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MÚSICA E SUBJETIVIDADE: PRODUÇÕES E REPRODUÇÕES NO 

SÉCULO XXI 

 

Bernardo Arenari Soffiati 

 

RESUMO 

 

A música é um dispositivo capaz de afetar e operar em instâncias psicológicas, e sua 

interferência na modulação da subjetividade, assim como suas relações com os sujeitos, vêm se 

modificando pela recente micronização das tecnologias em novas mídias que atuam como 

dispositivos de captura de nosso tempo e desejo, nesta mutação contemporânea dos modos de 

produção do capitalismo. Através de interlocuções com autores como Nietzsche, Deleuze e 

Guattari, que sempre recorreram à música para construir seus conceitos, esse artigo se empenha 

em mapear a relação entre o sujeito e as formas, éticas ou não éticas, de receber e consumir 

música, com intenção de dar visibilidade às formas de resistência e linhas de fuga que vem 

enfrentando as asfixias da produção musical, buscando abrir discussão sobre outros possíveis. 

 

Palavras-chave: capitalismo, mídias digitais, música, resistência, subjetividade. 

 

ABSTRACT 

 

Music is a device capable to affect and work on psychological instances, and its interference on 

modeling subjectivity, as well as its relations with the Subjects have been modifying themselves 

by the new Medias developed by recent technology micronization that act as devices to capture 

our time and desires in this contemporary mutation of the capitalist mode of production. 

Through interlocutions with authors such as Nietzsche, Deleuze and Guattari, that always 

recurred to music to build their concepts, this article endeavors to map this relation between 

Subject and ways, ethical or non-ethical, of receiving and consuming music, intending to give 

visibility to the forms of resistance and lines of flight that have been confronting the 

asphyxiations of musical productions, seeking to open the discussion about other possibilities. 

 

Keywords: capitalism, digital Medias, music, resistance, subjectivity.
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NOVAS MÍDIAS E O SEMIOCAPITALISMO 

 

Nunca foi tão fácil ter acesso a uma música.  

Os avanços tecnológicos, principalmente a partir da última década do século XXI, 

criaram e vem criando cada vez mais possibilidades não só de aquisição e reprodução, mas 

também de criação e registro de material. Por outro lado, a indústria musical se mantém num 

continuum de um movimento que subjuga a música que atinge a mídia e o grande público, 

transformando-a em um produto de acesso ainda mais fácil, criando e mantendo a produção 

de desejo e consumo por esse e outros produtos dela decorrentes, os quais a indústria cultural 

explora de forma exemplar segundo a mais recente mutação do capitalismo: o 

semiocapitalismo. 

A vida e o consumo, a produção de bens e a de subjetividade tornaram-se quase 

indistinguíveis. A produção econômica funciona além de valores e trocas financeiras, “nossas 

sensações, percepções, esperanças, desejos e fantasias imaginárias não são algo separado, mas 

componentes integrais do funcionamento da economia.” (VIRTATEN, 2007, p. 53). 

O controle opera do plano molar ao plano molecular, num semiocapitalismo que se 

entranha através das novas tecnologias da informação invadindo o tempo e o desejo de cada 

sujeito, mostrando que agora “consumir não se reduz mais a comprar, [...] mas significa 

sobretudo pertencer a um mundo, aderir a um universo.” (LAZZARATO, 2004, p.100). 

Nesses tempos em que a experiência de mundo está cada vez mais afetada por novas mídias e 

tecnologias, já se pode perceber a repercussão desta mediação tanto no estatuto do trabalho 

que se transforma em categoria abstrata, quanto no efeito-sujeito dessa nova geração 

midiatizada. O risco está na captura da arte que, apesar de seu grande potencial de resistência, 

por vezes se torna apenas mais uma peça da engrenagem de dominação. 

Ao passo que uma subjetividade capitalística vem sendo produzida e universalizada, 

com as constantes padronizações e patologizações da produção e constituição de mundos 

possíveis, devemos levar em conta que: “O capitalismo é uma afetação. A expressão e a 

efetuação dos mundos e das subjetividades nele inseridas, a criação e realização do sensível 

[desejos, crenças, inteligências] antecedem a produção econômica.” (LAZZARATO, 2004, 

p.100). 

Não obstante, não se pode demonizar a tecnologia, mas apropriar-se dela de outro 

modo, fazendo das novas mídias então, atalhos para aqueles que são não acolhidos pela lógica 

das grandes gravadoras e da indústria musical, essas, que já tiveram seu poder um pouco 

reduzido. 
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A Internet e os avanços nos softwares de gravações dão total poder aos artistas 

independentes, e não só para aqueles com situação financeira confortável, para a criação e 

distribuição de suas empreitadas artísticas. Os movimentos underground, de mídias 

alternativas e o artista independente sempre andaram juntos, mas com a recente ampliação de 

modos de relação do músico com sua música, o underground está cada vez mais cavando seu 

buraco para a superfície. 

 Revisitando diferentes momentos e situações que influenciaram e contribuíram para 

traçar a problemática do século XXI, seria possível então cartografar esse movimento? E, 

nesse percurso, como abrir a discussão sobre as formas éticas de relação do sujeito com a 

produção e reprodução da música? Como perceber as linhas de fuga e caminhos que vão se 

traçando?  

 A partir da conversa com autores que sempre se ocuparam com a música e que não 

precisam ser contemporâneos para dialogar com a conjuntura atual, antigas perguntas podem 

ser refeitas para que outras possam ser semeadas. E para o acompanhamento opcional desse 

artigo, uma playlist foi feita no youtube, contendo músicas que, citadas ou não, podem dar cor 

e som para o que está sendo dito. Com as músicas aqui numeradas e enunciadas por notas de 

rodapé, a lista está disponível em: https://goo.gl/qVDIry, ou pela busca no site  

https://www.youtube.com por: “Música e subjetividade: produções e reproduções no século 

XXI.”  

 

 

QUANDO O EXCESSIVO TOMA O LUGAR DA EXUBERÂNCIA 

 

A arte tem a potência de disparar modos de existência.  

Quando escutamos uma música experimentamos as mais distintas sensações. Pode 

aflorar uma lembrança da infância, podemos desde atingir o fundo do poço ou ser lançados ao 

ponto mais alto de uma torre.1 

 A expressão artística e seu estudo e teoria nem sempre são convergentes. Músicos 

nem sempre são bons entendedores técnicos de música, sinfonias podem ser criadas sem esse 

conhecimento, entretanto, podemos identificar em qualquer época demandas artísticas das 

mais diferentes.  

                                                
1 “Clube da Esquina n° 2” – Clube da Esquina, música do álbum que marcou época na década de 70. 
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Muitos artistas, intempestivos, só puderam ser reconhecidos após sua morte, por serem 

inovadores demais. Enquanto existem, e sempre existiram, os ovacionados pela crítica e 

idolatrados pelo público como os “bons artistas.” Capazes de mover multidões, esses 

flautistas de Hamelin pareciam saber exatamente o que as pessoas gostariam de ouvir e as 

atendiam com sua música. Qual seria o ponto chave para essa distinção, e que processos 

estariam ativos nessa tomada de consciência? Com a posição de artista bem demarcada, 

muitos buscam reconhecimento enquanto outros só procuram espaço para suas produções, e 

ressalvas são feitas sobre essa intencionalidade. 

