras, tradicionalmente, apresenta-se 

na Boate Órbita (boate situada nas proximidades do centro turístico Dragão do Mar, em Fortaleza/CE) por 

um cachê de dois mil reais. Obviamente, deve-se considerar que nos fins de semana o artista se apresenta em 

outros eventos de regiões diversas do país. Esse valor é um valor acordado para todas as quintas-feiras.  
108 Os outros dois foram, respectivamente, Tribo de Jah e Gilberto Gil (ANDREAD, 2015). Vale salientar 

que, muitos artistas e bandas gravaram o Bob Marley no Brasil, contudo, sem autorização oficial da 

gravadora e da família do ‘Rei do Reggae’. 
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Todos esses discos foram gravados no mesmo estúdio, com o mesmo 

cara, que é um cara que eu comecei a trabalhar desde o primeiro disco, 

que é o Moises Veloso; e... o processo ele é um processo um pouco 

complexo porque tudo é gravado de forma separada. A banda se reúne 

pra tocar uma música e é gravado primeiro a bateria, depois coloca-se 

só o baixo, a guitarra, os teclados... ‘blá blá blá’... e, nos ‘finalmentes’, o 

vocal principal e depois os back vocals. E o processo pra gente concluir 

esse disco e prensá-lo, foi exatamente como eu disse anteriormente, a 

gente juntou granas de shows, pagou o estúdio, todos os músicos foram 

gravar, é claro! Faziam parte do projeto – tanto na minha carreira com 

a Donaleda, quanto na minha carreira solo, eu acho que só tive que 

pagar músicos ‘pra’ gravar metais (que é sax, trombone e trompete). [...] 

No nosso meio artístico não existem muitos músicos de sopro que são do 

reggae de fato, então, eles são artistas, músicos contratados, que não 

interessa qual estilo eles vão tocar, eles querem receber a grana deles e 

pronto! Já os demais integrantes não! Conhecem a minha história, e 

‘tal’... Alguns chegam a dar até desconto (desses ‘caras’ dos metais) por 

saber que é música reggae, que é independente, e ‘tal’... que não tem 

muita grana, e ‘blá blá blá’ – mas o processo é assim, funciona dessa 

forma! 

 

Observa-se na passagem acima que todos os custos de produção e gravação dos 

discos são do próprio artista, não havendo investimentos de empresários ou produtoras. 

Andread Jó revela também a utilização de estúdios alugados e de músicos freelancer (no 

caso, os metais); entretanto, parece haver nessas relações de produção certo tipo de 

‘camaradagem’, característica da música independente, o que reduz determinados custos 

envolvidos no processo de produção. Fora do mainstream musical as relações de produção 

são, na maioria dos casos, informais, havendo muitas vezes ‘trocas de favores’: músico ‘x’ 

grava mais barato para banda ‘y’ por esta ser independente; banda ‘y’ se predispõe a ajudar 

banda ‘x’ na produção de um álbum em troca de futuros favores, como abertura de shows e 

etc. 

É interessante observar também o quanto a gravação digital facilitou a cópia dos 

fonogramas. É certo que a reprodutibilidade (informal) já era utilizada desde a época das 

fitas K7. No entanto, como o custo da reprodução era consideravelmente elevado (se 

comparado ao de hoje), reproduzia-se em quantidade limitada. Hoje, como o custo médio 

do chamado ‘CD virgem’ e de um gravador de CD/DVD são consideravelmente baixos 

(sem contar que a qualidade material da cópia é praticamente a mesma da mídia original), 

os músicos independentes – mesmo terceirizando o estúdio de gravação – podem, na posse 

de um simples microcomputador, reproduzir os seus trabalhos e distribuir para o público. 
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Não se pode esquecer que o próprio CD vem sendo substituído pelo hábito de fazer o 

download das músicas via internet e coloca-las em um pen drive, o que dinamiza o 

consumo e torna a produção menos onerosa para o artista. 

Favareto, Abramovay e Magalhães (2007) afirmam que as tecnologias dos Long 

Players (LPs), bem como das fitas K7, possibilitaram nos anos 1960 a formação de 

mercados musicais de amplo alcance. O grande problema era que os investimentos 

estruturais eram muito altos e, por isso, os mercados se estruturavam de forma muito 

concentrada em torno de um pequeno número de gravadoras que possuíam condição 

suficiente para adquirir equipamentos técnicos de alto custo. Como disseram Costa e Farias 

(2014, p. 11), 

 

Com o lançamento do Compact Disc (CD), que chegou ao mercado 

mundial em 1983 e passou a ser popularizado no Brasil nos anos 1990, e 

com o posterior desenvolvimento de mecanismos de regravação 

independente (pirataria), iniciou-se a possibilidade de descentralização do 

mercado fonográfico [...] Logo, o denominado ‘CD pirata’ (produzido à 

margem das estruturas legais) possibilitou algo que o ‘CD original’ 

(legal) já estava lentamente implementando: o crescimento de gêneros 

musicais antes abafados pela concentração do mercado musical nas mãos 

de poucas e grandes empresas. Juntamente com o CD pirata – 

reproduzido sem a permissão dos selos formais –, o surgimento e o 

crescimento de produções musicais independentes também contribuíram 

para a desconcentração dos mercados musicais populares. 

 

Andread Jó é exemplo do crescimento local de um gênero musical (neste caso, o 

reggae) frente a um mercado fortemente lucrativo e consolidado. Trata-se do forró 

eletrônico, gênero mais comercial na cidade de Fortaleza/CE, fato que lhe concede o título 

de capital brasileira do forró. Vale lembrar que o forró cearense não exerce monopólio 

somente em seu estado, mas também nos estados do Rio Grande do Norte e da Paraíba. As 

maiores bandas de forró eletrônico hoje, no Brasil, são cearenses. 

Desta forma, estudos revelam que o mercado informal (fora do mainstream 

musical) vem proporcionando o crescimento exponencial de estilos antes ‘abafados’ pelas 

gravadoras tradicionais, como o forró eletrônico no Rio Grande do Norte (COSTA, 2012), 

o tecnobrega no Pará (LEMOS; CASTRO, 2008), o chamado ‘reggae das radiolas’ no 

Maranhão (SANTOS, 2009), entre outros, como o ‘axé Bahia’, o gospel e até mesmo o 

sertanejo universitário, que atraiu nos últimos tempos os investimentos massivos da grande 

indústria cultural brasileira. 
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Andread Jó também é exemplo de que as produções independentes tiveram e têm 

tido um papel fundamental na criação e na estruturação de novos grupos musicais, 

sobretudo aqueles mais distanciados dos mercados mais consolidados em determinadas 

regiões. É preciso reafirmar que a consequente crescente divulgação de músicas pela 

Internet foi e está sendo um dos maiores vetores dessa superexposição musical (COSTA, 

2012), como se pôde confirmar neste estudo sobre o mercado musical do Andread Jó. 

