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Geografia e Música, seriam campos científicos e/ou 
artísticos complementares? Poderíamos com pensamento 
cartesiano e dogmático responder negativamente a esse 
questionamento, para em seguida indagar sobre o que 
levaria alguém a considerar tal possibilidade, na certeza 
de que essa dicotomia dificilmente seria questionada. 
Neste livro você encontrará reflexões com um caráter 
lúdico e vívido que arriscam colocar em movimento o 
exercício da desconstrução de uma ciência geográfica 
mais afeita às regras e padrões normativos que aprisionam 
as suas sonoridades. A escolha do título do livro remete à 
teoria musical, em que diálogos são composições nas quais 
as vozes ou instrumentos se alternam ou se respondem. 
Assim, o livro afirma uma ciência geográfica mais criativa 
e próxima da música, evidenciando-se as potencialidades 
dessas aproximações.
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APRESENTAÇÃO
Geografia e Música, seriam campos científicos e/ou artísticos 
complementares? Poderíamos com pensamento cartesiano e 
dogmático responder negativamente a esse questionamento, 
para em seguida indagar sobre o que levaria alguém a considerar 
tal possibilidade, na certeza de que essa dicotomia dificilmente 
seria questionada. 

Penso, assim, em recolocar as questões, induzindo à 
reflexão para talvez respondê-la, de modo que geografia e 
música, com letras minúsculas, expressam a possibilidade 
de se constituírem em experimentações que transcendem 
os limites das disciplinas acadêmicas formalmente estabe-
lecidas; tornam-se campos capazes do estabelecimento de 
um interessante diálogo, plural e motivador. Penso assim na 
possibilidade do entendimento de que geografia e música são 
transversais à vida humana em suas múltiplas dimensões: sons, 
sentidos, espacialidades, ritmos, fluxos, melodias, etc., que se 
constituem em diálogos possíveis de práticas que enredam as 
experiências vividas espaço-sonoramente. 

Ao perceber que as fronteiras disciplinares podem ser 
momentaneamente rompidas com articulações não-hierárquicas, 
as temáticas comuns entre os dois campos emergem vigorosas e 
desprovidas de intolerâncias e argumentos acerca da falta de rigor 
científico; argumentos que, aliás, contribuem para a consolidação 
das disciplinas científicas como instituições de poder. 

A minha vontade de organizar esse livro é antiga, advém 
de minha graduação na Universidade Estadual Paulista – 
UNESP de Rio Claro, em que complementarmente atuava 
como músico percussionista da Orquestra Sinfônica de Rio 
Claro. O curso de Geografia da UNESP Rio Claro, em virtude 
de sua tradição neopositivista ou quantitativista na história 
do pensamento geográfico brasileiro, valorizava muito os 



estudos pautados em mensurações de dados estatísticos, 
análises aerofotogramétricas e estudos relacionados à Teoria 
Geral dos Sistemas, ou seja, em uma metodologia predomi-
nantemente de “gabinete”. Mas Rio Claro, já em 1994, não 
era mais exclusivamente neopositivista, pois alguns de seus 
professores vinham de outras “escolas” e traziam consigo seus 
métodos, como o materialismo histórico (principalmente os 
doutores (as) formados pela Universidade de São Paulo - USP, 
e o fenomenológico, desenvolvido por algumas professoras 
da própria UNESP, a exemplo de Lucy Marion Machado e 
Lívia de Oliveira. Creio que esse ambiente foi extremamente 
importante para a minha formação acadêmica no sentido de 
ter podido acompanhar e vivenciar um pouco dos debates 
teóricos envoltos nessas diferentes orientações metodológicas. 
Lembro-me da professora Samira Peduti Kahil indo assistir a 
uma das apresentações da Orquestra Sinfônica e me dizendo: 
“Alessandro, música é geografia... geografia em sons”! 

Gradativamente, a minha vontade de atuar nas interfaces 
entre geografia e música aumentou. A questão que se colocava 
para mim, a partir desse fato, era a possibilidade de comple-
mentar a cultura acadêmica com a cultura oferecida pelas 
experiências artísticas, uma vez que elas são interdependentes e 
complementares. Tornou-se claro para mim, naquele momento, 
que o meu currículo acadêmico poderia ser enriquecido com 
experiências artísticas que causam motivações pessoais e, 
evidentemente, a melhoria do rendimento profissional.  
Nesse sentido, já na pós-graduação em Geografia na Universidade 
de São Paulo, continuei atuando como músico da Orquestra 
Orgânica Performática, mediante a exploração dos múltiplos 
potenciais sonoros e percussivos do corpo e de instrumentos 
confeccionados com sucatas. Foi na experiência musical que 
aprendi a trabalhar em grupo, a realizar projetos interdis-
ciplinares, a desenvolver pesquisas e, sobretudo, a conceber 



cultura, seja ela em qual nível for, como um processo de 
formação humana e não como meros conhecimentos adquiridos 
e estruturados em um currículo acadêmico.

Assim como a minha história, os autores do presente 
livro tiveram em alguma medida o contato com a experiência 
musical, fato que igualmente atuou com destaque em suas 
formações profissionais. Os resultados dessa trajetória são textos 
que revelam caminhos, percepções e teorias alicerçadas em 
reflexões que põem em contato pesquisadores de locais distintos. 
Mais do que sínteses, os textos abrem possibilidades e refletem 
o processo difícil e conflituoso que perpassa a construção de 
abordagens originais. O leitor estará diante de elaborações que 
não são definitivas, mas denunciam os seus autores quanto às 
suas propostas de utilização da música no ensino de Geografia, 
bem como o desvendar de novas interfaces teórico-conceituais 
resultantes dessa aproximação entre geografia e música.

Neste livro você encontrará reflexões com um caráter 
lúdico e vívido, que arriscam colocar em movimento o exercício 
da desconstrução de uma ciência geográfica mais afeita às regras 
e padrões normativos que aprisionam as suas sonoridades. 
A escolha do título do livro remete à teoria musical, em que 
diálogos são composições nas quais as vozes ou instrumentos se 
alternam ou se respondem. Assim, o livro afirma uma ciência 
geográfica mais criativa e próxima da música, evidenciando-se 
as potencialidades dessas aproximações.



SUMÁRIO

Jogos e Ambiguidades da Construção Musical  
das Identidades Espaciais
Dominique Crozat / Tradução de Daiane Seno Alves  ....................13

Jeux et Ambigüités de la Construction 
Musicale des Identités Spatiales
Dominique Crozat  ........................................................................49

Conhecendo Novos Sons, Novos Espaços: 
A Música Como Elemento Didático Para 
as Aulas de Geografia 
Victor Hugo Nedel Oliveira e Flávio Lopes Holgado  ......................84

Geografia e Música: 
Aproximações e Possibilidades de Diálogo
Alexandre Moura Pizotti ............................................................104

As Transformações dos Espaços de Apreciação  
e Reprodução de Música Entre os Séculos XIX e XXI:  
Uma Análise Interdisciplinar 
Carolina Deconto Vieira e Lucas Françolin da Paixão .................133

Meio Técnico e Música: 
Contradições e Especificidades Locais 
Villy Creuz ..................................................................................157

A Música Religiosa e Suas Espacialidades
Marcos Alberto Torres ................................................................182

Paisagens Audiovisuais em “2001: A Space Odyssey”
Juliana Cunha Costa Radek .........................................................206



Práticas Musicais, Representações e 
Transterritorialidades em Rede Entre 
Argentina, Brasil e Uruguai 
Lucas Manassi Panitz ..................................................................246

Propostas Cartográficas a Partir da Música 
Regional do Rio Grande do Sul 
Iuri Daniel Barbosa .....................................................................275

Território e Música: 
Um Diálogo Com a Obra de Milton Santos 
Lucas Labigalini Fuini .................................................................304

A Geografia do Médio Tietê – SP 
e sua Poesia Cururueira 
Henrique Albiero Pazetti ............................................................324

Paisagem Sonora: 
Uma Composição Geomusical 
Beatriz Helena Furlanetto ..........................................................349

O Papel da Corporeidade na Mediação 
entre a Música e o Território 
Alessandro Dozena .....................................................................372



JOGOS E AMBIGUIDADES DA 
CONSTRUÇÃO MUSICAL DAS 

IDENTIDADES ESPACIAIS1

Dominique Crozat 
Departamento de Geografia 

UMR 5281 ART-Dev. 
Universidade Paul Valéry Montpellier

Para que a música nos pode ser útil?

Este capítulo tem como objetivo contribuir à reflexão sobre 
a inscrição espacial dos usos da música e se questionar 
sobre a utilidade dessa, que é onipresente e aparentemente 
indispensável. Uma das características da nossa época é 
o aumento geral do nível sonoro em que vivemos: são sons
muitas vezes penosos e cansativos, frutos da mecanização da
nossa sociedade. Mas este mundo também está submerso em
uma música onipresente, e atualmente, cada indivíduo ouve
música durante várias horas por dia, enquanto que, no passado, 
era um prazer raro, às vezes mesmo excepcional, um evento:
entre fantasias e ilusões, a música é tanto um vetor como uma
testemunha de uma grande mudança das práticas culturais.

A partir da diversidade de abordagens à música tal como 
ela é pelos geógrafos, é possível tentar uma primeira ordenação 
deste mundo complexo que é música através de seis ideias iniciais, 
não sendo estas categorias hermeticamente exclusivas, tampouco 
é cronológica ou hierárquica a ordem a partir da qual as abordo:

• A música é um vetor da experiência dos lugares;
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• A música oferece um campo de referências para construir
identidades individuais e coletivas espacializadas;

• Ela participa na transformação do espaço em território;

• A música cria a identidade territorial;

• Ela introduz uma improvisação aparente na relação entre
poder e espaço e infunde a ilusão de uma humanização 
do planejamento dos espaços;

• Ela fornece uma ferramenta interessante de marketing 
espacial.

Este capítulo considera a questão da construção da 
identidade dos indivíduos e dos grupos, deixando o leitor que 
deseja abordagens mais amplas consultar as excelentes sínteses 
de Guiu (2006, 2009) e o trabalho liderado por Canova (2013) 
sobre a questão das relações entre música e territórios.

Ao longo da análise, será abordada uma série de dúvidas 
relativas a este uso identitário da música e se destacará a que 
ponto esses usos recorrentes da mesma, sua onipresença, 
mostram-se inquietantes. Acredito que isto se deve primei-
ramente a uma ambiguidade proveniente da complexidade da 
noção de identidade. Mas a música se apropria desta noção e a 
simplifica, muitas vezes trazendo referências de identidade a 
sucessões de ícones paisagísticos e de ambientes espacializados. 
Finalmente, é surpreendente o fato de que a maioria dessas 
referências identitárias não sejam sonoras, mas sim visuais.
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De que identidade estamos falando?

É importante primeiro distinguir a construção da identidade 
em si mesma e o que geralmente se entende por trás da ideia de 
identidade musical. Contrariamente ao que veicula o discurso 
comum e algumas correntes de pensamento atrasadas da geografia 
cultural, não podemos nos contentar com uma cultura herdada 
e definitivamente determinante (cultura nacional, civilização): a 
menos que se queira promover o racismo2, a alma dos povos não 
existe, senão como elemento do discurso de uma ideologia territorial, 
e a identidade é, portanto, suscetível a todo tipo de manipulação (nos 
dias de hoje geralmente extremistas: neoconservadores americanos, 
islamitas, extrema-direita europeia, particularmente francesa, 
indianos hindus, nacionalistas russos ou japoneses, etc.).

Em abordagens contemporâneas, as identidades são 
necessariamente múltiplas e isto faz com que nos confrontemos 
com o primeiro hiato. Na verdade, a música se revela um dos 
principais vetores dessas fórmulas essencialistas; relacionamos 
tipos de música aos territórios, nos quais imaginamos impossível 
que seus habitantes tenham gostos diferentes: no discurso 
comum, um tenor congolês é inimaginável, bem como um punk 
brasileiro. Por outro lado, um samba interpretado por japoneses 
ou um rock mongol nos fazem sorrir. Na realidade, nós não 
deixaremos de encontrar concepções muito tradicionais ou 
mesmo conservadoras no mundo da música. Isto é totalmente 
contraditório com duas evoluções convergentes da música 
contemporânea: há quase um século, desde o surgimento 
do jazz e da música latina como expressões mediatizadas, a 
música cultiva a imagem de uma inovação permanente e, há 
50 anos, ela é o grande vetor do movimento de emancipação 
e suporta a maioria das correntes progressistas da sociedade. 
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Para escapar desse conservadorismo, as abordagens 
contemporâneas enfatizam uma identidade múltipla e considera 
essa multiplicidade como um processo de coerência de uma 
capacidade de projeção do indivíduo em uma identidade que 
ele escolheu para si; é então preferível e mais preciso falar de 
identidade flexível. Nessa lógica, uma primeira definição diz 
que a identidade é a “relação de um operador com a sua própria 
singularidade” (LÉVY, 2003, p. 392). Essa identidade concerne 
tanto a indivíduos, quanto a grupos e a lugares. 

Esses dois termos exigem algumas precisões:

• A aproximação lógica com idêntico não deve ser 
entendida como insistência ou, pelo contrário, falta de 
semelhança com outra coisa, com o Outro (indivíduo) 
ou com outros locais (espaços); se a relação com o 
outro é inseparável da identidade, ela não é abordada 
diretamente aqui: o termo busca sobretudo designar 
o redobramento dessa singularidade através de um 
discurso, uma consciência, um sentimento de pertença 
(LEVY, 2003). A identidade é necessariamente social; 
ela envolve representações e pressupõe um mínimo 
de reflexividade;

• Toda identidade implica escolhas, uma hierarquização: 
os lugares não são todos equivalentes uma vez que eu 
posso dar-lhesuma importância desigual;

• Nem sempre é fácil, e até mesmo possível, usar 
um aparato teórico comum para cada um dos três 
tipos de objetos relevantes (pessoas, grupos, locais). 
Porém, ligações fortes entre eles tornam inútil uma 
abordagem diferenciada: se um lugar possui uma 
identidade espacial, o indivíduo também a possui. 
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Essa relação específica com os espaços também ajuda 
a definir sua relação com grupos: de certa forma, é 
inútil falar de identidade socioespacial;

• Interessar-se pelas identidades, portanto, é dar uma 
atenção especial às representações, aos discursos 
(RICOEUR, 1990) e às práticas normativas, considerá-las 
como elementos determinantes (LUSSAULT, 2003). 
Nesse contexto, falar de identidade espacial quer dizer 
necessariamente abordar a questão das ideologias 
territoriais, discurso coletivo que permite que 
a comunidade se denomine território, tornando 
explícito o “nós”;

• A flexibilidade implica um movimento, mudanças: 
deixamos de lado a ideia de um ser estável: o homem é 
plural (LAHIRE, 1998). Preocupar-nos-emos em definir 
com precisão as condições nas quais a expressão 
mantém sua pertinência.

Essa flexibilidade é reforçada pelo caráter flutuante da 
noção de identidade no mundo contemporâneo. Por último, 
acrescentam-se critérios pessoais não identitários, mesmo que 
sejam baseados socialmente: o gosto e as valorizações ligadas 
à história ou à experiência dos indivíduos. Nesse contexto, 
além da sua função inicial, primeira (ter prazer ou satisfazer 
uma necessidade religiosa, emocional, etc.), a música é quase 
sempre vista com referência a algo além dela mesma, como 
suporte de identificação. Muitas vezes, especialmente para 
as músicas de grande consumo produzidas pelas indústrias 
culturais, esta segunda função torna-se tão importante que 
nos perguntamos se ela já não passou a ser a mais importante.
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Definir uma identidade musical é difícil. A partir dos 
elementos já mencionados, em um primeiro nível, podemos dizer 
que não existe realmente uma música folclórica que constituiria 
uma identidade baseada em uma visão essencialista da cultura.

Embora ambos sejam necessários à sua 

emergência, uma identidade musical que 

se estabilize em um território ou em uma 

história e que termine como uma pertença 

reconfortante corre o risco de estagnar-se e 

perder-se (DEFRANCE, 2007, p. 26).

Hoje, se muitas populações ainda conservam suas músicas 
tradicionais, estas estão todas aculturadas a outras músicas 
que circulam em escala global.

Em um segundo nível, a:

noção de identidade musical se refere tanto 

à de pertença - que funda sua dimensão 

coletiva - como à de gosto - que determina 

seu componente individual. Mas este último, 

por sua vez, refere-se em partes à sociedade.  

A identidade musical não pode assim ser 

obtida de uma vez por todas. Ela é o resultado 

de processos tanto cumulativos e seletivos, 

como também conscientes e subconscientes, 

impostos e livremente escolhidos, cuja 

resultante é o “som imagem” de um grupo ou 

de uma pessoa em um determinado lugar e 

tempo (DEFRANCE, 2007, p. 18).

Se a identificação com um estilo de música ou um artista, 
Bowie ou Michael Jackson, funciona em um nível individual 
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e até mesmo íntimo, ela sempre se refere, no entanto, a um 
fenômeno coletivo: o filme “Muriel” (PJ. Hogan, 1994) ilustra 
bem esta dimensão. Mesmo após a separação do grupo sueco 
Abba em 1982, uma adolescente australiana construiu sua vida 
em torno de um hit (“I Do, I Do, I Do, I Do, I Do”) lançado vinte 
anos antes. Ainda nos dias de hoje, esse grupo vende cerca de 
3 milhões de discos por ano, o que mostra que o filme não é 
uma ficção improvável! O que busca essa jovem? Uma imagem 
de uma felicidade ideal simbolizada pelos vestidos de noiva que 
ela prova compulsivamente em todas as lojas que vê: a música 
é frequentemente identitária porque ela transmite imagens de 
felicidade... é inclusive uma de suas principais funções.

A imagem: além da metáfora, é a característica mais 
estável e evidente da música; a música produz imagens, e na 
maioria das vezes, imagens dos lugares. Esta foi inclusive a 
principal missão dos folcloristas do século 19 e, em seguida, 
dos etnólogos: captar o espírito do lugar. Embora os recursos 
técnicos dos quais dispunham fossem irrisórios até meados do 
século 20, eles acumularam um capital enorme que ainda hoje 
serve a certos grupos para a construção de suas identidades: o 
zydeco (CHASTAGNER, 2012) e muitas outras world music somente 
existem através dessa referência a lugares específicos que têm em 
comum o fato de serem exóticos ou, se não, “exotizados” (é caso 
do rap, sempre relacionado a universos urbanos caricaturais).

Geralmente, a música é altamente visual e espacializada, 
mesmo antes da invenção das mídias contemporâneas: Liszt 
ou Sibelius referem-se a lugares tão específicos que nem 
sequer é necessário mencioná-los aqui para que o leitor os 
tenha em mente! Ora, comumente essa referência aos lugares 
passa por paisagens.
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Identidades e paisagens performativas da música

Quando Claire Guiu (2009) se questiona sobre a longa 
discrição da música em estudos de Geografia, ela observa dois 
elementos: a supremacia visual em primeiro lugar, mas também 
o pequeno interesse por parte dos geógrafos, pois o tema da 
música não é muito chique:

Desde os anos 80, muitos pesquisadores 

denunciam a supremacia visual em obras 

geográficas (PORTEOUS, 1985; POCOCK, 

1989; RODAWAY, 1994; SMITH, 1994; KONG, 

1995; CRANG, 1998). S. Smith (1994, p. 238), 

J-H. Romagna Mr. Crang, G. Carney, J. Levy e 

I. Cook, entre outros, exigem que o som em 

geral, e especialmente a música, sejam mais 

integrados ao imaginário da geografia. Eles 

explicam o “silenciamento” da música na 

disciplina pela facilidade de descrição e de 

conservação oferecida pelo visual (POCOCK, 

1989; SMITH, 1997) e pelo peso das imagens 

em nossa sociedade (RODAWAY, 1994) apud 

(GUIU, 2009, p. 37). 

Além disso, Claire Guiu observa que o caráter popular 
da maior parte da produção musical a tornou, durante muito 
tempo, pouco atraente para os geógrafos preocupados com a 
seriedade de seus estudos:

Entre todas as artes tardiamente integradas 

à geografia (SMITH, 2001), observa-se que a 

música - e adicionalmente aquela chamada de 

“tradicional” ou “popular” - é um dos objetos 
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menos estudados (SMITH 1997). L. Kong (1995) 

explica estes atrasos pelo baixo interesse dos 

geógrafos pela “cultura popular” e pelo gosto 

explícito das “elites” (GUIU, 2009, p. 37).

No entanto, podemos tentar ver as duas propostas de 
maneira diferente. Na verdade, a música em si está muito 
relacionada ao visual: paisagens sobretudo, onipresença da 
espetacularização, vídeo clipe, capa de álbum... exceto pela rádio 
e talvez pelos muzak difundidos em supermercados, não há música 
sem imagens; e novamente, instantaneamente, a evocação desta 
última provocou no leitor deste texto a aparição da paisagem 
específica desse tipo peculiar de espaço que é o supermercado...

Os geógrafos não podem abstrair o visual da música e 
é provavelmente por isso que eles a negligenciaram durante 
tanto tempo, porque acreditavam ser necessário distinguir 
esses dois sentidos de maneira tão fácil como Rodaway faz em 
seu livro sobre a geografia dos sentidos (1994), em dois capítulos 
distintos. Isso somente é possível através de tal abordagem, na 
qual a captação de cada objeto permite estudá-lo e distingui-lo 
de outros, condição sine qua non para uma caracterização.

Para qualquer outra abordagem de uma música específica, 
o visual deve ser levado em conta com a música, correndo o risco 
de tratá-la sem o contexto que lhe dá sentido. Daí, também, a 
presença frequente da dança associada à música por exemplo, 
retomando dois autores já citados, o flamenco (CANOVA, 2012) 
ou a jota (GUIU, 2008). Duas margens da Espanha são encenadas 
por detrás dessas músicas; elas perdem o significado se abstraímos 
essas danças e paisagens associadas a estas duas regiões da 
Espanha (Andaluzia e Catalunha); em contrapartida, estas danças 
e paisagens condensam sem descrição detalhada uma referência 
completa dos sistemas socioespaciais dessas regiões, ou pelo 
menos, do que o ouvinte conhece: conhecemos os atalhos que 



GEOGRAFIA E MÚSICA:
Diálogos

22

conectam qualquer música brasileira ao ícone das favelas3 e que 
garantirá assim o sucesso da capoeira na América do Norte e na 
Europa, identificando jovens de áreas socialmente desfavorecidas 
com aqueles que vivem em favelas (RAIBAUD, 2009, p. 23). Isso 
implica na continuação deste capítulo em outra publicação 
posterior que traz uma reflexão sobre a experiência dos lugares 
permitida através da música.

Este apego ao visual parece-me constitutivo da música, 
porque é o que lhe garante a ligação com o social. Por outro 
lado, parece-me importante sublinhar uma coincidência que 
não é acidental: em poucas décadas, a música popular se impôs 
paralelamente à afirmação e mesmo à reivindicação identitária.

Se questionarmos os usos da música, parece evidente 
que, para a maioria dos ouvintes, sua função principal seja a 
produção de identidades: é o enraizamento dos carcamanos 
cuja música se instala progressivamente em um lugar ou, mais 
precisamente um ícone paisagístico antes de suscitar uniões 
incongruentes (a museta) há vinte anos antes: a passagem pela 
adolescência (o rock metal) ou o refúgio de adultos saturados 
por identidades determinadas. A música nos dá uma relação 
fictícia com horizontes a priori identitários, mas quase sempre 
espacializados: raras são as produções musicais que não estão 
ligadas a espaços muito bem definidos.

A museta

Em um primeiro momento, a museta é interessante pela 
simplicidade do seu discurso, que permite bem entender como 
as dimensões estão relacionadas: no final do século 19, dois 
grupos de imigrantes recentes em Paris, italianos e auvergnats4 

se encontram unidos nos mesmos bares porque tinham o ponto 
em comum de serem excluídos da maioria dos outros lugares. 
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Os auvergnats tocavam melodias trazidas da sua região; os 
italianos introduziram o acordeão. Enriquecidos com algumas 
inovações trazidas pelos italianos, deu-se à luz uma música, a 
valsa museta, que se tornou um estilo, a museta, através da 
contribuição de músicas derivadas (a java, por exemplo), que 
terá um duplo destino:

• Os auvergnats a levarão de volta à sua terra natal 
e ela se tornará uma forte marca de identidade do 
centro da França, hoje tida como uma particularidade 
turística (Figura 1);

• Enquanto isso, em Paris, essa música torna-se uma 
ferramenta de reivindicação de identidade dos 
trabalhadores, que opõem sua valsa à da Opera, 
importada da Alemanha e da Áustria em meados do 
século 19. Centenas de salões de baile5, chamados bailes 
musette, se especializarão nessa música com alguns 
lugares míticos que rapidamente desempenharão um 
papel de liderança (o Balajo, por exemplo). A maioria 
está em bairros em torno da praça da Bastilha; esses 
salões de dança, portanto, diferem completamente 
dos cabarés (como o Moulin Rouge) instalados 40 
anos antes no norte da capital e frequentados por 
artistas, pelo submundo e pelos membros das classes 
superiores que queriam liberar-se.

Na década de 1930, esta dupla reivindicação, camponesa 
e trabalhadora, tornará a museta uma música de identidade 
nacional6 e ela assim permaneceu, embora hoje poucas pessoas 
escutem essa música, substituída a partir dos anos 60 por 
músicas de quatro tempos como o rock. Até esse momento, 
a rádio Estatal, France Inter, dedicava-lhe dois programas 
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semanais: na noite de sábado, Jo Dona participava de bailes 
por toda a França; domingo de manhã, antes da missa, Roger 
Crozat interessava-se unicamente pela música.