Por muitos anos a música não possuiu valoração comercial ou de negociação. A 

música era simples e territorial, expressando marcas culturais de determinados povos, sendo 

muito incentivada a participação e o envolvimento de todos os presentes, em encontros ou 

festas populares. Com caráter inicialmente tribal e folclórico, essa era a música modal2 cuja 

especificidade está em possuir uma tonalidade e escala bem definidas, com o emprego de 

modos. 

A escala pentatônica3, essencialmente oriental, é definida por conter cinco notas e não 

ter intervalos de semitons. Já a escala diatônica4, que provem da tradição europeia, contem 

sete notas e cinco intervalos de tons e dois de semitons, e com ela surge a questão do trítono. 

O trítono5 é um intervalo entre notas musicais que possui exatamente três tons, e consiste em 

uma das maiores e mais complexas dissonâncias. É com ele, e a partir da polifonia de vozes 

modais desenvolvida na Idade Média, que o problema de tensões e resoluções é suscitado, 

encontrando seu desdobramento na música tonal. 

Em “O som e o sentido,” José Miguel Wisnik demarca esse momento como não 

apenas musical: “A passagem do modal ao tonal acompanha aquela transição secular do 

mundo feudal ao capitalista e participa, assim, da própria constituição da ideia moderna de 

historia como progresso.” (1989, p. 113). A mudança do modo de produção da economia 

repercutiu em toda a vida cultural, fazendo com que as relações do sujeito com a música se 

modificassem drástica e irreversivelmente. 

                                                
2 “Lamento Nordestino” - Sebastião do Rojão. 

3 “My Girl – The Temptations”, o riff inicial de guitarra é um exemplo de escala pentatônica. 

4 “The Man Who Sold the World” – David Bowie, o riff do refrão é um exemplo de uma escala diatônica. 

5 “Black Sabbath” – Black Sabbath, o riff principal da música apresenta a dissonância citada. 
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 Entretanto, o impulso dado pela construção das grandes potencialidades de variação 

nas tensões, repousos e modulações da música tonal6 concedeu a princípio uma multiplicidade 

na música enquanto dispositivo de produção subjetiva, mostrando alternativas para as 

demarcações existenciais e culturais presentes nas características singulares da musica modal. 

 A possível imprevisibilidade dada pelo tonalismo, mesmo que seguindo suas próprias 

regras, afastou a participação do público, tornando-os meros expectadores. A música tonal 

viria a se esgotar posteriormente, como na melodia infinita de Richard Wagner7, um dos 

maiores compositores da época, resultando na manifestação do dodecafonismo8, que é um 

sistema de organização de notas criado por Arnold Schoenberg, em que todas e cada uma das 

doze notas da escala cromática são tratadas como equivalentes. Com cartuchos queimados, a 

música tonal teve de recorrer, entre outras formas, também ao modalismo, num hibridismo 

que amplia novamente as possibilidades, reterritorializando outra vez a repetição como 

diferença. 

Anteriormente a isso, e com o grande sucesso da música tonal, dentre as críticas feitas 

a Wagner por Nietzsche, uma das mais contundentes foi a de que ele entendeu os alemães, e 

com isso os libertou em suas obras. Wagner além de compositor e maestro viveu dias de 

glória em sua casa de ópera, Bayreuth Festspielhaus, situada na Alemanha na cidade de 

Bayreuth, sendo quase uma unanimidade na Europa. Mas a inauguração de Bayreuth faria 

com que Nietzsche percebesse uma mudança na intencionalidade entre Wagner e sua arte. 

 

Nem gosto, nem voz, nem talento: o palco de Wagner precisa somente de 

uma coisa – teutões!… Definição de teutão: obediência e pernas longas… É 

algo de profunda significação que o aparecimento de Wagner coincida com 

o do Reich: os dois eventos provam a mesma coisa: obediência e pernas 

longas. – Jamais se obedeceu tão bem, jamais se comandou tão bem. (1898, 

p.32). 

 

Os sinais vistos pelo autor de “Ecce Homo” não foram triviais, uma nova forma de 

relação com a arte estava se constituindo. Mudanças entre o espectador e o artista, o artista e o 

público e o artista e sua criação: Um novo paradigma estético já embrionário começava a 

tomar forma, quando o excessivo toma o lugar da exuberância. Em suas palavras: “É uma 

                                                
6 “Azul da Cor do Mar” – Tim Maia. 

7 “Tristão e Isolda – Prelúdio” (1857 e 1859) – Richard Wagner, peça em que é difícil se encontrar a tonalidade.  

8 “Suite per pianoforte op.25” (1921) - Arnold Schoenberg. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Bayreuth_Festspielhaus
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coisa evidente: o grande sucesso, o sucesso de massa, não está mais com os autênticos – é 

preciso ser ator para obtê-lo.” (NIETZSCHE, 1989, p.31).  

Esse movimento, emparelhado ao desenvolvimento de novos dispositivos com 

diferentes velocidades, como a invenção do cinema nos anos seguintes, modificou de maneira 

relevante os modos de existência e predominância da musica. 

O grande perigo desse “entendimento”, como o que Wagner teve em sua época, é o 

que se faz com ele. Novos fluxos são percebidos e novos caminhos são escavados; é preciso 

estar atento a tudo, já que as demandas são produzidas e fugazes. Mas o capitalismo nunca 

está alheio a coisa alguma, nada desperdiçando em sua voraz incorporação de toda arte para já 

formatá-la como nova mercadoria; então era inevitável que essa tenha sido a parte do 

processo que incorporou à música o sistema de valoração capitalístico. 

Expressões artísticas são polos intensivos da produção de subjetividade e se, no século 

XIX, a música já apresentava sintomas de adoecimento, no século XX, atravessada pelas 

semióticas produtivo-econômico-subjetivas do capitalismo mundial integrado (CMI), a 

produção musical, assim como todas as outras, se deparou com uma investida 

homogeneizante a nível global. Por mais que se fale em cultura de massa, Guattari e Rolnik 

ressaltam que a oposição entre cultura popular e cultura erudita é um falso problema, de 

Phillip Glass9 a Wesley Safadão10, o que temos é “uma cultura capitalística que permeia todos 

os campos de expressão semiótica.” (1986, p.23). 

Essa modulação do capitalismo da esfera da produção de produtos para a produção e 

captura de signos vem configurando uma crise que se estende nos modos de subjetivação até 

no âmbito da economia que, cada vez mais se afasta da produção de bens, se aproximando da 

produção de padrões subjetivos e da criação de pseudo-identidades culturais inseridas nessa 

mesma lógica de serialização e normatização de sujeitos submetidos a sistemas de signos e 

valores do CMI.  