Observa-se que o artista se utiliza de múltiplas estratégias de divulgação via Internet, 

dentre as quais, pode-se destacar a disponibilização de todas as suas músicas de forma 

gratuita em sites e aplicativos via streaming, além de possuir um site próprio, onde é 

possível ouvir e baixar todas as suas músicas. 

Retomando a análise da entrevista, ao ser questionado sobre a ‘pirataria’, Andread 

Jó (2014) revelou a seguinte concepção: “[...] eu sou a favor da divulgação gratuita das 

músicas, porque eu entendo que a melhor forma de – no meu caso, do reggae, como ele 

tem um propósito – a melhor forma ‘da’ mensagem chegar até o povo, ela tem que ser de 

forma gratuita”. Vê-se, sobretudo, que neste ponto específico Andread não é exceção, ou 

seja, ele segue a lógica dos novos mercados musicais, ou melhor, da Nova Produção 

Independente – NPI. Essa NPI inicialmente operava com grande amadorismo. Passados 

anos, hoje ela conta com certa experiência, somada à facilidade do acesso a equipamentos 

de gravação e reprodução. Desta forma, ultimamente ela tem buscado maior autonomia e 

procura evitar parcerias desfavoráveis com as majors. Na visão de De Marchi (2006, p. 8), 

a princípio a reconfiguração do mercado fonográfico (início do século XXI) suscitou por 

um lado o sentimento de ‘crise’ dentro do mainstream musical; por outro, gerou 

expectativas positivas para a NPI, que passava a ser vista naquele momento como o ‘futuro 

da música brasileira’. 

Tomando como mira a desgastada questão das ‘parcerias desfavoráveis’ entre 

músicos e produtoras, a citação abaixo é deveras útil para se entender como Andread vê 

hoje as gravadoras tradicionais. Na ocasião, ao ser levantada a hipótese sobre um possível 

convite de uma gravadora tradicional, perguntou-se ao entrevistado se ele aceitara. Assim 

se manifestou: 

 

Em 2004 eu recebi o convite da Som Livre, da Globo, e eu não assinei o 

contrato! Eu não assinei porque algumas cláusulas não ficaram claras, 

como, por exemplo, a data de lançamento do disco, e alguns outros 

quesitos. As gravadoras, elas às vezes elas trabalham de uma forma suja. 
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Elas pegam um artista que está com um potencial, independente, ele já 

tem um produto com ele, que eles querem vender, e eles compram o 

trabalho daquele artista só pra poder botar na prateleira, e não 

atrapalhar o produto deles, que eles querem lançar. Então, é um lance 

muito complicado e sujo, esse mercado de gravadoras. Eu assinaria com 

uma gravadora se fosse num âmbito internacional, pra mim interessaria. 

Pro Brasil, não me interessaria! Até porque, aqui, esse trabalho é muito 

sujo! É uma coisa muito suja! E, eu assinaria, na condição de ter um 

prazo ‘pra’ lançamento do meu disco, ‘né’! Pra eles não terem poderes 

sobre a minha música, como no caso... como... quando no caso, você 

assina por uma gravadora, você assina por uma obra, por um disco, 

então eles ficam com o poder sobre esse seu disco durante um certo 

período. O da Som Livre eram cinco anos. Então, imagina você não 

poder prensar nenhum disco sem a autorização da tua gravadora. Isso é 

ridículo! Uma música que você escreveu, um produto que você criou, 

‘né’! Que é um ‘lance teu’. Ficar preso na mão do outro por causa de um 

contrato, e por causa de um valor irrisório de dinheiro. 

 

Logo, o desinteresse em fechar acordo com uma gravadora tradicional, somado à 

relativa autonomia (proporcionada pela experiência musical de dezoito anos de mercado), a 

facilidade de gravação e promoção via ciberespaço, e, sobretudo, capital social, oferecem 

condições para este artista sustentar-se nos mercados abertos (‘open business’). Segundo 

Lemos e Castro (2008, p. 21, grifo nosso), 

 

De forma resumida e simplificada, pode-se dizer que negócios abertos 

são aqueles que envolvem criação e disseminação de obras artísticas e 

intelectuais em regimes flexíveis ou livres de gestão de direitos autorais. 

Nesses regimes, a propriedade intelectual não é um fator relevante para 

sustentabilidade da obra. No open business a geração de receita 

independe dos direitos autorais. Entre as principais características desse 

modelo, estão a sustentabilidade econômica; a flexibilização dos direitos 

de propriedade intelectual; a horizontalização da produção, em geral, 

feita em rede; a ampliação do acesso à cultura; a contribuição da 

tecnologia para a ampliação desse acesso; e a redução de 

intermediários entre o artista e o público. 

 

Retomando a questão da ‘pirataria’, ressalta-se que Andread revelou 

posicionamento ‘brando’ em relação à reprodução dos seus fonogramas: “[...] se o cara 

quiser pegar meu disco e vender ‘pra’ ganhar o pão dele, pra mim não tem problema 

nenhum, eu acho que ‘pra mim’ é até uma forma de divulgação... ‘tá lá’, o cara chega lá 

no Centro [da cidade], tem uma barraquinha cheia de CD, e meu CD ‘tá lá’ no meio – 

como eu já vi em Fortaleza, e já vi em outros estados. Não me incomoda nenhum pouco!” 

(ANDREAD, 2014). 
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Apesar de divergir em relação à flexibilização dos direitos autorais (como ficará 

evidente mais adiante), Andread Jó (2014) revela utilizar-se de estratégias características 

dos ‘mercados abertos’. Em pergunta feita sobre pirataria ele revela: 

 

[...] de uma forma geral, eu sou adepto dessa forma de divulgação, eu 

acho que tem que ser gratuito mesmo, eu acho que o público tem que ter 

direito a esse acesso, ‘né’! ‘Pra’ conhecer. E aí o público vai julgar se é 

interessante ou não, se é bom ou não, ‘né’! E isso aí já vai... já é uma 

questão do público! Acho que cada artista tem que fazer o seu papel, 

que é investir no seu trabalho, colocar a música de todas as formas 

possíveis, e a pirataria é uma delas, não posso negar! Como já lhe disse, 

não sou contra! Agora, existem alguns pontos que me faz ser contra, e 

‘foi’ os que eu falei aqui, alguns deles (ANDREAD, 2014, grifo nosso). 