A partir da década de 1980, o processo de gentrificação da 
área em torno da Bastilha dará um ar jovem à museta7 graças 
às novas populações da região, incluindo muitos intelectuais e 
artistas, que valorizavam sua dimensão popular, mesmo sendo 
uma música que eles dificilmente ouviam: obras de caráter 
histórico são escritas, são feitos filmes (“O baile”, de Ettore Scola) 
e as pessoas frequentam o Balajo, que depois tornou-se uma 
discoteca africana e de salsa! A museta se limita às tardes de 
segundas-feiras, mas o Balajo é principalmente frequentado por 
turistas... O gosto por esta música pode parecer uma tentativa 
de legitimação cultural de um processo social de expulsão dos 
pobres8 pela exaltação do popular: dizemo-nos progressistas, 
“de esquerda”, o que provocou um aumento nos preços dos 
imóveis. Para isso, a escolha de uma prática social e cultural 
fossilizada, mas ainda com alto valor simbólico pode parecer 
inteligente: o descontentamento data dos anos 1960 quando a 
museta foi dominada pelo alto consumo musical mencionado 
por C. Chastagner em “Cultura rock” (2012) e quando toda a 
população passou a escutar músicas com ritmos de quatro 
tempos vindos de países anglo-saxões.
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Figura 1 - A museta tornou-se desde o começo do século 20 a música 

identitária de todas as regiões centrais da França, sendo que os recém 

emigrados tinham trazido esta música de Paris, onde ela foi criada.

Fonte: Guia do Routard (2001).
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Figura 2 - Por volta de 1930, dançarinos no baile Musette La Java, rue du 

Faubourg du Temple, em Paris (10º distrito). 

Fonte: Albert Harlingue (2013).

A música, uma história de cabelos

Os caracteres visuais e o discurso popular identitário 
permitem renunciar à música de verdade, contentando-se em 
fazer-lhe referência. Os dreadlocks de Bob Marley sustentam 
um discurso que descreve paisagens diferentes daquelas da 
banana de Franck Margerin; o reggae é excepcional uma vez 
que se refere a três paisagens e talvez seja essa a riqueza que 
explica seu grande sucesso desde os anos 1970 e sua adoção em 
quase todos os países do mundo:

• Às margens dos nossos universos urbanos ocidentais, 
especialmente os britânicos, é onde se descobre esta 
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música trazida por imigrantes jamaicanos: isso gera 
uma música portadora da contestação resultante dessa 
imigração, pobre e segregada; dessa forma, o nome 
da banda britânica UB40 é o código do formulário de 
inscrição no escritório de ajuda aos desempregados;

• As favelas de Kingston e, após seu sucesso, todas as 
favelas de todos os países em desenvolvimento; isto 
definitivamente lhe confere um estatuto de música 
política, mas nem sempre tão contestatária como o 
rap: no início de sua carreira, Alphablondy cantou 
um reggae em homenagem ao presidente inamovível 
da Costa do Marfim, Houphouet-Boigny;

• A Etiópia fantasmática das lendas da cavalaria do rei 
João, muito populares na Espanha e em Portugal no 
final da Idade Média (cf. Dom Quixote e a catástrofe 
do rei D. Sebastião de Portugal) e popularizadas nas 
plantações escravocratas no Caribe. Paisagem pouco 
difundida fora da Jamaica e da Grã-Bretanha.

Assim, tanto em Moscou, com o grupo musical Botanic 
Project, como em Jakarta, com o grupo Monkey Boots, podemos 
nos encontrar, mas não necessariamente por detrás da mesma 
paisagem e, portanto, da mesma reivindicação política. Ela por 
vezes é explícita: assim como a museta na França no início do 
século 20, Bender (2007) mostra que, no Quênia, o hip-hop é o 
criador de uma nova identidade nacional e pode ser chamado 
de nova “música nacional”.

Às vezes, isto se dá em um nível subnacional: instalados em 
Israel na década de 1980, os judeus iemenitas desenvolveram o 
“sotol, gênero musical urbano que combina influências orientais 
com new wave” (DEFRANCE, 2007, p. 22). Esta consolidação do 
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reggae, do rap ou do hip-hop lhes dá uma dimensão multiterritorial 
devido à diversidade das necessidades locais, adaptadas a todas 
as situações, mas com o elo comum entre “cultura planetária e 
identidades fronteiriças”, como escreve Hadj Miliani (MILIANI, 
2002, p. 763) sobre o rap na Argélia: em um país bloqueado politi-
camente, a música é, desde há muito tempo, antes mesmo do 
raï9 dos anos 1990, um terreno de expressão política. Além disso, 
esse rap tem significados lógicos, estruturações completamente 
diferentes no Senegal (MOULARD-KOUKA, 2009); permanecendo 
muito político, mas ligado à situação senegalesa.

Muitas vezes, esta reivindicação vai além da música.  
No antigo vagão transformado em sala de espetáculos e estudado 
por Zeneidi (2015), os concertos punks são centrais. Mas é a 
reivindicação política, em conflito com a sociedade ocidental, 
que domina e estrutura o grupo.

Exceto pelos punks, a protest song norte-americana ou 
as músicas regionais reivindicam uma especificidade cultural 
linguística, porém sem sobrevalorizar a reivindicação política.
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Figuras 3, A e B - Bob Marley, primeira estrela mundial do terceiro mundo, 

traça uma geografia global, enquanto que as referências a Bashung são 

completamente francesas. Mesmo sem a música, seus dreadlocks são 

suficientes para evocar esses universos musicais, como as histórias em 

quadrinhos de Franck Margerin.

Fontes: <http://www.kboing.com.br/bob-marley/fotos/>. Acesso em: 19 out. 2015;

<http://www.ohmymag.com/alain-bashung/wallpaper>. Acesso em: 19 out. 2015.

Essas “tribos urbanas” (FEIXA, 1999), que serão discutidas 
no final do capítulo, referem-se de fato em primeiro lugar à dupla 
inscrição planetária/local: existir em lugares pode exercer uma 
consciência política de (muito) baixa intensidade. Sobre os fãs 
de rock metal, Aussaguel (2005) propõe a importação do conceito 
de “translocal” do livro de Patterson (2004) para descrever a 
boa articulação entre diferentes estratos escalares, cada qual 
altamente especializado: a identidade metal vem do global - difusão 
de grandes sucessos e grandes turnês mundiais; por outro lado, 
as casas de shows e as salas de ensaio, as redes de amigos que 
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dão origem a um festival, etc. estão enraizadas precisamente no 
território da cidade, muitas vezes mesmo do bairro. Entre os dois, 
constroem-se territórios regionais de turnês a dois níveis de 
escala: a área de proximidade, por exemplo “o metal do Sul” (da 
França) para os grupos locais mas também para estilos que dão 
identidade, e a região global (Norte e centro da Europa, nordeste 
dos EUA), marcada por turnês de grupos profissionais, que não 
são necessariamente estrelas globais.

Figuras 5 e 6 - Lucien, o herói desenhado por Frank Margerin (e o mítico 

Renault Dauphine), faz uma referência específica aos jovens dos subúrbios 

populares franceses nos anos 1960 e 1970, chamados na França de “blousons noirs  

(“os jaquetas pretas”, em referência às suas vestimentas de couro).

Fonte: Desenhos originais cedidos por Frank Mergerin à esta publicação.

Além desta geografia, a música também busca suas 
identidades na relação espaço-tempo: a paisagem das histórias 
de Lucien contadas por Margerin evoca um estado da França 
urbana em um momento específico (1960-1980), isto é, uma 
configuração socioespacial que não existe mais e que, portanto, 
se desvanece com o envelhecimento daqueles mesmos que ainda 
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evocam os passeios “A l’arrière des Dauphines” (Na traseira dos 
Dauphines, título de uma canção de Bashung) ou o jukebox do 
bar do Grego em “Last exit to Brooklyn” (Última saída para 
Brooklyn, de Selby).

Mesmo desaparecendo esta estrutura socioespacial dos 
anos 1960-70, Alain Bashung segue sendo uma nostalgia para 
aqueles que tinham 20 anos por volta de 1970, mas que mudaram 
progressivamente de modo de vida. Eles apreciam encontrar 
esta adaptação no estilo desenvolvido por Bashung porque é 
um compromisso mais elegante do que a adaptação que eles 
tentam fazer nas suas próprias vidas: com muitas referências 
à mesma estrutura socioespacial, a música de Alain Bashung 
deveu seu sucesso à sua capacidade de prolongar suas letras 
adaptando os tipos de encenações dos anos 1980 por meio de 
uma translação dos subúrbios à cidade, de grupos de jovens 
pouco qualificados a jovens das classes médias mais bem 
formados e capazes de compreender seus textos sofisticados.  
Assim, uma mesma referência fornece dois contextos de 
identidade socioespacial, em última análise muito diferentes.

Mas o herói de Margerin é interessante por outra 
dimensão: é um desenho de histórias em quadrinhos que se 
refere a uma música (o rock dos anos 1960), que não somos 
necessariamente obrigados a escutar ao mesmo tempo que 
lemos os quadrinhos; a música marca as identidades além da 
música: os dreadlocks dos rastafáris, assim como as bananas 
dos Leningrad Cowboys, existem mesmo sem a sua música: se eu 
olhar para um cartaz de um filme de Aki Kaurismäki sobre estes 
últimos, mesmo sem jamais havê-los ouvido, a sua aparência 
e particularmente as famosas bananas tão exageradamente 
longas como a do herói de Franck Margerin me informam 
imediatamente sobre sua música.
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Figura 7 - Exagerar a citação até o ridículo: os finlandeses do Leningrad Cowboy 

cultivam com humor original o estilo rockabilly dos anos 1960: penteados 

“banana” excessivos, botas de cowboy extremamente longas e pontudas.

Fonte: <http://kreedle.com/leningrad-cowboys/>. Acesso em: 19 out. 2015. 

Mas tanto Marley como Bashung, os rastafáris ou os 
roqueiros da Costa do Marfim ou belgas encontrarão um 
discurso próprio, um atalho mais completo e eficaz do que 
aquilo que somente um poderia formular com suas palavras 
pobres, porém a partir de um conhecimento mais íntimo das 
realidades espaciais: a identidade passa a ser confundida com 
a experiência dos lugares.

A música para construir identidades 
complexas e ambíguas

Essa propensão da música em conformar identidades 
espacializadas é sistemática e ampla: em uma manhã de 
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segunda-feira no trabalho, alguém dizer que passou a noite 
de sábado na Belgica, no Havana Club ou no Wood, três discotecas 
de Bruxelas, fornece informações muito completas sobre si, 
seus gostos musicais, suas orientações sexuais, suas práticas da 
cidade, etc.10 Além disso, conhece-se, na maioria das grandes 
cidades, a capacidade das discotecas de identificar uma elite 
urbana autoproclamada “na moda”, diferenciando assim muito 
precisamente as épocas: o Palace em Paris ou o B’52 em Nova 
York se referem claramente aos anos 1980.

Continuamente passando do indivíduo que contribui à 
construção de um grupo espacializado e do grupo que define 
o indivíduo, em idas e vindas que misturam as duas lógicas, 
a música diz respeito à sua capacidade de “produzir cenas de 
expressão, de enunciação, de discursividade do território e de 
sua identidade” (GUIU, 2009, p. 30).

Este é o paradoxo de uma das atividades humanas que 
mais claramente trouxeram as mudanças culturais nestas 
últimas cinco ou seis décadas, o de ser universalmente compar-
tilhadas, mas ao mesmo tempo de transmitir em todo o planeta 
inscrições espaciais muito precisas. Mesmo as mais compar-
tilhadas, como o jazz ou o rock, são distinguidas por subtipos 
que se referem a espaços e temporalidades específicas: desde 
as primeiras notas da música, o jazz será reconhecido como dos 
anos 1930 (e de Nova Orleans) ou dos anos 1950 (e de Nova York).

O cinema se destaca no uso dessas referências ambíguas: 
além dos filmes de Bollywood, Bombaim, em que longas faixas 
cantadas em hindi se intercalam; também as músicas de jazz dos 
anos 1960 e 1970 se referem a espaços muito típicos, como a São 
Francisco do inspetor Harry “o sujo” Callahan (Clint Eastwood). 
Na obra musical do seu autor, Lalo Schifrin11, Los Angeles, mesmo 
em seu auge como a capital do cinema norte-americano, está 
muitas vezes ausente (“Perseguidor Implacável”, “Bullitt”, 
“Missão Impossível”, “Operação Dragão”...), com exceção de 
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duas séries (“Mannix”, “Starsky & Hutch - Justiça em dobro”). 
E quando Sidney Lumet em “Um Dia de Cão” (1975) quer se 
destacar desse mesmo cinema de Hollywood, ele reduz a música 
ao seu mínimo. Por outro lado, hoje, a loja de moda chique Un 
après-midi de chien, em Paris, exagera a referência a ponto de 
difundir a música “Amoreena” de Elton John que inicia o filme; 
confusões que se repetem...

Às vezes, é a voz falada que é tratada como música 
e incorporada à mesma (“Hiroshima, Meu amor”, de Alain 
Resnais), um processo que será encontrado em vários filmes do 
mesmo diretor (“O Ano Passado em Marienbad” e “Muriel”), que 
também mistura a geografia de uma cidade com uma memória 
histórica dramática.

Assim, por meio desses exemplos, constroem-se 
identidades espaciais através de músicas que colaboram para 
introduzir ou enfatizar a confusão entre a identidade coletiva 
de locais ambíguos: São Francisco (especialmente em “Bullit”), 
Hiroshima/Nevers, Marienbad e a confusão na identidade dos 
indivíduos, jogos de fugas com a realidade.

Negociar a ambiguidade de sua identidade

Mas esta realidade flutuante é encontrada em outros 
registros. A qualidade espacial ou ícone paisagístico que introduz 
a música está ligada aos músicos que a compõem ou tocam: apesar 
de ter passado a maior parte de sua vida nos Estados Unidos, 
Ravi Shankar permaneceu um músico indiano. Brincar com 
o deslocamento identitário através da música também é um 
efeito frequente de toda a produção artística ou da publicidade: 
voltando ao nosso exemplo anterior, é o caso do grupo de rockabilly 
finlandês Leningrad Cowboys, mas também de grupos de reggae 
russos e indonésios anteriormente mencionados.
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Encontramo-nos em jogos sociais de manutenção e 
de negociação de fronteiras. Isso pode se tornar um desafio 
para os aspirantes a construir uma identidade em ruptura:  
no excelente “Elvis em Zanzibar”, Gurnah (1997) realça como 
um adolescente construiu uma dualidade identitária valorizada 
graças à ligação de valores da modernidade à música ocidental; 
a demanda por uma liberdade e o distanciamento de sistemas 
sociais vistos como vinculativos na Tanzânia dos anos 1960 
não são acompanhados por um sinal de uma ruptura radical: 

a integração de uma cultura ocidental estrangeira 

no corpus cultural de comunidades africanas 

importadoras pressupõe a reconstrução da 

cultura original, porque nessa troca, espera-se 

que concessões também sejam feitas pela cultura 

exportadora (GURNAH, 1997, p. 124).

Isso nos leva a três registros: em primeiro lugar, dando 
sequência a Di Meo e Raibaud (2006), é possível relacionar a 
música à esfera ideacional (GODELIER, 1992); ela oferece ao 
homem a capacidade de construir a materialidade do mundo em 
seu entorno com ideias e, dessa forma, por extensão, posiciona 
a música como linguagem.

 Em seguida, essa música-ideologia é incorporada: é a 
dupla figura conjunta do artista e da autonomia da cultura.  
O músico não é apenas o suporte, mas está realmente envolvido 
no processo de produção desta cultura; ele a molda, a adapta e 
oferece um produto diferenciado tanto do original quanto da 
adaptação que oferece um outro intérprete ou até mesmo ele 
próprio em algum outro momento. A referência jamaicana à 
Etiópia e ao rastafári persiste no reggae africano, mesmo tendo-se 
tornado rara, mas em compreensões adaptadas aos contextos de 
recepção. Da mesma forma, nós diferenciamos sem problemas 
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o rock inglês de outras produções nacionais, especialmente 
norte-americanas, dando espaço à autonomia individual do 
artista (a ironia política do italiano Adriano Celentano...).

Finalmente, como ideal, esta música sustenta tanto a 
construção do real, às vezes materializado, quanto todas as 
dimensões oníricas, simbólicas ou ideológicas que atravessam 
a cultura: Chastagner (2011) mostra como o rock veicula há 60 
anos um discurso de liberdade, de rebelião. De fato, este protesto 
é apoiado desde o início pelo capitalismo moderno, que espera 
uma transgressão dos valores herdados para construir uma 
humanidade desconectada dos seus valores antigos e motivada 
pela única busca de seus interesses e prazeres, incentivando o 
sobre consumo. Não se trata de uma recuperação banal, mas 
de uma convergência original.

Assim, embora aparentemente sincera (e é de fato uma 
realidade), a inscrição em uma identidade musical, tão comum 
nos dias de hoje, sustenta uma outra lógica, que por sua vez 
encontra-se na origem de uma mutação dos comportamentos.

Os jogos de engano de uma identidade pela música

Esse discurso e sua projeção, tão bem encarnado por algumas 
estrelas que são empresas muito bem-sucedidas (Mick Jagger, David 
Bowie, as estrelas do rap, muitas que vendem roupas), levantam 
dúvidas sobre a sinceridade da revolta na origem de seu sucesso.

Por outro ângulo, M. Stokes (1994) cruza etnicidade, 
identidade e música para desenhar os contornos da construção 
musical dos lugares: a etnicidade constrói primeiramente lugares 
antes de construir a raça desses lugares; isso nos obriga a ver 
o processo e o desempenho como motores desses dispositivos. 
Ao combinar esses três registros, a música tem a função de 
construir identidades étnicas fortes em lugares “etnicizados”.
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 Estudando festivais étnicos em Bordeaux, França, 
com Y. Raibaud (2009), fomos capazes de mostrar que a forte 
afirmação identitária causa fortes segregações. A partir de 230 
festas estudadas, propomos um modelo de distinção entre os 
organizadores segundo sua ligação com a ação pública, mas ao 
final, igualmente o seu impacto na construção das identidades 
individuais. Isso leva a três tipos de festivais apoiados em três 
músicas: festa de folclore, festa intercultural e festa segregativa. 
Neste modelo, as políticas culturais entendidas como um discurso 
performativo, com uma influência decisiva nas identidades, 
evoluem do cultural ao social, ou seja, a partir do “cultural 
étnico tolerado” ao “cultural de Estado etnicamente regulado”.

No primeiro tipo, a identidade do país de origem é reivin-
dicada pelos migrantes que cresceram e estudaram em outro 
país que não a França antes de ali se instalarem, já adultos e 
mais lentos para adaptar-se. Eles buscarão, então, encontrar em 
suas festas a ligação com o país de origem: suas festas são pouco 
comerciais e privilegiam músicas folclóricas, pouco difundidas 
no novo país; também é celebrada a cozinha (da mesma forma, 
sem muita adaptação ao contexto francês), a língua do país ou da 
região de origem. Muitas vezes, esses eventos estão conectados 
aos debates do país de origem: as associações contrárias ao 
atual poder político não organizam as mesmas festas que 
as associações de apoio ao mesmo. Se esta festa recebe uma 
personalidade pública, trata-se na maioria das vezes do cônsul, 
quase nunca de representantes das autoridades francesas. 
Os outros participantes convidados são pouco numerosos.

O segundo tipo é muito amplo; concerne as iniciativas 
associativas empresariais (associações culturais, ONGs) ou 
privadas, através de eventos comerciais abertos a uma grande 
população. Mais folclorizado do que folclórico, intercultural, as 
alusões à migração e à ruralidade se apoiam em representações 
exageradas com vocação identitária: não se constrói mais em escalas 
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regionais/nacionais, mas continentais, inventando uma África 
mítica hiper-real ou um Brasil homogêneo (ex. os ícones turísticos 
do Rio e acessoriamente os da Bahia). Esta música, destinada a um 
público de jovens ocidentais, é ela mesma composta, e reformulada 
em estúdios geralmente ingleses ou franceses. Neste aspecto, esses 
espaços recebem o mesmo público e resultam da mesma geografia 
fora do real que nós evocamos para o reggae.

O terceiro tipo é urbano, importado dos Estados Unidos 
(rap), às vezes do Brasil (capoeira), mediado e performativo 
porque encontra-se na origem de um processo segregativo: 
trata-se de uma ação pública voluntarista e generosa destinada 
a oferecer atividades culturais, geralmente concertos, em 
áreas de habitação segregada. Pela falta de iniciativa local nos 
bairros, as autoridades locais as desenvolvem por conta própria. 
O financiamento para essas atividades vem menos dos orçamentos 
culturais e mais frequentemente dos sociais ou, às vezes, por 
forças de segurança: a generosidade original também é usada 
para manter nesses bairros os jovens desocupados, para que 
eles não frequentem o centro da cidade...

Por meio dessa música rap que os jovens já muito consomem 
na mídia, essa ação constrói uma identidade étnica para as pessoas 
nascidas e educadas na França: já não se pode tratá-las como 
estrangeiras e, portanto, lhes damos referências de clipes de 
televisão que ressaltam muito a dimensão urbana degradada 
dos bairros centrais que implodem nas cidades do nordeste dos 
Estados Unidos, embora a origem étnica, o ambiente geográfico 
ou social, como a localização periférica dos bairros onde esses 
jovens vivem, sejam muito diferentes. Assim, produz-se através 
dessa música uma identidade étnica que se torna um status 
herdado a uma “re”mediatização em permanência.

Em termos mais gerais, estes dois últimos tipos de 
música funcionam com uma lógica de “indigenização” do local  
(KRUSE, 2005; SCOTT, 1997; KONG, 1995). Através desses clipes, 
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opera-se uma “fetichização da marginalidade” através de um 
discurso essencialista sobre as práticas culturais dos Estados 
Unidos comparáveis aos países do Sul (CONNELL; GIBSON, 2004, 
p. 354). O local está no centro de uma estratégia de imagem e 
de comercialização.

No fim das contas, é possível chegar a conclusões sem 
restrições sobre uma construção da identidade através da 
música; a sua capacidade para referir-se a modelos culturais 
parcialmente globalizados, mas na verdade ainda fortemente 
ligados aos contextos locais, é tão forte que a música em si 
não é mais necessária: penteados, modas ou outros objetos 
conotados, associados, podem substituir a música, mas continuam  
ligados a ela.

No entanto, isto, sem dúvida, levanta uma questão sobre a 
natureza da identidade que pode ser assumida por esta música: 
por um lado, várias músicas veiculam identidades inquietantes 
pelo seu conteúdo; durante a década de 1980, o sucesso de um 
grupo tão ambíguo quanto o New Order, que era suspeito de ter 
simpatia pelo nazismo... Em muitos países, diversos grupos de rap 
se tornaram conhecidos pelo escândalo causado pelas suas letras.

Por outro lado, esse risco é atenuado pelo equívoco 
frequente com as letras das músicas, ou mesmo por uma completa 
falta de interesse em tal conteúdo. O rap norte-americano e suas 
gírias, que variam de uma cidade a outra, é um bom exemplo do 
primeiro caso. Para o outro caso, os jovens rastafáris que têm 
orgulho de seus dreadlocks geralmente mantêm o discurso político 
de emancipação, mas pouco a dimensão religiosa desenvolvida 
por muitos grupos históricos (CONSTANT, 1982). Frequentemente, 
esse público não entende ou não escuta as letras das músicas, 
muitas vezes machistas e homofóbicas, não necessariamente 
em sintonia com as crenças próprias de cada um.

Por fim, essa capacidade da música de absorver e de 
restituir a identidade explica o enorme movimento de consumo 
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que surgiu a partir do final dos anos 1950 e que ainda hoje é 
relevante. Mas muitos estudos enfatizaram a ambiguidade 
desta noção de identidade. A música, ambígua em si porque é 
produzida e difundida como parte dessas indústrias culturais 
(ADORNO, 1994), está particularmente envolvida.

 Para evitar o encerramento do debate, podemos concluir 
retomando Defrance (2007, p. 26) em um primeiro momento: 

Em um entre dois há variações múltiplas, 

solo/tutti, endógeno/exógeno, enraizamento/

miscigenação, a distinção e a identidade 

musicais dessas entidades indivisíveis estariam 

condenadas a ser parte de uma lógica de 

partição concertada entre eu duplo e jogo duplo.

Ou ainda poderíamos afirmar que a música é um jogo de 
máscaras permanentes e que constantemente desterritorializa 
os lugares e as identidades (CONNELL; GIBSON, 2004).

Em um segundo momento, podemos também seguir outros 
autores que afirmam que os frequentadores dos bailes folclóricos 
(REVILL, 2004) ou do festival country de Mirande (THEULLÉ, 
2004) não estão atuando: eles são intimamente autênticos; em 
sua maneira de ser, a prática da música conta sobre o ser mais 
íntimo dos indivíduos e dos lugares; é uma “capacitação” 
segundo Wittgenstein (CHAUVIRÉ, 2004, p. 43-44): os atores, 
os organizadores do festival de country music em Mirande 
na França (THEULLÉ, 2004), mas também os promotores da 
jota tortosina na Espanha (GUIU, 2007) produzem um habitus, 
uma cultura substrato da experiência vivida. Estas práticas 
constituem o seu senso do real, um pensamento em ação:  
todo dizer é um fazer social (LUSSAULT, 2000). Eles são a sua 
identidade na música.
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Notas

1 Tradução: Daiane Seno Alves (Universidade Paul Valéry 
Montpellier). Na versão traduzida para o português houve a 
necessidade da inserção de Notas explicativas, sobretudo de 
termos utilizados na versão original em francês. Isso explica 
a maior quantidade de Notas em relação à versão do capítulo 
em francês.