Por mais que a subjetividade esteja cada vez mais ancorada a dispositivos midiáticos, 

há um favorecimento paradoxal das linhas de fuga ativamente ampliadas pelas novas 

tecnologias da informação. Se esses avanços amplificam os meios de semiotização capitalistas 

interferindo nas formas de produção e vivência artísticas, por sua vez o devir também 

continua criando e agregando máquinas de resistência, e a arte continua sendo um meio 

privilegiado dessa resistência na contemporaneidade.  

                                                
9 “The Photographer - 04 Act III” – Phillip Glass. 

10 “Camarote” – Wesley Safadão. 
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Walter Benjamin (1955) demarcou a era da reprodutibilidade técnica, diferenciando o 

cinema do teatro pelo seu caráter de montagem. Centenas de takes poderiam ser feitos para 

uma cena, então seria escolhido o melhor deles, e assim seria feito em cada uma delas até o 

diretor ficar satisfeito com seu quebra cabeça frankensteinico. Benjamin, entretanto, destacou 

de forma otimista a função revolucionária que o cinema poderia ter. 

Já por muitos anos, vem sendo este o formato primordialmente empregado, dentre os 

métodos de gravação possíveis, enquanto o produtor assume o papel de um diretor que orienta 

e seleciona o melhor trabalho. A mediação do sucesso cabe intensivamente a essas produções, 

e por vezes há figuras de produtores que se tornam peças primordiais no jogo de xadrez da 

indústria cultural. O que importa não é o que você diz, mas como é dito, e para quem. 

Theodor Adorno morreu em 1969, mas sua visão pessimista sobre a indústria cultural 

e a mercantilização da arte continua valendo como uma visão possível em dias atuais. 

Atualmente, com muito mais recursos tecnológicos, a indústria cultural ainda investe, dentre 

outras mídias, no domínio das rádios e do cinema por via da distribuição dos produtos 

mercantilizáveis de sua preferência.  

Em parceria com George Simpson, Adorno destacou a padronização, a pseudo-

individuação e a facilitação como as três características da música popular, diz ele: 

 

As músicas veiculadas pela mídia de massa e produzidas pela indústria 

cultural são semelhantes em sua estrutura, o que caracteriza a padronização, 

ao mesmo tempo em que possuem detalhes que as diferenciam, como um 

ritmo ou uma letra, e aqui é facilmente identificada a pseudo-individuação a 

partir do momento em que estas canções apresentam-se novas na aparência, 

porém iguais em seu conteúdo musical. Se a música, mesmo sob pequenos 

novos "enfeites" é a mesma em todos os hits, ela é facilmente identificável 

pelo ouvinte, por isso sua audição é facilitada, já que é de fácil 

reconhecimento, não requerendo esforço ou atenção concentrada no seu 

processo de escuta. (MAIA; ANTUNES apud ADORNO; SIMPSON, 2008, 

p.1146). 

 

Essas três características são hoje, sem dúvida, visíveis e recorrentes no espectro 

musical apresentado pelas mídias de grande circulação. Outro ponto importante e decorrência 

inevitável do que estamos pesquisando é a grande rotatividade que vemos entre artistas da 

mídia em escala de massa, assim como das tendências produzidas, “a indústria cultural tanto 

produz novas necessidades quanto padroniza a sensibilidade dos espectadores, e assim produz 

uma adesão voluntária à lógica da dominação.” (MAIA; ANTUNES apud ADORNO, 2008, 

p.1146). 
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Seria então o caso de nos indagarmos se os grandes artistas de sucesso, os ídolos 

audiovisuais, passaram então a ser fabricados de acordo com a demanda desejante produzida 

pelas massas ou, como Adorno preferiria, se tal demanda foi imposta pela indústria cultural. 

Grande parcela dessa fabricação se deve aos produtores musicais, criadores de hits de artistas 

frequentadores do topo das tabelas.  

A partir dos anos 90, uns produtores excêntricos do leste europeu, como Denniz PoP, 

responsável por grandes sucessos na ascensão das boy-bands11, e seu sucessor Max Martin, o 

qual já possui mais músicas no topo da Billboard  até mais que os Beatles, dominaram e ainda 

dominam as paradas de sucesso. Esses e outros casos possuem um ponto chave em comum, 

eles possuem seus métodos específicos, tal como o do coreano, Lee Soo-Man, que 

modernizou o K-pop12 e compreendeu os modos de sensibilização do mercado, exportando 

um produto em ascensão mundial. 

Nos últimos anos, o caráter de montagem chegou ao seu ponto máximo na música, e 

os produtores usam de operações matemáticas hipnóticas para criação da música de sucesso 

perfeita. Dotados de uma equipe especializada numa espécie de linha de montagem de tarefa, 

com modelo de setorização e serialização da produção industrial como assistimos de forma 

emblemática em “Tempos Modernos,” filme de Chaplin, cada parte dela tem uma função 

delimitada, como a criação de batidas, refrães, hooks, e até a estratégia de comping, adaptação 

do termo usado no jazz, que é o trabalho da melodia da música, sílaba por sílaba. Essa criação 

do produto inclui de forma giga intensiva as já citadas três características da música popular, 

segundo Adorno: Padronização, pseudo-individuação e facilitação. Temos como exemplo um 

dos hits mundiais de 2015, “Lean On,”13 mas se olharmos para trás,  em 1992, “All That She 

Wants,”14 da banda Ace of Base, possui as mesmas características. 

A tecnologia tornou possível, inclusive, que cantores não levem para seus shows seu 

instrumento principal: A voz. O uso do playback e Softwares de afinação corrigem qualquer 

semitonação possível, podendo ser usados mesmo em tempo real durante apresentações ao 

vivo, reparando qualquer falha vocal e permitindo que apresentações para grandes públicos 

                                                
11 “As Long As You Love Me” – Backstreet Boys, sucesso comercial lançado em 1997, escrita por Max Marin e 

produzida por Denniz PoP. 

12 “The 7th Sense” – NCT U, artista da S.M. Entertainment, fundada por Lee Soo-Man. 

13 “Lean On” – Major Lazer part. MØ & Dj Snake. 

14 Música também produzida com participação de Denniz PoP. 



11 

 

 

sejam feitas também com vozes pré-gravadas, num espetáculo mais teatral e coreográfico do 

que musical.  

É intrigante pensar em quantos artistas tiveram seus caminhos encurtados por não se 

inserirem numa lógica de uma época em que os recursos tecnológicos eram escassos e a 

dependência de gravadoras para o registro e distribuição era imensa, sem contar as épocas 

anteriores a essas. Assim como Deleuze diz sobre escritores que “os Beckett ou os Kafka do 

futuro, que justamente não se assemelham nem a Beckett nem a Kafka, correm risco de não 

encontrar editor, sem que ninguém o perceba por definição” (1996, p.160), muitos músicos 

não conseguiram criar grandes redes com seu material.  

 

 

A performance  

 

 A música possui diversas formas de operar, e nesse caminho novos corpos são 

constituídos. Imprescindível destacar que não há corpo fora de uma relação. O corpo está 

sempre num corpo a corpo, num entre corpos. 

