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Resumo 

 

O presente trabalho é o resultado de uma pesquisa que buscou compreender algumas das 

características da relação entre a música clássica e a indústria cultural na 

contemporaneidade, procurando averiguar em álbuns do gênero musical a permanência 

de um dos elementos desse sistema, o culto de adoração ao solista. Para isso, foram 

analisados os CDs escolhidos, pela conceituada revista especializada Gramophone, como 

as mais relevantes gravações de cada mês, entre maio de 1995 e julho 2017.  
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Introdução 

 Os desdobramentos dos estudos sobre a teoria da indústria cultural e a atualidade 

de seu conceito indicam muitas vezes uma predileção por compreender a música clássica 

como algo afastado desse sistema ou até mesmo, em alguns casos, externo à sua lógica 

(ADORNO E HORKHEIMER, 2006; BOURDIEU, 2013a; DUARTE, 2008; 

JOHNSON, 2002). A análise, no entanto, do desenvolvimento do sistema e seu estado na 

contemporaneidade indicam um adensamento de grande parte dos processos já 

identificados na sua codificação, sugerindo uma presença que permeia, senão todas, a 

maioria das esferas de produção, circulação e consumo de bens simbólicos (COELHO, 

C.N.P, 2014; COHN, 1999; DUARTE, 2014; FREITAG, 2004; MARTÍN-BARBERO, 

2015; RÜDIGER, 2004) – possibilidades de apropriação da música clássica pela indústria 

cultural já haviam sido identificadas por Adorno (1996, 2006) no contexto de sua 

fetichização e radiofusão, assim como sua utilização como mercadoria desvinculada de 

seu sentido original. 

 Este artigo é o resultado de uma pesquisa realizada entre os meses de junho e julho 

de 2017, com o objetivo de entender a aproximação entre o atual mercado fonográfico da 

                                                 
1 Trabalho apresentado no GP Comunicação, Música e Entretenimento do XVII Encontro dos Grupos de Pesquisa em 

Comunicação, evento componente do 40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 

 
2 Mestre em Comunicação pela Faculdade Cásper Líbero, ffernando.gonzalez@gmail.com 
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música clássica e a indústria cultural. Foram analisados, para isso, 267 álbuns lançados 

entre os anos de 1995 e 2017, quanto às evidências de uma das características associadas 

ao sistema da indústria cultural, o culto de adoração ao solista na música. A amostra 

selecionada corresponde aos CDs escolhidos mensalmente pela publicação especializada 

Gramophone sob a alcunha Recording of the Month, correspondendo à gravação mais 

relevante lançada nos últimos 30 dias, de acordo com o corpo editorial da revista. 

 

Música clássica e indústria cultural 

Uma das mais importantes facetas da teoria da indústria cultural versa sobre o seu 

desenvolvimento como um sistema de mão dupla, que trata a cultura como mercadoria e, 

em contrapartida, a mercadoria como cultura (ADORNO, 1987; ADORNO E 

HORKHEIMER, 2006; DUARTE, 2008; MARTINO, 2009), resultando em um sistema 

integrado que, enquanto disponibiliza uma gama de produtos fabricados em série, como 

se resultantes de uma linha de produção, fornece a inculcação de uma mentalidade que 

resulta na criação da demanda por estes mesmos produtos. 

A “unidade do sistema” é enunciada a partir de uma análise da lógica da indústria, na qual 

se distingue um duplo dispositivo: a introdução da cultura da produção em série, 

“sacrificando aquilo pelo qual a lógica da obra se distinguia da do sistema social”, e a 

imbricação entre produção de coisas e produção de necessidades de modo tal que “a força 

da indústria cultural reside na unidade com a necessidade produzida”; o ponto de contato 

entre um e outro acha-se na “racionalidade da técnica que é hoje a racionalidade do 

domínio mesmo” (Martín-Barbero, 2015, p.73). 

Ao analisar o conceito dessa unidade do sistema na contemporaneidade, no 

entanto, é necessário armar-se de distanciamento crítico para relativizar o atual estado da 

produção de bens culturais desde a década de cinquenta, tendo sempre em mente que, por 

mais esclarecidas que sejam as postulações de um autor, elas nunca estarão 

completamente desvinculadas da sabedoria de seu tempo presente.  