2 Deste modo, há fórmulas essencialistas segundo as quais 
“os escoceses são mesquinhos”, “os alemães são pessoas 
rigorosas e muito organizadas”, “os brasileiros só pensam em 
fazer festa”, “os russos são bêbados”, “os sicilianos são mafiosos”, 
“os judeus só pensam em negócio”... mas cada país também tem 
seu próprio conjunto de estigmas regionais (na França, os bretões 
são teimosos, os corsos preguiçosos...) e o que eles sustentam 
do racismo, mesmo se muitas vezes eles são usados para rir. 

3 Por sinal, para um europeu, essas favelas encontram-se sempre 
no Rio de Janeiro...

4 Imigrantes muito pobres e desprezados que iam das montanhas 
do centro da França até Paris. Do final do século 19 até os anos 
1960, “cabeça de auvergnat” e “rital” (carcamano, italiano) eram 
insultos racistas muito frequentes. 

5 Por volta de 1920, menos da metade no final da segunda guerra 
mundial, 4 a 6 atualmente. 

6 Ver as paisagens associadas na música em <https://www.
youtube.com/watch?v=owiRpnNXoMk >. Acesso em: 19 out. 2015.
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7 Ver o documentário da Arte TV “Paris Musette”: <https://www.
youtube.com/watch?v=1mbgcILnzXg>. Acesso em: 19 out. 2015.

8 Porque é dessa maneira que podemos compreender  
a gentrificação. 

9 Música árabe popular e urbana (Argélia); elétrica e com 
influências ocidentais, desde os anos 1980 é exportada ao outro 
lado do Mediterrâneo por artistas como Cheb Mami, Cheb 
Khaled et Raina Raï.

10 A Belgica é uma boate gay de música eclética, que também 
oferece serviços de atores, estilistas e designers. O Wood é 
especializado em música eletrônica e o Havana Club, em música 
latina e salsa. Os dois primeiros estão localizados no centro da 
cidade e o terceiro, o Wood, na periferia (bosque da Cambre). 
A simples menção de seus nomes é tão eficaz quanto uma 
apresentação dos mesmos.

11 Ele próprio, de origem Argentina, vive em Los Angeles.
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A quoi peut bien nous servir la musique?

L’objet de ce chapitre est de contribuer à la réflexion sur 
l’inscription spatiale des usages de la musique et se poser 
la question de l’utilité de cette dernière, omniprésente et 
donc, semble-t-il indispensable. Une des caractéristiques de 
notre époque, c’est l’augmentation générale du niveau sonore 
dans lequel nous vivons: ce sont des bruits, souvent pénibles 
et fatigants, dus à la mécanisation de notre société. Mais ce 
monde est également noyé dans une musique omniprésente 
et chaque individu écoute aujourd’hui de la musique plusieurs 
heures par jour, alors que jadis c’était un plaisir rare, parfois 
même exceptionnel, un événement: entre fantasmes et illusions, 
la musique est un vecteur tout autant qu’un témoin d’un 
changement majeur des pratiques culturelles.

A partir de la diversité des approches de la musique 
par les géographes telle qu’elle s’est , il est possible de tenter 
une première mise en ordre de ce monde complexe qu’est la 
musique; on peut donc retenir six entrées; mais ces catégories 
ne sont pas hermétiquement exclusives et l’ordre dans lequel 
je les aborde n’est ni chronologique, ni hiérarchique:
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• La musique est vectrice de l’expérience des lieux;

• La musique offre un champ de références permettant 
de construire des identités individuelles et collectives 
spatialisées;

• Elle participe à la transformation de l’espace en 
territoire;

• La musique produit de l’identité territoriale;

• Elle introduit une improvisation apparente dans le 
rapport entre pouvoir et espace et instille l’illusion 
d’une humanisation de la planification des espaces;

• Elle offre un intéressant outil de marketing spatial.

Ce chapitre envisage la question de la construction de 
l’identité des individus et des groupes en laissant le lecteur désireux 
d’une approches plus large consulter avec profit les excellentes 
synthèses de Guiu (2006, 2009) ou l’ouvrage piloté par Canova 
(2013) sur la question des relations entre musique et territoires.

Tout au long de l’analyse, il s’agit d’insister sur une 
série de doutes qui tiennent à cet usage identitaire de la 
musique et mettre en valeur à quel point ces usages récurrents 
de la musique, son omniprésence, se révèlent troublants. 
Il m’apparaît que cela provient d’abord d’une ambiguïté qui 
vient de la complexité de la notion d’identité. Mais la musique 
s’empare de cette notion en la simplifiant encore, ramenant 
souvent ces références identitaires à des successions d’icones 
paysagères et des ambiances spatialisées. Il est finalement 
surprenant que la plupart de ces références identitaires ne 
soient pas sonores mais visuelles.
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De quelle identité parlons-nous ?

 Il importe de distinguer d’abord la construction de 
l’identité en soi puis ce qui est généralement entendu derrière 
l’idée d’identité musicale.

A rebours de ce que véhicule le discours commun et certains 
courants attardés de la géographie culturelle, on ne peut plus se 
contenter d’une culture héritée et définitivement déterminante 
(culture nationale, civilisation) : sauf à vouloir envisager la 
promotion du racisme1, l’âme des peuples n’existe pas, sinon comme 
élément du discours d’une idéologie territoriale et l’identité est 
donc susceptible de toutes les manipulations (aujourd’hui en 
général extrémistes : néoconservateurs américains, islamistes, 
extrême-droite européenne, en particulier française, hindouistes 
indiens, nationalistes russes ou japonais, etc.).

Dans les approches contemporaines, les identités sont 
nécessairement multiples et cela nous confronte au premier 
hiatus. En effet, la musique se révèle être un des grands 
vecteurs de ces formules essentialistes; on attache des types 
de musique à des territoires dans lesquels il est inimaginable 
que leurs habitants puissent avoir des goûts différents: dans 
le discours commun, un ténor congolais est inimaginable, 
de même qu’un punk brésilien. A l’inverse, une samba 
jouée par des japonais ou du rock mongol prêtent à sourire. 
De fait, nous n’allons pas cesser de rencontrer des conceptions 
très traditionnelles voire conservatrices dans le monde de 
la musique. C’est complètement contradictoire avec deux 
évolutions convergentes de la musique contemporaine: depuis 
presque un siècle, depuis l’émergence du jazz et des musiques 
latines comme expressions médiatisées, la musique cultive 
l’image d’une innovation permanente et depuis cinquante ans, 
elle est le vecteur majeur du mouvement d’émancipation et 
soutiens la plupart des courants progressistes de la société.
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Pour échapper à ce conservatisme, les approches 
contemporaines insistent sur une identité multiple et j’envisage 
cette multiplicité comme un processus de mise en cohérence 
d’une capacité de projection de l’individu dans une identité 
qu’il s’est choisie; il est donc plus précis de parler d’identité 
flexible. Dans cette logique, un premier niveau de définition 
pose que l’identité est la “relation d’un opérateur à sa propre 
singularité” (LÉVY, 2003, p. 392). Cette identité concerne les 
individus, les groupes comme les lieux.

Ces deux termes demandent donc quelques précisions;

• le rapprochement logique avec identique ne doit pas 
se comprendre comme insistance ou, à l’inverse, 
absence de similarité avec autre chose, l’Autre 
(individu) ou autres lieux (espaces); si la relation à 
l’autre est inséparable de l’identité, elle n’est pas ici 
abordée directement: le terme vise plutôt à désigner 
“le redoublement de cette singularité par un discours, 
une conscience, un sentiment d’appartenance” 
(LÉVY, 2003). L’identité est donc nécessairement 
sociale; elle implique les représentations et suppose 
un minimum de réflexivité;

• toute identité suppose des choix, une hiérarchisation: 
les lieux ne se valent pas tous, puisque je peux leur 
accorder uneinégale importance;

• il n’est pas toujours facile, et même possible d’utiliser 
un appareillage théorique commun pour chacun des 
trois types d’objets concernés (individus, groupes, 
lieux). Mais des liens forts rendent vaine une approche 
distincte: si un lieu possède une identité spatiale, 
l’individu également. Cette relation spécifique aux 
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espaces contribue également à définir sa relation 
aux groupes: d’une certaine manière, il est inutile de 
parler d’identité socio-spatiale, c’est une évidence;

• s’intéresser aux identités, c’est donc accorder une 
importance particulière aux représentations, aux 
discours (Ricoeur, 1990) et aux pratiques normatives, 
les considérer comme éléments déterminant 
(Lussault, 2003). Dans ce contexte, parler d’identité 
spatiale, c’est forcément aborder la question des 
idéologies territoriales, discours collectif qui permet 
à la communauté de se dire d’un territoire, expliciter 
le “nous”;

• La f lexibilité suppose un mouvement, des 
changements: on laisse donc de côté l’idée d’un 
être stable: l’homme est pluriel (Lahire, 1998). 
On s’attachera donc à définir de manière précise 
les conditions dans lesquelles l’expression garde 
sa pertinence.

Cette flexibilité est renforcée par le caractère fluctuant 
de la notion d’identité dans le monde contemporain. Enfin, s’y 
ajoutent des critères personnels non identitaires, même s’ils sont 
socialement fondés: le goût et les valorisations liées à l’histoire ou 
l’expérience des individus. Dans ce contexte, en sus de sa fonction 
initiale (procurer un plaisir ou satisfaire un besoin, religieux, 
émotionnel, etc.), fonction initialement première, la musique est 
presque toujours perçue en référence à autre chose qu’elle-même 
comme support d’identification. Souvent, en particulier pour les 
musiques de grande consommation produites par les industries 
culturelles, cette seconde fonction devient si importante qu’on 
peut se demander si elle n’a pas pris le dessus.
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Définir une identité musicale est donc difficile. A partir 
des éléments déjà évoqués, à un premier niveau, on peut dire qu’il 
n’existe plus vraiment de musique folklorique qui serait constitutive 
d’une identité fondée sur une vision essentialiste de la culture:

Bien que les deux soient nécessaires à son 

émergence, une identité musicale qui se fixerait 

sur un territoire ou une histoire et qui s’arrêterait 

à une appartenance sécurisante risque de se figer 

et de se perdre (DEFRANCE, 2007, p. 26). 

Aujourd’hui, si de nombreuses populations conservent 
encore leurs musiques traditionnelles, elles sont toutes acculturées 
à d’autres musiques qui circulent à l’échelle planétaire.

A un second niveau, la:

notion d’identité musicale se réfère autant 

à celle d’appartenance – qui en fonde la 

dimension collective – qu’à celle de goût – qui 

en détermine la composante individuelle. Mais 

cette dernière renvoie à son tour, en partie, 

à la société. L’identité musicale ne saurait 

donc être acquise une fois pour toutes. Elle 

résulte de processus à la fois cumulatifs et 

sélectifs, mais aussi conscients et subcons-

cients, imposés et librement choisis, dont la 

résultante constitue “l’image sonore” d’un 

groupe ou d’une personne en un lieu et un 

temps donnés (DEFRANCE, 2007:18). 

Si l’identification par un style de musique ou une star, Bowie 
ou Michaël Jackson, fonctionne à un niveau individuel et même 
intime, elle réfère cependant toujours à un phénomène collectif: 
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le film Muriel (PJ. Hogan, 1994) illustre bien cette dimension. Bien 
que le groupe suédois Abba se soit séparé en 1982, une adolescente 
australienne construit sa vie autour d’un tube (I Do, I Do, I Do, I Do, 
I Do) sorti vingt ans plus tôt . Aujourd’hui encore ce groupe vend 
encore environ 3 millions d’albums par an, ce qui montre bien 
que le film n’est pas une fiction improbable! Que cherche-t-elle? 
une image d’un bonheur idéal symbolisé par les robes de mariée 
qu’elle essaie compulsivement dans tous les magasins qu’elle peut 
croiser: la musique est si souvent identitaire car elle véhicule des 
images du bonheur... c’est même une de ses principales fonctions.

L’image: au-delà de la métaphore, c’est bien la caractéristique 
la plus stable et évidente de la musique; elle produit des images, 
et le plus souvent, des images de lieux. C’était même la principale 
mission que s’étaient donnés les folkloristes du 19e siècle puis 
les ethnologues: capter l’esprit des lieux. Bien qu’équipés de 
moyens techniques dérisoires jusqu’au milieu du 20e siècle, ils 
ont accumulé un capital énorme qui aujourd’hui sert encore à 
des groupes à se construire une identité: le zydeco (Chastagner, 
2012) et beaucoup d’autres “musiques du monde” n’existent que 
par cette référence à des lieux précis qui ont en commun d’être 
toujours exotiques ou, sinon, exotisés (cas du rap, toujours référé 
à des univers urbains caricaturaux).

En général la musique est donc fortement visuelle et 
spatialisée, même avant l’invention des medias contemporains: 
Liszt ou Sibelius réfèrent à des lieux très précis qu’il n’est même 
pas nécessaire de citer ici pour que le lecteur les ait à l’esprit! 
Or, le plus souvent, cette référence aux lieux passe par des paysages.

Identité et paysages performatifs de la musique

Quand Claire Guiu (2009) s’interroge sur la longue 
discrétion de la musique dans les études de géographie, elle 
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relève deux éléments: la suprématie du visuel tout d’abord, 
mais aussi le peu d’intérêt des géographes car la musique n’est 
pas assez chic:

Depuis les années 80, plusieurs chercheurs 

s›accordent à dénoncer la suprématie du visuel 

dans les travaux géographiques (PORTEOUS, 

1985; POCOCK, 1989; RODAWAY, 1994; SMITH, 

1994; KONG, 1995; CRANG, 1998). S. Smith (1994, 

p. 238). J-M. Romagnan, M. Crang, G. Carney, 

J. Lévy ou I. Cook, parmi d’autres, appellent à ce 

que le son en général, et la musique en particulier, 

soient davantage intégrés à l’imaginaire de la 

géographie. Ils expliquent la “mise sous silence” 

de la musique dans la discipline par les facilités de 

description et de conservation qu’offre le visuel 

(POCOCK, 1989; SMITH, 1997) et par le poids des 

images dans notre société (RODAWAY, 1994 apud 

GUIU, 2009, p. 37)

Par ailleurs, Claire Guiu relève que le caractère populaire 
de l’essentiel de la production musicale l’a longtemps rendue 
peu intéressante pour des géographes soucieux du sérieux de 
leurs études:

Parmi l’ensemble des arts tardivement intégrés, 

à la géographie (SMITH, 2001) relève que la 

musique - et de surcroît celle qui est dite 

“traditionnelle” ou “populaire” - est l’un des 

objets les moins étudiés (SMITH, 1997). L. Kong 

(1995) explique ces retards par un faible intérêt 

des géographes pour la “culture populaire” et 
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par un goût prononcé pour celle des “élites” 

(GUIU, 2009, p. 37).

On peut cependant tenter de voir différemment les deux 
propositions. De fait, la musique est elle-même très liée au visuel: 
paysages surtout, omniprésence de la mise en spectacle, clip, 
pochette de disque... exceptée à la radio et peut-être la muzak 
diffusée dans les supermarchés, pas de musique sans images; et 
encore, instantanément, l’évocation de cette dernière vient de 
provoquer chez le lecteur de ce texte l’apparition du paysage 
spécifique de ce type d’espace particulier qu’est le supermarché...

Les géographes ne peuvent pas abstraire le visuel de la 
musique et c’est probablement la raison pour laquelle ils l’ont 
longtemps négligée car ils croyaient nécessaire de distinguer ces 
deux sens aussi facilement que Rodaway le fait dans son ouvrage 
sur la géographie des sens (1994), en deux chapitres distincts. 
Cela n’est possible que dans une telle démarche où l’abstraction 
de chaque objet permet de l’étudier en le distinguant des autres, 
condition sine qua non d’une caractérisation.

Pour toute autre approche d’une musique spécifique, 
le visuel est à prendre en compte avec la musique, sous peine 
de traiter cette musique sans son contexte qui lui donne sens. 
D’où, également, la présence fréquente de la danse associée 
à la musique par exemple, pour reprendre les deux auteurs 
déjà cités, le flamenco (CANOVA, 2012) ou la jota (GUIU, 2008). 
Deux marges de l’Espagne sont mises en scène derrière ces 
musiques; elles n’ont plus de sens si on fait l’abstraction de ces 
danses et des paysages associés à ces deux régions d’Espagne 
(Andalousie et Catalogne); en retour ces danses et paysages 
condensent sans description détaillée une référence complète 
aux systèmes sociaux-spatiaux de ces régions, ou, du moins, ce 
que l’auditeur en connait: on connait les raccourcis qui ramènent 
toute musique brésilienne à l’icône des favelas2 et qui va donc 
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assurer le succès de la capoeira en Amérique du Nord et en 
Europe par identification des jeunes de quartiers socialement 
défavorisés avec ceux qui vivent dans les favelas (RAIBAUD, 
2009, p. 23). Cela impliquera de poursuivre ce chapitre avec une 
autre publication ultérieure qui porte une réflexion autour de 
l’expérience des lieux que permet la musique.

Cet attachement au visuel me parait constitutif de la 
musique car c’est ce qui lui assure le lien au social. De l’autre 
côté, il me parait important d’insister sur une coïncidence 
qui n’est pas fortuite: en quelques décennies, la musique 
populaire s’est imposée parallèlement à l’affirmation, et même 
la revendication identitaire. 

Si on interroge les usages de la musique, il semble évident 
que, pour la majorité des auditeurs, elle a pour fonction première 
de produire des identités : c’est l’ancrage des métèques dont 
la musique s’installe progressivement dans un lieu ou, plus 
exactement une icone paysagère, avant de susciter des mariages 
encore incongrus vingt ans auparavant (le musette), transit dans 
l’entre-deux de l’adolescence (le rock metal) ou refuge d’adultes 
saturés d’identités trop bien assurées, la musique nous fournit 
un lien fictif avec des ailleurs a priori d’abord identitaires mais 
de fait presque toujours spatialisés: rares sont les productions 
musicales qui ne sont pas rattachées à des espaces très définis. 

Le musette 

A un premier niveau, le musette est intéressant par la 
simplicité de son discours qui permet de bien comprendre 
comment sont reliées les deux dimensions: à la fin du 19e siècle, 
deux groupes d’immigrés récent de Paris, les italiens et les 
auvergnats se retrouvent rassemblés dans les mêmes bars 
car ils ont en commun d’être exclus de la plupart des autres 
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lieux. Les auvergnats jouaient des airs amenés de leur région; 
les italiens y introduisent l’accordéon. Enrichis de quelques 
innovations à partir d’apport italiens, cela donne naissance à 
une musique, la valse musette, devenue un type, le musette, 
par l’apport de musiques dérivées (la java par exemple), qui va 
avoir un double destin: 

• Les auvergnats vont ramener celle-ci dans leurs 
village d’origine et elle va y devenir une marque 
identitaire forte du centre de la France, aujourd’hui 
valorisée comme particularité touristique (Figura 1);

• Dans le même temps, à Paris, cette musique devient 
un outil de revendication identitaire des ouvriers 
qui opposent leur valse à celle de l’Opéra, importée 
d’Allemagne et d’Autriche au milieu du 19e siècle. Une 
centaine de salles de bals3, nommée bals musette, 
vont se spécialiser dans cette musique avec très 
vite quelques lieux mythiques qui jouent un rôle de 
leader (le Balajo par exemple). La majorité se trouve 
dans les quartiers populaires autour de la place de 
la Bastille; ces salles de danse se distinguent donc 
complètement des cabarets (Moulin Rouge) installés 
quarante ans auparavant au nord de la capitale et 
fréquentés par les artistes, la pègre et les membres 
des classes supérieures qui veulent se dévergonder.

Dans les années 1930, cette double revendication, 
paysanne et ouvrière, va amener à faire du musette une musique 
identitaire nationale et elle l’est restée, même si aujourd’hui 
très peu de gens écoutent cette musique, remplacée à partir des 
années 1960 par les musiques à quatre temps comme le rock. 
Jusqu’à cette époque, la radio d’Etat, France Inter, lui consacre 
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deux émissions hebdomadaires: le samedi soir, Jo Dona fréquente 
des bals partout en France; le dimanche matin, avant la messe, 
Roger Crozat, s’intéresse à la seule musique.

A partir des années 1980, le processus de gentryfication 
des quartier autour de la Bastille, va redonner une nouvelle 
jeunesse au musette car les populations nouvelles du quartier, 
dont beaucoup d’intellectuels et artistes, valorisent sa dimension 
populaire, même si c’est une musique qu’ils n’écoutent guère: 
on écrit des ouvrages à caractère historique, on réalise des 
films (Le bal, de Ettore Scola), et on fréquente le Balajo, devenu 
une discothèque africaine puis salsa ! Le musette est limité au 
lundi après-midi mais il est surtout fréquenté par les touristes...  
Ce goût pour cette musique peut apparaître comme une tentative 
de légitimation culturelle d’un processus social d’expulsion des 
pauvres4 par l’exaltation du populaire: on se dit progressiste, 
“de gauche”, en suscitant une hausse des prix de l’immobilier. 
Pour cela, le choix d’une pratique sociale et culturelle fossilisée 
mais encore à forte valeur symbolique peut apparaître habile: 
la désaffection date des années 1960 lorsque le musette a été 
submergé par l’hyper consommation musicale dont parle  
C. Chastagner dans Culture rock (2012) et que l’ensemble de la 
population a adopté des musiques avec desrythmes à quatre 
temps venues des pays anglo-saxons.
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Figure 1 - Le musette est devenu dès le début du 20e siècle la musique 

identitaire de toute les régions centrales de la France alors que les émigrés 

venaient depuis peu de ramener cette musique de Paris où elle avait été créée. 

Source: Guide du Routard, 2001.
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Figure 2 - Vers 1930, danseurs au bal musette La Java, rue du Faubourg du 

Temple à Paris (10ème arrondissement). 

Source: Albert Harlingue (2013).

La musique, une histoire de cheveux

Ainsi ces caractères visuels et le discours populaire 
identitaire peuvent permettre de se passer de véritable musique, 
se contentant d’y référer. Les dreadlocks de Bob Marley tiennent un 
discours qui décrit des paysages différents de ceux qu’évoquent la 
banane de Franck Margerin; le reggae est exceptionnel puisqu’il 
réfère à trois paysages et c’est peut-être cette richesse qui explique 
son succès fulgurant depuis les années 1970 et son adoption dans 
presque tous les pays de la planète:

• les marges de nos univers urbains occidentaux, en 
particulier britanniques, où est découverte cette 
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musique amenée par les immigrés jamaïcains: cela 
génère une musique porteuse de la contestation issue 
de cette immigration, pauvre et ségréguée; ainsi le 
nom du groupe anglais UB40 est le code du formulaire 
d’inscription aubureau d’aide aux chômeurs;

• les taudis de Kingston puis, après son succès, tous 
les taudis de tous les pays en développement; cela lui 
confère définitivement un statut de musique politique 
mais pas toujours aussi contestataire que le rap: au 
début de sa carrière, Alphablondy a ainsi chanté un 
reggae en l’honneur de l’inamovible président de la 
Côte-d’Ivoire, Houphouet-Boigny;

• l’Ethiopie fantasmatique des légendes chevaleresques 
du Roi Jean, très populaires en Espagne et au 
Portugal à la fin du Moyen-Age (cf. Don Quichotte 
et la catastrophe du roi Sébastien du Portugal) et 
popularisées dans les plantations d’esclaves aux 
Caraïbes. Paysage peu diffusé hors de Jamaïque et 
Grande-Bretagne.

Ainsi, à Moscou (Botanic Project) comme Djakarta  
(Monkey Boots), on peut s’y retrouver, mais finalement, pas 
nécessairement derrière le même paysage et donc pas la même 
revendication politique. Elle est parfois explicite: au même 
titre que le musette en France au début du 20e siècle, Bender 
(2007) montre qu’au Kenya le hip-hop est créateur d’une 
identité nationale nouvelle et peut être qualifié de nouvelle  
“musique nationale”.

Parfois, c’est à un niveau infra national: installés en Israël 
dans les années 1980, les Juifs yéménites ont développé le “sotol, 
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genre musical urbain qui combine les influences orientales avec 
la new wave (DEFRANCE, 2007, p. 22). Cet ancrage du reggae, du 
rap ou du hip pop leur donne donc une dimension multiterroriale 
du fait de la diversité des attentes locales, adaptées à toutes les 
situations mais avec en commun cette articulation entre “Culture 
planétaire et identités frontalières” comme l’écrit (MILIANI, 
2002, p. 763) à propos du rap en Algérie: dans un pays bloqué 
politiquement, la musique y est depuis longtemps, avant même 
le raï des années 1990, un terrain d’expression politique. Aussi, ce 
rap aura des significations logiques, structurations complètement 
différentes au Sénégal (MOULARD-KOUKA, 2009) tout en restant 
très politique, mais en lien avec la situation sénégalaise.

Souvent, cette revendication dépasse la seule musique.  
Dans le “wagon” qu’étudie Zeneidi (2015), les concerts punks 
tiennent une place centrale. Mais c’est la revendication politique, 
en conflit avec la société occidentale, qui domine et structure 
le groupe. 

Excepté pour les punks, la protest song nord américaine 
ou les musiques régionales revendiquant une spécificité 
culturelle linguistique, on n’exagérera cependant pas cette 
revendication politique.
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Figure 3, A et B - Bob Marley, première world star issue du tiers monde, 

compose une géographie globale tandis que les références de Bashung restent 

complètement françaises. Sans nécessiter de musique, ses dreadlocks suffisent 

à évoquer ces univers musicaux, comme la BD de Franck Margerin.