Elias Canetti fez um belíssimo trabalho em seu livro “Massa e Poder”, comentando as 

posturas e posições corporais humanas e as relações de poder por elas inferidas. A relação 

entre os corpos sempre deve ser contextualizada a partir da postura anterior tomada por esse 

corpo, de seu deslocamento, assim como das posições que outros tomam ao redor: “Aquele 

que está em pé expressa seu tamanho e independência, assim como o que está sentado 

manifesta seu peso e durabilidade.” (CANETTI, 1983,  p. 392). Por mais que se possam 

atribuir diferentes significados a essas posições, assim como a impotência de estar deitado, e a 

submissão de estar ajoelhado, destas ainda se podem derivar várias interpretações, mesmo que 

construídas a partir de uma ideia inicial.   

Dentre as posições analisadas por Canetti, uma recebeu destaque, a do regente. Em 

suas próprias palavras: “Inexiste expressão mais manifesta do poder do que a atividade do 

maestro.” (1983, p. 395). Na posição em pé, sozinho, onisciente, dotado de uma dupla 

presença, frente à orquestra que comanda, e ao lado oposto, o público, que se mantem em 

silêncio sem que ele permita qualquer ruído que não o aplauso ao fim de sua regência, 

“durante esse tempo ele é soberano no mundo.” (1983, p.395). 

Mas a figura do maestro não é tão antiga quanto a música. Apenas nos avanços 

musicais permitidos pelo surgimento da música tonal, com a polifonia, a superposição de 
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linhas melódicas e modulações, abre espaço para uma maior complexidade de vozes que 

ramificam as possibilidades musicais.  

 Se em vida, Johan Sebastian Bach teve enorme participação na história da música, 

levando a fuga a seu ápice15, um de seus herdeiros interferiu diretamente nessa história, mas 

de uma forma diferente. Apesar de a primeira sala de concertos de que se tem informação ter 

sido em Leipzig em 1781, foi Johann Christian Bach, em conjunto com o violinista Karl 

Friedrich, quem fundou em Londres uma empresa de concertos, ideia que foi reproduzida em 

outras capitais da Europa (ATALLI, p.101-102 apud WISNIK, 1989, p.240), como o caso da 

já citada casa de ópera em Bayreuth, de Wagner.  

A música então se tornava um negócio, sua figura mudava, seu público se 

transformava, e muitas questões se abriam quanto à comercialização dessa arte. Mas ao lado 

do surgimento do maestro, uma figura também importante entra na cena: O solista. Não com 

tanta pressão exercida e admiração direcionada como no caso do maestro, e mesmo não sendo 

presença figural nos escritos de Canetti, o solista também possui lugar de destaque e poder em 

um concerto, podendo estar de pé em contraponto aos outros músicos e seu som se 

sobrepondo ao som do corpo da orquestra.  

No século XX, com a difusão das rádios, principalmente a partir da década de 20, 

gêneros musicais diferentes como o jazz começaram a ganhar popularidade em todo o mundo 

junto aos avanços tecnológicos interferindo nos modos de se fazer música. Foi assim 

possibilitado o deslocamento sonoro das gravações musicais até em locais onde bandas e 

orquestras não conseguiam chegar. Desde então a posição social do músico tem-se inflado e 

recebido maior destaque, e sua imagem passou a ter grande influencia na valorização de sua 

arte, principalmente na música popular e para massas. 

O rock não teria se popularizado tanto nos Estados Unidos, e consequentemente em 

todo o mundo, se figuras como Elvis Presley16 não tivessem se manifestado na época. Por ser 

branco, o rei do rock conseguiu dessensibilizar camadas que não eram atingidas por esse 

gênero musical de origem negra17. Nesse ponto, não se poderia mais ser apenas músico, e isso 

pode ser dito até para antes dos anos 50, usando personalidades como Carmem Miranda, ou 

tomando o exemplar apogeu da Broadway e dos musicais como exemplos. Nesse ritmo, 

artistas híbridos foram surgindo, muitas vezes deixando a música em segundo plano e, como 

                                                
15 “Toccata e Fuga em D menor” – Bach. 

16 “Can’t Help Falling in Love With You” - Elvis Presley. 

17 “All She Wants To Do Is Rock” – Rock Wynonie Harris, música gravada em 1949. 
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na realização de um grande pesadelo de Nietzsche, acompanhamos a ascensão do ator na 

música.  

Novas subjetividades se constituíam, e assim novos movimentos sociais foram 

tomando força, enquanto o movimento operário perdia força e o contexto do começo da 

segunda metade do século XX fomentava novas questões. É difícil não associar o movimento 

hippie e o de contracultura da época com Jimi Hendrix colocando fogo em sua guitarra, ou 

com o festival de Woodstock. A música, mesmo inserida na lógica de mercado, tem poder de 

criar linhas de fuga e fortalecer ações moleculares. O que não deixa de ser uma faca de dois 

gumes. 

Na primeira excursão dos Beatles aos Estados Unidos, John Lennon em uma de suas 

polêmicas entrevistas comenta que as pessoas que foram ao show gritavam tanto que nem 

mesmo a banda conseguia se ouvir. A figura pública por vezes ultrapassava a potência da 

música, tornando-os, paradoxalmente, reféns de uma necessidade de adequação de sua postura 

perante uma expectativa sobre seu comportamento social e isso consiste muitas vezes na 

produção de personagens, até para conseguir manter o foco da mídia. Produz-se interesse 

popular nessa camada, e a fama, consequência extrema desse processo, é uma marcação 

neurotizadora, tanto para quem a possui quanto para quem a busca. 

A fama é outro aspecto explorado em “Massa e Poder,” o texto é claro ao dizer que 

enquanto há a preocupação com quem diz ou com o que dizem sobre um certo nome, este 

ainda não é possuidor dessa fama. O famoso se consagra com coros que repetem o seu nome, 

indiferente a quem participa deles. (CANETTI, 1983). A fama é um fenômeno tão 

naturalizado e incentivado, que até atitudes persecutórias e violentas são explicadas na relação 

fã/ídolo, outro modo de subjetivação e alienação baseado na lógica do consumo. 

Entre os grandes artistas populares contemporâneos, além da fama, as relações de 

poder são bem colocadas, a partir também das diversas posições corporais que devem 

assumir, uma vez que este é um fator político pregnante. A inacessibilidade, por exemplo, é 

um grande fator que lhes aumenta o poder. Os palcos elevados, as grades e o distanciamento 

garantem a diferenciação do público anônimo para o artista.  

O vocalista se destacou como membro principal das bandas na música popular e sua 

posição geralmente há de ser privilegiada, usualmente na frente e de pé, assim como artistas 

solo muitas vezes em suas performances pouca atenção ou espaço dão à banda de apoio, que 

se desloca num anonimato tal qual o músico de orquestra, sempre a serviço do maestro.  
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A MÚSICA EM TODO LUGAR, EM LUGAR ALGUM 

 

 Muita coisa mudou na última transição de séculos, quanto aos dispositivos e à forma 

de ouvir música, não por uma questão cronológica, mas pelo grande avanço tecnológico, 

principalmente pelo primado da revolução rizomática da Internet. As rádios se mantêm mídia 

relevante, como será apresentado adiante, enquanto os CDs são por muitos considerados 

ultrapassados. Já as fitas cassete e principalmente os discos de vinil, que há 10 anos tinham 

perdido seu espaço no mercado, reaparecem através de um revival como parte da valorização 

do estilo vintage. Hoje são os vinis que geram maior lucro com vendas, gerando valores mais 

altos até que as mídias digitais e os serviços de streaming, estes que são vitalizados pelos 

avanços constantes das redes de informação, possuem uma força inegável. 