 

Pensar nos mercados musicais populares hoje é encarar conceitualmente duas 

mudanças relacionais que ocorreram e vêm se intensificando nas últimas décadas: maior 

acesso à crescente inovação tecnológica e flexibilização dos direitos autorais. É mister, 

pois, considerá-los como ‘mercados abertos’ (FAVARETO; ABRAMOVAY; 

MAGALHÃES, 2007), desenvolvidos sem rigidez nas regras formais do direito de 

propriedade e por sistemas de distribuição descentralizados, nos quais a produção é feita 

com custos reduzidos através do avanço tecnológico, e a comercialização é feita, em 

grande medida, via redes sociais. Portanto, o baixo custo de produção das músicas, a 

distribuição midiática em rede (no caso do Andread Jó, via Internet), e a redução de 

hierarquias organizacionais (ausência de contratos com as managers e intermediários) são 

fatores que representam a restruturação da indústria fonográfica, assim como também são 

fatores de estabilidade dos novos mercados musicais (‘abertos’). Portanto, as configurações 

dos mercados abertos tornam economicamente viável a distribuição gratuita das músicas. 

Ora, como a venda de CDs já não gera receita suficiente para os artistas sobreviverem, 

estes decidem distribuí-los gratuitamente no intuito de potencializar o acesso às suas 

músicas, vislumbrando, assim, um possível aumento de público nos shows. 

Sobre direitos autorais, Andread manifesta opinião muito particular. “[...] sobre 

direitos autorais aí já é uma questão mais séria, porque envolve direito intelectual. Então, 

como compositor, [...] eu acho que todo artista tem esse direito. [...] A música do mesmo 

jeito [...]” (ANDREAD, 2014). Por ser cantor e compositor, o artista revela concepções – 

até certo ponto – distintas, no que diz respeito à reprodução do seu disco (pirataria) e a 

regravação de suas músicas. Ou seja, ele admite que seus discos sejam reproduzidos sem 
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que lhe repassem nenhuma quantia, pois para ele isso serve também como forma de 

divulgação; no entanto, no caso de alguém regravar uma composição sua, ou de uma rádio 

transmitir suas músicas, ele diz ser direito seu cobrar (ou não) os direitos autorais. 

 

[...] a questão do direito autoral envolve uma questão muito simples. 

Primeiro, se ele for só tocar, ele pode tocar quantas músicas minhas ele 

quiser! Agora, se ele for gravar aí ele tem que pedir autorização! Eu 

nunca cobrei por nenhuma autorização ‘pra’ nenhum cara do Brasil que 

já quis gravar uma música minha, eu nunca cobrei um centavo! Já veio 

gente do Rio Grande do Sul, do Rio de Janeiro, de vários estados, 

gravaram músicas minhas; gente de igreja evangélica, eu libero ‘numa 

boa’! A questão é: a música continua sendo minha, se aquela banda – 

quantas vezes aquela música for tocada na rádio, os direitos do 

compositor vão cair pra mim – e ‘pra mim ta’ ótimo! É diferente você 

gravar, e é diferente você tocar ao vivo. São duas situações 

completamente diferentes. Diz respeito ao mercador musical, claro! 

(ANDREAD, 2014). 

 

Embora Andread – como ficou claro em sua fala acima – acredite que a execução 

ao vivo de uma de suas músicas seja livre de qualquer tarifação por parte do executante, a 

Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998109, que “regula os direitos autorais, entendendo-

se sob esta denominação os direitos de autor e os que lhes são conexos” é clara em seu 

Artigo 68, quando diz que “sem prévia e expressa autorização do autor ou titular, não 

poderão ser utilizadas obras teatrais, composições musicais ou lítero-musicais e 

fonogramas, em representações e execuções públicas”. Como bem afirma Costa (2012, p. 

152, grifo nosso): 

 

[...] as artimanhas do mercado são amplas e a faculdade de eficácia da 

legislação é limitada frente aos imperativos das novas configurações e 

                                                             
109 “Art. 68. Sem prévia e expressa autorização do autor ou titular, não poderão ser utilizadas obras teatrais, 

composições musicais ou lítero-musicais e fonogramas, em representações e execuções públicas”.  

“§ 2º Considera-se execução pública a utilização de composições musicais ou lítero-musicais, mediante a 

participação de artistas, remunerados ou não, ou a utilização de fonogramas e obras audiovisuais, em locais 

de freqüência coletiva, por quaisquer processos, inclusive a radiodifusão ou transmissão por qualquer 

modalidade, e a exibição cinematográfica”.  

“§ 3º Consideram-se locais de freqüência coletiva os teatros, cinemas, salões de baile ou concertos, boates, 

bares, clubes ou associações de qualquer natureza, lojas, estabelecimentos comerciais e industriais, estádios, 

circos, feiras, restaurantes, hotéis, motéis, clínicas, hospitais, órgãos públicos da administração direta ou 

indireta, fundacionais e estatais, meios de transporte de passageiros terrestre, marítimo, fluvial ou aéreo, ou 

onde quer que se representem, executem ou transmitam obras literárias, artísticas ou científicas”.   

In: BRASIL. Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. Altera, atualiza e consolida a legislação sobre direitos 

autorais e dá outras providências. Presidência da República, Casa Civil, Subchefia para Assuntos Jurídicos. 

Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9610.htm>. Acesso em: 25 jul. 2015. 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9610.htm
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exigências dos mercados musicais abertos. Legalmente essas bandas 

não poderiam executar as músicas que não são de sua autoria sem a 

autorização prévia do titular do direito autoral (nem mesmo ao vivo) 

[...]. 

 

Observa-se, portanto, que no cerne dessa realidade estrutural da economia imaterial 

e das novas tecnologias digitais, o consumo musical se midiatiza digitalmente e/ou 

virtualmente. Logo, a mídia física durável (CD/DVD) e o direito de propriedade intelectual 

(direito autoral) deixam de ser determinantes para o sustento do músico interprete. Nas 

palavras de Costa (2012, p. 153): “[...] não é que o direito de propriedade inexista, 

tampouco que os agentes envolvidos não o reivindique. Apenas deve-se atentar que essa 

propriedade intelectual (autoral) não se torna um fator relevante para a sustentabilidade da 

banda” e/ou do artista. 

Sobre essa nova realidade comercial do mercado da música, disseram Costa e 

Farias (2014, p. 12): “deve-se destacar que não se trata apenas de uma determinação 

econômica pelas mãos da inovação tecnológica. Trata-se, também, de uma mudança na 

própria dinâmica do consumo”. Portanto, os usos – e desusos – do consumidor também são 

condicionantes nessa nova fase da economia do entretenimento. E, como os artistas fora do 

mainstream estão fazendo ‘bom uso’ das novas formas de consumo musical (isso se deve 

às suas configurações: baixos investimentos e relativa autonomia) é comum que passem a 

condicionar algumas tendências do mercado musical online. Por isso, é notável a 

efervescente (e predominante) participação desses indies em algumas plataformas digitais 

que não geram receita, como PalcoMP3, Som13 e outros. 