Sources: <http://www.kboing.com.br/bob-marley/fotos/>. Accès en: 19 oct. 2015;

<http://www.ohmymag.com/alain-bashung/wallpaper>. Accès en: 19 oct. 2015.

Ces “tribus urbaines” (FEIXA, 1999) dont nous reparlerons 
en fin de chapitre, se réfèrent en effet d’abord à la double 
inscription planétaire/locale: exister dans des lieux peut 
faire office de conscience politique à (très) basse intensité. 
A propos des fans de metal rock, Aussaguel (2005) propose 
d’importer le concept de “translocal” depuis l’ouvrage de 
Patterson (2004)pour décrire cette bonne articulation entre 
différentes strates scalaires chacune très spécialisée: l’identité 
metal vient du global-diffusion des tubes et grandes tournées 
mondiales; par contre, les salles de concert et de répétition, 
les réseaux de copains à l’origine d’un festival, etc. sont ancrés 
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très précisément sur le territoire de la ville, souvent même 
du quartier. Entre les deux, se construisent des territoires 
régionaux des tournées à deux niveaux d’échelle: la région de 
proximité, par exemple “le metal du Sud” (de la France) pour 
les groupes locaux mais aussi des styles qui donnent identité 
et la région globale (nord et centre de l’Europe, Nord-Est des 
Etats-Unis), balisée par les tournées de groupes professionnels 
qui ne seront pas nécessairement des stars globales.

Figure 4 - Lucien, le héros dessiné par Franck Margerin pose une référence 

précise à la jeunesse populaire des banlieues urbaines françaises des 

années 1960 et 70. Avec beaucoup de références à cette même structuration 

socio spatiale, la musique d’Alain Bashung a dû son succès à sa capacité à 

prolonger ces citations jusque dans une mise en scène des années 1980 

au moyen d’une translation depuis la banlieue vers la ville, des bandes 

de jeunes peu qualifiés aux jeunes des classes moyennes plus éduquées 

et capable de comprendre ses textes sophistiqués. Ainsi, une même 

référence fournit deux contextes identitaires finalement très différents.  

Source: Dessins originaux fournis par Frank Mergerin à cette publication.
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Au-delà de cette géographie, la musique cherche aussi ses 
identités dans la relation espace-temps: le paysage des récits 
de Lucien par Margerin évoque un état de la France urbaine 
à un moment précis (les années 1960-1980), c’est à dire une 
configuration socio-spatiale disparue aujourd’hui et qui donc 
s’étiole au fil du vieillissement de ceux-là même qui évoquent 
encore les ballades “à l’arrière des dauphines” (Bashung) ou le 
juke-box du bar du Grec dans Last exit to Brooklyn (Selby). 

Mais le héros de Margerin est intéressant pour une autre 
dimension: c’est un dessin de bande dessinée qui réfère à une 
musique (le rock des années 1960) qu’il n’est plus nécessairement 
obligatoire d’écouter en même temps qu’on lit la BD; la musique 
marque les identités au-delà de la musique: les dreadlocks des 
rastas comme les bananes des Leningrad Cowboys existent 
même sans leur musique: si je regarde une affiche d’un des 
films de Aki Kaurismäki au sujet de ces derniers, sans même les 
avoir jamais entendu, leur allure et en particulier les fameuses 
bananes aussi outrées que celle du héros de Franck Margerin 
me renseignent immédiatement sur leur musique.
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Figure 5 - Pousser la citation jusqu’à la dérision: les finlandais de Leningrad 

Cowboy cultivent avec un humour décapant le style rockabilly des années 

1960: coiffures “bananes” démesurées, botte “santiags” exagérément longues 

et pointues jusqu’à se transformer en babouches...

Source : <http://kreedle.com/leningrad-cowboys/>. Accès en: 19 oct. 2015

Mais, chez Marley comme Bashung, mes rastas ou rockers 
ivoirien ou belge vont trouver un discours qui les dit, un raccourci 
plus complet et efficace que ce que l’un ou l’autre pourrait formuler 
avec ses pauvres mots, pourtant issus d’une connaissance plus 
intime de ces réalités spatiales: l’identité en vient à se confondre 
avec l’expérience des lieux.

La musique pour construire des 
identités complexes et ambigües

Cette propension de la musique à donner des identités 
spatialisées est systématique et très large: un lundi matin au 
travail, dire qu’on a passé la soirée du samedi au Belgica, au 
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Havana Club ou au Wood, 3 discothèques bruxelloises, donne 
une information très complète sur soi, ses goûts musicaux, 
ses orientations sexuelles, ses pratiques de la ville, etc.5  
On connait d’ailleurs dans la plupart des grandes villes la 
capacité des discothèques à la mode à identifier une élite 
urbaine et nocturne autoproclamée (branchée, trendy, 
conectada, antenada) en distinguant même très précisément 
les époques: le Palace à Paris ou le B’52 à New York réfèrent 
ainsi clairement aux années 1980.

Passant en permanence de l’individu qui contribue 
à construire un groupe spatialisé et du groupe qui définit 
l’individu dans des allers-retours qui emmêlent les deux 
logiques, la musique concerne sa capacité à “produire des scènes 
d’expression, d’énonciation, de discursivité sur le territoire et 
son identité” (GUIU, 2009, p. 30). 

C’est d’ailleurs le paradoxe d’une des activités humaines 
qui ont le plus clairement porté le cultural change de ces cinq 
ou six dernières décennies que d’être à la fois universellement 
partagées mais en même temps de véhiculer partout sur la 
planète des inscriptions spatiales très précises. Même les plus 
partagées, jazz ou rock par exemple, sont distinguées par des 
sous-types qui réfèrent à des espaces et des temporalités précis: 
dès les premières notes du morceau, le jazz sera des années 1930 
(et de la Nouvelle-Orléans) ou des années 1950 (et de New-York). 

Le cinéma excelle dans l’utilisation de ces références 
ambigües: outre bien sûr les films de Bollywood (Bombay), où 
s’intercalent de larges plages chantées en hindi, les musiques 
de jazz des années 1960 et 70 réfèrent à des espaces très typés, 
tels que le San Francisco de l’inspecteur Harry Dirty Callahan 
(Clint Eastwood). Dans l’œuvre musicale de leur auteur, Lalo 
Schifrin6, Los Angeles, pourtant à son apogée comme capitale 
du cinéma nord-américain, est souvent absente (L’Inspecteur 
Harry, Bullitt, Mission impossible, Opération dragon…), exceptées 
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deux séries (Mannix, Starsky et Hutch). Et lorsque Sidney Lumet 
dans Un après-midi de chien (1975) veut se démarquer de ce 
même cinéma hollywoodien, il réduit la musique au minimum.  
Par contre, le magasin de mode chic Un après-midi de chien, à 
Paris, pousse la référence jusqu’à diffuser la chanson Amoreena 
de Elton John qui débute le film; confusions en boucle...

Parfois, c’est la voix parlée qui est traitée comme 
musique et intégrée à celle-ci (Hiroshima mon amour, A. Resnais), 
un procédé qu’on retrouvera dans plusieurs films du même 
réalisateur (L’année dernière à Marienbad et Muriel ou le temps 
d’un retour) qui mêlent aussi la géographie d’une ville à un 
souvenir historique dramatique.

Ainsi, à travers ces exemples, se construisent des identités 
spatiales à partir de musiques qui contribuent à introduire 
ou souligner la confusion entre l’identité collective de lieux 
ambigus: San Francisco, (en particulier dans Bullit ), Hiroschima/
Nevers, Marienbad et la confusion dans l’identité des individus, 
des jeux de fuites avec la réalité.

Négocier l’ambigüité de son identité

Mais cette réalité flottante se retrouve dans d’autres 
registres. La qualité spatiale ou l’icone paysagère qu’introduit 
la musique est alors attachée aux musiciens qui la composent 
ou la jouent: bien qu’il ait passé le plus clair de son existence 
aux Etats-Unis, Ravi Shankar est resté un musicien indien. Jouer 
du décalage identitaire au moyen de la musique est d’ailleurs 
un effet fréquent de l’ensemble de la production artistique ou 
de la publicité: pour retrouver notre exemple antérieur, c’est le 
cas du rockabilly du groupe finlandais des Leningrad Cow-boys, 
mais aussi des groupes de reggae russe (Botanic Project) et 
indonésien (Monkey Boots) cités plus haut.
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On est bien dans des jeux sociaux de maintenance et de 
négociation de frontières. Cela peut devenir un enjeu pour qui 
aspire à construire une identité en rupture: dans l’excellent Elvis in 
Zanzibar, Gurnah (1997) met bien en valeur comment un adolescent 
se construit une dualité identitaire valorisante parce que sont 
attachées à la musique occidentale des valeurs de modernité; 
la revendication d’une liberté et la mise à distance de systèmes 
sociaux qu’on trouve contraignants dans la Tanzanie des années 
1960 ne s’accompagne d’ailleurs pas d’une rupture radicale:

l’intégration d’une culture occidentale étrangère 

dans le corpus culturel des communautés 

africaines importatrices suppose donc la recons-

truction de la culture originelle car, dans un tel 

échange, on attend que des concessions soient 

également faites par la culture exportatrice 

(GURNAH, 1997, p. 124). 

Cela nous entraine dans trois registres: tout d’abord, à la suite 
de Di Méo puis Raibaud (2006), on peut rattacher la musique à la 
sphère idéelle (GODELIER, 1992); celle-ci offre à l’homme la capacité 
de construire la matérialité du monde qui l’entoure avec des idées 
et ainsi, par extension, positionne la musique comme langage.

Ensuite, cette musique-idéologie est incarnée: c’est la 
double figure conjointe de l’artiste et de l’autonomie de la culture. 
Le musicien n’est pas seulement médium mais réellement engagé 
dans le processus de production de cette culture; il la façonne, 
l’adapte et offre un produit différencié tant de l’original que de 
l’adaptation qu’en offre un autre “interprète” voire lui-même 
un autre jour. L’allusion jamaïcaine à l’Ethiopie et au Rastafari 
perdure dans le reggae africain mais, outre qu’elle s’y fait 
rare, c’est dans des compréhensions ajustées aux contextes de 
réception. De même, nous différencions sans problème le rock 
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anglais d’autres productions nationales, en particulier nord 
américaine, tout en laissant place à l’autonomie individuelle 
de l’artiste (l’ironie d’Adriano Celentano…).

Enfin, en tant qu’idéel, cette musique supporte aussi 
bien la constitution d’un réel, parfois matérialisé, que toutes 
les dimensions oniriques, symboliques ou idéologiques qui 
traversent la culture: Chastagner (2011) montre bien comment 
le rock véhicule depuis 60 ans un discours de la liberté, de 
rébellion. De fait, cette contestation est soutenue dès l’origine 
par le capitalisme moderne qui en attend une transgression 
des valeurs héritées pour construire une humanité détachée de 
ses anciennes valeurs et motivée par la seule recherche de son 
intérêt et de son plaisir afin qu’il surconsomme. Il ne s’agit pas 
d’une banale récupération mais d’une convergence originelle.

Ainsi, bien qu’en apparence fortement sincère (et c’est 
d’ailleurs une réalité), l’inscription dans une identité musicale, 
si fréquente aujourd’hui, sous-tend une autre logique qui, de 
son côté, est à l’origine d’une mutation des comportements. 

Les jeux de dupe d’une identité par la musique

Ce discours et son ombre, si bien incarné par quelques stars 
qui sont des entreprises très prospères (Mike Jagger, David Bowie, 
les stars du rap, nombreuses à vendre des vêtements), laisse plane 
un doute sur la sincérité de la révolte à l’origine de leur succès.

Sous un autre angle, M. Stokes (1994) croise ethnicité, identité 
et musique, pour dessiner les contours de la construction musicale 
des lieux: l’ethnicité construit d’abord des lieux avant de construire 
la race à partir de ces lieux; cela impose de voir le processus et 
la performance comme moteur de ces dispositifs. En combinant 
ces trois registres, la musique a pour fonction de construire des 
identités ethniques fortes dans des lieux eux-mêmes ethnicisés.
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Etudiant les fêtes ethniques à Bordeaux avec Y. Raibaud 
(2009), nous avons pu mettre en valeur que l’affirmation identitaire 
très marquée est à l’origine de fortes ségrégations. A partir 
de 230 fêtes étudiées, nous proposons un modèle distinguant 
entre organisateurs suivant leur lien à l’action publique, mais 
au final, également leur impact sur la construction de sidentités 
individuelles. Cela induittrois types de fêtes supportés par trois 
musiques: la fête folklorique, la fête interculturelle et la fête 
ségrégative. Dans ce modèle, les politiques culturelles entendues 
comme un discours performatif avec une influence déterminante 
sur les identités y évoluent depuis le culturel vers le social, 
c’est-à-dire depuis le “culturel ethnique toléré” jusqu’au “culturel 
d’Etat ethniquement régulé”.

Dans le premier type, l’identité du pays d’origine est 
revendiquée par des migrants qui ont grandi et étudié dans un 
autre pays que la France avant de venir s’y installer déjà adultes et 
sont plus lents à s’adapter. Ils vont donc rechercher dans leurs fêtes 
le lien avec le pays d’origine: leurs fêtes sont peu commerciales 
et privilégient des musiques folkloriques, peu diffusées dans 
le pays d’accueil; on y célèbre aussi la cuisine (également sans 
grande adaptation au contexte français), la langue du pays ou de 
la région d’origine. Souvent, ces événements sont reliés aux débats 
de ce pays d’origine: les associations d’opposants n’organisent 
pas la même fête que les associations de soutien au pouvoir en 
place. Si cette fête reçoit une personnalité, c’est le plus souvent le 
consul, presque jamais de représentants des autorités françaises.  
Les autres participants sont des invités peu nombreux.

Le deuxième type est très ouvert; il concerne les initiatives 
d’entrepreneurs associatifs (associations culturelles, ONG) ou 
privés à travers des événements commerciaux ouverts à une 
population large. Folklorisé plus que folklorique, interculturel, 
les allusions à la migration et la ruralité insistent sur des 
représentations surjouées à vocation identitaire: on ne construit 
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plus à l’échelle régionale/nationale mais continentale en 
inventant une Afrique mythique hyper réelle ou un Brésil 
homogène (I.e. les icônes touristiques de Rio et accessoirement 
de Bahia). Cette musique, destinée à un public de jeunes 
occidentaux est elle-même composite, retravaillée dans des 
studios généralement français ou anglais. A ce titre, ces espaces 
accueillent le même public et ressortent de la même géographie 
décalée du réel que nous avons évoqué pour le reggae.

Le troisième type est urbain, importé des Etats-Unis 
(rap), parfois du Brésil (capoeira), médiatisé et performatif 
car à l’origine d’un processus ségrégatif: il s’agit d’une action 
publique volontariste et généreuse qui vise à proposer des 
actions culturelle, généralement des concerts, dans des quartiers 
d’habitat ségrégué. Faute d’initiative locale, les autorités locales 
les développent. Le financement de ces actions provient peu 
des budgets culturel mais plus souvent social voire parfois 
d’origine sécuritaire: la générosité originelle sert également à 
garder des jeunes désœuvrés dans ces quartiers afin qu’ils ne 
viennent pas fréquenter le centre-ville...

Au moyen de cette musique rap que les jeunes consomment 
déjà beaucoup dans les médias, cette action construit une identité 
ethnique pour des gens nés et éduqués en France: on ne peut plus 
les traiter d’étrangers et on leur donne donc des références tirées 
des clips télévisés qui insistent beaucoup sur la dimension urbaine 
dégradée des quartiers centraux en implosion dans les villes du 
Nord-Est des Etats-Unis, même si l’origine ethnique, l’environ-
nement géographique ou social comme la situation périphérique 
des quartiers où vivent ces jeunes sont très différents. On produit 
ainsi à travers cette musique une identité ethnique qui devient 
un statut hérité à re-médiatiser en permanence.

Plus largement, ces deux derniers types de musiques 
fonctionne avec une logique d’ “indigénisation” du local  
(KRUSE, 2005; SCOTT, 1997; KONG, 1995, p. 190). Par l’intermédiaire 
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de ces clips télévisés, s’opère ainsi une “fétichisation de la 
marginalité” au moyen d’un discours essentialiste sur les 
pratiques culturelles des Etats-Unis comparable à ce qu’avaitdes 
pays du Sud (CONNELL; GIBSON, 2004, p. 354). Le local est donc 
au centre d’une stratégie d’image et de marketing.

Au final, il est possible de conclure sans restriction à une 
construction de l’identité par la musique; sa capacité à référer 
à des modèles culturels partiellement mondialisés mais en fait, 
toujours fortement reliés à des contextes locaux, est si forte 
qu’il n’est plus besoin de la musique elle-même: les coiffures, 
modes vestimentaires ou autre objets connotés associés peuvent 
se substituer à la musique mais continuent d’y être reliés. 

Cependant, cela pose indiscutablement un problème 
au sujet de la nature de l’identité qui peut être supportée par 
cette musique: d’un côté, beaucoup de musiques véhiculent 
des identités inquiétantes par leurs contenu; ainsi durant les 
années 1980, le succès d’un groupe aussi ambigu que New Order 
suspecté de sympathie pour le nazisme... Dans beaucoup de 
pays de nombreux groupes de rap se sont fait connaître par le 
scandale que suscitaient leurs textes.

D’un autre côté, ce danger est atténué par la fréquente 
mauvaise compréhension des paroles des morceaux, voire 
même un désintérêt complet pour ces contenus. Le rap nord 
américain et ses argots variés d’une ville à l’autre illustre bien 
le premier cas. Pour l’autre, les jeunes rastas qui arborent 
fièrement leur dreadlocks retiennent généralement le 
discours politique d’émancipation mais assez peu la dimension 
religieuse développée par beaucoup de groupes historiques 
(CONSTANT, 1982). Souvent, ce public ne comprend pas ou 
n’écoute pas les paroles que véhiculent leurs chansons, parfois 
très phallocrates et homophobes, pas nécessairement très en 
phase avec les convictions propres de ce public.



GEOGRAFIA E MÚSICA:
Diálogos

76

Au final, cette capacité de la musique à absorber puis 
restituer de l’identité explique l’énorme mouvement de 
consommation apparu à partir de la fin des années 1950 et 
toujours d’actualité aujourd’hui. Mais de nombreux travaux ont 
insisté sur l’ambigüité de cette notion d’identité. La musique, 
elle-même ambigüe parce que produite et diffusée dans le 
cadre de ces industries culturelles (ADORNO, 1994), est donc 
particulièrement concernée.

Pour éviter de clore le débat, on peut terminer en 
reprenant Defrance (2007, p. 26) dans un premier temps: 

Dans un entre-deux aux multiples déclinaisons, 

solo/tutti, endogène/exogène, enracinement/

métissage, la distinction et l’identité musicales 

de ces entités insécables seraient condamnées 

à s’inscrire dans une logique de partition 

concertante entre double je et double jeu

la musique est un jeu de masques permanents et qui 
en permanence déterritorialise les lieux et les identités 
(CONNELL; GIBSON, 2004). 

Dans un second temps, on peut aussi suivre d’autres 
auteurs qui affirment que les pratiquants des bals folks 
(REVILL, 2004) ou du festival country de Mirande (THEULLÉ, 
2004) ne jouent pas: ils sont intimement authentiques; manière 
d’être, la pratique de la musique raconte l’être profond des 
individus et des lieux; c’est une mise en capacité selon Wittgestein 
(CHAUVIRÉ, 2004, p. 43-44); les acteurs, les organisateurs à 
Mirande (THEULLÉ, 2004), mais aussi les promoteurs de la 
jota tortosine (GUIU, 2007) produisent un habitus, une culture 
substrat de l’expérience vécue. Ces pratiques constituent leur 
sens du réel, une pensée en action: “tout dire est un faire social” 
(LUSSAULT, 2000). Ils sont leur identité dans la musique.
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Notes

1 Ainsi des formules essentialistes selon lesquelles “les écossais 
sont avares”, “les allemands sont des gens rigoureux et très 
ordonnés”, “les brésiliens ne pensent qu’à faire la fête”, “les 
russes sont des ivrognes”, “les siciliens sont des mafieux”, 
“les juifs ne pensent qu’au business”...), mais chaque pays 
possède également son propre jeu de stigmatisations régionales  
(en France, les bretons sont têtus, les corses paresseux...) et ce 
qu’elles sous-tendent de racisme, même si souvent, elles sont 
utilisées pour faire rire.

2 D’ailleurs, pour l’européen, ces favelas sont toujours à Rio...

3 Vers 1920, moitié moins à la fin de la seconde guerre mondiale, 
4 à 6 aujourd’hui.

4 Car c’est bien ainsi qu’on peut comprendre la gentryfication.

5 Le Belgica est une discothèque gay à la musique très éclectique, 
proposant également des prestations d’acteurs, de stylistes et 
de designers. Le Wood est spécialisé dans la musique electro 
et le Havana Club plutôt musiques latino et salsa. Deux sont 
situées en centre ville, la troisième, le Wood, en périphérie 
(bois de la Cambre). La simple mention de leur nom me dit aussi 
efficacement qu’un discours de présentation.

6 Lui-même, d’origine argentine, vit pourtant à Los Angeles.
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Apertando o “play”

“Não vou ficar parado, não vou passar batido 

se nada faz sentido, há muito que fazer.”

(Esportes Radicais, Engenheiros do Hawaii) 

Um dos grandes desafios impostos hoje à escola e ao professor 
é a preparação e a elaboração de aulas mais atrativas, uma vez 
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que a informação por si só, o aluno pode obter em outros meios – 
ainda que não legitimados – e assim, muitas vezes, a sala de aula 
esvazia-se. Não nos referimos aqui ao fato de que não temos mais 
autoridade de saber. Queremos dizer que existem outras formas de 
busca de informação que não mais somente a figura do professor.

Nesse sentido, há que se pensar em um ensino no qual o 
aluno encontre identidade e o faça querer vir à escola, para que 
esta seja um espaço em que as informações se transformem em 
conhecimento e sabedoria. E nas aulas de Geografia, isso não é 
diferente. Em pesquisas e artigos, constatou-se que os alunos 
ainda hoje assistem – e não participam – de aulas de Geografia 
nas quais devem decorar nomes de países e capitais, pintar 
mapas e realizar descrições intermináveis sobre as formas de 
relevo deste ou daquele país. Atividades que promovem uma 
postura mais passiva do aluno e que faz prevalecer a reprodução 
do conhecimento. Essas constatações podem ser encontradas 
na obra de Kaercher (2011, p. 208), quando afirma que os alunos 
não dão importância às nossas aulas “pois não veem nelas 
sentido” ou ainda nos escritos (antigos, porém atualíssimos) de 
Lacoste (1988, p. 171), quando afirma que a televisão e o cinema  
(e hoje poderíamos acrescentar a internet) como concorrentes 
pedagógicos do professor, de maneira que “os alunos, entediados, 
não querem mais fazer geografia em classe”.

Há que se repensar as metodologias de ensino. É verdade 
que muito tem se avançado nesse sentido, mas, a partir de nossos 
estudos e da nossa experiência na área de ensino, verificam-se dois 
fatores que impedem o avanço da discussão e das práticas de novas 
metodologias de ensino. O primeiro refere-se ao fato da presença 
dos professores formados em outras épocas, que podem ter 
extrema resistência ao novo, ao diferente. O segundo é a possibi-
lidade de os professores recém-saídos das Universidades entrarem 
em um ciclo de acomodação, e considerarem-se “formados” e 
não repensarem sua prática docente. É verdade que para toda 
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regra há sua exceção. Há professores formados na década de 70, 
por exemplo, que são extremamente didáticos e “modernos” em 
suas práticas de ensino, assim também como há muita gente boa 
saindo de nossas Universidades, com muita garra e força para 
enfrentar com amor e profissionalismo a batalha da educação.

Assim, a música surge como um elemento que pode 
favorecer o trabalho didático do Professor de Geografia e, se bem 
utilizada, fornece possibilidades para as atividades desenvolvidas 
com os alunos. A música tem o poder de nos transportar para 
lugares que somente os caminhos da nossa mente conhecem. 
Além disso, a música é um elemento que se faz muito presente 
no cotidiano dos alunos. A partir da nossa experiência em sala 
de aula, nas mais diferentes escolas, verificamos como a música 
é um elemento que se destaca para os alunos. O interesse pela 
música se faz presente de diversas formas no cotidiano escolar, 
seja na hora do intervalo, ouvindo música com fones de ouvido 
com um aparelho de celular, ou até mesmo em sala de aula, de uma 
forma permitida ou não. Em determinadas situações, torna-se 
possível perceber que a música desperta o interesse dos alunos. 

Considerando esses elementos, o presente artigo tem por 
objetivo refletir sobre a utilização da música como um elemento 
didático para as aulas de Geografia, para isso, busca-se, através 
de referenciais teóricos, propor práticas pedagógicas para serem 
aplicadas em sala de aula.

Músicas... Lugares... Espaços... Pensando 
a geografia a partir da música

Ao ouvir uma música, podemos ser levados a pensar em 
diferentes lugares, talvez seja pelas descrições que são feitas nas 
letras das músicas ou pelos significados que podem ser atribuídos 
por aqueles que ouvem as músicas. Mesmo as músicas, com seus 
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ritmos, podem nos levar a imaginar lugares devido à associação que 
constantemente recebemos sobre as músicas que estão relacionadas 
a determinados lugares. Podemos ouvir um reggae e associamos 
à Jamaica, ou um tango e pensamos na Argentina. Pensando nas 
diferentes manifestações culturais que ocorrem no Brasil, não 
será diferente. Ao ouvir o som de uma gaita (também chamada de 
acordeon) podemos associar aos estilos musicais muito presentes do 
Rio Grande do Sul, como bugio. Ou ao ouvir o maracatu, podemos 
associar ao estado de Pernambuco. Dessa maneira, a música pode 
ser vista como uma forma para implantar um sentido de orgulho 
para as pessoas que vivem em um lugar (CARNEY, 2007). Assim, a 
música pode ser uma forma de determinados grupos manifestarem 
elementos que são do seu interesse, que fazem parte das suas vidas.