A música está em todo lugar, mas por vezes não está em lugar algum.  Com esses 

serviços “invisíveis”, os produtos musicais de forma não física são o meio mais rápido e fácil 

de acesso na maior parte do mundo. As mídias digitais e seus downloads movimentaram, 

além dos diversos movimentos de mainstream, novos artistas que estão hoje a poucos clicks 

de qualquer lugar do mundo. Logo foram pensadas formas de se cobrar por essa transferência 

de arquivos, mesmo que muito ainda se dê por downloads ilegais. A escuta foi ampliada, mas 

não mais qualificada. 

Nessa revolução é essencial falar dos arquivos em formato mp3. Sendo parte da 

micronização dos aparelhos eletrônicos, com o mp3 player, eles são desses arquivos sonoros 

codificados por computadores, mas com o diferencial de serem menores, possuindo menos 

bytes. Isso se dá pela compressão de frequências que não são tão bem identificadas pelo 

ouvido humano, assim facilitando seu fluxo, porém diminuindo sua qualidade. 

 

Com esse tipo de compressão de arquivos sonoros, teve início a troca de 

arquivos de áudio em condições que desafiam, ainda hoje, os fundamentos 

do capitalismo, a questão da propriedade e os direitos autorais, bem como 

sua fiscalização e comercialização. Um exemplo está na possibilidade de 

difundir em segundos, pela Internet, o conteúdo de um disco para muitas 

pessoas por todo o mundo. (OBICI, 2006, p.120) 

  

 Atualmente muitas atividades foram redirecionadas para os aparelhos celulares e 

tablets, principalmente por sua praticidade de deslocamento. Com a escuta da música e não 

foi diferente, e na mesma forma que ocorreu com os walkmen, discmen e mp3 players, pode 

se mudar o ambiente sonoro de quase qualquer lugar com esses aparelhos, mas agora com 

muito mais opções. Esses serviços de streaming utilizam da Internet para reproduzir de forma 
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licenciada milhares de músicas, e esse número só aumenta, pela simplicidade de se inserir 

neles. Todos podem estar lá, mas sem garantias de que serão ouvidos. 

 Quando falamos das produções da indústria cultural de massa, a mainstream, corrente 

principal em tradução livre, é definida como o pensamento ou gosto da maioria da população. 

Nesse sentido que a hype, derivação de hipérbole, funciona como uma propagação exacerbada 

de um artista, até que o maior número de pessoas tenha ao menos ouvido falar dele. Essa 

lógica hiperbólica possui seu recuo, mas garante ao menos os conhecidos e perigosos quinze 

minutos de fama. 

 

 

Mesma fórmula como novidade 

 

O Brasil tem uma tradição musical e cultural muito grande, e também por sua grande 

extensão territorial, diferentes agenciamentos são feitos se tomarmos como referencia cada 

uma das regiões. A rádio é um veículo da mídia que já teve participação muito maior nos 

processos de subjetivação, mas ainda consegue acionar certas camadas e atingir grande parte 

da população, tanto brasileira quanto mundial.  

Lançando mão de uma análise estatística da empresa Crowley, que monitora as 

emissoras de rádio brasileiras, temos visibilidade sobre quais foram as 10 músicas mais 

tocadas nas rádios do Brasil em 2014 e 2015, e analisadores importantes são percebidos. 

 

Quadro 1 – 10 músicas mais tocadas na rádio brasileira em 2014 

Posição Música – Artista Gênero 

1 Domingo de manhã – Marcos e Belluti Sertanejo 

2 Cê topa – Luan Santana Sertanejo 

3 Os 10 mandamentos do amor – Eduardo Sertanejo 

4 O tempo não apaga – Victor & Leo Sertanejo 

5 Mozão – Lucas Lucco Sertanejo 

6 Vou te amarrar na minha cama – Bruno e Marrone Sertanejo 

7 Flores em vida – Zezé di Camargo & Luciano Sertanejo 

8 Tudo com você – Victor & Leo Sertanejo 

9 Guerra Fria – Sorriso Maroto com Jorge e Matheus Sertanejo 

10 Happy – Pharrell Willians Neo Soul 

Fonte: Crowley Broadcast Analysis 
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Quadro 2 – 10 músicas mais tocadas na rádio brasileira em 2015 

Posição Música – Artista Gênero 

1 Escreve aí – Luan Santana Sertanejo 

2 Suite 14 – Henrique & Diego part. MC Guime Sertanejo 

3 Mudando de assunto – Henrique & Juliano Sertanejo 

4 10 min longe de você – Victor & Leo com Henrique & Juliano Sertanejo 

5 Agora (Ahora) – Bruno & Marrone Sertanejo 

6 Sapequinha – Eduardo Costa Sertanejo 

7 Aquele 1% - Marcos & Belutti com Wesley Safadão Sertanejo 

8 Isso cê num conta – Bruno & Marrone Sertanejo 

9 Farra, pinga e foguete – Bruno & Barreto Sertanejo 

10 Vai vendo – Lucas Lucco Sertanejo 

Fonte: Crowley Broadcast Analysis 

 

 A incrível predominância do sertanejo nessa mídia salta aos olhos, além do domínio 

no top 10, 59 das 100 em 2014 e 75 das 100 em 2015 são deste gênero, a quantidade de & só 

não é maior pelo número relevante de artistas solo, como Gustavo Lima. As músicas possuem 

muitas características em comum em sua estrutura, como o tempo levado pelos instrumentais 

até a entrada da voz e organização das partes, que são bem delimitadas. Outra coisa em 

comum são os temas das letras; em 2014 havia conteúdo mais romântico, em 2015 o caráter 

mais festivo e jovem do sertanejo universitário se fez ainda mais presente.   

Além de sua etimologia relacionada com o sertão referir-se aos locais mais distantes 

da cidade, o termo sertanejo apresenta um estilo musical que já possui gravações na primeira 

metade do século XX18. Graças a esses registros, a música caipira que se tornou conhecida 

como a música sertaneja raiz, mantinha seu diferencial por sua forma regional de cantar nas 

suas letras relacionadas a suas vivências, como o trabalho e a vida no campo. 

Num segundo momento, já na segunda metade do século passado, já havia uma maior 

troca com outros gêneros musicais, e as letras foram atravessadas por um enfoque em 

relacionamentos amorosos. Até que na década de 80, impulsionados também por releituras de 

hits internacionais, o sucesso comercial é atingido, no que foi denominado como sertanejo 

romântico19, e várias duplas sertanejas se tornaram muito famosas e mantiveram esse sucesso 

                                                
18 “Jorginho do Sertão” - Cornélio Pires, gravação de 1929. 