Seria impossível, nos idos de 1947, prever a revolução estética que estava ainda 

em seu estado embrionário nos diversos circuitos culturais e que traria, por exemplo, o 

desenvolvimento do jazz, gênero musical tão criticado por membros da Escola de 

Frankfurt, como linguagem musical autônoma e independente da música popular 

(ADORNO, 1996; 2002; ADORNO E HORKHEIRMER, 2006; HOBSBAWM, 1990). 

Seguindo um caminho similar, a indústria cinematográfica sofreria um processo de 

pulverização e diversificação mais acentuado a partir dos movimentos criativos e estéticos 

intensificados nas décadas de cinquenta e sessenta, predominantemente na Europa.  
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Nesse contexto específico, atores desta indústria se descolam, ainda que 

parcialmente, desse sistema e viriam a desembocar no gênero que é popularmente 

conhecido na atualidade como cinema alternativo, ou cinema de arte: aquele no qual 

identifica-se processos criativos dotados de relativa independência dos grandes estúdios, 

caracterizados pela predominância do estilo dos atores e diretores envolvidos e que 

buscam uma quebra com as fórmulas tradicionais e facilmente identificáveis do cinema 

de Hollywood – fazendo com que seja necessário analisá-los por outro prisma, ressaltando 

suas diferenças com o cinema puramente comercial que domina grande parte da produção 

cinematográfica hollywoodiana, caso contrário 

uma dimensão fundamental da análise vai terminar resultando assim bloqueada por um 

pessimismo cultural que levará a debitar a unidade do sistema na conta da “racionalidade 

técnica” com o que se acaba convertendo em qualidade dos meios o que não é senão um 

modo de uso histórico. Talvez aquilo para o que aponta a afirmação da unidade na 

indústria cultural se faça mais claro na análise da segunda dimensão: a degradação da 

cultura em indústria de diversão (Martín-Barbero, 2015, p.74). 

Essa autonomia relativa da qual a dinâmica que o chamado cinema alternativo 

estaria dotada, no entanto, não é o bastante para posicioná-lo fora do sistema da indústria 

cultural; apesar de orbitarem outro planeta, estes elementos ainda se encontram na mesma 

galáxia dominada pelo mercado de bens culturais, se considerarmos que tanto artistas do 

gênero quanto público estão organizados em um sistema coeso, com expectativas que 

devem ser atendidas e circuito de produção, divulgação e consumo no qual estão 

envolvidas também gravadoras, produtoras e outros agentes de mercado. 

Talvez seja mais interessante considerar, levando em conta a distância relativa ao 

centro dessa galáxia de consumo, a existência de diferentes patamares ocupados pelos 

produtos culturais.  

No caso específico do circuito da música de concerto, é possível identificar 

claramente três patamares (dentro dos quais não é possível descartar completamente a 

ocorrência de subdivisões) que reúnem uma considerável quantidade de atores, agrupados 

mais pelas características que gravitam em torno do trabalho que realizam do que 

propriamente por sua origem ou formação artística (ADORNO E HORKHEIMER, 2006; 

BOURDIEU, 2013a; 2015; ECO, 2011; JOHNSON, 2002).  

Um grupo mais afastado incluiria compositores que realizam trabalhos 

experimentais, muitas vezes desenvolvendo linguagens próprias que podem trazer poucas 

ou mesmo nenhuma referência às linguagens composicionais do cânone europeu dos 

séculos passados, assim como instrumentistas engajados com esse tipo de repertório e que 

desenvolvem trabalho similar. Integrariam este patamar compositores como Harrisson 
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Birtwistle, Anna Thorvaldsdottir, Andrew Norman, Kalevi Aho e John Luther Adams, 

além de intérpretes como Barbara Hannigan, Nadia Sirota e Cory Smythe.  

Um nível intermediário, por ser talvez o que apresente mais diversidade interna 

tanto na produção como no consumo de obras, apresenta-se dividido ao meio: de um lado 

seria ocupado pelas obras e autores conhecidos do grande público, desde Johann 

Sebastian Bach até Gustav Mahler, passando por Haydn, Mozart, Beethoven, Schubert e 

tantos outros, além de intérpretes e grupos sinfônicos que podem ser facilmente 

encontrados nas prateleiras das (atualmente raras) lojas de música, como Leonard 

Bernstein, Martha Argerich, Mstislav Rostropovich, Itzhak Perlman, Emmanuel Pahud e 

Martin Fröst; ao mesmo tempo, encontramos do outro lado, nomes já consagrados do 

campo, mas que mais de meio século depois ainda estão do “grupo de acesso” às salas de 

concerto contemporâneas, na maioria das vezes encontrando grande resistência do 

público médio, como Alban Berg, Arnold Schoenberg, Witold Lutoslawski, Sofia 

Gubaidulina e Henri Dutilleux. 