A partir da música, podemos pensar em diversos locais 
que fazem parte do contexto dela, podemos pensar em locais 
mais próximos ou mais distantes, mas que possuem caracte-
rísticas específicas. Desse modo:

muitas letras de canções possuem uma 

explícita referência espacial, constituindo-se 

em verdadeiras celebrações de lugares ou, ao 

contrário, em contestações referenciadas às 

condições de vida em determinados lugares. 

Do ponto de vista da melodia, há nítida 

correlação entre música e região (CORRÊA; 

ROSENDALL, 2007, p. 13).

Assim, podemos transitar por diferentes espaços devidos 
as associações que podem ser feitas a partir das músicas. 
Podemos ter um exercício de imaginação para pensar nas 
características dos diferentes espaços que estão presentes na 
letra, nos sons e nos ritmos presentes nas músicas. E por nos 
levar para diferentes espaços, podemos também refletir sobre 
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os mesmos, tendo como ponto de partida o que se apresenta 
nas músicas. Desse modo, podemos pensar que o “o contexto 
histórico, ambiental e social de um lugar, muitas vezes, fornece 
o cenário e inspiração para determinado indivíduo ou grupo 
criar música” (CARNEY, 2007, p. 138). Pensar o contexto em que 
a música está inserida e, também, onde é criada, possibilita um 
entendimento sobre outros elementos que fazem parte de um 
lugar. Assim, tem-se a oportunidade de diferentes formas de 
compreender esse lugar, de entender os diversos elementos que 
fazem parte do cotidiano das pessoas que ali vivem.

Pensar os lugares, os seus significados, torna-se um exercício 
interessante para entender os processos que neles se desenvolvem, 
e a música pode fornecer alguns caminhos na busca por esse 
entendimento. Cosgrove, ao tratar sobre a busca de evidências para 
refletir sobre os simbolismos das paisagens culturais, nos diz que:

frequentemente encontramos a evidência 

nos próprios produtos culturais: pinturas, 

poemas, romances, contos populares, músicas, 

filmes e canções podem fornecer uma base 

firme a respeito dos significados que lugares 

e paisagens possuem, expressam e evocam, 

como fazem fontes convencionais ‘factuais’ 

(COSGROVE, 1998, p. 110).

Quando pensamos na Geografia, devemos ficar atentos as 
diversas possibilidades de análise que podem ser utilizadas para 
os estudos de diferentes espaços. Utilizar diferentes elementos 
para a investigação e o entendimento desses espaços possibilita 
que surjam diferentes resultados, ou seja, outras formas de 
entender esses espaços que fazem parte da vida das pessoas. 
Dessa forma, pensando a música, podemos ter acesso a fontes ou 
formas para se entender os processos espaciais, pois, a música 
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pode ser entendida como uma manifestação em que é possível 
relacioná-la a diversos elementos espaciais.

Ouvindo músicas.... Pensando a geografia 
nas aulas da educação básica 

Pensar em como levar a música para as atividades em sala 
de aula torna-se uma possibilidade para deixar as aulas mais 
próximas do cotidiano dos alunos. Fazer com que os alunos 
percebam que a partir de um elemento muito presente do seu 
cotidiano, que é a música, pode-se refletir sobre os diferentes 
espaços, espaços mais próximos ou mais distantes. Destaca-se, 
desse modo, a possibilidade de se fazer a análise de diferentes 
questões espaciais presentes na música. A música pode ser 
um início para a reflexão (KAERCHER, 2003), pode ser uma 
forma de despertar os alunos para mundo que vivem, e, assim, 
seguir para a análise de diferentes elementos que envolvam a 
espacialidade. A partir da análise de uma música, seja pelos 
sons que fazem parte dela, ou pelos significados presentes na 
letra que faz parte da música, podemos conduzir nossos alunos 
a uma reflexão sobre os diferentes espaços em que estamos 
presentes, que podem ser o seu bairro, o seu estado, o seu país, 
e, até mesmo, o mundo. Pode-se iniciar pela música, seguir pelos 
espaços e pela sociedade, e refletir sobre a vida.

A música possibilita que os alunos conheçam diferentes 
espaços através de diversos elementos que aparecem nelas, e 
que podem gerar movimentos que os levem a entender a grande 
diversidade presente nos espaços. Também, pode despertar para os 
diferentes objetos, processos e ações que fazem parte de diferentes 
locais. Isso deve ser aproveitado nas aulas de Geografia no Ensino 
Fundamental. As músicas, também, representam as mudanças que 
ocorrem na sociedade, seja através do que dizem as suas letras ou 
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dos valores associados a um determinado estilo musical. E, isso se 
manifesta no espaço escolar nas falas, nas atitudes e nas roupas 
dos alunos. Assim, com as músicas pode-se pensar em diferentes 
elementos que fazem parte do cotidiano dos alunos.

As mudanças que podem ser percebidas na sociedade, também 
devem chegar ao ensino de Geografia. A sociedade vai mudando, 
adquire diferentes configurações, e a escola deve buscar formas de 
compreender o que está ocorrendo. Existe a necessidade de buscar a:

incorporação de outras formas de linguagem 

(ou outras formas de leitura da realidade), 

como o cinema, a música, a literatura, as 

charges, a internet. É verdade que a sociedade 

mudou e avançou em muitos aspectos, e 

que a escola e o ensino de geografia não 

têm acompanhado satisfatoriamente essa 

mudança. Por isso mesmo, a escola e o 

ensino de geografia precisam, de fato mudar, 

precisam estar mais ligados à vida social atual  

(CAVALCANTI, 2008, p. 33).

Com a utilização de outras linguagens podemos desenvolver 
atividades que gerem um maior entendimento da realidade em 
que os alunos estão inseridos. Se a mudança ocorre na sociedade, 
essa mudança pode se manifestar de diferentes formas, isso 
inclui as manifestações culturais como a música. Mas, isso não 
significa que qualquer música pode ser utilizada em sala de aula. 
Deve haver um cuidado para que em nome de uma busca por 
novas linguagens, não se cometa erros que distanciem os alunos 
de um processo de aprendizagem, em que a capacidade de análise 
e a reflexão faz-se extremamente necessária. Nesse momento, 
a presença do professor na condução do processo educativo 
deve ficar evidente, ao levar uma música para sala de aula, o 
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professor deve ter consciência de quais são os objetivos que se 
deseja atingir com sua proposta de trabalho, quais discussões 
pretende gerar com os alunos, como se desenvolverá a atividade. 

Um planejamento adequado torna-se necessário, pois 
senão, pode-se ficar numa situação em que a música não gerou 
mudanças no que estão sendo proposto em sala de aula, ou 
seja, uma nova linguagem não se fez presente durante a aula. 
E pode ficar caracterizado, mesmo sabendo-se que não é esta 
a intenção, como algo para “passar o tempo”, como algo para 
simplesmente manter os alunos ocupados. Levar uma música 
somente para ouvir, não colabora ou colabora muito pouco para 
as aulas de Geografia, deve haver discussões, análises, deve-se 
relacionar com as questões espaciais, com as temáticas de sala 
de aula, para que realmente a música seja outra linguagem no 
ensino de Geografia. Assim, a preparação do professor para a 
atividade que se pretende desenvolver torna-se fundamental.

Além de buscar uma forma diferente de desenvolver 
as atividades em sala de aula, com a utilização da música, o 
professor deve mostrar aos alunos que a música pode ser um 
meio de se estudar Geografia, ser entendida como um texto 
e ser lida por eles a partir das questões espaciais. Deve ficar 
bem destacado para os alunos que, o trabalho com a música 
também é aula de Geografia. Assim como em outras atividades, 
com mapas e textos, por exemplo, também exige compromisso 
e participação dos alunos durante a aula. Novamente o papel 
do professor se mostra necessário neste processo.

Verifica-se, também, que a utilização de músicas em sala 
de aula torna-se uma possibilidade de levar temas diferentes 
para as aulas de Geografia, de levar a dúvida, o novo para os 
momentos em que estamos como nossos alunos. Apresenta-se 
como uma possibilidade de levar assuntos que tratam do 
cotidiano dos alunos, mas que surgem como algo novo devido 
à abordagem diferenciada que é feita. 
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Com a utilização da música em sala de aula pode-se 
superar a: 

ausência de conflito cognitivo, ausência de 

tensão cognitiva na relação Professor-aluno. 

Há pouco espaço para o espanto, para o novo, 

para a surpresa: ‘não tinha pensado nisso, 

professor’! (KAERCHER, 2007, p. 30). 

A música pode ser o novo durante as aulas! Uma forma de 
questionar a leitura dos lugares em que vivemos, de pensar nos 
espaços de outras formas. Até mesmo se surgirem perguntas 
do tipo “que música é essa? Por que essa música tem relação 
com a aula? ”. Podemos gerar uma desacomodação nos alunos, 
e, assim, fazer com que pensem a relação destes elementos com 
a espacialidade, com as aulas de Geografia.

Desta forma, com as músicas busca-se relacionar temas 
que fazem parte das aulas de Geografia com situações que 
estão na vida dos alunos. Permitir que durante as aulas os 
alunos reflitam sobre as suas vidas, sobre os lugares que estão 
inseridos. Não deixando as aulas de Geografia como sendo algo 
distante da realidade, e sem sentido para a maioria dos alunos.

Nesse sentido, entendemos que tais linguagens 
diferenciadas aplicadas ao ensino de Geografia contribuem 
na construção das noções de espacialidade de maneira a 
traçar vínculos com elementos fortemente presentes no 
cotidiano do alunado, mesmo que não seja nos ritmos e 
padrões estabelecidos pelos alunos, a utilização da música como 
elemento didático para aulas de Geografia é uma possibilidade 
de desestabilizar o tradicionalismo, de quebrar barreiras e 
renovar a visão demasiada negativa das aulas. Dessa forma, 
superando um tipo de aula nas quais os alunos não participam e 
são meros espectadores.
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Algumas atividades

Trazemos aqui propostas de trabalho com músicas 
que podem ser utilizadas em sala de aula de Geografia, como 
auxiliares no trabalho com diferentes temáticas. A primeira 
atividade proposta é realizada com a música “O Meu País” e a 
segunda atividade é com a música “O Mundo”. Vejamos:

Atividade 1: 
Qual é o teu país?

Nesta atividade objetiva-se a interpretação de aconte-
cimentos e dos estereótipos que envolvem o Brasil, país 
supostamente alvo da crítica presente na letra, relacionando 
a temática da letra da música com situações vividas pelos alunos, 
bem como noticiadas e acompanhadas pelos mesmos.

Tratamos aqui, indiretamente, de várias temáticas que 
são largamente trabalhadas com a Geografia escolar, como: 
formação da identidade do povo brasileiro, corrupção nos meios 
políticos, educação, saúde pública, desenvolvimento econômico, 
entre outras temáticas transversais presentes na música.

Como motivação prévia, escrever no quadro a pergunta: 
“como é o teu país?” e pedir para os alunos refletirem e 
escreverem nos cadernos: quais as cinco primeiras impressões 
que tu tens ao lembrar-se do teu país? Por quê? Quais paisagens 
te lembram o teu país? Descreva-as. Por que é importante 
pensarmos e refletirmos sobre o nosso país?

Após isso, solicitar aos alunos que ouçam inicialmente 
a letra da musica “O Meu País”, da autoria de Zé Ramalho. 
Vejamos a letra:
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O Meu País

(Zé Ramalho)

Tô vendo tudo, tô vendo tudo 

Mas, bico calado, faz de conta que sou mudo

Um país que crianças elimina

Que não ouve o clamor dos esquecidos

Onde nunca os humildes são ouvidos

E uma elite sem deus é quem domina

Que permite um estupro em cada esquina 

E a certeza da dúvida infeliz 

Onde quem tem razão baixa a cerviz 

E massacram-se o negro e a mulher 

Pode ser o país de quem quiser 

Mas não é, com certeza, o meu país 

Um país onde as leis são descartáveis 

Por ausência de códigos corretos 

Com quarenta milhões de analfabetos 

E maior multidão de miseráveis 

Um país onde os homens confiáveis 

Não têm voz, não têm vez, nem diretriz

Mas corruptos têm voz e vez e bis 

E o respaldo de estímulo incomum 

Pode ser o país de qualquer um 

Mas não é com certeza o meu país 

Um país que perdeu a identidade 

Sepultou o idioma português 

Aprendeu a falar pornofonês 

Aderindo à global vulgaridade 

Um país que não tem capacidade 

De saber o que pensa e o que diz 

Que não pode esconder a cicatriz 

De um povo de bem que vive mal 

http://letras.terra.com.br/ze-ramalho/
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Pode ser o país do carnaval 

Mas não é com certeza o meu país 

Um país que seus índios discrimina 

E as ciências e as artes não respeita 

Um país que ainda morre de maleita 

Por atraso geral da medicina 

Um país onde escola não ensina 

E hospital não dispõe de raio - x 

Onde a gente dos morros é feliz 

Se tem água de chuva e luz do sol 

Pode ser o país do futebol 

Mas não é com certeza o meu país 

Tô vendo tudo, tô vendo tudo 

Mas, bico calado, faz de conta que sou mudo 

Um país que é doente e não se cura 

Quer ficar sempre no terceiro mundo 

Que do poço fatal chegou ao fundo 

Sem saber emergir da noite escura 

Um país que engoliu a compostura 

Atendendo a políticos sutis 

Que dividem o brasil em mil brasis 

Pra melhor assaltar de ponta a ponta 

Pode ser o país do faz-de-conta 

Mas não é com certeza o meu país 

Tô vendo tudo, tô vendo tudo 

Mas, bico calado, faz de conta que sou mudo.

Após a escuta da música, solicitar aos alunos que trabalhem 
em duplas, se possível, sobre as problematizações descritas abaixo. 
Escolhemos o trabalho com problematizações, pois o mesmo 
desequilibra o aluno, fazendo-o com que tenha que sair de sua 
zona de conforto de pensamento, procurando formar novos 
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conceitos, efetuar novas relações e contribuindo, assim, mais 
significativamente para o aprendizado das noções espaciais.

Problematizações...

1. Você acredita que a música está falando do Brasil? 
Por quê? Comprove sua resposta com alguns 
trechos da letra da música. 

2. A quais situações o autor da música se refere ao 
afirmar que está vendo tudo, mas deve ficar de 
“bico calado”, fazendo de conta que é mudo? 

3. Retire 5 frases do texto que demonstrem situações 
que tu acreditas que fazem parte do cotidiano 
do teu país. Ilustras essas afirmações com 
reportagens de jornal, contextualizando-as. 

Para tornar o trabalho com a música expansivo a outros 
métodos de aprendizagem, propõe-se o trabalho denominado 
“Geo-clipe”, que pode ser realizado com o auxílio do programa 
Windows Movie Maker, no qual os alunos podem criar um vídeo 
utilizando-se da música trabalhada em sala como fundo 
musical, ilustrando-a com imagens obtidas a partir de pesquisas 
na internet. O desafio, nesta proposta final, é o que os alunos 
busquem imagens que estejam de acordo com o que a música 
diz em casa trecho. Para encerramento da atividade, apresen-
tam-se os vídeos dos grupos e discute-se a escolha das imagens 
para a música.

Esta atividade já foi proposta por Tonini (2011, p. 98), quando 
afirma que “pela música, os estudantes podem apropriar-se das 
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imagens sociais de etnia, de gênero, de classes sociais, de geração, 
ainda que pouco falem sobre estas diferenças”. Essa atividade 
de construção do Geo-clipe, proporciona assim este efeito do 
trabalho com a música e a imagem, dois componentes que estão 
presentes e fortemente atuantes na vida dos estudantes.

Por fim, ainda cabe lembrar o que nos aponta Tonini 
(2011, p. 99). no mesmo texto alertando-nos dos cuidados com 
a escolha das imagens, pois, muitas vezes, a imagem não está 
posicionada “do lugar que ela ‘fala’”. Para isto, temos que estar 
atentos na supervisão dos trabalhos realizados pelos alunos. 
Se a música aborda determinado tema, temos que nos direcionar 
a busca de imagens que estejam de acordo com o que está 
sendo efetivamente abordado, para não cairmos no erro da 
dualidade: uma coisa é falada na música e outra coisa é escutada 
na imagem!

Atividade 2: 
O que é o mundo?

Nesta atividade propomos a análise do que seria o mundo, 
o que em um primeiro momento pode parecer algo simples, 
mas ao mesmo tempo se revela uma questão não tão fácil de 
responder. O mundo, do qual todos nós fazemos parte, seria 
composto por diversos elementos, diversas situações que podem 
ser percebidas em diferentes locais do planeta.

As temáticas a serem discutidas com os alunos estão 
relacionadas à própria diversidade de elementos que fazem 
parte do mundo em que vivemos, como os diferentes grupos 
populacionais que se espalham pelo planeta, também podem 
ser relacionados às diferenças culturais entre esses grupos, 
aos diferentes locais em que essa população vive e a própria 
relação dessa população com o planeta.
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Para iniciar a atividade, propomos que os alunos sejam 
questionados sobre “o que é o mundo?”. Após pensarem sobre 
a pergunta e anotarem no caderno suas respostas iniciais, 
propomos que seja ouvida a música “O mundo”, de autoria de 
André Abujamra e Karnak, para assim, iniciar uma maior reflexão 
sobre a temática. A seguir, apresentamos a letra da música:

O Mundo 

(Karnak)

O mundo é pequeno pra caramba 

Tem alemão, italiano e italiana 

O mundo filé milanesa 

Tem coreano, japonês e japonesa 

O mundo é uma salada russa 

Tem nego da Pérsia, tem nego da Prússia 

O mundo é uma esfiha de carne Tem nego do 

Zâmbia, tem nego do Zaire 

O mundo é azul lá de cima 

O mundo é vermelho na China

O mundo tá muito gripado 

O açúcar é doce, o sal é salgado 

O mundo caquinho de vidro

Tá cego do olho, tá surdo do ouvido 

O mundo tá muito doente 

O homem que mata, o homem que mente  

Por que você me trata mal 

Se eu te trato bem 

Por que você me faz o mal

Se eu só te faço o bem 
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Todos somos filhos de Deus

Só não falamos as mesmas línguas 

Todos somos filhos de Deus 

Só não falamos as mesmas línguas 

Everybody is filhos de God 

Só não falamos as mesmas línguas 

Everybody is filhos de Ghandi 

Só não falamos as mesmas línguas

Depois de ouvir a música, pode-se solicitar que os alunos 
releiam suas respostas que estão nos seus cadernos, e que façam 
uma comparação com o que está na música sobre o que seria 
o mundo. Assim, torna-se interessante realizar uma análise 
juntamente com os alunos sobre os diversos elementos que estão 
presentes na música. Para, desta forma, estimulá-los a refletirem 
sobre os diversos elementos que fazem parte da música, que 
o professor pode ir destacando elementos e relacioná-los com 
diversas questões espaciais.

Relacionado a isso, a seguir algumas questões problema-
tizadoras para orientar a atividade:

1. Qual palavra pode representar o mundo? Por quê? 
Algum trecho da música comprova isso? 

2. Como as ideias ou situações presentes na música se 
manifestam nas paisagens? Explique. 

3. O que você entende sobre o trecho “por que você 
me trata mal, se eu te trato bem”? Quais situações 
presentes no teu cotidiano podem ser relacionadas 
com esse trecho da música?  
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Como atividade final, pode-se propor aos alunos que tragam 
na aula seguinte uma imagem que represente o mundo para cada 
um dos alunos e que escrevam um pequeno texto explicando 
os motivos de terem escolhido essa imagem para representar o 
mundo. E, também, que seja feita uma apresentação dos alunos 
para promover uma discussão sobre as imagens escolhidas.

Na música, verificam-se, tanto nos sons que fazem parte da 
música, como na letra, temas relacionados à diversidade, como a 
diversidade de pessoas, lugares, elementos culturais etc. Ao pensar 
nos diversos idiomas que são falados na música, alguns presentes 
na sua letra, ou nas nacionalidades que são citadas na música, 
podemos estimular os nossos alunos a perceberem a diversidade 
de elementos que fazem parte do mundo em que vivemos. Quando 
na música é dito que o mundo é uma salada, podemos pensar 
o que é uma salada? O que faz parte de uma salada chamada 
mundo? Essas são questões que também podem ser levantadas 
ao analisarmos com os alunos sobre o que seria o mundo.

Com essa atividade propomos uma reflexão sobre o mundo, 
para que os alunos pensem sobre a diversidade que existe no 
mundo, que pensem nos diferentes lugares do planeta, sobre 
quem está nesses lugares, pensem sobre as diferenças entre esses 
lugares e pessoas, sobre as diferenças culturais e, diante disso, 
o próprio cotidiano dos alunos. Busca-se, assim, que os alunos 
pensem sua própria relação com os lugares e com outras pessoas 
que podem ser semelhantes ou diferentes. Pode-se trabalhar 
com as ideias relacionadas à diversidade, sejam de pessoas, de 
espaços, e até mesmo a diversidade entre os próprios alunos, se 
pensarmos nas diferentes concepções que os alunos possuem.
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Desligando o som...

Pensar uma aula de Geografia prazerosa requer do professor 
muita reflexão sobre sua prática, entrar no desassossego de preparar 
e testar o novo e discutir – academicamente – e com seus alunos 
sobre novos horizontes e possibilidades para suas aulas. A temática 
do ensino de Geografia vem ampliando suas discussões nos últimos 
tempos. Não basta apenas discutirmos novas metodologias se 
tais artigos, dissertações e teses ficarem nas estantes e gavetas 
do esquecimento. Há que se levar para o dia-a-dia escolar, lá em 
nosso trabalho, fazendo com que esta Geografia – ciência que tanto 
amamos – seja fonte de prazer para nossos alunos, inclusive.

Entendemos, assim, que o trabalho com a música nas aulas 
pode transpor o aluno para outras dimensões que não apenas 
aquela física da sala de aula. Pode fazer com que este reflita sobre 
a sociedade a qual está inserido e, assim, entenda-a, critique-a, 
torne-se agente participante das diferentes pautas sociais. 
A música tem o poder de falar o que milhares de discursos não 
falariam, pois, em cada palavra cantada surge a imaginação de 
outros elementos e sensações que extrapolam a letra da música. 
A música, assim como as outras alavancas para despertar os 
outros sentidos (paladar, tato, visão, olfação) nos leva a viajar 
por espaços que a condição escolar ou as barreiras físicas e 
financeiras não deixariam levar nossos alunos.

Há, entretanto, como já dito neste artigo, que executar 
uma preparação intensa, deve haver uma maior reflexão, 
principalmente nestas atividades as quais desestabilizam 
com maior facilidade uma turma, mas que podem levar a uma 
diferente organização de nossas aulas e do nosso trabalho como 
professores. Então, essa organização durante as aulas torna-se 
significativa para se ensinar e aprender cada dia mais sobre 
os espaços, sobre os espaços dos alunos, dos professores, da 
sociedade... sobre o espaço da Geografia. 
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O Contexto Teórico e Metodológico: 
A Contribuição da Corrente Humanística
A partir da década de 1970, acompanhando um movimento geral 
de crítica ao pensamento ocidental, que rebate nas ciências 
sociais, em particular na Geografia (CLAVAL, 2014), assistimos ao 
surgimento da chamada corrente humanística nesta disciplina. 
O termo “humanística” foi difundido a partir de 1967, no texto 
“China”, de Yi-Fu Tuan que, junto com outros autores, como Relph, 
Buttimer e Lowental, trabalharam no sentido de introduzir, pionei-
ramente, a perspectiva humanística na análise de fenômenos 
espaciais. Entre outros aspectos, a Geografia Humanística é 
marcada pela crítica às geografias de cunho lógico-positivista, 
que enquadram o mundo em teses e teorias “fechadas”, onde os 
homens são analisados como mais um elemento da equação ou 
teorema, ou segundo as palavras de Mello: 

Posicionando-se contra testes hipotéticos, 

teorias e leis, a geografia humanística é crítica e 

radical por não perfilar com aqueles que excluem 

de suas pesquisas os sentimentos, valores, 
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enfim, as experiências dos homens que criam, 

atuam e vivem no espaço, o que se contrapõem 

aos positivistas, que falam de um mundo sem 

homens ou contados aos montes como gado, 

ou meramente transformados em números 

(MELLO, 1990, p. 22-23). 

Dessa forma, a Geografia Humanística é antes de tudo uma 
geografia que liberta, pois empossa o homem, no sentido lato da 
palavra, que planeja, sonha e conhece o espaço transformado em 
lugar, como principal produtor e produto de seu próprio meio, 
estudando dessa maneira o mundo habitado e efetivamente 
vivido por povos, comunidades e sociedades, ponto de vista 
corroborado por Mello (1990), quando esse, recorrendo aos 
precursores desse campo do saber geográfico, sublinha: 

O mundo simples e ‘certinho’ dos positivistas 

difere do(s) mundo(s) vivido(s) analisados pelos 

humanísticos, atento aos valores e ambivalências 

dos seres humanos, que não são máquinas. Nos 

estudos humanísticos há uma troca constante 

entre pesquisado e pesquisador, estes diferentes 

dos sábios fechados em suas redomas de 

conhecimentos (e teorias), imerso e inserido 

nas experiências investigadas, adotando uma 

filosofia crítica e refletida, com vistas a aclarar a 

consciência espacial dos seres humanos (MELLO, 

1990, p. 22-23). 