19 “Evidências” – Chitãozinho e Xororó. 
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nas décadas seguintes. O momento mais recente do sertanejo é o sertanejo universitário20, que 

passou a ser percebido em meados dos anos 2000.   

 Flertando também com gêneros como o forró e o funk, gerando uma nova roupagem, 

esses artistas retratam na maioria de suas letras uma temática até próxima do sertanejo 

romântico, porém se aproximando do modo como tais relacionamentos são possivelmente 

tomados atualmente, dotados de novas linguagens e formas para se referirem a temáticas 

como amor, traição e monogamia. 

Outro aspecto que pode caracterizar esse estilo que, em conjunto com a aceleração da 

globalização, ajudou na distribuição de um som mais regional para os centros urbanos e 

incrementou a sua popularização, tem cunho político-social e se relaciona com o maior 

número de ingressantes nas universidades, inclusive aqueles vindos do interior. 

 Essa contextualização do estilo se faz importante, porque este, impregnado da 

tradição folclórica, surge como expressão da subjetividade do interior, e foi sendo apreendido 

pelas mídias recorrendo tanto na década de 80, quanto nos dias atuais à padronização, à 

pseudo-individuação e à facilitação, numa explícita tentativa de serialização visando 

unicamente a venda de um produto. A diferença é que atualmente esse processo é muito mais 

veloz, então a produção de artistas se faz maior que a própria demanda, resultando numa 

pulverização dos mesmos. Nessa produção em massa para perfis em massa, o trabalho do 

produtor é quase sempre o diferencial, mas a fabricação conta com o mesmo modelo. Aqui o 

paradoxo do capitalismo é ríspido e voraz: É preciso lançar sempre a mesma fórmula como 

novidade.  

 Essa lógica não é única do sertanejo, e enquanto vários artistas vêm e vão, muitas 

vezes conseguindo até emplacar algum hit, os já garantidos se mantêm fortes, pelo menos 

enquanto estiverem inseridos na semiótica cultural dominante. 

 

 

Globalização e máquinas de apreensão subjetiva 

 

Ainda na questão da rádio, nessas listas outros pontos podem ser destacados. Na lista 

de 2014, a música “Happy,”21 é a única internacional nas 10 mais ouvidas, e a sua presença 

                                                
20 “Vai Vendo” – Lucas Lucco. 

21 Música de Pharell Willians, que obteve apelo comercial não só nas rádios, mas também no cinema, televisão 

dentre outras mídias. 
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sem dúvida não foi exclusiva ao público brasileiro. Por mais que o público dos últimos anos 

das rádios tenha se homogeneizado, o atravessamento do CMI é indissociável da produção 

dessa demanda.  

No nosso cenário contemporâneo, no interior do Rio de Janeiro ou no centro de Nova 

York, a mesma música é escutada na rádio local, a padronização deixa de ser algo relacionado 

somente a identidades culturais, mas num contexto mais amplo, o mundo inteiro é 

incessantemente apresentado aos mesmos estímulos e dispositivos com objetivo de uma ainda 

maior padronização da sensibilização.  

Se o turismo se tornou a visitação dos mesmos lugares e virou uma prática que vai 

além dessa visitação, também se faz esse tipo de turismo com outras atividades. A arquitetura 

também foi capturada pela mesma semiótica, perceptível em algumas construções 

irresponsáveis, enormes prédios com dezenas de apartamento de um cômodo, e a 

descaracterização do território, por sua padronização. 

 

A ordem capitalística produz os modos das relações humanas até em suas 

representações inconscientes: os modos como se trabalha, como se é 

ensinado, como se ama, como se trepa, como se fala, etc. Ela fabrica a 

relação com a produção, com a natureza, com os fatos, com o movimento, 

com o corpo, com a alimentação, com o presente, com o passado e com o 

futuro - em suma, ela fabrica a relação do homem com o mundo e consigo 

mesmo. (GUATTARI; ROLNIK, 1986, p.42). 

  

 E as rádios são apenas uma das raízes dessa produção, que conta com a força de todos 

os veículos de mídia e comunicação. Uma lista de músicas mais reproduzidas em serviços de 

streaming como o Spotify, apresentaria talvez uma lista que poderia ser comparada com a de 

outros países, pelo caráter diferenciado da Internet, mas que não a coloca em outra lógica.  

 Na lista das rádios de 2015, fora os representantes sertanejos, quem conseguiu um 

bom desempenho foi Anitta, que apareceu quatro vezes, mesmo que a sua melhor posição 

tenha sido 54°. A cantora se coloca num gênero que está entre o pop e o funk, mais 

direcionado ao funk melody, de onde ela surgiu. No álbum “Bang,”22 suas canções 

superproduzidas pouco tem em comum com o gênero que surgiu das favelas do Rio de 

Janeiro. 

Os modos de expressão dos ditos “marginalizados” por diversas vezes provocaram 

incômodos às elites. Essas expressões sempre foram marcadas pelo preconceito, como a 

imagem de boêmio e vagabundo que se dava ao sambista, e assim como ocorreu no rap norte 

                                                
22 Faixa homônima ao álbum da cantora. 
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americano, no funk carioca a imagem de bandido sempre prevalecia. Entretanto, essas 

subjetividades exerciam sua potência e cada vez mais se inseriam nos territórios existenciais 

de seus meios, mesmo sem grande apoio da mídia e, muitas vezes, jogando contra ela, 

conquistavam seu espaço. 

Demandando uma saída, as máquinas midiáticas apreendem essas subjetividades para 

mastiga-las e entregar um produto de mais fácil digestão, não só para as massas, mas para 

aqueles que criticavam a forma de surgimento desses processos. Foi assim com a produção do 

pagode23, com suas letras românticas como alternativa ao samba24. O funk quando mais ligado 

ao meio pop vem se afastando das temáticas das comunidades e das situações que produziram 

seu surgimento25. 

Uma demarcação deve ser feita nesses territórios. Apesar dessas novas formas de 

produção musical terem se baseado na similitude com as já existentes e com interesses que 

visam o mercado, elas trabalham com um modelo de produto de sucesso e usam seus meios 

de produzir na semelhança deste, buscando algo novo, mas que provoque os mesmo efeitos de 

sua referência. Em “Isso não é um cachimbo,” Michel Foucault, enquanto estuda outro tipo 

de manifestação artística, deixa bem estabelecida a diferença entre semelhança e similitude, 

assim como sua função: 

 

A semelhança tem um "padrão": elemento original que ordena e hierarquiza 

a partir de si todas as cópias, cada vez mais fracas, que podem ser tiradas. 

Assemelhar significa uma referência primeira que prescreve e classifica. O 

similar se desenvolve em séries que não têm nem começo nem fim, que é 

possível percorrer num sentido ou em outro, que não obedecem a nenhuma 

hierarquia, mas se propagam de pequenas diferenças em pequenas 

diferenças. A semelhança serve à representação que reina sobre ela; a 

similitude serve à repetição, que corre através dela. (1968, p. 60-61). 