 Finalmente, um terceiro patamar seria ocupado pela chamada música ligeira, 

destinada ao entretenimento rápido e leve e muitas vezes banalizada pela excessiva 

divulgação (ADORNO, 1996; BOURDIEU, 2015), assim como os casos de arranjo e 

adaptação de peças do cânone clássico para que se prestem mais diretamente a esse 

propósito. Nesta categoria estariam obras de compositores como Johann Strauss II, 

Antonio Vivaldi e Philip Glass, e músicos e grupos como The Piano Guys, Andrea 

Bocelli, Il Volo e André Rieu.  

Esta proposta de classificação não se entende de maneira nenhuma como algum 

tipo de sistema provedor de qualidade artística – em nenhum momento este trabalho teria 

a pretensão de confrontar, por exemplo, o ciclo Das Lied Von der Erde, de Mahler, com 

a obra sinfônica contemporânea Play, de Andrew Norman - e, assim como qualquer 

tentativa de divisão em categorias, certamente pode apresentar falhas quando confrontada 

com uma análise de casos específicos. Por apresentarem dinâmicas específicas e regras 

próprias, esses três patamares podem ser considerados como campos sociais individuais 

(BOURDIEU, 1983; MARTINO, 2009) – apesar de não necessariamente autônomos ou 

mesmo isolados; todos, no entanto, circulam dentro do universo da música clássica e 

orbitam, a diferentes distâncias do seu cerne, em torno dos processos da indústria cultural. 
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As origens do culto ao solista 

O destaque destinado aos frontmen, bandleaders e solistas de diversas variedades 

na música não é uma novidade exclusiva da era da cultura de massa. Antes de um 

movimento artístico, esse fenômeno é uma resposta a mudanças ocorridas no tecido social 

no século XIX que ecoaram no reino da arte e do entretenimento, em grande parte a partir 

da performance virtuosística introduzida como postura de apresentação pelo violinista 

Niccolò Paganini, que carregava seus recitais de gestualidade exacerbada e 

demonstrações de grande domínio técnico do instrumento (SILVA, 2011; SCHONBERG, 

2010; TARUSKIN, 2010; COELHO, L.M., 2009).  

O italiano é um dos mais ilustres exemplos na ponta de uma linhagem de artistas 

que se consagraram como celebridades musicais e trafegaram entre o clássico e o popular 

- é importante ressaltar que optamos por utilizar a expressão “música clássica”, ao invés 

de “música erudita”, para evitar quaisquer conclusões indesejáveis advindas de uma 

oposição não intencional entre a definição dicionarizada da palavra “erudito” e a noção 

de “música popular”. Paganini, e tantos outros que vieram depois dele, foi em grande 

parte produto de um contexto cultural transformado por profundas mudanças no cenário 

socioeconômico. Novas condições econômicas, tecnológicas e demográficas resultaram 

na ampliação do público musical do século XIX, em grande parte por conta da ampliação 

do público burguês urbano que vinha se fortalecendo e se consolidando cada vez mais, 

enquanto a aristocracia e os regimes monárquicos viam o aprofundamento das fraturas 

estruturais de suas antigas fundações. Uma das consequências imediatas desse processo 

foi a chamada “ampliação do gosto” (TARUSKIN, 2010; TORRES, 2014): agora, não só 

novos públicos estavam comparecendo às salas de concerto da época como o circuito de 

apresentações, antes reduzido quase que exclusivamente aos salões dos nobres e 

aristocratas, estava se expandindo.  Nesse contexto, Paganini 

não foi o primeiro desta nova espécie, com certeza, e veio de uma terra que teve a mais 

longa e ilustre tradição de virtuoses de instrumentos de cordas. Mas ele teve uma carreira 

de sucesso e notoriedade sem precedentes, despertando em seu caminho um grau inédito 

de inveja e imitação zelosa que foi muito além dos confins do seu instrumento – ou de 

qualquer outro em particular3 (Taruskin, 2010, p.251). 