Ao ser questionado sobre quais meios (mídias) mais utiliza para a divulgação dos 

trabalhos, Andread (2014) respondeu: “Bom, atualmente, a Internet ela é o melhor veículo 

de divulgação e disseminação [...] pra um artista. Eu acho que não só na música, como de 

outros meios”. Ora, hoje em dia “[...] a Internet incomoda muito mais a televisão do que 

aquela própria briga entre os canais” (ANDREAD, 2014). Prontamente, 

 

[...] o maior meio de divulgação é a Internet, e através dela a gente 

consegue disseminar ‘pra’ várias pessoas, chegar ‘na’ mão de 

contratantes, e ‘tal’; porém, o CD não deixou de ser, ainda, uma 

alternativa. Ele deixou de ser a primeira! ‘Né’! No caso... e a rádio 

também, porque hoje já existem muitas ‘web rádios’, as rádios de 

Internet, e, também, televisões da Internet. Então, todos esses meios eu 

participo! Porém, o que eu estou mais ativo, que é todos os dias, é a 

Internet! Porém, eu trabalho, em todos os Estados que eu vou, as cidades 
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que eu vou, vou ‘em’ televisão, vou ‘em’ rádio, participo de tudo! Porém, 

‘ao’ meu ver, pra um artista que vive da música independente, a Internet 

ainda é o ponta pé inicial e o que vai manter o ‘cara’ lá sendo visto, 

‘né’! (ANDREAD, 2014). 

 

“Como nossa prática é baseada na comunicação, e a Internet transforma o modo 

como nos comunicamos, nossas vidas são profundamente afetadas por essa nova 

tecnologia da comunicação” (CASTELLS, 2003, p. 10). Não é diferente com o mercado 

musical! A crescente participação das pessoas no ciberespaço transforma os bens 

simbólicos antes restritos a uma classe privilegiada em bens livres: surge aí a cibercultura. 

Para Martins (2012, p. 2), o ciberespaço deve ser “caracterizado como uma 

multimídia digital baseada nas TIC’s que converge textos, áudio e vídeo, [e] pode ser visto 

como um sistema de comunicação global e interativo”. Com a Revolução Tecnológica da 

Informação (CASTELLS, 1999), surge a cibercultura (LÉVY, 1999), podendo ser 

entendida como “[...] um novo modo de reprodutibilidade tecnológica do mundo 

simbólico, ou dos bens culturais” (MARTINS, 2012, p. 2). Todo esse processo alterou 

profundamente a dinâmica da produção-distribuição-consumo da música, visto que ela é 

também ‘informação’. É comum, portanto, falar em (re)estruturação do mercado musical. 

Retomando o estudo de caso com o Andread, este, além de possuir perfis em 

algumas redes sociais como Facebook, MySpace e Twitter (micro blog considerado como 

rede social), utiliza também como estratégia de divulgação os DJs, não apenas no Brasil 

como também no exterior. Esta estratégia de uso de DJs se assemelha ao reggae das 

radiolas em São Luís/MA, como observou Santos (2009), em que as novas produções 

(mixagens) são postas nas mãos dos DJs das grandes radiolas, pois eles (no caso de São 

Luís/MA) são os principais agentes da ‘produção do sucesso’. Algo semelhante acontece 

no tecnobrega paraense (FAVARETO; ABRAMOVAY; MAGALHÃES, 2007). 

Com as facilidades trazidas pelas novas tecnologias de gravação/regravação e pela 

consequente dinamização da distribuição das músicas via Internet, os artistas e bandas 

(fora do maistream) desistiram de vender as mídias físicas. Já reconhecem que o CD não é 

um ‘fim’ de lucratividade, mas sim, apenas ‘meio’ de divulgação e permanência nos 

concorridos mercados musicais. Fica evidente que em tempos de digitalização (e 

virtualização) do patrimônio cultural “[...] o disco vira o cartão de visitas do músico, tanto 

disco quanto a música” (ANDREAD, 2014). 

Como bem observou Yúdice no caso dos músicos peruanos: 
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Os músicos ganham muito pouco com os fonogramas gravados (os preços 

dos CDs são muito baixos, cerca de 60 centavos de dólar) e os vários 

intermediários – produtor, copiador e o camelô/vendedor – ficam com 

quase todo o lucro; mas eles funcionam mais especificamente para a 

promoção do cardápio principal que são os concertos, onde 

propriamente os artistas realizam a maioria dos seus ganhos [...] Na 

ausência de selos fonográficos que forneçam serviços aos artistas, os 

músicos peruanos têm que fazer sua própria promoção. Para isso, eles 

procuram entrar nas redes de distribuição de CDs e DVDs, bem como 

disponibilizar seus vídeos no Youtube e Myspace (YÚDICE, 2011, p. 27, 

grifo nosso). 

 

Decorrente dessa tendência de difusão das músicas em rede, via Internet, e da 

flexibilização dos direitos autorais, a fonte de renda das bandas e/ou artistas resume-se a 

praticamente a venda dos shows. Reafirmando com Andread (2014), “[...] o show é onde 

você vai começar a receber sua renda, tirar o seu sustento”. Entrementes, é possível de 

antemão compreender que, enquanto as majors vislumbravam na divulgação via rádio a 

venda física de discos (CD/DVD), que são (ou tentam resistir) os principais produtos das 

empresas do mainstream, os produtores e empresários das bandas independentes, bem 

como os artistas autônomos, escolheram os shows como recursos estruturais de vendas. 

Gabbay (2007) e Santos (2009) identificaram essa tendência – respectivamente – nos 

mercados do tecnobrega (Pará) e do reggae das radiolas (Maranhão). Perceberam nessas 

cenas que o mercado tinha se reestruturado e eleito a apresentação ao vivo (show) como 

principal produto comercial. 

Nesse cenário competitivo de luta por aceitação, onde todos disputam ‘um lugar ao 

sol’, o mais viável para os grupos e/ou artistas musicais é a aderência ao modelo de 

mercado marcadamente ‘aberto’. Portanto, o direito autoral torna-se ‘carta sem valor’. Ele 

até existe, mas não é reivindicado por não ser mais o principal ‘meio’ de sustento do 

músico. Andread (2014) esclarece: “Eu nunca cobrei por nenhuma autorização ‘pra’ 

nenhum cara do Brasil que já quis gravar uma música minha, eu nunca cobrei um 

centavo!”. 

O mercado independente mostra-se ascendente por seus integrantes terem 

expressado entendimento, habilidade e capacidade de adaptação aos novos padrões de 

produção e consumo da indústria do entretenimento musical. Andread Jó é um exemplo 

concreto desta destreza. É produto da NPI, mas também produtor de seu capital simbólico. 
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É necessário lembrar, novamente, que os músicos que dele fazem partem imprimiram 

‘normas’ e estratégias de divulgação e comercialização. Hoje, é comum perceber a 

presença de bandas estabelecidas no mercado mainstream, que, mesmo tendo contrato com 

gravadoras tradicionais, disponibilizam seus fonogramas em plataformas digitais de forma 

gratuita. Esse hábito deve-se a adaptação dessas bandas às tendências surgidas fora do 

maistream. O ciberespaço é condição também, e cada vez mais, para a sustentabilidade dos 

músicos não-independentes. 