A corrente humanística se baseia em alguns pressu-
postos das filosofias do significado como a fenomenologia, o 
existencialismo, o idealismo e a hermenêutica para analisar 
a relação/introjeção/pertencimento dos indivíduos e seus 
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meios ambientes. Alguns trabalhos desenvolvidos no bojo 
desse paradigma trabalham com mais intensidade um ou 
outro pressuposto filosófico. Entretanto, a valorização do 
homem visando compreender e interpretar seus sentimentos 
e entendimentos do espaço e, até mesmo, como a simbologia e o 
significado dos lugares podem afetar a organização espacial, são 
traços comuns compartilhados dentro da produção geográfica 
humanística, conferindo a esses escritos um eixo central de 
reflexão e análise (MELLO, 1990).

A fenomenologia é a filosofia presente em um maior 
número de estudos humanísticos em geografia. Muitos autores, 
a partir de pontos de vistas diferentes, contribuíram de maneira 
diversa para a constituição de um horizonte fenomenológico. 
O termo foi criado, em 1764, por J. H. Lambert e, a partir daí, 
recebeu significações diferentes, notadamente àquelas dadas 
pelos alemães Immanuel Kant (1724-1804) e Georg Wilhelm 
Friedrich Hegel (1770-1831) e, sobretudo, por Edmund Husserl 
(1859-1938) (GOMES, 2003).

A fenomenologia é um arcabouço filosófico 

que busca compreender os fenômenos 

como eles são em sua essência, partindo da 

investigação dos atos da consciência sobre o 

mundo vivido de cada indivíduo ou grupo social 

(MATTOS, 1988, p. 48).

Sendo assim, o método fenomenológico “envolve a procura 
do pesquisador no sentido de identificar como as pessoas 
estruturam seu ambiente de um modo inteiramente subjetivo 
e integrado a ele” (MATTOS, 1988, p. 48). 

Cabe à fenomenologia, por exemplo, o pioneirismo na 
adoção de dimensões como os laços de vizinhança, a preferência 
por determinados pontos de uma cidade, a afeição a um lugar 
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(topofilia), bem como o ódio a certos espaços (topofobia), o 
medo a outros (agorafobia), a afeição a ambientes fechados 
(claustrofilia), a morte dos lugares (topocídio), a restauração 
de outros (toporeabilitação), afora a topoindiferença, (TUAN, 
1980), bem como as experiências cotidianas na abordagem 
geográfica, além de extrapolar o embate clássico fomentador 
da reflexão filosófica, ou seja, a relação sujeito – objeto, pois 
entende que o ser e o fenômeno não podem ser concebidos de 
maneira dissociada (MELLO, 1990). Da filosofia fenomenológica 
de Husserl, a Geografia Humanística traduziu a noção de mundo 
vivido para lugar ou lar. Trata-se de um todo inseparável 
composto pelo meio-ambiente, pessoas, amigos, conhecidos, 
“canções que a minha mãe me ensinou” e as relações cotidianas 
(SCHUTZ, 1979 apud MELLO, 1991).  O mundo vivido de cada 
um já existia antes do nascimento da pessoa, que vivencia e 
interpreta o “seu” mundo vivido, a partir de valores e estoques de 
experiências próprios e de outros indivíduos, que lhe transmitem 
conhecimentos do passado e do presente, e que permitem 
antecipar, de certa maneira, o futuro. O intermundo é o mundo 
comum a diferentes pessoas: cenário, objeto das ações e das 
interações dos seres humanos. O mundo vivido continuamente 
experienciado é modificado pelas ações do homem, que também 
modifica as suas ações. Já o estoque de experiências, forjado 
no dia-a-dia pela cultura informal e a educação formal, é um 
enriquecimento cotidiano prático e teórico, que fornece ao 
homem elementos para agir e pensar. Mas esse conhecimento, 
fruto da natureza humana, não é homogêneo e sim incoerente, 
parcial, contraditório e/ou ambíguo. Isso posto, vale repetir, 
o conhecimento do mundo é recebido pela cultura (formal e 
informal) e completada pela experiência pessoal, o que gera 
intimidade e afetividade pelo lugar vivido (MELLO, 1991). 

A hermenêutica, outra filosofia do significado utilizada pelos 
geógrafos humanísticos, tem sua origem na Antiguidade, inspirada 
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na mitologia grega de Hermes, deus da comunicação, encarregado 
de trazer as mensagens do Olimpo (GOMES, 2003). A constituição de 
um método hermenêutico moderno começa com o alemão Johann 
Gottfried Herder (1744–1803), estabelecendo uma inteligibilidade 
circunscrita às condições espaço-temporais (GOMES, 2003), sendo 
seguido por outros filósofos como Wilhem Dilthey (1833-1911). 
Baseada na noção de experiência vivida (um complexo de atos), 
qualquer coisa para ser entendida precisa de um quadro de referência 
(MELLO, 1991). Também conhecida como filosofia interpretativa, a 
hermenêutica busca, em linhas gerais, compreender e interpretar 
as contradições e ambivalências da consciência dos indivíduos 
e/ou grupos sociais com relação ao seu meio ambiente natural ou 
socialmente produzido. Desta forma, para Dilthey: 

É pelo processo de compreensão que a vida 

é esclarecida sobre ela mesma em suas 

profundezas e, por outro lado, nós só compre-

endemos a nós mesmos e compreendemos os 

outros seres na medida em que transferimos 

o conteúdo de nossa vida para toda forma 

de expressão de uma vida, seja ela nossa ou 

estranha a nós. Assim, o conjunto da experiência 

vivida, da expressão e da compreensão é em 

todo o lugar o método científico, pelo qual 

a humanidade existe para nós enquanto 

objeto das ciências do espírito (ou sociais)  

(GOMES, 2003, p. 113).

A compreensão foi, então, promovida ao nível de 
instrumento epistemológico passando a ser um novo polo da 
produção do saber originário do pensamento artístico e religioso, 
manifestando-se mais tarde nas ciências, principalmente nas 
ciências sociais. Compreender é alcançar uma significação, 
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explicar o obscuro, revelar uma essência. Os fatos são expressivos 
por serem portadores de um sentido. Ainda segundo Dilthey, 
compreender seria também o ato de encontrar nos fatos a 
intenção dos outros, de se colocar em comunicação com eles. 
A compreensão seria sempre sintética, cujo objeto não pode ser 
decomposto em elementos mais simples, e deve ser guiada pela 
intuição e pelo sentimento, sem descartar a subjetividade, de 
tal maneira que a compreensão possa alcançar imediatamente 
as totalidades sem recorrer à razão (GOMES, 2003).

Por sua vez, a corrente idealista defende a posição de que 
os fenômenos geográficos podem ser analisados e interpretados 
através de um conjunto de ideias, criadas através de um 
conhecimento acumulado na experiência do mundo, seja ao 
nível do indivíduo ou da coletividade. Uma primeira meta dos 
geógrafos idealistas é elucidar o significado da atividade humana 
em seu contexto cultural, tendo em vista que os eventos e 
fenômenos do mundo adquirem significância e significado para 
os indivíduos e grupos em termos de ideias e teorias (MELLO, 
1991). No discurso idealista, a necessidade da teoria no sentido 
lógico-positivista, é negada, contudo, sem abandonar uma 
análise descritiva e analítica. O homem é um ser teorizante. 
Tais teorias são formuladas a partir da observação de certos 
dados da realidade sócioespacial. Dessa forma, o trabalho 
do geógrafo segundo Leonard Guelke, um dos expoentes da 
corrente idealista, é repensar os pensamentos daqueles que está 
investigando, procurando compreender como o indivíduo reage 
e age aos estímulos da realidade. O geógrafo idealista condena 
a descrição do mundo em termos de leis e teorias prontas, até 
porque a filosofia idealista capacita o pesquisador a explicar 
as ações humanas, de uma maneira crítica, sem o emprego de 
teorias. De acordo com Guelke, o homem “é um animal teorético 
cujas ações são baseadas no entendimento teorético de sua 
situação” (MELLO, 1991, p. 41).
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Ainda na galeria de filosofias do significado, mobilizadas 
entre os geógrafos da corrente humanística encontramos, 
igualmente, o existencialismo, surgido como corrente filosófica após 
a Segunda Guerra Mundial e semelhante, em vários pontos, com a 
fenomenologia, o que conduz alguns geógrafos a uma dificuldade 
em separá-los. A diferença básica se remete à primazia da essência 
na fenomenologia – a atribuição de significados resultado da 
existência da consciência – enquanto para os existencialistas o ser, 
vem antes da essência, ou o homem faz a si mesmo (MELLO, 1991). 
As primeiras reflexões de caráter existenciais têm como figura 
central o pensador dinamarquês Sören Kierkegaard (1813-1855). 
Essa vertente filosófica defende a qualidade e o significado do 
indivíduo supervalorizado no mundo vivido:

o homem singular vale mais que a espécie” e a 

aversão a leis empíricas e métodos universais, 

ficando a cargo dos “atos livres dos agentes 

humanos sua geografia existencial” (MELLO, 

1990, p. 39).

A primeira tarefa do método existencial, dessa forma, 
seria redescobrir a cada pegada um símbolo, no caso particular, 
no qual algum sujeito é considerado. Esses símbolos particulares 
conduzirão a símbolos coletivos. Cada “geografia existencial” 
é criada pelos atos livres dos agentes humanos. Seus valores 
advêm da própria existência e das relações entre os indivíduos 
e o mundo da coletividade (MELLO, 1991). 

Em suma, a introdução das filosofias do significado no 
interior da disciplina há mais de trinta anos acrescentou “uma 
dimensão capital” (CLAVAL, 2014, p. 124) para a Geografia, mas, até 
então, relativamente negligenciada: “elas mostram o significado 
da experiência vivida na maneira pela qual os homens constroem 
o espaço no qual se desenvolvem” (CLAVAL, 2014, p. 124). 
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Além disso, as filosofias do significado promoveram também 
dentro da corrente humanística uma (re)teorização de duas 
categorias geográficas fundamentais: a de lugar e espaço. 

A dimensão espacial: 
lugar, espaço e música na geografia humanista

Como sabemos, categorias analíticas como território, 
paisagem e região são importantes ferramentas teóricas na 
interpretação e análise de fenômenos geográficos. Entretanto, 
são as noções de espaço e lugar aquelas mais trabalhadas pelos 
geógrafos humanísticos. Segundo Mello (1990), dentro dessa 
corrente o uso destes conceitos tem sido bastante cuidadoso e 
disciplinado evitando sua banalização. O espaço geográfico, ou 
simplesmente espaço, objeto de estudo da ciência geográfica, pode 
ser definido como o resultado do trabalho social do homem na 
transformação da natureza, tendo no lugar, parte ou porção desse 
espaço geográfico, locus das ações cotidianas. Os objetos ou formas 
resultantes da intervenção do homem na natureza e dispostos 
sobre a superfície da Terra, de acordo com o empreendimento 
de alguns agentes sociais, passam a representar um meio de vida 
no presente (produção) e condição para o futuro (reprodução 
social). De acordo com a perspectiva humanística, esses conceitos 
apresentam uma significativa diferenciação a começar pela noção 
de espaço, visto como qualquer parte da superfície terrestre. Assim, 
o espaço seria amplo, desconhecido, temido ou rejeitado (MELLO, 
1990). O lugar, ao contrário, seria aconchegante, seguro, conhecido 
e cheio de significados. Recortado emocionalmente emerge das 
experiências, ao longo da vida, dos indivíduos e de suas práticas 
cotidianas como ir ao trabalho, às compras ou à escola, assumindo 
assim uma conotação de lugar vivido, muito íntimo e particular 
(TUAN, 1983, 1998). Em outras palavras, os geógrafos humanistas:
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se apaixonam pelos lugares, pelo sentido que 

se empresta ao termo e pelos sentimentos que 

eles provocam; quietude, paz, tranquilidade em 

certos casos, medo, temor, terror em outros 

(TUAN, 1974 apud CLAVAL, 2014, p. 124).

A passagem de espaço para lugar ou vice-versa pode 
acontecer por motivos de dor, alegria, atração ou vergonha em 
intervalos temporais muito variados ou também por laços de 
sociabilidade (TUAN, 1983, 1998). Nas palavras de Mello: 

Espaços se tornam lugares em razão do 

contato com outras pessoas e em trocas 

afetivas, econômicas etc. Nas áreas urbanas 

diversas pessoas preferem a proximidade 

com a vizinhança, habitando em moradias 

acanhadas, juntos dos centros de bens 

e serviços. Em oposição, os detratores 

destes lugares costumam pejorativamente 

chamar os edifícios geminados de ‘pombais’  

(MELLO, 1990, p. 49).

Além disso, a transformação de espaços em lugares 
pode ocorrer não apenas pela intermediação do mundo 
vivido, mas também de maneira concebida em que relatos 
de viagens, imagens, descrições de terceiros, literatura, 
fotos e, principalmente, a música, são importantes instru-
mentos metodológicos na análise das geografias dos lugares. 
Dessa forma, desejosos de conhecer as múltiplas formas de 
experiência que os seres humanos estabelecem com o ambiente 
que os cercam, ou seja, com seus lugares, o uso de expressões 
artísticas, entre os geógrafos simpatizantes da corrente 
humanista, ganham importância fundamental, na medida 



GEOGRAFIA E MÚSICA:
Diálogos

113

que “exploram [de maneira direta] essas reações emotivas” 
(CLAVAL, 2014, p. 125). Nas palavras de Mello: 

Os geógrafos podem aprender com os escritores, 

poetas e compositores. Cabe, então, aos geógrafos 

analisarem esse material, já pronto, um meio 

eficaz de investigação, a respeito dos lugares, 

tradições religiosas, motivações migratórias e 

contrastes espaciais (MELLO, 1991, p. 57).

Somente a partir da segunda metade do século XX, na 
Europa e na América do Norte, surgem as primeiras iniciativas 
formais de incorporação de expressões artísticas em estudos 
geográficos, sendo os trabalhos que envolvem a relação entre 
literatura e geografia mais numerosos que àqueles dedicados a 
relação entre música e geografia (CORRÊA; ROSENDAHL, 2007).
São indicadores dessa primazia e, de certo modo, tradição, do 
uso da literatura entre os geógrafos, as pesquisas regionais 
apoiadas nessa expressão artística e apresentadas na União 
Geográfica Internacional em 1972; as discussões sobre a 
paisagem na literatura, empreendida no Congresso de Geógrafos 
Americanos em 1974; e a conferência sobre a perspectiva da 
literatura na geografia ao longo do Encontro de Geógrafos 
Ingleses em 1979. Entretanto, Carney (2007) analisando o uso da 
música em estudos geográficos nos últimos 35 anos, nos mostra 
uma evolução neste campo de pesquisa dentro da disciplina, 
propondo uma taxonomia geral desses estudos, em que os 
mesmos tratariam desde temas como a definição de “regiões 
musicais”, passando pela indústria musical, origem de um 
gênero e sua dispersão espacial, até “os elementos psicológicos 
e simbólicos da música relevantes na modelagem do caráter 
de um lugar, isto é, na imagem, no sentido e na consciência 
deste” (CARNEY, 2007, p. 131). 
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Em continuidade a esta tendência, nos últimos anos, 
dentro da Geografia Humanista, tem sido crescente o número 
de geógrafos brasileiros que vem incorporando em seus estudos a 
literatura ou a música. São ilustrativos desse interesse os debates 
travados em simpósios, como o Simpósio Internacional sobre 
Espaço e Cultura, coordenados pelos geógrafos Roberto Lobato 
Corrêa e Zeny Rosendahl, nos anos de 1998, 2000 e 2002, encontros 
e congressos, como as duas últimas edições do Encontro Nacional 
de Geógrafos, promovidos pela AGB (Associação dos Geógrafos 
Brasileiros), nos anos de 2008 e 2010, além de teses e numerosos 
artigos publicados por diversas instituições no país. 

A relativa indiferença dos geógrafos com relação à 
incorporação da música popular na agenda de pesquisas se 
justificaria por uma longa tradição da valorização da cultura de 
elite dentro da disciplina e o fato das questões geográficas terem 
permanecido visualmente orientadas (KONG, 2009). Entretanto, 

essa hegemonia da cultura de elite foi 

recentemente contestada, uma resposta ao 

fato de que a própria condição de comum da 

cultura popular disfarça sua importância como 

as fontes propulsoras da consciência popular 

(KONG, 2009, p. 131). 

Mesmo assim, essa área de investigação, prossegue a 
autora, ainda não foi devidamente explorada e os estudos 
existentes estão distantes das recentes questões teóricas e 
metodológicas que revigoraram a Geografia Social e Cultural 
nos últimos anos. Ainda de acordo com Kong, o fato de a música 
popular ter grande penetração na sociedade, constituir-se em 
fonte primária para se compreender o caráter e a identidade 
dos lugares e meio para as pessoas comunicarem suas experi-
ências ambientais, tanto cotidianas como as fora do comum, 
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e a possibilidade de enriquecimento das noções de espaço e 
lugar, segundo autores como Tuan e Relph, abrem uma série 
de perspectivas para a investigação geográfica. 

Nesse contexto, buscando trilhar o caminho da lógica da 
descoberta, tentaremos a seguir, nesta comunicação, a partir de 
algumas canções, compostas em diferentes períodos, mostrar 
as possibilidades dessa expressão artística no entendimento e 
interpretação de outras dimensões do mundo vivido, circuns-
crevendo nossa análise em uma comunidade carioca, a favela 
da Mangueira. 

O lugar vivido: 
música e favelas cariocas

Uma parcela significativa da população carioca vive 
hoje em favelas ou comunidades. Produtos da evolução urbana 
desigual e contraditória da cidade, tais assentamentos, de 
maneira geral, convivem com a carência ou precariedade de 
serviços quando comparados à chamada “cidade formal”, ou seja, 
aos bairros charmosos, modernos e aristocráticos da zona sul 
do Rio de Janeiro. Desta forma, ao longo dos seus mais de cem 
anos (ABREU, 1993) no espaço urbano carioca, a denominação 
bairro para as favelas cariocas foi contestada por parte da 
sociedade e pelo poder público, pois as favelas carregavam  
(e ainda há quem comungue com tal pensamento) uma série 
de representações estigmatizadas, que foram se sucedendo no 
bojo das mudanças de rumos da política nacional (democracia 
e ditadura). Estas representações contribuíram, no campo 
ideológico, para a remoção de algumas comunidades, como a 
favela do Pinto e da Catacumba, localizadas respectivamente, 
nos bairros do Leblon e Lagoa, hoje áreas nobres da cidade. 
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Entretanto, ao contrário das visões oficiais, os compositores 
mangueirenses narram em muitas de suas composições um 
dia-a-dia de solidariedade, alegria, congraçamento, identidade, 
experiências passadas e presentes, dramas, enfim, qualidades 
de seu lugar vivido, “imprescindíveis para o desenrolar de suas 
atividades cotidianas” (MELLO, 1991, p. 61).  Consideremos agora 
alguns versos e canções ricas sobre a alma mangueirense. 

Que nem pimenta

(Cartola)

É quente que nem pimenta 

Amarga que nem jiló 

Mulatinha faceira 

Vem morar em Mangueira 

Que aqui é melhor 

Mulatinha faceira 

Vem morar em Mangueira 

Que aqui é melhor.

Nascido na rua Ferreira Vianna, no Catete, na cidade do 
Rio de Janeiro em 1908, Cartola era mais um de oito filhos do 
casal Sebastião e Aída. Durante a infância, morou em bairros da 
zona sul carioca, graças a seu avô, Luís Cipriano Gomes, então 
cozinheiro do Presidente Afonso Penna. Em 1919, com a morte 
de seu avô, foi morar no Morro da Mangueira, aos 11 anos de 
idade. Fez apenas o curso primário. Durante a adolescência, 
trabalhou numa tipografia e também como pedreiro. Vem daí o 
apelido com que se tornaria reconhecido como um dos grandes 
nomes da música popular brasileira: enquanto trabalhava nas 
obras de construção, para que o cimento não lhe caísse sobre 
o cabelo, resolveu passar a usar um chapéu-de-côco que os 
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colegas diziam parecer mais uma cartolinha. Assim, começou 
a ser chamado de Cartola. (ICCA, 2015).

Uma das maiores expressões da música popular brasileira 
de todos os tempos, Cartola morou no Morro de Mangueira 
grande parte de sua vida. As histórias da Estação Primeira de 
Mangueira, uma das primeiras agremiações carnavalescas da 
cidade do Rio de Janeiro e da qual foi um dos fundadores, e as 
histórias de Cartola se confundem. Reconhecidamente detentor 
de grande talento musical, suas composições contribuíram não 
só para elevar a referida agremiação ao status de símbolo carioca 
(e o morro a que está diretamente relacionada), mas também 
para a evolução da música popular brasileira. Nas palavras 
do museólogo e pesquisador Ricardo Cravo Albin, “Cartola de 
Mangueira é o verdadeiro príncipe do samba urbano carioca”. 
Além de compor diversos sambas, um dos quais é reproduzido 
nesta comunicação, Cartola também escrevia poesias. 
Muitas de suas canções, entretanto, não chegaram a ser gravadas 
por ele ou por outros intérpretes, sendo dessa forma consideradas 
inéditas, o que dificulta com exatidão a determinação de suas 
datas, como a música “Que nem pimenta”, cuja letra foi retirada 
de uma biografia sua (BARBOZA; OLIVEIRA FILHO, 2003).

Desde o início do século XX, o morro de Mangueira  
(antes denominado de Telégrafos pelo fato desta elevação ser 
o ponto mais alto e próximo ao Palácio da Quinta da Boa Vista, 
e utilizado para a instalação da rede do sistema telegráfico 
implantado pela família real no Brasil) tornou-se o destino para 
levas de pessoas de diferentes origens sociais. Teria surgido 
em 1900, ligado a um conjunto de operários que trabalhavam 
na Cerâmica Brasileira (LESSA, 2000). Seus primeiros barracos, 
construídos ilegalmente por alguns imigrantes portugueses 
inovadores, tiveram importante papel no loteamento “oficioso” 
da colina nesta primeira fase, na parte da encosta voltada para a 
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Quinta da Boa Vista. Alguns anos mais tarde, a encosta receberia 
uma nova leva de moradores, sendo esses militares retirados 
durante a administração Serzedelo Corrêa, devido às obras de 
remodelação da antiga Quinta da Boa Vista, durante o ano de 1908, 
tendo a construção de alguns barracos, como o do Cabo Marcelino, 
feita com o próprio material da demolição das antigas casas 
(CRUZ; GUIMARÃES, 1941). Alguns anos depois, durante o período 
da Primeira Guerra Mundial, a área do morro foi considerada 
área de Segurança Nacional, em decorrência de sua posição 
em relação à Baía de Guanabara e por ser concebida como 
ponto estratégico de defesa. Após a guerra, o Exército permitiu 
que muitos soldados que serviam em quartéis próximos e que 
moravam distantes de suas casernas construíssem no morro 
suas residências. Além desses, chegariam também sambistas, 
proletários e pequenos comerciantes, oriundos de outras partes 
da cidade (Favelas do Esqueleto e Santo Antônio, por exemplo) 
e de outras porções espaciais do país (como Minas Gerais e a 
Região Nordeste).

Os primeiros passos da criação da favela da Mangueira já 
chamavam a atenção de alguns órgãos da Prefeitura do Distrito 
Federal, entre eles a Diretoria Geral de Polícia Administrativa, 
Archivo e Estatística, que através do ofício nº. 800, de abril de 
1910, encaminhado ao Prefeito comunicava: “a construção 
[no Morro da Mangueira] de barracões diversos sem a devida 
licença, recomendo-vos de ordem do Sr. Prefeito que, a respeito 
informeis com urgência” (AGCRJ). Ao que tudo indica, a remoção 
dos barracões não foi efetuada pela prefeitura, pois, além da 
reconhecida condição de seus moradores, “gente que se diz balda 
de meios para pagar os aluguéis da casa”, a encosta se encontrava 
sob a jurisdição do Exército, como bem mostra a resposta do 
Gabinete do Prefeito ao ofício encaminhado pelo Diretor Geral de 
Polícia Administrativa, Archivo e Estatística, Francisco M. Amorim: 
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respondendo ao ofício de n.º 800 (da Diretoria 

Geral de Polícia Administrativa, Archivo e 

Estatística) informa que os barracões pertencem 

a soldados do 13º Regimento de Cavalaria e 

cujas construções o prefeito pessoalmente 

deu consentimento independente de licença 

(AGCRJ. Códice 25-3-3).

Tendo o início de sua ocupação diretamente relacionada 
à presença do Exército nesta área e alheia aos trâmites 
burocráticos, a população do Morro da Mangueira aos poucos 
se adensava, bem próxima das estações da Mangueira e São 
Francisco Xavier, onde: “[são encontrados] casebres cobertos 
de zinco, cafuas de taboas de caixões velhos, com cobertura 
de sapé, que nada invejam aos que nos Morros da Favela e de 
Santo Antônio se encontram” (AGCRJ).