Enquanto para os diferentes extratos sociais da população este processo de 

popularização era percebido de maneiras diametralmente opostas – e trazia consequências 

                                                 
3 “He was not the first of the new breed, to be sure, and came from the land that had the longest, most 

illustrious tradition of string virtuosity. But he made a career of unprecedented brilliance and notoriety, 

rousing in its wake an unprecedented degree of envy and zealous emulation that went far beyond the 

confines of his – or any particular – instrument”, no idioma original. 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

 

 6 

diferentes na dinâmica social de seus integrantes - para os artistas significava um aumento 

potencial de público, que, com a nova (ainda que não tão significativa) variedade de 

opções, deveria passar a ser conquistado.  

O caminho mais garantido para o sucesso não seria mais perseguir um público elitizado, 

assegurando uma carreira em um nicho social exclusivo, mas perseguir um público 

amplo, atraindo muitas pessoas e lotando as salas de concerto. A capacidade de espantar, 

além de a de emocionar, tornou-se primordial. Resumindo, começava a era do virtuoso 

itinerante, que estamos vivendo até hoje4 (Taruskin, 2010, p.251). 

Essa era do virtuoso, que arrebatava grupos de seguidores que apareciam para 

admirar o espetáculo do domínio técnico sobre o instrumento, era importante para o novo 

mercado musical e foi indispensável para sua consolidação e avanço como segmento, 

agora, pela primeira vez na história, independente do financiamento dos mecenas, 

famílias nobres e aristocracia. 

Exibindo maestria técnica até então inédita aliada ao domínio de palco e aparência 

carismática, esses virtuosos (...) causavam sensação por onde quer que se apresentassem: 

eles espantavam e seduziam a plateia e inspiravam os amadores a tentar o mesmo em 

casa5 (Vazsonyi, 2010, p.14). 

Um dos expoentes desta nova ordem foi sem dúvida o pianista húngaro Franz 

Liszt, que levou para os teclados a exuberância técnica e os arroubos performáticos que 

Paganini consagrara ao violino. Liszt e Paganini não eram os únicos que arrebatava as 

plateias da Europa com seu virtuosismo técnico. Outros grandes nomes ocupavam a cena 

de concertos, que algumas vezes se aproximavam de espetáculos circenses por conta da 

primazia do entretenimento do público e sua reação exacerbada. Um dos mais aclamados 

era o vienense Sigismund Thalberg, com quem Franz alimentava uma rivalidade de 

ânimos elevados, que movimentava o circuito musical da época (COELHO, L.M., 2009; 

GROUT E PALISCA, 2014; SCHONBERG, 2010). 

Liszt, no entanto, tornou-se o favorito do público da época, arrastando atrás de si 

hordas de admiradores – e principalmente admiradoras – e realizando concertos que 

fariam dele um dos primeiros superstars da era moderna. “Seus concertos eram catárticos 

de uma maneira que somente shows de rock continuam sendo na nossa época, e o culto 

de adoração que ele inspirava é algo a que somente músicos de rock aspiram abertamente 

                                                 
4 “The surest road to success no longer lay in reaching high, toward a secure career-niche at the most 

exclusive social plane, but in reaching wide, ‘packing them in’. The ability to astonish as well as move 

became paramount. The age, in short, of the itinerant virtuoso as born. We are still living in it”, no idioma 

original. 
5 “Exhibiting unheard of technical mastery in combination with astute showmanship and charismatic 

appearance, these virtuosos – perhaps most notably the violinist Niccolò Paganini – created a sensation 

wherever they performed; they beguiled and seduced audiences, and inspired amateurs to try the same at 

home,” no idioma original. 
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na atualidade6” (Taruskin, 2010, p.268). No final da década de 1830, a admiração pelo 

pianista era tamanha que o fenômeno ficaria conhecido entre os estudiosos do gênero 

como Lisztomania; neste período em que Franz esteve em Viena para a realização de seis 

recitais, “desconhecidos o aplaudiam na rua, as lojas ofereciam gravuras com a sua 

imagem, e um confeiteiro lançou biscoitos com a forma de um piano e seu nome escrito 

em glacê” (Coelho, L.M., 2009, p.103). Já em dezembro de 1841, quando Liszt tocaria 

pela primeira vez na Singakademie, em Berlim, as reações registradas, principalmente 

entre o público feminino, rivalizam qualquer manifestação de comportamento de massa 

em shows da modernidade, seja entre os fãs dos Beatles, seja nas hordas de seguidores de 

Justin Bieber, batizadas por si mesmas de Beliebers: “suas admiradoras usavam broches 

ou camafeus com sua imagem, tentavam roubar cachos de seus cabelos ou botões de sua 

casaca, e colhiam tocos de seus charutos para guarda-los entre os seios – um gesto com 

conotações claramente sexuais” (Coelho, L.M., 2009, p.119). 