Este ciberespaço conta com diversas interfaces que possibilitam a rápida e eficaz 

digitalização dos mais variados arquivos (LÉVY, 1999). Desta forma, com um simples 

notebook equipado com uma placa de captura de áudio, as bandas podem gravar os seus 

ensaios e com o auxílio de softwares como o Nuendo, o Audacity e outros, podem mixar e 

produzir seus próprios CDs. Poder-se-ia afirmar que, embora possam gravar seus trabalhos, 

esses não estariam no padrão de qualidade estabelecido pelas produtoras mais 

especializadas. No entanto, o formato MP3 tornou praticamente imperceptível as variações 

de qualidades em uma gravação. Acredita-se ser quase impossível um indivíduo, mesmo 

provido da melhor capacidade auditiva, ouvir uma e outra música e dizer: esta foi gravada 

em padrão de qualidade 256kbps e aquela 128kbps. As variações, no máximo, iriam ser 

decorrentes da qualidade dos músicos e/ou equipamentos, questão que pode ser resolvida 

antes do momento de gravação. Portanto, o processo de gravação em si foi 

substancialmente simplificado. 

A banda carioca Detonautas pode ser tomada como exemplo em estratégias de 

divulgação via ciberespaço. Atualmente o grupo se encontra confeccionando seu novo 

disco, porém, antes de o lançarem oficialmente, disponibilizam links em sua página em que 

se pode ouvir as músicas que já gravaram110. Percebe-se nesse exemplo que a banda ‘abriu 

mão’ do chamado lançamento do CD ‘aos moldes’ do que ocorria tradicionalmente. Aos 

poucos as músicas vão sendo jogadas na Web e os fãs vão acompanhando e participando 

ativamente da produção do disco. 

Com exceção de rádios locais, pôde-se perceber que Andread Jó não tem acesso à 

grande mídia (rádios e TVs nacionais). A pesquisa revelou ainda que a promoção e 

divulgação do artista é dada, essencialmente, via Internet ou em apresentações ao vivo. 

Andread Jó (2014), em pergunta sobre a utilização de redes sociais de relacionamento e 

                                                             
110 Ver: <http://www.detonautas.com.br/library/jPlayer/soundcloud.php>. Acesso em 25 jul. 2015. 

http://www.detonautas.com.br/library/jPlayer/soundcloud.php
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plataformas digitais de distribuição de música online, afirmou possuir perfil em: Facebook, 

MySpace, SoundCloud, PalcoMP3, Twitter, e site próprio111. 

Sobre as plataformas e aplicativos de distribuição de música Andread diz: 

 

[...] todos esses dão direito também de, além de você ouvir online, você 

também baixa gratuitamente. Além do meu site, onde você pode baixar os 

[...] discos de forma gratuita. Tem um link ‘pra’ download... então, a 

gente tenta utilizar o máximo. No caso, o PalcoMP3 é o mais... do Brasil, 

é o mais acessado... então a gente fica focado mais no PalcoMP3. 

Inclusive, nós já fomos capa do PalcoMP3 umas dez vezes já, né... pelo 

número de acessos que nós temos... e isso, graças a Deus, tem ajudado 

bastante a divulgação do nosso trabalho aqui (ANDREAD, 2014). 

 

É interessante notar que entre os aplicativos streamings existe mais de uma 

categoria (não cabe aqui discuti-las). De forma simplificada, há aqueles que disponibilizam 

o serviço de forma totalmente gratuita, como PalcoMP3 e SoundCloud, isentando o 

ouvinte de qualquer tarifa, e por isso não repassam nada aos músicos/bandas. A música 

está ali especificamente para exposição. E existem aplicativos que embora veiculem a 

música de forma gratuita, restringem alguns serviços à licença premium, como Spotify, 

Last.fm, Rdio e outros. Estes, repassam lucros aos artistas (mesmo que mínimos). 

Concernente ao Andread (2015b), o artista revela certo desinteresse em realizar o upload 

de suas músicas em aplicativos que cobram licença de uso. Para ele, isso seria também 

uma forma de restringir o acesso. A pesquisa revelou que a presença de suas músicas se 

restringe à aplicativos/plataformas 100% gratuitas. 

Fica evidente, portanto, que embora se utilizem de rádios e emissoras de televisão 

locais, as bandas independentes, predominantemente, utilizam-se mais do ciberespaço para 

divulgarem os seus trabalhos, tendo em vista o custo e a facilidade de acesso. Andread Jó 

não foge à regra. É certo, portanto, que o avanço das técnicas de reprodução somadas ao 

maior acesso à Internet, que vem crescendo exponencialmente nos últimos anos, dotaram 

os artistas undergrounds de relativa autonomia. Como resultado, levanta-se a hipótese de 

esses artistas terem adquirido maior liberdade de expressão, já que não precisam se adaptar 

aos padrões estabelecidos pelas managers da produção musical. 

A experiência proporcionada pelo estudo realizado com Andread Jó pode ser 

resumida na seguinte fórmula: reprodutibilidade técnica (facilidade de reprodução dos 

                                                             
111 Ver: <http://www.andreadjo.com/>. Acesso em 25 jul. 2015. 

https://www.spotify.com/br/
http://www.lastfm.com.br/
http://www.rdio.com/home/pt-br/
http://www.andreadjo.com/
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formatos digitais) + ciberespaço (ferramentas da Web 2.0 utilizadas para distribuição das 

músicas) + Capital Cultural + Capital Social = maior capacidade criativa de produção e 

promoção musical. Ou seja, a soma dos elementos enunciados proporcionou ao artista 

maior autonomia e possibilidade de concorrência em relação aos majors. O resultado 

genérico mais amplo desse processo se materializa na maior quantidade de artistas/bandas 

alcançando certa popularidade, mesmo os que antes eram esquecidos ou abafados pela 

indústria cultural tradicional. Temos, portanto, o advento de um leque cada vez mais plural 

e heterogêneo de músicas sendo produzidas e prescritas via Internet. 

A distribuição da música via Internet se dá em rede. A principal característica de 

uma rede são os nós, ou seja, as interconexões. Dessa forma, o monopólio outrora 

garantido pela centralização da produção – desfrutado por décadas pelas principais majors 

(Universal Music, Sony BMG, e Warner Music Group) – vem sendo ameaçado. Já não há 

ponto central, por isso, a prescrição das músicas não se dá somente via Rede Globo, ou 

Jovem Pan, e etc. Aqueles que compõem a NPI agora estão dotados de maior capacidade 

de concorrência frente aos mercados tradicionais. Portanto, o que se pode observar com 

ampliação do mercado informal é uma relativa ampliação das expressões da criatividade 

humana, visto que a flexibilização dos direitos autorais, a produção musical independente, 

a difusão e a potencialização do acesso aos bens simbólicos por meio do ciberespaço, 

contribuem para uma maior produção cultural (heterogênea e plural), diferente da cultura 

de massa veiculada pela grande mídia, que caminha em seu sonho ideal de padronização 

abafando determinados gêneros (como o reggae) enquanto supervaloriza outros. 