 Por outro lado, essa diversidade de tipos contribuiu para 
a criação de um rico mundo vivido, experienciado e compar-
tilhado nos becos, vielas (notadamente a Travessa Saião Lobato, 
ou “Buraco Quente”, local de fundação da Estação Primeira de 
Mangueira), botecos, bares, as casas dos compadres e comadres, 
entre outros. Em suma, laços de afinidade que dão cores, formas 
e principalmente som ao cotidiano do lugar Mangueira cantado 
em verso e prosa por seus tradicionais compositores, muitos deles 
antigos moradores e frequentadores do morro. Na canção em 
questão, Cartola, que para Mangueira se transferiu ainda criança, 
tornou-se profundo conhecedor do morro e de sua gente, ao 
frequentar esses bares e biroscas, as casas de seus compadres, 
percorrendo seus lugares coletivos e participando ativamente 
da vida cultural do morro. Em outras palavras, o mundo vivido 
mangueirense, interiorizado no compositor ao longo dos anos 
em que ali viveu, o leva a convidar a “[...] mulatinha faceira [...]” 
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a também compartilhar esse rico universo, pois como a canção 
afirma “vem morar em Mangueira/ que aqui é melhor”. 

Nesse ponto, cabe recorrer a Mello (1991, p. 67) quando 
esse nos aponta um caminho de compreensão da atitude do 
compositor no convite à “[...] mulatinha faceira [...]” ao afirmar 
que “o mundo da experiência é formado pela interiorização e 
compreensão dos objetos, pessoas e eventos”. Como já discutido 
anteriormente, a visão da “cidade formal” sobre a vida nas favelas 
sempre foi pontuada por uma série de imagens negativas e 
preconceituosas. Dessa forma, para muitas pessoas desta “cidade 
formal” um convite como o proposto pelo autor em questão 
pareceria descabido. Entretanto, como ainda nos mostra Mello 
(1991, p. 45) “o sentido e a riqueza do lugar está na experiência 
vivida, sendo as definições dos lugares modeladas pela cultura”.

Palácio Encantado

(Jurandir e Irson Pinto – 1948)

De palácio encantado é que chamo

Meu barracão de madeira

E essa vida que eu tanto amo

Dedico a minha companheira

Sempre em seus olhos tristonhos

A me esperar como em sonhos

Eu encontro em Mangueira

O meu palácio é de zinco coberto

Quando não chove estrelas sem fim

Vejo nos buracos no teto aberto

Faz me parecer que o céu é um jardim

E pelos olhos da minha querida

Creio que a vida talhou-a pra mim

Eu sou feliz por viver onde vivo

Pois em Mangueira a vida é assim. 
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Jurandir Pereira da Silva, ou Jurandir da Mangueira 
(1939-2007), nasceu em Campos dos Goitacazes, no estado do 
Rio de Janeiro, e morou na favela do Esqueleto (onde parte de 
seus moradores, em razão de sua remoção pelo poder público, 
transferiram-se para o Morro da Mangueira) e em Vila Kenedy, 
desde a fundação do bairro, em 1969. Foi um dos integrantes 
da Ala dos Compositores da Mangueira e da Velha-Guarda da 
escola. (ICCA, 2015). Em diversos desfiles a Estação Primeira 
foi para a avenida com composições de Jurandir da Mangueira, 
como “Yes, nós temos Braguinha” (1984) e a obra prima, “Cem 
anos de liberdade: realidade ou ilusão” (1988). Um dos conceitos 
mais trabalhados no âmbito da perspectiva humanística, como 
já assinalamos, é o conceito de lugar. Segundo Tuan, o lugar 
pode emergir em diversas escalas, desde a nossa casa ou bairro, 
experenciados diretamente, até o nosso país, estimado através de 
valores simbólicos como a arte, as safras e as vitórias ocorridas 
em diversos eventos como o esporte. Em diversas escalas: 

Como o lar, o lugar ocupa uma posição central 

na obra de Tuan. Trata-se, seguindo os 

princípios fenomenológicos referentes à noção 

de mundo vivido, de um centro pleno de valores 

e aspectos familiares indissociáveis, assim como 

de evocações que permitem à pessoa sentir-se 

em casa (MELLO, 2001, p. 45). 

Moradias da comunidade são entendidas “como um laço 
que une os homens a seu ‘nicho’ de proteção” (MELLO, 2001, 
p. 45). Mais do que isso, os barracos (de outrora) são transformadas 
por seus moradores em “palácios”. Nesse ritmo de pertencimento 
e interiorização, o “[...] palácio é de zinco coberto [...]” ou seja, 
“castelos”, ou “mansões” que na paisagem local imprimem 
homogeneidade e “disciplina” estética ao morro. 
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Mundo de Zinco

(Nássara e Wilson Batista - 1952)

 Aquele mundo de zinco, que é Mangueira

Desperta com o apito do trem

Uma cabrocha, uma estrela

Um barracão de madeira

Qualquer malandro em Mangueira tem

Mangueira, fica pertinho do céu

Mangueira, vai assistir o meu fim

Mas deixo o nome na história

O samba foi minha glória

E sei que muita cabrocha

Vai chorar por mim.

Embora os compositores de “Mundo de Zinco”, Antônio 
Gabriel Nássara (1910-1996) e Wilson Batista (1913–1968) não 
fossem moradores do morro de Mangueira, a afeição, a identidade 
e bem querência com os lugares podem ultrapassar os seus limites 
“físicos”. Dessa forma, a canção em tela traduz com riqueza 
aspectos significativos do mundo vivido da comunidade, como sua 
gente “[...] uma cabrocha, uma estrela [...]”, seus malandros “[...] 
um barracão de madeira/Qualquer malandro em Mangueira tem 
[...]” e também alguns de seus geossímbolos (BONNEMAISON, 2002) 
incorporados no lugar, como a estação ferroviária da Estrada de 
Ferro D. Pedro II, mais tarde Central do Brasil, importante eixo de 
ocupação dos subúrbios cariocas, que “[...] desperta com o apito 
do trem [...]” seus moradores, cada vez mais numerosos, naquele 
“[...] mundo de zinco, que é Mangueira [...]”. Atualmente, o “mundo 
de zinco” da Mangueira é apenas uma memória guardada em 
seus antigos moradores e nas composições de vários sambistas. 
As antigas moradias, com o passar do tempo, cederam às casas 
de alvenaria de um ou dois pavimentos, sendo encontrados, em 
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alguns casos, edificações de até quatro pavimentos (os chamados 
puxadinhos), próxima à Avenida Visconde de Niterói, na parte 
mais baixa e antiga da favela.

Com a popularização e o barateamento de materiais 
de construção em meados da década de 1970, várias benfei-
torias foram realizadas nas habitações construídas pelos 
antigos moradores da favela, mesmo sem possuir a posse legal 
das mesmas, alterando de maneira significativa a forma e a 
aparência do morro, no passado, dominado por madeira e zinco, 
foco de atenção, harmonias dinâmicas e versos profícuos de 
compositores de todos os matizes, classes sociais e valores, como 
os dos autores em tela. Mas, seja no passado ou hodiernamente 
um lugar de grande expressão na urbe carioca e no coração de 
sua gente ou daqueles que se solidarizam com esse mundo vivido 
pleno de batuques, apito de trem, o sobe-e-desce constante, as 
trocas e os significados mais diversos. 

Pranto de poeta 

(Nelson Cavaquinho e Guilherme de Brito – 1957)

Em Mangueira, quando morre

Um poeta, todos choram

Vivo tranqüilo em Mangueira porque

Sei que alguém há de chorar quando eu morrer

Mas o pranto em Mangueira é tão diferente

É um pranto sem lenço que alegra a gente 

Hei de ter um alguém pra chorar por mim

Através de um pandeiro ou de um tamborim.

Nelson Antônio da Silva, ou Nelson do Cavaquinho 
(1911–1986), nasceu no bairro da Tijuca, Rio de Janeiro. Por volta 
de 1919, a família, fugindo de aluguel, mudou-se para a Rua 
Silva Manuel, depois para a Rua Joaquim Silva, ambas na Lapa. 

http://cifrantiga3.blogspot.com/2006/04/nelson-cavaquinho.html
http://cifrantiga3.blogspot.com/2006/04/guilherme-de-brito.html
http://cifrantiga6.blogspot.com/2006/05/1957.html
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Mais tarde, fez amizade com os então chamados “valentes”: 
Brancura, Edgar e Camisa Preta. Em 1931, conheceu Alice 
Ferreira Neves, casando-se meses depois por imposição do pai 
da noiva. O casal foi morar no subúrbio de Brás de Pina. O pai 
de Alice indicou-o para servir na Cavalaria da Polícia Militar. 
Uma das funções de Nelson Cavaquinho em seu novo ofício na 
corporação era patrulhar o Morro da Mangueira, local onde 
mais tarde acabou fazendo amizade com os sambistas de então 
como Zé Com Fome (Zé da Zilda), Carlos Cachaça e Cartola. Já 
Guilherme de Brito Bollhorst (1922–2006), viveu toda a sua vida 
no Rio de Janeiro. Natural de Vila Isabel e neto de alemães, seu 
contato com a música se deve ao intermédio de seu pai, Alfredo 
Nicolau Bollhorst, funcionário da Central do Brasil, que tocava 
violão. Além dele, sua mãe, Marieta de Brito Bollhorst tocava 
piano e sua irmã, como o pai, também tocava violão. Frequentou 
os pontos de samba existentes na Praça Tiradentes, mas veio 
a conhecer Nelson Cavaquinho em Ramos, subúrbio do Rio de 
Janeiro, quando esse tocava nos botequins do bairro. (ICCA, 2015).

No âmbito da corrente humanística, as noções de espaço 
e lugar são centrais para o entendimento de como os homens 
experienciam os ambientes em que habitam. Nas práticas 
cotidianas ambas as noções podem assumir significados iguais. 
Entretanto, o que começa como espaço indiferenciado pode 
se transformar em lugar à medida que o conhecemos melhor 
e atribuímos valor (TUAN, 1983). Conhecer um lugar significa 
também conhecer sua gente. Em “Pranto de Poeta”, Nelson 
Cavaquinho e Guilherme de Brito, ao entrarem em contato com 
o universo mangueirense por meio de seus compositores e por 
frequentarem o morro, atestam qualidades inerentes aos lugares 
de moradia e permanência como a segurança e a estabilidade  
“...vivo tranquilo em Mangueira...”, qualidades essas construídas 
também como resultado de relações de solidariedade, respeito e 
admiração entre seus moradores. Nessas circunstâncias, cantam 

http://cifrantiga3.blogspot.com/2006/04/nelson-cavaquinho.html
http://cifrantiga3.blogspot.com/2006/04/nelson-cavaquinho.html
http://cifrantiga3.blogspot.com/2006/04/guilherme-de-brito.html
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os autores do samba: “...em Mangueira, quando morre/um 
poeta, todos choram...” valores compartilhados pelos próprios 
compositores como evidenciam os versos “...sei que alguém há 
de chorar quando eu morrer...” ao vivenciarem esse universo.

Mangueira, minha madrinha querida 

Tengo-tengo

(Zuzuca – 1972)

Tengo-Tengo

Santo Antônio, Chalé

Minha gente, é muito samba no pé!

Ô ô ô, oh meu Senhor

Foi Mangueira

Estação Primeira

Que me batizou. 

Adil de Paula, ou Zuzuca do Salgueiro (1936), cantor e 
compositor, nasceu em Cachoeiro do Itapemirim, no estado do 
Espírito Santo. Aos 15 anos, começou a tocar violão, logo após 
ter se mudado para o Rio de Janeiro, indo morar no bairro da 
Tijuca. Trabalhou como mecânico após ter servido ao Exército. 
Nessa época, frequentava as rodas de samba do bairro. Em 1960 
ingressou na Ala dos Compositores do G.R.E.S. Acadêmicos do 
Salgueiro. Em 1968, fez parte ao lado de alguns compositores, 
entre eles, Darcy da Mangueira e Pelado da Mangueira, o grupo 
Os Cinco Só, lançando dois discos. (ICCA, 2015). “Mangueira, 
minha madrinha querida – Tengo-Tengo, Santo Antônio, Chalé”, 
é uma homenagem do compositor (salgueirense) à Mangueira.

Na canção em questão, ao reverenciar a Estação Primeira 
de Mangueira, “...Ô ô ô, oh meu Senhor/Foi Mangueira/Estação 
Primeira/Que me batizou...”, Zuzuca do Salgueiro cita algumas 
localidades que compõem o rico mundo vivido do morro, “...Santo 

http://cifrantiga2.blogspot.com/2008/09/zuzuca.html
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Antônio, Chalé...”. De acordo com Tuan (1983) nossa experiência 
a respeito dos lugares pode ser direta ou pode ser indireta e 
conceitual, mediada por símbolos. Dentro dessa perspectiva, 
até mesmo o nosso bairro é uma noção conceitual, visto que 
frequentamos parcialmente o seu espaço cotidianamente. 
Assim, para a grande maioria da população da cidade, distante da 
realidade mangueirense, a palavra “Mangueira” pode simbolizar 
todo o morro. Entretanto, ao longo de sua história, sua encosta foi 
o destino final de migrantes das mais variadas origens e perfis, 
que então fundaram diferentes localidades como Santo Antônio, 
Chalé, Buraco Quente, Pindura Saia, Candelária, Joaquina, Vacaria 
e Olaria. Seus nomes guardam uma rica memória de histórias, 
curiosidades, dramas, alegrias, ritmos e vivências. Muitas dessas 
localidades desempenharam, igualmente, no início da ocupação 
do morro forte dimensão cultural, evidenciada, por exemplo, pelos 
blocos fundados por integrantes dessas áreas e pelo reconhecido 
valor artístico de alguns de seus moradores, como Nelson Sargento, 
“partideiro” da localidade Santo Antônio, por outros sambistas 
da comunidade como Cartola e Carlos Cachaça. Ao longo dos 
anos, porém, essa dimensão cultural exercida por essas frações 
foi desaparecendo, em decorrência da “militância” de Cartola e 
Carlos Cachaça, que buscavam atrair e centralizar a produção de 
seus sambistas em prol da recém fundada Estação Primeira de 
Mangueira. Atualmente, com o grande adensamento populacional 
e físico de suas encostas, e a consolidação da agremiação 
carnavalesca no imaginário coletivo local e nacional, os limites 
dessas localidades e suas respectivas toponímias no morro se 
tornam cada vez mais distantes para a grande maioria das pessoas 
da cidade formal, pois o morro passa a ser parcialmente conhecido, 
estimado por elementos simbólicos (MELLO, 1991), como os sambas 
dos compositores do G.R.E.S. Estação Primeira de Mangueira, com 
exceção do autor em questão, que cita suas localidades, becos e 
vielas com maestria para um “outsider”. 
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Salve a Mangueira

(Quincas do Cavaco e Padeirinho – 1980) 

Minha Mangueira, minha Estação Primeira 

Estou com você, Mangueira,

e você não pode parar

Também sou Mangueira

e defendo a sua bandeira

E todos que são Mangueira tem

o seu nome a zelar.

Joaquim Francisco dos Santos ou Quincas do Cavaco 
nasceu no Buraco Quente na Mangueira em 1932. Em 1949, foi 
levado por Jorge Zagaia, Padeirinho e Cartola para a Ala dos 
Compositores da Mangueira. Osvaldo Vitalino de Oliveira, ou 
Padeirinho (1927–1987), cantor e compositor, natural do Rio de 
Janeiro, foi criado no morro da Mangueira. Começou a compor 
aos 12 anos. Cantava seus sambas pelas biroscas e tendinhas 
do morro, quando seu cunhado Geraldo da Pedra o levou para 
apresentar-se na Ala dos Compositores da Mangueira. O apelido 
“Padeirinho” lhe foi dado por ser filho de padeiro. (ICCA, 2015).

Na letra em questão, Quincas do Cavaco e Padeirinho, 
moradores de diferentes localidades do morro de Mangueira, 
o primeiro, natural do “Buraco Quente”, tradicional reduto 
de sambistas, e o segundo, “aluno” da escola de partideiros 
de Santo Antônio, que tem em Nelson Sargento um de seus 
mestres, unem seus talentos para declarar a sua afeição e amor a 
agremiação carnavalesca que simboliza todo o morro “[...] minha 
Mangueira, minha Estação Primeira/estou com você, Mangueira, 
e você não pode parar/ também sou Mangueira e defendo a sua 
bandeira [...]”. Mais adiante, os compositores atentam para a 
intensidade e importância do sentimento para com a “pátria” 
mangueirense, lembrando que “[...] todos que são Mangueira tem 
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o seu nome a zelar [...]”. Dessa forma, os que compartilham do 
samba da agremiação carnavalesca, como moradores e frequen-
tadores do morro, são “convidados” a renovar e a intensificar 
seus laços de identidade com este rico universo. 

Considerações finais 

Buscamos, com a exposição das composições acima, discutir 
como a difusão de um ritmo musical, o samba, que alcança exaltação 
máxima no carnaval carioca pode criar lugares de grande querência 
e aderência locais, regionais, nacionais e até mesmo interna-
cionais, como o morro da Mangueira, dentro da urbe carioca. 
O talento e a criatividade de compositores como Cartola, Nelson 
Cavaquinho, Guilherme de Brito, Carlos Cachaça e tantos outros 
que não figuraram nesta comunicação, descortinam em suas letras 
valores e atitudes que enlaçam os homens aos seus ambientes, nos 
indicando novos caminhos de interpretação e análise dos lugares 
vividos. Fernandes (2001, p. 17) nos informa ainda que: 

Do ponto de vista da geografia cultural 

desenvolvida por Glacken (1996), as instituições 

que cultivam a música e outras expressões 

artísticas sempre foram importantes instru-

mentos para as relações entre o homem e 

seu meio ambiente, principalmente quando 

este último se mostra hostil, porque através 

de tais instituições culturais os grupos 

sociais podem aprofundar a sua coesão, criar 

identidades e reinterpretar suas vidas, seus 

espaços vividos, o mundo e o seu próprio lugar 

no mundo. Nos subúrbios e favelas do Rio de 

Janeiro, as escolas de samba evidenciam as 

http://cifrantiga3.blogspot.com/2006/04/nelson-cavaquinho.html
http://cifrantiga3.blogspot.com/2006/04/nelson-cavaquinho.html
http://cifrantiga3.blogspot.com/2006/04/guilherme-de-brito.html
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possibilidades de tal interpretação sobre os 

homens e o meio ambiente, já que através delas 

estas comunidades segregadas se aglutinaram, 

ganharam as suas próprias vozes e criaram uma 

expressão festiva de tal potência que, ao menos 

no campo simbólico, o que nunca é pouco, 

conquistaram o direito à cidade, num processo 

em que o samba acabará por ser confundido 

como uma das representações mais clássicas 

desta cidade e da nação.

Em outras palavras, esperamos com este pequeno 
mergulho no rico universo mangueirense compreender como 
o samba, e também outros ritmos musicais, podem desempenhar 
um papel dual, não apenas para o entendimento do lugar 
Mangueira, ou seja, transitar entre o concebido, imagem 
vendida para além das fronteiras da comunidade e o mítico, 
reverenciado por sambistas e músicos de diversas áreas da 
cidade e níveis sociais, afora outros diversos ângulos deste 
mundo vivido. Como assinalado na canção “Sei Lá Mangueira”, 
composta por Paulinho da Viola e Hermínio Bello de Carvalho, 
“...a beleza do lugar/para se entender tem que se achar/que a 
vida não é só isso que se vê/é um pouco mais...”. A fundação 
da escola Estação Primeira de Mangueira em abril de 1928 
pelos “notáveis” da comunidade, foi um agente fundamental 
neste processo de transformação do “espaço do pobre” em  
“lugar sacralizado pelo samba”, na medida em que, arrastando 
com sua aura, a favela da Mangueira deu voz e visibilidade 
social ao morro, o transformando em lugar mítico e “elitista” 
no mundo do samba e mais do que isso tornando-o um símbolo 
carioca e de brasilidade. 
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Com o passar dos séculos, o paradigma de apreciação musical1 
passou por intensas transformações graças à disponibilidade 
de tecnologias para o registro, gravação e execução do som. 
Novos modelos de apreciação musical foram inventados 
mediados por máquinas com a habilidade de produzir música 
de forma autônoma. Até o século XVIII, a única forma possível 
de apreciação musical se resumia em assistir presencialmente 
um evento musical, ou seja, estar na presença de um músico, 
profissional ou amador, para a execução de uma peça.

Inventos e máquinas criadas a partir do século XIX 
possibilitaram a execução de música de maneira autônoma. 
Isso fez com que, futuramente, muitas pessoas fizessem uso 
de reprodutores de som domésticos o que, por consequência, 
causou uma transformação no hábito de apreciação musical. 
De maneira análoga, a invenção de instrumentos elétricos 
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e de amplificadores de sinal com maior potência permitiu 
a organização de shows no formato em que estamos 
familiarizados atualmente. Santos (1985, p. 23) explica que  
“[...] a técnica constitui um elemento de explicação da sociedade, 
e de cada um dos seus lugares geográficos”, portanto, a disponi-
bilidade de técnicas culmina, portanto, na transformação das 
espacialidades e sociabilidades da apreciação musical.

O presente capítulo busca compreender estas relações 
entre técnicas de reprodução e gravação sonora e as espacia-
lidades e sociabilidades da apreciação musical. Para isso, 
buscamos responder a seguinte pergunta: como ocorreu a 
troca dos teatros e casas de ópera pelo mp3 nos fones de ouvido? 

A difusão da fonografia serviu para ampliar 

ainda mais a separação entre a atividade 

do público, formado por ouvintes com 

exigências e competências variadas, e a dos 

músicos profissionais. [...] Ouvintes, amadores 

e músicos passam a conviver isoladamente 

em grupos com interesses e conheci-

mentos específicos. [...] Existe, portanto, 

um distanciamento entre grupos (músicos 

profissionais, semiprofissionais, amadores, 

ouvintes), mas também entre os indivíduos 

pertencentes a cada um desses grupos  

(IAZZETTA, 2009, p. 111).

 Essas mudanças serão observadas através de três recortes 
temporais entre os séculos XIX e XXI. Cada um representa 
a introdução de uma nova tecnolodia que (re)criou novas 
espacialidades e sociabilidades do ouvir e da apreciação musical. 

 Ao final do capítulo, faremos um paralelo entre as 
transformações ocorridas nas espacialidades musicais e nos 
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conceitos de espaço que ocorreram ao longo da história da 
epistemologia da geografia.

Parte I - Século XIX: 
O Romantismo, as casas de concerto 
e a visão otimista da tecnologia

Criamos a imagem de que nosso século [XX] 

tornou-se cada vez mais rápido. É possível que 

isto seja válido para a ciência, mas em geral, 

para as artes, o século XX constituiu o mais 

lento dos séculos. Exemplo: toca-se Erwartung 

de Schöenberg, obra composta em 1909; e 90 

anos depois ela continua ainda sendo uma 

peça problemática [...] Nosso século é, repito, 

realmente muito, muito lento. (BOULEZ, 2000 

apud ADORNO, 2009, p. 40).

O século XIX foi de prosperidade econômica para os 
países que tiveram a possibilidade de industrializar a produção. 
Inglaterra, Holanda, França, Alemanha e EUA estavam em 
pleno crescimento, graças, também, à tecnologia a vapor.  
Os EUA, em especial, patentearam muitas invenções importantes. 
Diversas máquinas de música rudimentares foram inventadas 
no século XIX. As primeiras permitiam a produção de som a 
partir de um sistema totalmente mecânico de leitura da mídia 
que armazena a informação de execução das notas musicais 
em ordem programada como nas caixinhas de música, porém 
uma das primeiras máquinas que com razoável importância 
foi a pianola: um piano adaptado com um sistema mecânico 
capaz de executar uma peça escrita num papel rolo especial 
com perfurações que são informações de controle de execução 
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das notas musicais. Alguns compositores notáveis do campo da 
musicologia escreveram peças especificamente para pianola 
como o russo Igor Stravinsky e o alemão Paul Hindemith.

A primeira máquina capaz de registrar e reproduzir os 
sons registrados foi o Fonógrafo de Thomas Edison em 1878, que 
usava uma tira de papel revestida com parafina como mídia3. 
Acredita-se que essas máquinas foram criadas com ênfase no 
registro da voz humana. A partir dessas máquinas mais materiais 
foram testados como mídia e melhorias técnicas que viabilizaram 
aperfeiçoamentos, diminuindo ruídos e resolvendo limitações 
de forma a capacitar as máquinas para gravações de música.

Ainda na primeira metade do século XX, as limitações 
técnicas dos aparelhos de gravação e reprodução sonora 
não haviam atingido um nível de qualidade satisfatória.  
A maior parte das gravações resultavam em reproduções 
muito rudimentares comparados à apreciação musical em 
espaços com acústica adequada como nos salões, teatros e 
casas de concerto. Além disso, as mídias só armazenavam 
poucos minutos contínuos e seu custo era bastante elevado.  
Dessa forma, as gravações pouco eram utilizadas como veículos 
de apreciação musical e ficavam mais reservadas como objetos 
de recordação, uma espécie de memória rudimentar e parcial 
do som das músicas.

No momento de sua invenção, qualquer 

artefato tecnológico não tem ainda um uso 

ou uma história social mesmo que tenha sido 

produzido num contexto social. Quer dizer, a 

produção de tecnologia é bastante diferente 

de suas utilizações sociais subsequentes  

(TAYLOR, 2001, apud IAZZETTA, 2009, p. 153).
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O período marcado pelo nacionalismo (o qual podemos 
compreender entre o final do século XIX e início do século XX) 
em diversas instâncias – inclusive na Geografia produzida na 
época – foi marcado pelo romantismo, o qual estabelecia o elo entre 
política e cultura através da criação de imaginários coletivos de 
identidade. Seja na música, na poesia ou na pintura, as obras que 
exaltavam a pátria ou a nação eram recorrentes. Alguns desses 
países, e outros que estavam em plena formação (ou resgate) de 
identidade reproduziam os sentimentos e as formas simbólicas 
através do resgate ao repertório cultural tradicional ou, em alguns 
casos, na unificação através da pluralidade regional. O Quadro 1 
apresenta alguns exemplos de autores que compuseram obras de 
temáticas relacionadas aos seus países de origem:

País Autores e Obras

Polônia F. Chopin (Mazurkas e Polonaises)

Repúbica 
Tcheca

B. Smetana (Ma Vlast), A. Dvorak (Slavonic 
Dances)

Hungria F. Lizst (Rapsódias Húngaras), B. Bartok

Rússia O “Grupo dos Cinco”, P. Tchaikovsky (Voye-
voda, Sinfonia n. 2)

Alemanha R. Wagner (Der Ring des Nibelungen)

Finlândia J. Sibelius (Quatro lendas de Kalevala)

Estados 
Unidos

A. Dvorak4 (Sinfonia n. 9, Quartetos de corda 
n. 12 e 13 - “American”)

Brasil C. Gomes (O Guarani), H. Villa-Lobos

Quadro 1: Exemplos de obras nacionalistas, com seus respectivos autores 
e países de origem.
Fonte: Autoria própria.