 

Metodologia 

Foram selecionados para esta análise as gravações escolhidas como Recording of 

the Month, ou gravação do mês, pela revista britânica Gramophone, considerada 

atualmente um dos mais prestigiosos veículos do campo da música clássica, com críticas 

e premiações altamente respeitadas e desejadas pelos artistas do gênero. Fundada em 1923 

como “um órgão de sincera opinião para os numeroso proprietários de gramofones7” 

(Gramophone, 2016), a publicação traz desde os seus primeiros números o foco voltado 

para os lançamentos da indústria fonográfica da música clássica, trazendo mensalmente 

os títulos mais relevantes que chegam ao mercado, assim como longas e detalhadas 

análises desses produtos.  

A pesquisa compreendeu as gravações mensais destacadas pelos editores da 

revista entre o período de maio de 1995 – data a partir da qual a publicação passou a 

incluir esta seleção - e julho de 2017, compreendendo um total de 267 títulos. Foram 

analisadas, em um primeiro momento, as imagens utilizadas como capas das gravações; 

o objetivo, no entanto, não foi empreender em uma análise semiótica, e sim averiguar a 

exploração da imagem de artistas envolvidos nas gravações como ilustração do produto 

                                                 
6 “Concerts like his were cathartically purging in a way that only rock concerts have remained in our time, 

and the cult of worshiped personality that he inspired is something to which only rock musicians openly 

aspire now”, no idioma original. 
7 “An organ of candid opinion for the numerous possessors of gramophone”, no idioma original. 
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final. O foco da análise, em seguida, voltou-se para o repertório explorado nessas 

gravações, mais especificamente considerando qual tipo de peça estava sendo 

interpretada, considerando a existência de um solista a frente de uma orquestra, um recital 

para instrumento solo, uma apresentação vocal com acompanhamento de piano ou de 

orquestra, ou peças interpretadas pelo grupo orquestral independentemente de um solista. 

 

Resultados 

 A análise das capas do conjunto de gravações selecionadas evidenciou uma clara 

predileção pela utilização das imagens dos artistas na ilustração dos álbuns de música 

clássica. Considerando a amostra como um todo, a escolha estética representa em termos 

absolutos um total de 58%, ou 155 das 267 gravações analisadas. Levando em 

consideração os anos completos que integram o período total (ou seja, excluindo os anos 

de 1995, que integra a amostra somente a partir do mês de maio, e 2017, que traz para a 

pesquisa somente os títulos lançados até o mês de julho), somente em quatro é possível 

observar a incidência de menos de 50% na utilização das imagens dos artistas nas capas 

dos CDs (a saber: 1996, 1999, 2007 e 2012 – o ano de 1999 representa também o ano 

com menor incidência, com somente três álbuns, enquanto os anos de 2000, 2001 e 2016 

aparecem na ponta contrária do espectro, com 10 gravações cada). 

Quanto ao tipo de repertório explorado nas gravações, o maior grupo é o de álbuns 

de peças para orquestra, sem instrumentos solistas ou cantores, somando um total de 110 

álbuns do total de gravações analisadas. Desses, 29 trazem na capa a imagem do regente 

que comanda o grupo. O britânico Simon Rattle (Figura 1) é o maestro mais frequente 

entre as gravações, atuando como regente em oito álbuns, somente três dos quais não 

trazem sua imagem na capa – dois dos quais a imagem utilizada é uma foto do solista e 

uma que não retrata nenhum dos artista envolvidos na interpretação. Rattle é um exemplo 

da influência que os chamados grandes regentes desempenham ainda na atualidade, seja 

no imaginário do público, seja nos envolvidos no circuito de apresentações, gravações e 

críticas de concerto.  