Fechando a análise sobre as estratégias de divulgação utilizadas por Andread Jó, 

questionou-se o artista sobre como ele achava que a maioria do seu público tinha acesso à 

sua música. Obteve-se a seguinte resposta: “Na verdade, acho que via Internet, e... shows! 

Eu acho que os shows [...] Os shows! Porque muitas pessoas até hoje vão através de um 

amigo que conhece no trabalho [...]” (ANDREAD, 2014). Por conseguinte, o papel das 

redes sociais da Web é ilustrativo do poder de promoção desses novos mercados. 

Entrementes, muito se tem falado em indústria cultural ou, mais especificamente, 

em ‘indústria fonográfica’; no entanto, é imperioso lembrar que o mercado musical deve 

ser entendido enquanto ‘plural’ e ‘heterogêneo’. Logo, deve-se abster de generalizações. 

Cada mercado – apesar de certas semelhanças – é dotado de características particulares. 

Como disse Andread (2014), cada gênero tem suas características de mercado específicas, 

e o reggae se diferencia de todos os outros mercados. 
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[...] nos outros mercados, por exemplo, o mercado da música sertaneja, 

do forró, eles são bem mais estruturados, eles possuem empresários que 

investem nos trabalhos... só que também se tornam proprietários das 

bandas. No caso do reggae, não! O reggae, ele é um estilo musical 

alternativo e independente, poucos são os artistas que assinam com 

gravadoras. Quando assinam, a gravadora já quer se envolver dentro 

do trabalho musical ‘pra’ tirar o estigma de ser ‘música reggae’, e já 

levar ‘pra’ outro lado, ‘pra’ se tornar uma coisa mais popular e mais 

vendável, claro! Porque eles [os investidores] visam a grana. Então, o 

reggae ainda é uma música popular sim! É uma música de fácil acesso! 

Totalmente diferente do blues, do jazz, né... até do rock mais pesado, 

aquele rock-in-roll. O reggae... ele é mais popular. Porém, ele se 

diferencia por isso! Por ainda os artistas quererem viver de forma 

independente. E isso dificulta muito o nosso trabalho! (ANDREAD, 

2014, grifo nosso). 

 

 A fala do Andread, em certo sentido, esclarece as dificuldades vivenciadas pelos 

agentes do mercado musical do reggae no Ceará. Ousa-se afirmar, hipoteticamente, que 

essas dificuldades não se restringem à realidade aqui estudada. É importante salientar que, 

muito embora os artistas independentes do reggae alcancem o tão sonhado sucesso (em 

termos de reconhecimento, dentro do segmento/campo de atuação deles) entre os atores 

sociais ditos reggaeiros (às vezes, até mesmo fora do país), eles não ascendem 

economicamente (salvo, àqueles que fecham contratos com gravadoras do mercado 

maistream). O mercado reggae movimenta cifras infinitamente menores do que gêneros 

populares como o sertanejo e o forró eletrônico. Portanto, embora tenha adquirido capital 

social e cultural relevante, Andread (2014; 2015b) revelou as dificuldades econômicas 

características do mercado independente do reggae na cidade de Fortaleza. Possivelmente, 

como já foi afirmado, essas dificuldades não se restrinjam especificamente ao mercado do 

reggae em Fortaleza, mas seja uma realidade do Brasil inteiro.  

Também é possível observar na fala do Andread que as gravadoras tradicionais 

tendem a buscar o ‘sonho ideal’ da indústria cultural: a padronização. Se uma banda de 

reggae fecha contrato com uma gravadora tradicional hipoteticamente haveria interferência 

no ‘estilo’ das músicas, na tentativa de agradar um público maior. Esse seria um – dentre 

muitos – dos pontos negativos em se fechar um contrato com uma gravadora tradicional. 

Andread destaca alguns pontos positivos em ser um artista independente: 
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O principal, é que você continua sendo você! Você não se torna um 

produto! Um produto que eu digo... a música é um produto, o artista, ele 

é um produto. Porém, eu continuo sendo quem eu sou! Eu posso expor 

minhas opiniões, eu posso expor meus pensamentos. Sem ter medo de 

sofrer algum tipo de julgamento. Já quando você entra numa gravadora, 

você vai ser moldado ‘pra’ viver dentro dos parâmetros da televisão, do 

rádio, da forma de se comportar, o que você deve dizer, o que você não 

deve dizer. Então, digamos, eles começam a ‘cortar as asinhas do 

artista’! Você se torna um produto! [...] Então, assim... tem um preço! 

Paga esse preço quem quer! Eu acho interessante, se você... se o artista, 

tem condições de sobreviver – não é nem viver, é sobreviver – 

independente, eu acho que é melhor ele mesmo administrar a sua 

carreira! Claro, que com uma equipe decente do seu lado, pessoas que 

também curtem o teu trabalho e acreditam nele. Porém, se aparecer uma 

boa proposta – que você possa continuar sendo você – eu acho 

interessante você aceitar (ANDREAD, 2014, grifo nosso). 

 

Fechando a reflexão sobre a facilidade trazida pela inovação tecnológica, observa-

se que, aos poucos, o resultado tem sido a crescente desmaterialização da música 

(HERSCOVICI, 2007). O CD hoje tem sido substituído por músicas em formatos digitais 

arquivadas em pen drives. Na década de 1990, quando o CD se tornou mais 

comercializável do que o disco LP e as fitas K7, o mercado fonográfico passou por uma 

completa mudança de hábitos proporcionados pela facilidade da reprodutibilidade da mídia 

física. Doravante, com a predominância do formato MP3, que chegou ao mercado por volta 

de 1995, popularizando-se nos anos 2000, os hábitos de consumo foram novamente se 

reconfigurando: o CD caiu substancialmente de venda, e mesmo quando se compra o 

Compact Disc, transformam-se as suas músicas para formato MP3, salvando-as em 

memórias mais portáteis como cartões de memória e pen drives, pois os próprios aparelhos 

de reprodução de mídias estão chegando ao mercado – a maioria deles – sem leitores de 

disco. Surgem, portanto, novos hábitos. O consumo de música online – via streaming – 

torna-se ‘a nova ordem do dia’. 

