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da Vanguarda Paulista se fez independente da
1.Objetivos

indústria fonográfica em função da rejeição das
gravadoras.
No entanto, não considera o
conteúdo das obras, os quais mostram um alto
teor de crítica à indústria fonográfica, Indústria
Cultural e sociedade

No presente trabalho, pretendo mostrar que
mesmo estando inserida na Indústria Cultural, a
Vanguarda Paulista - cujos principais
representantes, para esse trabalho, são: Arrigo
Barnabé, Itamar Assumpção e os grupos
Rumo, Premeditando o Breque (Premê) e
Língua de Trapo - conseguiu produzir algo de
forma independente da grande indústria
fonográfica e com conteúdo emancipatório. Dito
de outra forma, na Vanguarda Paulista dialética
entre forma e conteúdo se realizou de tal
maneira que as alterações da atividade
humana, vinculadas ao fazer artístico,
implicaram mudanças individuais, e ações
coletivas condizentes com a emancipação.
Contudo, faço a ressalva de que mesmo com o
trunfo de não ser esvaziada de sentido pela
Indústria Cultural, a Vanguarda Paulista não
conseguiu causar mudanças significativas na
estrutura da indústria fonografia e nem na
sociedade de seu tempo, mesmo porque a
possibilidade
para
essas
mudanças
acontecerem está atrelada a uma síntese entre
essa proposta das artes e uma mudança na
base econômica.

A Vanguarda Paulista mesmo sofrendo as
pressões do mercado concebeu e realizou um
trabalho artístico. Mostrou que mesmo se
fazendo uso de uma embalagem industrial é
possível se desvincular o seu sentido de
mercadoria. E produzir algo com um conteúdo
emancipatório,
fora
dos
padrões
mercadológicos.
Contudo, esse trabalho artístico, que se
constitui como paradoxo dentro da Indústria
Cultural, não foi capaz de modificar e ou
transformar a sociedade ou a própria indústria,
pois essa só começou a ser modificada,
substancialmente,
quando
o
avanço
tecnológico possibilitou uma facilidade para
produção e distribuição do trabalho daqueles
que produzem algo que está “fora dos padrões”
dessa indústria.

2. Materiais e Métodos

5. Referências Bibliográficas

Os materiais utilizados neste trabalho foram:
Material audiovisual – discos (LP’s,CD’s),
DVD’s; entrevista com os artistas; material
obtido por levantamento bibliográfico.
O método de análise dos materiais passou pela
fundamentação teórica do conceito de Indústria
Cultural e os preceitos desenvolvidos por
Theodor W. Adorno sobre Indústria Cultural,
afora outros conceitos utilizados pela chamada
Escola de Frankfurt, como o conceito de
história em W. Benjamin.

3. Revisão Bibliográfica
Toledo em sua dissertação de mestrado “Produção Independente de Música” - se
preocupa fundamentalmente com a Indústria
Fonográfica e mostra que a produção musical

4. Conclusões
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