Figura criada artificialmente com propósitos comerciais, o “grande regente” se 

difundiu como um mito mundial da indústria do entretenimento (LEBRECHT, 2002), que 

personifica a música e a performance da orquestra em uma figura única, de conhecimento 

superior e força e carisma inigualáveis, perpetuando em parte a noção da música como 

algo extra-humano, reservado para os escolhidos dotados de talento divino. 
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Figura 1 – Em um dos poucos casos em que não é o destaque da gravação, Simon Rattle divide a capa do 

álbum com a solista, a mezzo-soprano Magdalena Kožená 

 

Fonte: Revista Gramophone 

 

Entre todas as gravações analisadas, 43 são de concertos para instrumento solista 

acompanhado de orquestra; deste total, duas trazem como capa a imagem do compositor 

da obra executada, uma traz uma ilustração genérica e uma é ilustrada com a imagem do 

regente da orquestra, enquanto 12 trazem como capa uma foto do regente acompanhado 

do solista; todas as outras, um total de 27 álbuns, utilizam como capa somente a imagem 

do instrumentista solista (Figura 2). Já entre as gravações de recitais de piano solo e de 

música vocal (seja com acompanhamento de piano ou de orquestra), que equivalem ao 

todo a 70 álbuns, somente três registros de recital de piano e quatro de recital vocal não 

ilustram na capa a foto do solista da peça interpretada (Figura 3). 
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Gravações e concertos são resultado de um esforço coletivo, uma colaboração 

entre cada um das dezenas de musicistas envolvidos na análise, estudo e interpretação da 

obra escolhida. O que define o merecimento de algum tipo de destaque nesse contexto? 

Entende-se que, no caso da atividade orquestral, é do regente o papel de definir escolhas 

interpretativas, equalizar e definir a sonoridade do grupo e finalmente conduzir a 

execução da peça; no entanto, sabe-se também que esse desempenho depende de uma 

relação favorável com os instrumentistas e que sua influência, por maior que seja, não 

define inteiramente o resultado final (LEBRECHT, 2002), havendo diferenças 

consideráveis entre os resultados obtidos pelo mesmo regente com grupos diferentes. 

 

Figura 2 – Imagem de capa do álbum de concertos para piano e orquestra de Dmitri Shostakovich, Franz 

Liszt e Sergei Prokofiev, ilustrada somente com a imagem da solista da gravação 

 

Fonte: Revista Gramophone 

 

O mesmo questionamento pode ser levantado no caso dos concertos para 

instrumento solista e orquestra. Apesar do senso comum que atribui inevitavelmente o 
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destaque de um concerto (no caso de uma performance exitosa) ao solista, essa relação 

desequilibrada passou a se constituir e adensar somente à partir da segunda metade do 

século XIX, em grande parte por influência de Liszt. Parte das mudanças aceleradas e 

consagradas por ele na cultura da música de concerto podem ser identificadas como parte 

do processo de consagração do ideal de herói romântico solitário, que já vinha exercendo 

discretamente sua influência na música desde o fim do século VXIII, mais notadamente 

nos concertos para piano de Beethoven. Até então, o conceito do concerto, consagrado 

por Mozart, era o de cooperação (no caso entre solista e orquestra), traduzido na própria 

nomenclatura advinda do italiano: concertare, no idioma de Dante, se insere dentro do 

campo semântico de planejar, arquitetar e conceber.  

 

Figura 3 – Gravação de recital vocal da soprano alemã Diana Damrau, que ilustra sozinha a capa do CD 

do qual também participa o renomado pianista Helmut Deutsch 

 

Fonte: Revista Gramophone 
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O novo estilo inaugurado musicalmente por Beethoven muda o equilíbrio de 

forças em favor do instrumento solo, que ao invés de conspirar com a orquestra passa a 

ter prioridade sobre ela, assim como os virtuose que se apresentavam solo viriam a ter 

prioridade sobre os outros musicistas. Liszt avança esta relação desigual com seu primeiro 

concerto para piano, no qual repetidas vezes o instrumento interrompe as tentativas da 

orquestra de começar uma mesma frase musical, como se mostrando que ali é ele quem 

manda (ROSEN, 1995; TARUSKIN, 2005). Essas transformações, no entanto, não se 

resumiam à proposta de dialética composicional, mas traziam também notáveis efeitos no 

tecido social, observados, em grande parte, na própria posição na escala social alcançada 

por Liszt, considerando que 

nem mesmo Paganini conseguiu romper, tanto quanto ele, as barreiras entre o artista e as 

classes altas. Haydn e Mozart eram tratados como empregados. Devido a seu gênio e à 

sua natureza inconformista, Beethoven foi visto pela nobreza austríaca como seu igual. 