No entanto, quando se fala em digitalização da música, deve-se pensar esse 

processo em duas dimensões: produção e consumo. Percebe-se que o consumo tem-se 

midiatizado digitalmente. Vale salientar: o formato digital promoveu mudanças tanto no 

consumo quanto nos processos de produção da música. Como disse o próprio Andread Jó 

ao ser questionado sobre a gravação digital: 

 

Bom, facilitou bastante! Hoje em dia já tem Home Studio... vários 

artistas que eu conheço até nem vão mais em estúdio gravar uma música, 
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até pelo fato da... de terem vários programas gratuitos na internet, de 

gravação. Basta você comprar uma placa de som, e ‘tal’, ‘pro’ seu 

computador; ter boas caixas de referência, um bom microfone. Eu acho 

que esse processo foi bom pra música, porque muitos artistas antes 

precisariam de uma boa grana pra um estúdio, ou de uma gravadora 

‘pra’ gravar um trabalho, né... e hoje já podem ter acesso, né... através 

desses programas, e ‘tal’. Então, esse processo de digitalização, nesse 

sentido da produção musical, eu acho o máximo, [...] barateou o custo, 

deu acesso aos artistas a terem... a poderem gravar de forma com que 

ficasse mais barato e mais rápido, também (ANDREAD, 2014). 

 

Atualmente, Andread tem tocado em seus shows as músicas do disco Andread Jó 

Sings Bob Marley, além de músicas do seu primeiro e segundo disco solo, assim como 

algumas canções inéditas do próximo disco que será lançado em breve. Ele informou que 

seu principal mercado hoje tem sido o Norte/Nordeste. Sobre o tipo de público ele diz: 

“[...] é o público mesmo ligado mais à música reggae... eu toco tanto pra galera da 

periferia quanto pra galera da ‘classe A’ [...] todos esses públicos gostam do meu 

trabalho, independente de onde seja. Então, eu toco em qualquer lugar que eu for 

convidado!” (ANDREAD, 2014). Andread revelou ter tocado “[...] desde o Macapá até a 

Bahia” (Feira de Santana), em diversas cidades, vindas do Norte até Fortaleza; além de Rio 

de Janeiro, Vitória do Espírito Santo, e em vários países da Europa. Assim disse: “[...] o 

público que eu quero atingir é o máximo! Se me colocarem num evento que não tem nada 

a ver com reggae, [...] e que eu possa estar nesse evento, eu vou estar! Por que eu quero 

estar representando meu estilo e também levando a mensagem, claro!” (ANDREAD, 

2014). 

Portanto, o resultado mais amplo de todo esse processo que revolucionou as 

estruturas do mercado fonográfico é a liberação da palavra via Internet, que culminou na 

maior expressão da criatividade humana, doravante, bem mais plural e heterogênea. 

Entretanto, Castells (2003, p. 10) ajuda a encerrar essa breve reflexão ao lembrar que se 

“por um lado, a nova economia é a economia da indústria da Internet. Em outra 

abordagem, observamos o crescimento de uma nova economia a partir de dentro da velha 

economia, como um resultado do uso da Internet pelas empresas [...]”, ou seja, observamos 

hoje tanto o crescimento das indies quanto a apropriação por parte das majors das suas 

estratégias. Logo, qualquer otimismo ingênuo pode implicar no risco de desgaste de uma 

possibilidade teórica rica em termos de análise de expressão popular. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 A produção musical independente no Brasil tem crescido cada vez mais. Esse 

segmento não se restringe ao reggae, claro! Entretanto, é interessante observar a seguinte 

relação: mesmo que o reggae não seja o produto mais vendável dessa NPI, 

majoritariamente, ele é produzido por ela. Não vem ao caso listar, mas, salvo raras 

exceções, o reggae no Brasil tem sido um bem cultural essencialmente produzido e 

absorvido pelo mercado indie. Existe uma certa tendência à autonomia entre os atores 

sociais desse movimento e, acredita-se, ela se deve à própria natureza underground da 

música reggae. Por não ser um gênero musical massivo (se comparado ao sertanejo, por 

exemplo), o reggae movimenta cifras relativamente pequenas, por isso, não atrai 

investimentos de grandes gravadoras. 

 Nesse sentido, os agentes desse mercado necessitam elaborar novas estratégias que 

os mantenham ativos, para que assim sobrevivam. Para utilizar a terminologia 

bourdieusiana, esses sujeitos, assim como a NPI, são estruturados e estruturantes (produtos 

e produtores) da nova realidade do mercado musical brasileiro. Em busca de estabilidade e 

permanência e, ante as dificuldades que os assolam (ausência de investimentos e baixos 

cachês, por exemplo), os independentes, especialmente os reggaeiros, desenvolvem e 

aprimoram estratégias de produção-divulgação-comercialização. 

 A reprodutibilidade técnica e a cultura virtual (cibercultura), sem dúvida, são 

catalizadoras desse novo momento de desmaterialização total dos bens simbólicos. 

Indubitavelmente, os modelos de negócio ‘aberto’ (LEMOS; CASTRO, 2008) e 

‘eletrônico’ (CASTELLS, 1999; 2003), que caracterizam a Nova Produção Independente, 

existem – tão somente – em decorrência dos avanços nas TIC’s. Logo, a reestruturação do 

negócio da música é o resultado de um processo social bem mais amplo, testemunhado na 

dinâmica mídias-indivíduo. Refere-se aqui à supracitada inversão: de mídias de massa, 

para massas de mídias (ou, de mídias massivas, para mídias pós-massivas). 

 Castells e Lévy foram utilizados nesta pesquisa no sentido de captar elementos 

teóricos para se pensar, respectivamente, a galáxia da Internet e/ou o ciberespaço. Muito 

embora estes autores tenham sido de essencial importância na tentativa de compreender a 

infraestrutura técnica da rede que favorece a operacionalização da produção e distribuição 
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musical hoje, não há aqui plena concordância com suas teorias. Os otimismos parecem ser 

inevitáveis nos escritos acerca da Internet.  

 Muito possivelmente, Türcke (2008) ironizou ao utilizar a expressão “miserável” 

para se referir à liberdade de que falam os teóricos do ciberespaço. Acredita-se que uma 

análise da cultura virtual somente oferecerá possibilidades reais de compreensão deste 

fenômeno se não se ater aos extremos. É mister, pois, fugir de otimismos ingênuos, bem 

como do puro pessimismo.  

Embora mediada pela técnica e negociada pelas leis do mercado, dentro de certas 

possibilidades, o que de fato se vê no ciberespaço é uma maior capacidade de fuga ante 

àquilo que é ditado pela tradicional indústria cultural (e fonográfica). Entretanto, não se 

pode pensar que com a Internet findou a indústria cultural, ou mesmo a alienação. É 

deveras útil imaginar que, persiste a tentativa de concentração do poder por parte das 

majors. E muito embora este poder não seja mais exercido hegemonicamente (se é que já 

foi), ele está aí, à procura de novas estratégias de dominação/administração da cultura no 

mundo das relações em redes sociais eletrônicas. As próprias plataformas de streaming, 

com toda maestria, têm agora o “controle” daquilo que é veiculado via Internet, e assim 

podem (não significa que o façam!) prescrever os sucessos musicais, o que antes era feito 

pelas grandes produtoras/gravadoras. Claro, esse poder agora se manifesta de forma mais 

sucinta, e se depara com reações contra-hegemônicas bem cada vez mais eficientes. 

