
Pirataria de música e suas consequências

Daqui a mais um tempo escreverei sobre a disseminação do fenómeno da pirataria na 
Internet, as suas justificações, a sua (in)justiça e o seu enquadramento legal e ético. Para já vou 
ficar só na análise das suas consequências no mundo da criação musical.

Quando se discute a pirataria – mais exactamente deveria chamar-se o roubo – de música na 
Net são geralmente aduzidos argumentos redutores da realidade, desconhecida pelo grande 
público. A argumentação assume habitualmente um tom libertário e tem grande acolhimento na 
esquerda festiva. Acontece que, erguendo-se sobre pressupostos errados, conduz a conclusões, 
muitas vezes, diametralmente opostas às que se verificam na realidade. Por esta razão me parece 
valer a pena clarificar alguns pontos chave da questão.

1 – As Editoras – mais correctamente as Produtoras Fonográficas (PF) -  foram acusadas de 
serem parcialmente responsáveis pela situação, devido ao facto de exercerem um domínio 
exagerado no mercado, praticando preços exorbitantes e controlando a seu bel-prazer a criação 
musical, justificando assim a partilha ilegal de músicas como forma de lutar contra o abuso do 
poder económico. Este argumento tem alguma validade, mas a diabolização tão esquemática do 
papel das PF cai, em última análise, numa condenação básica do sistema capitalista, o que me 
parece estar totalmente fora dos objectivos dos que expendem aquela opinião.

Acontece que, apesar de exageros nos lucros de algumas PF nas décadas de 60/80, elas 
tinham um papel fundamental na produção e difusão musicais, enquadrando-as 
profissionalmente, disponibilizando meios para produções dispendiosas, organizando castings com 
o melhor de cada sector interveniente e, last but not the least, poupando os artistas a um trabalho 
de produção no qual estes não são, geralmente, eficientes e, mais importante, não devem ter a sua 
criatividade perturbada e interrompida por actividades para que não estão vocacionados.

Ao (quase) rebentar com as PF, a pirataria destruiu o sistema de comercialização da música 
sem deixar espaço para uma alternativa. Sim, eu lembro-me das grandes esperanças que nós, os 
músicos, alimentámos nos primeiros tempos da Internet. Finalmente íamos ter uma alternativa à 
difusão e venda das nossas obras, porque poderíamos ter uma “loja” pessoal ao lado das 
multinacionais. Vinha aí a grande democratização do mercado da música. Mas a esperança cedo se 
desvaneceu. Com o roubo das músicas no espaço online a conquista da visibilidade ficou-se por aí; 
conheciam-nos mas não nos compravam porque a compra foi substituída pelo “gamanço”.

O estouro das principais PF descapitalizou as grandes produções, substituindo os trabalhos 
gravados cuidadosamente em estúdios de grande qualidade por gravações económicas feitas em 
home-studios de qualidade duvidosa.

2- Muitos intérpretes defendem a livre circulação (eufemismo para “apropriação ilícita”) das 
obras musicais porque, muito embora perdendo os direitos de autor, vão buscar vantagens à 
promoção da sua banda que lhes trará mais concertos com cachets mais elevados. No entanto 
existe aqui um equívoco grosseiro. É que, se no caso de o intérprete ser também autor, fica 
somente com o ónus de um comportamento eticamente reprovável por estar a desprezar e 
delapidar o direito de autor, se ele não é autor, está a propor-se ganhar dinheiro à custa do 
empobrecimento do autor.

3 – E do ponto anterior decorre o problema mais grave do roubo na Internet. Os autores de 
canções que não são intérpretes viram as remunerações dos seus trabalhos drasticamente 
diminuídas na última década, em consequência da perda de direitos de autor, pelo que o incentivo 
para a produção de trabalhos de qualidade, que implicam um trabalho demorado, ficou 
largamente diminuído. Assim os melhores intérpretes têm cada vez mais dificuldade em atrair o 
interesse dos autores mais conceituados cujo número, mercê da baixa rendibilidade actual do seu 
trabalho, tem vindo a diminuir com a migração para outras profissões.



Ora a excelência das produções musicais, que era baseada no princípio “o melhor autor para 
o melhor intérprete”, ficou de tal modo afectada que os bons intérpretes tiverem de recorrer, ou a 
autores menores ou às suas próprias composições, para o que a maioria não se encontra 
vocacionada.

Assim assistimos nos tempos recentes a um enorme aumento dos chamados cantautores 
que, de uma minoria particularmente dotada, passaram a uma maioria da qual só uma pequena 
parte é qualificada. Aqui se encontra a razão da baixa qualidade actual da música pop que tem, 
entre outras coisas, levado à proliferação das “rádios nostalgia” e produtos afins.

É doloroso ver excelentes intérpretes com carreiras titubeantes, que tantas vezes claudicam 
após um ou dois anos, por falta de um bom reportório.

É também doloroso verificar as dificuldades financeiras que se abateram sobre excelentes 
'songwriters' que trabalharam durante anos numa profissão de pouca visibilidade mas de 
primordial importância para a cultura, cuja remuneração pela utilização dos seus trabalhos sofreu 
cortes de 30 a 50% e sobre os quais se abateu o braço impiedoso do fisco, levando muitos ao 
desespero e alguns a fins de vida trágicos.