Mas coube a Liszt impor a ideia de que o artista é um ser de exceção, que todos devem 

respeitar. A ideia do artista como “l’homme des utopies” descrito por Victor Hugo, um 

Prometeu que rouba o fogo dos céus para dá-lo aos homens, ficou profundamente 

enraizada na consciência romântica. Mas Liszt a pôs em prática, através de todas as 

honrarias que recebeu (COELHO, L.M., 2009, p.105).  

Apesar de não podermos atualmente considerar os artistas da música clássica 

como celebridades tradicionais, já que muitas das particularidades que entendemos como 

características desses fenômenos culturais não podem sempre ser identificadas neles - em 

grande parte por conta de uma postura declaradamente contrária a essa cultura, buscando 

a diferenciação e o lucro simbólico que vêm da associação da música clássica às noções 

de exclusividade e elevação (BOURDIEU, 2013b; 2015; FRANÇA, 2014; 

FIGUEIREDO E TUZZO, 2011) – é possível observar uma aproximação desses 

mecanismos, por conta de sua inserção no sistema da indústria cultural. A concentração 

dos créditos da gravação em um ou dois nomes mais conhecidos e facilmente 

identificáveis atuaria também como uma ferramenta mercadológica, facilitando o 

reconhecimento e a comercialização do produto, assim como sua adequação a eventuais 

mecanismos da indústria cultural (ADORNO E HORKHEIMER, 2006; 

CAMPANELLA, 2014), contribuindo para um processo de personificação da música, que 

aproximaria do artista a ideia de elevação cultural e qualidade musical e o valor simbólico 

atribuído a elas; assim, da mesma maneira como existiu na música popular o “Rei do 

Pop”, aparece a pianista considerada “uma leoa” ou o “violinista de ouro”. 

Dessa forma, esse mercado lucra de duas maneiras, valendo-se do melhor dos dois 

mundos: utiliza-se dos procedimentos consagrados e refinados na divulgação midiática e 

mercadológica de produtos nascidos da cultura de massa, por um lado, e mantém seu 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

 

 13 

verniz de aparente exclusividade, atuando ainda como procedimento provedor de lucro 

simbólico para aqueles interessados nesse tipo de diferenciação, por outro. 

Catapultados por esse sistema, esses antigos mecanismos se hipertrofiam e 

passam, em uma dinâmica adaptada aos novos tempos, a servir como parte da estratégia 

do sistema para o consumo, se adensando de tal forma que podemos encontrar seus efeitos 

(ou pelos menos seus ecos) em grande parte das esferas de produção e consumo de bens 

simbólicos, inclusive no circuito da música clássica (ADORNO E HORKHEIMER, 2006; 

TARUSKIN, 2010).  

 

Considerações finais 

O adensamento dos processos da indústria cultural na contemporaneidade e sua 

expansão encontraram terreno fértil no concomitante desenvolvimento dos mercados de 

bens culturais e simbólicos da segunda metade do século XX, sendo difícil, na atualidade, 

considerar alguma esfera que se apresente de forma autônoma e livre das influências desse 

sistema. Algumas das características associadas ao conceito de Theodor Adorno, 

especialmente no campo musical, começaram a se configurar muito antes da codificação 

do sistema, em alguns casos como dinâmicas sociais que se instituíram e contribuíram 

para tornar possíveis as novas práticas mercadológicas de produção e consumo. 

O campo da música clássica atual, apesar de configurar-se em diversas esferas que 

apresentam diferentes níveis de proximidade dos processos da indústria cultural, está 

sempre gravitando em torno desse sistema, à partir do momento em que se configura 

como um mercado com produtores, consumidores, expectativas e dinâmicas instituídas. 

Quanto ao aspecto analisado pela pesquisa, a utilização das imagens de solistas e 

figuras de destaque no campo como evidência do que se reconhece como o culto ao 

solista, 58% das gravações analisadas apresentaram essas características. Exercendo seu 

papel mercadológico – e talvez até mesmo ideológico – esta particularidade aparece como 

estratégia de divulgação, associando o álbum à figura mais facilmente reconhecível, mas 

em vários momentos deixando para segundo plano grande parte dos responsáveis pelo 

produto. 