  

 Um movimento não anula o outro, por mais que as forças reativas possam enfraquecer 

as que buscam uma maior autenticidade, estas ainda encontram caminhos e formas de 

existência, que são mais possíveis do que nunca. Porém, a grande circulação e rotatividade de 

desejos permitem que essas tais apreensões possam ser feitas a partir das expressões 

emergentes, as quais são reproduzidas pela maquínica midiática e se resignificam rendidas ao 

reequilíbrio do universo da lógica do semiocapitalismo. 

                                                
23 “Cheia de Manias” – Raça Negra, um exemplo de pagode da década de 90. 

24 “Lenço no Pescoço” é uma composição de 1933 do campista Wilson Batista. 

25 “Rap do Silva” – Mc Bob Rum. 
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A facilidade é tanta que é comum se perder entre as opções 

 

 Um fenômeno parecido pode ser visto com a música independente, caracterizado 

universalmente pelo termo música indie, que passou de um modo de produção musical que 

era uma via outra que não a das grandes gravadoras26, para uma designação de um estilo 

musical apoiado frequentemente por contratos com essas próprias gravadoras, sendo um dos 

gêneros mais escutados do século XXI27. Essa abreviação de independente, inicialmente era 

usada para gêneros que se afastavam dos estilos clássicos, paradoxalmente, se tornou um 

estilo com a mesma ou maior amplitude que esses outros.  

As práticas alternativas costumam se apresentar como uma ação micropolítica contra o 

exercício de um poder dominante, e os movimentos underground, que se servem dessa lógica, 

movimentaram várias cenas, não só musicais, mas artísticas em geral, tanto no interior como 

nos grandes centros.  

Nunca se produziu tanto, mas isso acarreta a dificuldade de se destacar, e mesmo nos 

meios alternativos o excesso de acesso termina por gerar dificuldade de sentido. Gilles 

Deleuze relacionou a alta rotatividade com a constituição de um mercado do esperado, em 

que mesmo o audacioso seria parte da lógica desse mercado, em que dificilmente algo 

escaparia dela. (1985, p.160). Isso só reitera a possível mudança do papel do underground e 

do que é o alternativo.  

As atividades alternativas, assim como os movimentos das minorias, estão cada vez 

mais circunscritas pela lógica dominante, que não perde tempo em acoplar todos os territórios 

possíveis para sensibilizar e padronizar novas subjetividades. Felix Guattari em “As Três 

Ecologias” salientou que os movimentos como o rock, que promovem um sentimento de 

pertencimento, encadeiam uma pseudo-individuação para constituição de um mínimo de 

territórios existenciais, e daí novos territórios podem surgir. (1989, p.13). Entretanto, está 

cada vez mais difícil não reproduzir como oprimido o discurso do opressor. Esse afastamento 

é mais uma barreira para a re-singularização. 

 

                                                
26 “Define a Transparente Dream” – The Olivia Tremor Control, banda da “Elephant 6,” um selo de gravação 

independente dos anos 90. 

27 “I Bet You Look Good on the Dancefloor” – Arctic Monkeys, mesmo 10 anos depois do lançamento do 

primeiro álbum, a banda continua entre as mais famosas do estilo. 
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Entretanto, apesar da possibilidade de rupturas, os novos movimentos sociais 

– e, consequentemente, a imprensa alternativa – correm o risco da reiteração 

do que combatem, aprisionando os novos territórios vitais nas antigas 

territorialidades do já pensado e do já desejado. (AGUIAR, 2006, p.6). 

 

 Mas se, por um lado, o capitalismo atravessa os movimentos sociais, em sua expansão 

ele próprio cria ameaças para si, se organiza como sistema de produção de dívida e risco, 

produzindo brechas e fendas para o processo de singularização. De forma otimista, esse 

avanço tecnológico permitiu que novas formas de subjetivação fossem formadas para serem 

usadas contra ele próprio; essa reapropriação das mídias, que hoje já é uma realidade, foi o 

que Guattari chamou de era pós-midiática. 

É importante salientar o capitalismo como modo de produção e não como um agente 

ou um ser transcendental fonte de todo mal, ele é gerado e fortalecido por nossas operações. 

Assim como os smartphones oferecem opções de correção de mensagem, que nada mais são 

do que o emprego do termo mais frequente formado pelo critério de uso e repetição. 

Fortalecendo padrões, esses corretores criam neologismos e abandonam palavra e formas 

verbais de acordo com o uso destas. Nossas práticas importam. 

 
O verdadeiro problema não é algo externo a nós – como o neoliberalismo, o 

capitalismo financeiro, banqueiros gananciosos e seus capangas -, pois ele 

está em nossos corações e mentes, em nossos relacionamentos e amigos. O 

verdadeiro problema é que o meu trabalho se mistura com a minha 

personalidade e se transforma em uma espécie de buraco negro que me 

esgota, forçando-me a ser competente em minha própria capacidade (de 

cooperar e criar sentido, ser inventivo e independente), sugando minha 

imaginação e energia, e deixando-me vazio de emoções e sentidos. 

(VIRTANEN, 2011, p.64). 

 

Um engajamento maior se torna cada vez mais necessário e, sendo a música um 

dispositivo capaz de intervir nas instâncias psíquicas individuais e coletivas, o músico deve 

atuar mais efetivamente como parte de uma reivindicação de singularidade, extraindo linhas 

de fuga perante a própria usinagem midiática, tomando uso da própria mídia com a Internet, 

por mais que as dificuldades apresentadas se tornem desafios cada vez maiores. 

Com o semiocapitalismo esgotam-se a estabilidade e previsibilidade praticadas por 

outro regime de trabalho próprio ao capitalismo industrial e, segundo Virtanen (2011) 

apresenta em artigo já citado, no aspecto do envolvimento e cooperação de cada um no 

trabalho cria-se um paradoxo negativo em que são apresentadas incontáveis possibilidades, 

mas não é constituído realmente o interesse em nenhuma delas, não é encontrado um motivo 

para a ação.  
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Apesar da constante sensibilização e ressensibilização para a manutenção de uma 

serialização capitalística, “tentando recapturar os processos de desterritorialização na ordem 

da produção e das relações sociais” (GUATTARI, 1986, p.323) algumas subjetividades não 

são sensibilizadas por essas semióticas, e é nesse caminho, com esses “não garantidos”, que 

surgem outras oportunidades e caminhos a serem ainda percorridos. E é dessa forma que o 

devir escapa e resiste ao intenso e extenso risco da contemporaneidade.   

 

É que devir não é imitar algo ou alguém, identificar-se com ele. Nenhuma 

dessas duas figuras de analogia convém ao devir, nem a imitação de um 

sujeito, nem a proporcionalidade de uma forma. Devir é, a partir das formas 

que se tem, do sujeito que se é, dos órgãos que se possui ou das funções que 

se preenche, extrair partículas, entre as quais instauramos relações de 

movimento e repouso, de velocidade e lentidão, as mais próximas daquilo 

que estamos em vias de nos tornarmos, e através das quais nos tornamos. 

(DELEUZE; GUATTARI, 1997, p.64, grifo do autor). 