A cena analisada neste trabalho esclarece o quanto é atual falar em reestruturação 

do mercado musical. De agora em diante, como os avanços na microeletrônica e na 

informática além de serem constantes operam ao nível de revoluções (em média, a cada 18 

meses as memórias e os processadores dobram as suas capacidades), é mister observar suas 

consequências ante a indústria cultural. Ora, os novos hábitos de produção-distribuição-

consumo da música são condicionantes e condicionados por essas mudanças na 

infraestrutura tecnológica. Como lembra Castells (2003), a Internet não é somente aquilo 

que foi projetada para ser, mas também o que os seus usuários fazem dela. Portanto, por 

permitir certo nível de “liberdade” no ato do fazer, a cibercultura traz consigo uma 

dinâmica diferente das mídias de massa, à medida que possibilita não apenas os usuários se 

adaptarem ao que é proposto pela indústria fonográfica, mas também, imprimirem novas 

tendências (novas formas) de consumo musical. Por isso tem-se visto hits que alcançam o 

sucesso espontaneamente, e só depois são veiculados e assimilados pela tradicional 

indústria cultural. 
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A indústria fonográfica parece caminhar ainda a todo vapor! Embora se fale em 

‘crise’, prefere-se aqui interpretar essa nova realidade como um momento de 

reestruturação. Tanto dentro, quanto fora (e nas bordas) do maistream musical. Equipados 

com tecnologias que lhes proporcionam maior autonomia, os independentes agora podem 

gravar com custos reduzidos e utilizar plataformas de música via streaming que geram (ou 

não) receitas ao serem ouvidas as suas músicas. O que de fato conta é a facilidade de expor 

o que estão produzindo sem a necessidade de parcerias tão desfavoráveis como as que os 

artistas estabeleciam antes com as majors. Ressalta-se que não se extinguiram os 

intermediários; no entanto, os novos intermediários oferecem maior facilidade de acesso às 

suas músicas (via Internet) e com menores exigências. Sites como PalcoMP3 (e muitos 

outros) são abertos; qualquer artista pode criar uma conta de acesso e realizar o upload das 

suas músicas livremente. Outras plataformas, como, por exemplo, o Spotify, Rdio e 

Deezer, ainda geram alguma receita (cerca de R$ 0,02 por execução)112 para esses 

profissionais. 

Sem dúvida, Andread Jó é exemplo concreto de como o streaming trouxe à tona 

artistas antes abafados pelo mainstream musical. Através do PalcoMP3 ele aumentou o seu 

público significativamente, o que lhe proporcionou maior recepção no cenário reggae do 

Brasil. Utilizando-se também do SoundCloud foi possível adquirir contatos importantes e 

chegar ao público internacional, sendo por exemplo, convidado para abrir o show do Alpha 

Blondy no Brasil. Portanto, o artista revela o forte potencial do ciberespaço ao utilizar 

principalmente a Internet como veículo midiático de exposição. 

Esse breve estudo revelou que estratégias diversas são utilizadas pelo caso em 

questão como forma de se manter no mercado. Além das estratégias ‘flexíveis’ 

amplamente abordadas neste escrito, há também os recursos formalizados desta NPI. 

Andread, por exemplo, pagou os direitos da gravadora de Bob Marley para produzir o seu 

disco Andread Jó Sings Bog Marley, que apesar de estar disponível para download livre, 

foi gravado numa triagem de 1.000 unidades (ANDREAD, 2014). 

Conclui-se que o que de fato caracteriza essa NPI, bem como o mercado 

fonográfico com um todo, é a confluência de valores e estratégias que implicam em 

modelos de negócios diversamente estruturados. Sociologicamente as estruturas do 

mercado se dinamizam e, relacionalmente, atores sociais distintos se conectam numa rede 

                                                             
112 Ver: <http://olhardigital.uol.com.br/video/43390/43390>. Acesso em 25 jul. 2015. 

https://soundcloud.com/
http://olhardigital.uol.com.br/video/43390/43390
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dinâmica, plural e aberta de possibilidades de negócios no campo da chamada ‘música 

independente’. O resultado pode ser expresso em maior possibilidade de acesso ao 

mercado de bens culturais, tanto por parte dos músicos, quanto pelos ouvintes. 

Para fechar esta breve reflexão é mister pois, destacar que embora a análise 

empírica tenha revelado no Andread Jó características que o enquadram amplamente na 

NPI, não significa que este artista seja apenas ‘mais um’ neste segmento. É possível 

afirmar que ele se destaca, a priori, pela especificidade da cena em que está inserido, 

tocando reggae em uma cidade onde massivamente predomina o forró eletrônico; por seu 

capital cultural, expresso não somente na habilidade com os idiomas inglês, francês e 

espanhol, mas também pelo conhecimento de tecnologias de gravação e divulgação; bem 

como, por seu capital simbólico, manifesto na pessoa que ele representa para o Movimento 

Reggae Ceará (MRC), tendo sido convidado para abrir shows de Alpha Blondy em turnê 

no Brasil, e acompanhar a visita de Julian Marley (filho de Bob Marley) em Fortaleza/CE 

(janeiro de 2015). Andread também já participou como representante do MRC em eventos 

musicais em fortaleza, como o Ceará Music (edições 2003 e 2004), e em São Luís do 

Maranhão, como o Festival Maranhão Roots Reggae (edição 2005), onde tocaram bandas 

brasileiras e jamaicanas (ANDREAD, 2015b). Logo, a utilização das redes sociais do 

ciberespaço, juntamente com o capital social do artista (expresso por sua 

representatividade dentro da sua rede de relações), tem sido um diferencial estratégico de 

sua promoção, concomitantemente ao seu capital cultural no cenário do reggae nacional e 

internacional. Andread Jó, apesar de ser produto global dessas novas estruturas sociais dos 

mercados musicais independentes, é também um fenômeno local detentor de capital 

cultural articulador de seu público ouvinte. Estruturado e estruturante, Andread Jó tem 

reafirmado seu capital simbólico enquanto artista independente de reggae na capital do 

Ceará. 

O reggae, enquanto gênero musical marginalizado que manifesta o sentimento de 

contracultura, é silenciado (abafado) pelas mídias tradicionais. Como se pôde confirmar 

com o exemplo do Andread Jó, os artistas independentes do reggae vivenciam dificuldades 

já superadas por atores sociais de outros gêneros mais comerciais. Mesmo detentores de 

capital cultural e social relevantes, os reggaeiros continuam sobrevivendo de uma parcela 

diminuta do mercado fonográfico, o que – de certo modo – dificulta a permanência destes 

no concorrido negócio da música. Por isso, recorrem à reprodutibilidade técnica e apostam 

na superexposição via ciberespaço como estratégias de permanência. 
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