 

REFERÊNCIAS 

 
ADORNO, T.W., A Indústria Cultural. In: COHN, G. Comunicação e Indústria Cultural. São 

Paulo: T. A. Queiroz, 1987. 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

 

 14 

____________, O Fetichismo na Música e a Regressão da Audição. In:____________. Os 

Pensadores, São Paulo: Nova Cultural, 1996 

____________, On Jazz. In:____________. Essays on Music, Los Angeles, Califórnia: 

University of California Press, 2002 

____________, HORKHEIMER, M. Dialética do Esclarecimento, Rio de Janeiro: Zahar, 2006 

BOURDIEU, P. Questões de Sociologia. Rio de Janeiro: Marco Zero Limitada, 1983 

____________. A Economia das Trocas Simbólicas. São Paulo: Perspectiva, 2013a 

____________. Gostos de Classe e Estilos de Vida. In: ORTIZ, R. A Sociologia de Pierre 

Bourdieu. São Paulo: Olho D’Água, 2013b 

____________. A Distinção: crítica social do julgamento. Porto Alegre, RS: Zouk, 2015 

CAMPANELLA, B., Vendedores de “consciência”: celebridades, vida privada, e consumo em 

campanhas humanitárias e ecológicas. In: FRANÇA, V., FREIRE FILHO, J., LANA, L., 

SIMÕES, P., Celebridades no Século XXI: transformações no estatuto da fama, Porto Alegre: 

Sulina, 2014 

COELHO, C.N.P., Teoria Crítica e Sociedade do Espetáculo, Jundiaí, SP: In House, 2014 

COELHO, L.M., O Cigano Visionário: Vida e Obra de Franz Liszt. São Paulo: Algol, 2009 

COHN, G. A atualidade do conceito de indústria cultural. In: MOREIRA, A. S., Sociedade 

Global: Cultura e Religião. Petrópolis, RJ: Vozes, 1999 

DUARTE, R., Indústria Cultural Hoje. In: DURÃO, F. A., ZUIN, A., VAZ, A. F. A Indústria 

Cultural Hoje. São Paulo: Boitempo, 2008. 

__________. Indústria Cultural e meios de comunicação, São Paulo: WMF Martins Fontes, 2014 

ECO, U. Apocalípticos e Integrados. São Paulo: Perspectiva, 2011  

FIGUEIREDO, L.M.F., TUZZO, S.A., Célebre Sociedade, Goiânia: Kelps, 2011 

FRANÇA, V., Celebridades: identificação, idealização ou consumo? In: _________, FREIRE 

FILHO, J., LANA, L., SIMÕES, P., Celebridades no Século XXI: transformações no estatuto da 

fama, Porto Alegre: Sulina, 2014 

FREITAG, B. A Teoria Crítica Ontem e Hoje, São Paulo: Brasiliense, 2004 

GRAMOPHONE, Reino Unido: MA Music Leisure & Travel Ltd, 1923-2016. 

GROUT, D. J., PALISCA, C. V. História da Música Ocidental. Lisboa: Gradiva, 2014 

HOBSBAWM, E., História Social do Jazz. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1990 

JOHNSON, J. Who Needs Classical Music? Cultural Choice and Musical Value. New York: 

Oxford University Press, 2002 

LEBRECHT, N. O mito do maestro: grandes regentes em busca do poder. Rio de Janeiro: 

Civilização Brasileira, 2002 

MARTÍN-BARBERO, J., Dos Meios às Mediações. Rio de Janeiro: Editora UFRJ, 2015 

MARTINO, L.M.S., Teoria da Comunicação: Ideias, conceitos e métodos. Petrópolis, RJ: Vozes, 

2009 

ROSEN, C., The Romantic Generation. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 

1995 

RÜDIGER, F. Theodor Adorno e a Crítica à Indústria Cultural, Porto Alegre: EDIPUCRS, 2004 

SCHONBERG. H. C. A Vida dos Grandes Compositores. Osasco, SP: Novo Século Editora, 2010 

SILVA, E.M. Clara Schumann: Compositora x Mulher de Compositor. São Paulo: Ficções 

Editora, 2011 

TARUSKIN, R. Music in the Nineteenth Century. New York: Oxford University Press, 2010 

TORRES, E.C., Economia e carisma da indústria cultural da celebridade. In: FRANÇA, V., 

FREIRE FILHO, J., LANA, L., SIMÕES, P., Celebridades no Século XXI: transformações no 

estatuto da fama, Porto Alegre: Sulina, 2014 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

 

 15 

VAZSONYI, N. Richard Wagner: Self-Promotion and the Making of a Brand. Cambridge: 

Cambridge University Press, 2010 