 

Uma escolha ética não se dá pela valoração, hierarquização e pela condenação de 

práticas de produção pela produção e forçosamente focadas no lucro; até porque, mesmo as 

alternativas como formas de resistência também possuem atravessamentos que são comuns a 

esses procedimentos. Com o controle na mão é possível uma resposta a essas práticas, não 

como antítese, mas como composição de outros possíveis, novos territórios, ou como diria 

Foucault, heterotopias. 

 

Existe uma escolha ética em favor da riqueza do possível, uma ética e uma 

política do virtual que descorporifica, desterritorializa a contingência, a 

causalidade linear, o peso dos estados de coisas e das significações que nos 

assediam. Uma escolha da processualidade, da irreversibilidade e da re-

singularização. (GUATTARI, 1992, p.42). 

  

 Já foi dito da dificuldade dos artistas de se destacarem com a intensa e excessiva 

produção artística, mas muitos circuitos menores existem, e com eles a possibilidade de 

circulação e integração é ampliada. Se pararmos para pensar num músico de uma cidade 

pequena que compõe em gêneros musicais menos explorados, chegaremos a questionar como 

seria possível apresentar ou até mesmo divulgar seu trabalho. Podemos ter vários exemplos28, 

e hoje é possível ter um número considerável de ouvintes espalhados pelo mundo, e a partir 

disso fazer conexões com outros artistas e apreciadores para participar e se apresentar em 

                                                
28 “Lula 2018” - MxOxV, oriundo de Pouso Alegre, Minas Gerais, já fez apresentações em Campos dos 

Goytacazes e Cabo Frio. 
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eventos de outras regiões com interessados no que está sendo produzido. O público não 

precisa mais estar concentrado. 

 Há toda uma nova organização do estilo “faça você mesmo”, que depende cada vez 

menos das grandes máquinas midiáticas, e mesmo assim consegue seu espaço considerável. 

Um recente exemplo se dá pelo “APOIA.se” que é uma plataforma de financiamento coletivo 

voltada para artistas ou produtores de conteúdos em geral. Funciona de forma semelhante ao 

crowdfunding, em que cada pessoa deposita uma quantidade específica de dinheiro e com isso 

recebe benefícios, podendo até mesmo participar e interferir nas criações e produções.29 Isso 

aproxima novamente o público do artista e potencializa o desencadeamento de outros devires. 

 A música pode ser compartilhada não como produto em troca do capital, mas num 

investimento diferente, podendo ser disponibilizada gratuitamente, além de que tornou-se 

gigantesca a facilidade de consegui-la sem custos. Foi o que a banda Radiohead fez no álbum 

“In Rainbows”30 de 2007, onde o ouvinte escolhia o valor que iria pagar pelo álbum, podendo 

o mesmo ser obtido de graça, gerando muita polémica na época sobre uma atividade que hoje 

é considerada normal e até mesmo promovida como programas de incentivo.  

 

Não só a relação de compartilhamento e trocas de arquivos irá transformar a 

forma de se fazer música como a própria noção do que é o instrumento e o 

fazer musical. Músicos que usam, por exemplo, o laptop como instrumento 

estabelecem com o público uma postura de cumplicidade com ouvinte, 

compartilhando escuta. (OBICI, 2006 p.121).  

  

 Conforme assinalado no texto “Kafka – por uma literatura menor”, essa expressão das 

práticas minoritárias e revolucionárias configura um modo menor no qual o artista, 

processando desterritorializações pela recusa de uma língua maior e extraindo o potencial 

expressivo dos desdobramentos de novas linhas de fuga, mesmo prescindindo de fazer parte 

de uma minoria, pode vir a “encontrar seu próprio ponto de subdesenvolvimento, seu próprio 

patoá, seu próprio terceiro mundo, seu próprio deserto” (DELEUZE, GUATARRI, 1977, 

p.28-29).  

 Existem formas de escapar dos modelos tradicionais, e minimizar as influencias do 

semiocapitalismo nas produções. O devir resiste. Novos corpos se constituem, e as ações 

moleculares podem gerar novos agenciamentos. A música também resiste, em todos os seus 

meios. Mesmo a música comercial fomenta modos de existência. Talvez seja um modo mais 

                                                
29 “Créditos” – Xôó, banda encabeçada por Vitor Brauer, um usuário do APOIA-se. 

30 “15 Step” – Radiohead, faixa de abertura do álbum “In Rainbowns” 
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brando de alienação, ainda que perigoso. Não devemos cair no niilismo. Mesmo que o futuro 

pareça estar cada vez mais contaminado, a era pós-midiática cada vez mais se torna uma 

realidade. Mesmo com todas as dificuldades a enfrentar, novas linhas de resistência sempre 

serão produzidas. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: A CIDADE DOS RATOS 

 

 Não foi intenção desse artigo valorar a arte e hierarquizar meios de expressão artística, 

mas sim promover a pertinência das aberturas e brechas que já foram cartografadas e que 

podem vir a se manifestar. 

 Os atravessamentos dos modos de produção são os mesmos de todas as outras 

camadas. Podemos relacionar a concentração de renda e espaço nas mídias de maior 

circulação entre poucos sujeitos, mas o porvir aponta para a reapropriação de alguns desses 

espaços e, com isso, para novas ações micropolíticas. 

 Somos afetados a todo instante por sons e ruídos. Os territórios sonoros são compostos 

além de nossas músicas e melodias pelos sons da cidade, das pessoas e outros animais. Esses 

territórios, entretanto, estão cada vez mais homogêneos enquanto são também cada vez mais 

ignorados e descartados por fones de ouvido, numa prática que representa bem a subjetividade 

contemporânea, a escuta individual. As funções acumuladas pelo celular, ou melhor, 

smartphones, que há anos deixaram de ter como atividade principal as chamadas telefônicas, 

nos produzem álibis para praticamente toda situação de interação. A falta de foco e interesse 

congela subjetividades nesses dispositivos de controle. 

 A música também é um desses álibis, mas seu potencial de produção deve ser 

exaltado. Inserida no semiocapitalismo, essa produção tende a focar cada vez menos em bens 

materiais e financeiros, e sim numa economia subjetiva e de conexões rizomáticas, que 

possam escapar às expressões dominantes. 

 

Quebrar uma noz não é verdadeiramente uma arte, por isso ninguém ousará 

convocar um público e, para então começar a quebrar nozes diante dele. Mas 

se apesar disso ele o faz e sua intenção é bem-sucedida, então não se trata 

única e exclusivamente de quebrar nozes. Ou então se trata de quebrar nozes, 

mas se verifica que não demos atenção a esta arte porque a dominávamos 

completamente e que este novo quebrador de nozes mostra a verdadeira 

essência dela – momento em que poderia até ser útil ao efeito se ele fosse 

menos hábil em quebrar nozes do que a maioria de nós. (KAFKA, 1924, p. 

39-40). 
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 Inseridos nesse processo, outros territórios sonoros surgirão prevalecendo a 

modificação nas relações entre artistas/música e artistas/público. A alternativa da apropriação 

das mídias compõe na direção de uma produção coletiva, em que a singularidade não 

signifique solidão, como ocorreu com Josefina, a cantora. 
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