AS TRANSFORMAÇÕES DOS ESPAÇOS DE APRECIAÇÃO E REPRODUÇÃO DE 
MÚSICA ENTRE OS SÉCULOS XIX E XXI: UMA ANÁLISE INTERDISCIPLINAR

Carolina Deconto Vieira e Lucas Françolin da Paixão

138

No final do século XIX, toda a dinâmica social de pertencer 
a um Estado-Nação era uma nova concepção que ainda precisava 
ser assimilada por boa parte da população. Durante esse período, 
houve um intenso agenciamento promovido por grupos naciona-
listas – com e sem o apoio do Estado – que buscavam, através 
de elementos semióticos e estéticos, construir uma noção de 
pertencimento a um grupo e a uma história ancestral em comum 
(ANDERSON, 2008). Os chefes de estado, cientes do impacto da 
cultura nacional, conhecem o poder de difusão de valores e 
identidade que uma obra de arte possui. Portanto, o Estado passa a 
fazer uso da arte romântica para se projetar dentro do imaginário 
popular, criando, então uma espacialidade essencialista, focada 
em símbolos específicos de cunho patriótico ou regional.

O Nacionalismo, portanto, é mais do que mera ideologia: é 
uma prática social incorporada pelas pessoas que se identificam 
com o estereótipo nacional e defendem esta lealdade perante 
essa nova forma de poder. O prestígio que alguns dos músicos 
nacionais atingiram ainda se perpetuam em museus, orquestras 
financiadas com recursos públicos (ou através de parcerias 
público-privadas) e a preservação e divulgação das obras que 
definiram o essencialismo nacional da época. Para Smith (1997), 
a música, assim como qualquer produto cultural, pode ser 
escutada como um sinalizador de diferenças em uma variedade 
de escalas espaciais.

Além disto, o Estado Moderno, estebelece contratos sociais 
que, em teoria, são elaborados, fiscalizados e analisados pelos 
três poderes. Os contratos sociais, outrora debatidos na coleti-
vidade ou estabelecidos a partir da tradição (como acontece com 
países teocráticos, por exemplo) passaram a ser formalizados em 
uma língua denominada oficial. Além do idioma, existe também 
a “música oficial”, no caso, os hinos nacionais, que exaltavam 
as lutas, os sacrifícios e as concessões necessárias para que a 
transformação em nação fosse possível (ADORNO, 1992).
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Dessa forma, a casa de concerto se torna um espaço de 
agenciamento do imaginário nacional, onde se criava uma 
atmosfera na qual não somente elementos da semiótica musical 
se combinavam em sonoridades “locais” – geralmente voltadas a 
peças folclóricas – mas também o público, através da apreciação 
coletiva e de uma orientação interpretativa textual, identifi-
cava-se como um grupo social de “iguais”.

Parte II - Século XX: 
O surgimento da indústria cultural 
e as consequências da modernidade

Durante o século XX, a amplificação elétrica e eletrônica 
causaram grande impacto no registro dos sons, de forma a se 
tornarem sensivelmente mais similares ao original. A partir 
disso, formas de apreciação musical aumentaram na proporção 
que mais gravações de músicas eram realizadas. O comércio 
crescente de equipamentos de reprodução, de gravação de 
músicas, bem como demais equipamentos estruturaram a 
indústria fonográfica que cresceu de maneira mais significativa 
principalmente na segunda metade do século XX.

As técnicas de manipulação do áudio permitiram inovações 
na estética musical, bem como em recursos de correção 
das imperfeições ao longo do processo de gravação. Foram 
criados desde equipamentos de redução de ruído até técnicas 
de correção de afinação, as quais passaram a ser utilizadas 
extensivamente na pós-produção5. Toda essa sofisticação técnica 
viabiliza resultados estéticos muito próximos ao de uma sala de 
concerto. É chegado um ponto que equipamentos de gravação e 
reprodução, juntamente com os recursos de gravação multicanal 
e de pós-produção, superam os limites de registro do som, o 
que também permite manipular o som registrado6.
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As novas gravações soaram tão melhores 

que as velhas causando um aumento na 

expectativa dos amantes da música. Ouvintes 

que compraram equipamentos sofisticados para 

ouvir o melhor da música clássica agora veem 

(ou, mais precisamente, escutam) aquilo que 

o antigo sonho de trazer música de primeira 

classe para dentro dos lares exatamente como 

foi tocada – ideia articulada anteriormente por 

Thomas Edison – agora era possível. Audiófilos se 

tornaram defensores por maior e maior fidelidade 

(MILLARD, 1995, p. 209, tradução nossa7).

Um novo público consumidor aparece: o audiófilo, um 
especialista em equipamentos de áudio que supostamente 
reproduzem um som de alta fidelidade. O audiófilo é frequen-
temente confundido com outro personagem: o melômano ou o 
“amante da música”, assíduo conhecedor de música. O audiófilo 
é na verdade um fetichista que coleciona fonogramas com o selo 
hi-fi8, investe grandes importâncias em equipamentos de som de 
características técnicas que supostamente permitem a reprodução 
mais fiel possível do som gravado. As tecnologias para a audiofilia:

foram vistas como símbolos do progresso 

de uma era e cultuadas como emblemas de 

modernidade. [...] Os aparelhos fonográficos 

serviram para exaltar o mito de uma sociedade 

cuja medida de avanço era dada pelo progresso 

do conhecimento técnico-científico. Quanto mais 

complexas essas tecnologias, mais encantadoras 

e quanto mais desafiadores fossem seus modos 

de funcionamento, maior o seu poder de sedução 

(IAZZETTA, 2009, p. 113-114).



GEOGRAFIA E MÚSICA:
Diálogos

141

Para Adorno (1938, p. 287), “a apreciação musical se rebaixa 
ao ‘fetichismo’ – particularmente um fascínio materialista vulgar 
com o material técnico da música”9. Tal aspecto fetichista não se 
aplica apenas aos equipamentos de som, mas também a qualquer 
objeto relacionado à música: ao culto a um instrumento musical 
de uma marca comercial famosa ou o ingresso de um show de 
uma banda. Não é possível mais considerar como apreciação, 
mas como acultuação de produtos disfarçados como objetos de 
valor simbólico. Adorno vai mais além sobre o que considera 
como apreciação quando relaciona com o conceito de formação 
do gosto musical, do juízo de valor e de liberdade de escolha:

O conceito de gosto se torna fora de moda por 

si mesmo. Gostar de um trabalho é quase o 

mesmo que reconhecê-lo. Os juízos de valor são 

fictícios para o ouvinte que se vê encurralado 

por uma padronização de gostos musicais. 

O direito de liberdade de escolha não pode 

ser mais exercido. As pessoas aprenderam 

a ouvir sem escutar (ADORNO, 1938, p. 271,  

tradução nossa10).

A segunda metade do século XX foi marcada por 
uma mudança paradoxal na apreciação musical: o mercado 
fonográfico cresceu e passou a exercer uma importância inédita 
na história da música. Ele passou a ser o foco central do público 
que compõe e aprecia música. Os discos, principal tipo de mídia 
utilizada nas gravações de música nesse período, se tornaram 
sinônimos de música. O principal motivo pelo qual a indústria 
se estabeleceu como elo foi financeiro: a indústria fonográfica 
acumulou uma grande quantidade de riqueza e, em parceria 
com os veículos de comunicação de massa, passou a financiar 
a maior parte da produção musical e, com isso, estabeleceu-se 
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como principal mediadora, afixando-se como eixo nos processos 
de criação, produção e consumo.

No Brasil, é notável que na metade do século XX o 
crescimento dos espaços de apreciação musical como teatros 
não acompanhou, tanto em número quanto em tamanho, o 
crescimento populacional urbano (BRASIL, 2010). Parte disso se 
deve a uma maior segmentação das indústrias de entretenimento 
e fonográfica, juntamente com a indústria das telecomunicações, 
que se tornaram mais significativas que a indústria de espetáculos 
musicais, das apresentações de concertos e da apreciação musical 
sociável. Outra questão é econômica: diferente das apresentações 
musicais, o custo de produção dos fonogramas é independente da 
quantidade de público consumidor, pois a maior parte do custo 
de produção ocorre apenas uma vez e é copiado por máquinas a 
partir de matrizes, logo o lucro pode ser muito maior e depender 
apenas do sucesso de vendas.

Durante esse período da música em especial, a razão 
instrumental da lógica capitalista de produção e consumo de 
bens (sendo os hits o principal produto das grandes radiodi-
fusoras) fora consolidada. Para Adorno (2009), este tipo de 
modelo musical apresenta problemas. O primeiro e, talvez o 
mais importante, é a impossibilidade de uma livre composição, 
uma vez que a música enquanto produto precisa, em primeiro 
lugar, atender a uma demanda de mercado. O segundo problema 
está relacionado à criação dos gêneros musicais.

Os gêneros classificativos da música passaram a se tornar 
mais presentes e significativos no cotidiano dos ouvintes.  
Mais do que um catálogo, a delimitação de gêneros e, portanto, 
dos espaços em que esses gêneros sejam ouvidos com suas 
sociabilidades próprias, era a afirmação de diferentes grupos. 
Ora esses grupos eram sujeitos às pretensões de mercado da 
produção musical, ora era um grupo amador que, aos poucos, 
assimilou e difundiu as normas do mercado musical.
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De acordo com Acosta (1982, p. 14-15, grifos do autor, 
tradução nossa) há uma relação entre estratos musicais e a 
taxonomia promovida pelo mercado:

primeiramente a música começou a ser estere-

otipada em gêneros de acordo com a sua função 

e depois esses gêneros foram se tornando a 

única expressão de uma ou outra classe social .

Dessa forma “os gêneros musicais estão de alguma 
forma associados ao gosto de cada estrato social”(PAIXÃO, 
2011, p. 25). Assim como nos demais mercados de massa, a 
indústria fonográfica segmenta seu mercado em classes de 
consumidores com supostas preferências estéticas, definindo 
perfis de consumidores, de forma a estereotipar um sistema 
de diferentes demandas de mercado por setores da sociedade.

Quando classificada pela indústria fonográfica, a questão 
dos gêneros de música está relacionada (pragmaticamente) 
à necessidade de separar os produtos musicais nas gôndolas 
das lojas que comercializam música gravada. Essa taxonomia 
do mercado fonográfico nem sempre respeita os critérios de 
classificação definida por pesquisas da musicologia sistemática. 
Os critérios da taxonomia de gêneros musicais estão norteados 
pelo marketing e não pela música em si.

Por esse motivo, a indústria cultural tem um duplo 
papel: em primeiro lugar, o de discretizar o gosto dos ouvintes, 
facilitando futuras estratégias de mercado a partir de subdivisões 
já organizadas pelo mercado ou que chegaram até ele.  
Em segundo lugar, o papel de difusão de novas obras (álbuns, 
bandas, até mesmo novos gêneros) através das gravadoras que, 
por sua vez, estão constantemente em busca de novos hits. 

A reprodução de música em equipamentos de som até 
a década de 1980 predominava com uso de caixas acústicas 
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que emitiam o som para um determinado espaço físico. 
Várias pessoas podiam compartilhar seu uso de maneira 
social. Esses equipamentos se tornaram muito populares 
em situações como festas e comemorações, pois barateavam 
os custos dispensando a contratação de serviços de músicos.  
Até mesmo os meios de telecomunicação como rádio e televisão 
que transmitiam música ao vivo ou gravada proporcionavam um 
aspecto socializante. O telespectador pode até ouvir o rádio ou 
assistir televisão em seu quarto sozinho, mesmo assim permanece 
a sensação social, pois se trata de um veículo comum para outras 
pessoas que podem participar da mesma forma e ao mesmo tempo.

A partir da disponibilidade do rádio e de novas mídias de 
armazenamento, a experiência de apreciação musical pode, então, 
ser realizada de forma individual, seja através das estações ou através 
dos álbuns. Contudo, ainda não há uma mediação individualizada 
entre ouvinte e músicos. As gravadoras exercem essa relação através 
da mídia e das formas simbólicas, estas mais ou menos previsíveis 
ao público. Da mesma forma, os espaços de apreciação coletiva 
seguiram a mesma lógica: a previsibilidade dos gêneros tocados 
no setlist12 é um fator importante para a manutenção das práticas 
sociais estabelecidas pelos hábitos de cada grupo de ouvintes.

Parte III - Século XXI: A individualização e 
a pluralização da experiência musical

No final do século XX e principalmente no início do 
século XXI a apreciação musical se torna cada vez menos 
uma prática social, tornando-se uma atividade individual, 
que começa pelo uso de fones de ouvido, a popularização de 
reprodutores portáteis como o Walkman13 com a fita cassete, o 
iPod14 e recentemente a “transmissão sob demanda”15 com os 
arquivos de áudio compactados16 tornaram comum a prática de 
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audição em pequenos fones de ouvido mais portáteis, populares 
e de grande volume de vendas.

Apesar da grande rede mundial de computadores ter 
sido criada no final do século XX, a popularização da internet 
ocorreu a partir do século XXI. Contudo, para fins de contextu-
alização, esse marco será utilizado em função de alguns eventos 
importantes relacionados à rede, tais como a crise econômica 
conhecida como “Bolha da Internet”, que ocorreu em 2001 e a 
criação dos primeiros sites de busca.

Novas formas de produção, gravação e até mesmo 
difusão e fonte de renda passaram a ser possíveis com o avanço 
tecnológico de transmissão de dados. Isso permite que músicas 
sejam carregadas rapidamente em dispositivos eletrônicos 
de uso comum, que são desenhados para uso individual, por 
meio de fones de ouvido, cujo item simbólico piloto foi o iPod e 
atualmente são os smartphones. Esses novos reprodutores foram 
pensados para uso com fones de ouvido. O indivíduo passa a 
ter uma relação muito mais próxima com seu consumo, muito 
embora ainda exista a penetração do mercado formal nesse 
segmento. A internet possibilita a disseminação de obras em 
pequenas gravadoras, selos e bandas que precisam e dependem 
de crowdfunding e de outras formas de arrecadação de capital. 

O mercado mainstream , aquele que concentrava o mercado 
de maior alcance e aceitação popular através dos meios de 
comunicação de massa, aos poucos tem sua fatia de participação 
do mercado de música diminuído e a fatia de mercado das 
produções independentes e de financiamento alternativo 
começa a aumentar. E, em geral, o valor capitalizado pelo 
mercado fonográfico começa a diminuir em função dos novos 
paradigmas que envolvem desde a criação/produção musical 
até o ouvinte/consumidor.

Com o aprimoramento das tecnologias relacionadas 
à transmissão e f luxo de dados pela internet, as opções 
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de apreciação musical puderam contar com a (ainda) livre 
circulação de dados. A partir do ano 2000, a criação de redes 
P2P17 facilitou o compartilhamento de arquivos via internet de 
maneira simples, incluindo os formatos de áudio compactados 
com perdas como o MP3. A grande popularização dessas redes 
faz com que as principais empresas fonográficas dos EUA iniciem 
um processo judicial litigioso em busca de impedir a pirataria via 
internet. Pouco tempo depois, em busca de uma readequação aos 
novos paradigmas, várias lojas de música surgiram na internet. 
Algumas disponibilizavam o serviço de audição sob demanda, na 
qual o usuário paga por música e não pelo disco. A predileção 
por uso de fonogramas e não por álbuns (discos) acarretou na 
queda de vendas de mídias como o CD e até mesmo o Blu-Ray, 
uma das mídias com maior qualidade disponíveis no mercado. 

Gráfico 1 - Venda de música gravada no Brasil incluindo mídias digitais.
Fonte: Paixão (2011, p. 69).

A partir de 2006, a queda das vendas começou a se estabilizar 
e um novo meio de comercialização passou a ser empregado no 
Brasil: o eletrônico. Lojas eletrônicas passaram a integrar o comércio 
eletrônico de arquivos compactados de música e esse padrão 
superou o comércio de música gravada em suportes físicos a partir 
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de 2008, ano no qual as vendas dos suportes físicos estagnaram num 
patamar próximo de 25 milhões de unidades ao passo que as vendas 
de arquivos eletrônicos cresceram continuamente, superarando 
60 milhões de unidades no ano de 2011 (PAIXÃO, 2011, p. 70).

Se por um lado, o processo econômico de globalização 
trouxe a possibilidade da ampliação dos lucros por parte da 
indústria cultural18, a ferramenta que permitiu este poder 
de abrangência global, a internet, também foi utilizada por 
pequenos grupos (comparados ao poder econômico e midiático 
da música mainstream) para ter uma linha de fuga diante da 
massificação do consumo. Em muitos trabalhos (SMITH, 1997; 
KONG, 2000; DUFFY, 2005; PANITZ, 2009; THOMSON, 2012) 
percebe-se que o cerco da indústria cultural é quebrado por 
iniciativas que valorizam o “local” e o “regional”, incorporando 
elementos do cotidiano e de preservação identitária. 

Considerações Finais

Através dos recortes temporais estabelecidos, percebe-se 
que a apreciação musical passa por mudanças e, atualmente, 
há um leque mais ampliado de opções. Inicialmente restrita a 
uma prática inevitavelmente social, passou a agregar novas 
mediações técnicas e, com isso, alcançar níveis de sofisticação 
técnica tão grandes ao ponto de expandir as possibilidades de 
apreciação musical até criar formas totalmente individualizadas. 

Os sons e as pausas das músicas que preenchiam um 
determinado espaço construído e frequentado especialmente 
por músicos e apreciadores com a finalidade central de produzir 
e ouvir música se tornam menos comuns do que equipamentos 
de uso individual para consumo de produtos da indústria 
fonográfica. O Quadro 2 ilustra, sinteticamente, como o ouvinte 
e a audição musical se transformaram ao longo do tempo.
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 Século XIX Século XX Século XXI

Existência de 
mercado musical 
de consumo 
em massa

Não
Principalmente 
na segunda 
metade

Sim

Tipo de suporte 
utilizado

Predomi-
nantemente 
partituras

Predomi-
nantemente 
em suportes 
físicos 
(cilindros, 
discos de 
vinil, fitas, 
discos óticos)

Predomi-
nantemente 
em arquivos 
compactados 
armazenados 
localmente ou 
transmitidos 
sob demanda

Principal suporte 
de produção 
sonora

Instrumentos 
musicais

Caixas de som 
e alto falantes

Fones de 
ouvido/ 
sistema 
de som 
automotivo

Espaços de 
audição

Salões, teatros 
e salas de 
concerto

Ambientes 
domésticos 
como salas 
e quartos

Qualquer 
ambiente

Sociabilização Necessária Facultativa, 
muito comum

Facultativa, 
menos comum

Custo dos 
equipamentos Não se aplica Médio/alto Pequeno/

baixo

Quantidade de 
acervo disponível 
no mercado

Pequeno 
(restrito aos 
principais 
centros 
culturais)

Crescente

Total (todo 
o acervo 
de música 
gravada)

Quadro 2 - Quadro-síntese do ouvinte musical dos séculos XIX, XX e XXI.
Fonte: Autoria própria.
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O senso de “ouvir música” também é alterado. Se durante o 
século XIX a identidade era construída através da apreciação coletiva 
e no compartilhamento da experiência in loco para a construção das 
identidades através de elementos externos, atualmente a indivi-
dualidade se constrói através de escolhas diante de um hibridismo 
cultural, proporcionado, sobretudo, pela internet. 

A virtualização da relação entre ouvinte e músico 
permitiu que novas sociabilidades e espacialidades fossem 
criadas independentemente das estratégias de agentes de 
grande alcance. Isso mostra que não somente o poder simbólico 
exerce influência sob a sociedade, mas também as atividades 
que incorporam seu cotidiano, suas particularidades e discursos  
(THOMPSON, 2012). Se por um lado a técnica aprisionou a 
multiplicidade de expressões e interpretações musicais ao longo 
do século XX (fato esse que foi amplamente discutido e criticado 
pela Escola de Frankfurt), ela pode oferecer alternativas de 
relações entre ouvinte-consumidor e músico para o presente.

Uma outra observação pertinente a ser feita diante desses 
recortes temporais são as semelhanças entre o papel da técnica 
para a apreciação de música e o papel da técnica para a interação 
com o mundo e a elaboração de paradigmas geográficos. Ratzel, 
embora materialista, seguia alguns dos passos metodológicos de 
Karl Ritter (que desenvolveu sua obra alicerceado no romantismo 
alemão), tinha, assim como La Blache, o Estado-Nação como 
horizonte de pesquisa. Pouco se teorizava sobre as possibilidades 
de estudo sobre o espaço e, portanto, as abordagens teóricas 
da geografia passaram a se desenvolver a partir do século XX. 
Durante o século XIX, tanto a produção musical quanto a produção 
de ciência geográfica estavam voltadas às unidades nacionais. 
Nesse contexto há uma relação entre a emergência da ciência 
que descrevia países e regiões e a música nacionalista que, por 
sua vez, tinha objetivos muito semelhantes. Em ambos os casos, 
o nacionalismo foi uma ideologia marcante (GUIDI, 1995).
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O século XX, por sua vez, foi o século da indústria cultural 
na música e, concomitantemente, dos métodos numéricos e 
estruturalistas na geografia. Com o avanço das técnicas de 
sensoriamento remoto (fotografias aéreas e de satélites) e das 
técnicas de comunicação e informação (telefonia, computação 
e, posteriormente, o estabelecimento da internet), foi possível 
transformar os estudos sobre o espaço. Durante essa época, 
muitos conceitos abstratos foram delineados para compreendê-lo: 
espaço isotrópico, território e, em direção oposta, o lugar. 

Muitas foram as sub-disciplinas da geografia que se 
desenvolveram a partir da possibilidade de um novo olhar sob o 
mundo: geografia econômica, geografia urbana, geografia rural, 
geografia cultural e social foram algumas das subdivisões geradas 
pelas verticalizações promovidas pela técnica. Paralelamente, foi 
durante o século XX que a música fora fragmentada em gêneros 
musicais para atender aos interesses da indústria cultural.

Por fim, chegamos ao Século XXI e ainda não podemos 
delinear horizontes claros para o futuro, porém, existem alguns 
elementos que nos podem revelar possibilidades. Por um lado, as 
relações de poder foram exploradas e, com isso, desmitificadas 
através das revelações das contradições do capital. Da mesma 
maneira que algumas soluções globais não se encaixam em 
contextos locais, existem resistências em pequenos focos sociais. 

Através da ação coletiva direta, os rumos da música estão 
começando a mudar graças à possibilidade de acesso a músicas 
de todo o mundo. Isto permite uma multiplicidade de escolhas, da 
mesma maneira que, no século XXI, geógrafos como Massey (2005), 
Thrift (2007) e Haesbaert (2010) pensam sobre um conceito de espaço 
no qual múltiplas trajetórias coexistam, destruindo, portanto, a ideia 
de narrativa única através do foco nas práticas que moldam, em 
várias escalas, relações sociais únicas. 

Da mesma maneira que o universo musical se abre 
diante da vastidão de escolhas, as viradas (cultural, linguística, 
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relacional) na geografia humana permitirão que novos olhares 
sobre o espaço sejam feitos a partir das possibilidades do híbrido 
e do multiescalar. Por fim, a riqueza de olhares multidisci-
plinares sobre a música revela, também, particularidades e 
trajetórias da ciência geográfica, o que nos mostra que há um 
amplo campo de estudo para quem queira aproximar áreas de 
estudo que tratem de música e de geografia.

Notas

1 Apreciação musical é uma escuta musical com atribuição de 
valoração, de avaliação estética, da forma, da performance, 
etc. Qualquer audição musical não passiva feita por um ouvinte 
capaz de ajuizar valor e com isso fazer as próprias escolhas e 
a sua formação autônoma do gosto musical.

2 BOULEZ, P. Die Konzertprogramme - Wolfgang Fimk im 
Gespräch mit Pierre Boulez. In: Boulez, 2000 - London Symphony 
Orchestra. Köln: Wierlard Wernag, 2000.

3 A primeira máquina a registrar o som, mas não reproduzir, foi 
o Fonoautógrafo de Edouard-Leon Scott de Martinville criada 
em 1960, essa máquina usava tiras de papel revestidas com 
fuligem de óleo de lamparina.

4 Antonin Dvorak não nasceu nos Estados Unidos, contudo, foi 
o autor da sinfonia n. 9, intitulada “do Novo Mundo”. Essa obra 
foi encomendada por Marageth Thurber, diretora do conser-
vatório nacional dos Estados Unidos. O motivo da contratação de 
Dvorak era devido à sua experiência com a criação de músicas 
que evocavam uma identidade ligada a um determinado país.
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5 O modelo de produção musical tradicional pode ser separado 
em três etapas: pré-produção, gravação e pós-produção. A etapa 
da pré-produção inclui basicamente a composição e produção 
de arranjos. A gravação inclui o processo de registro do som 
em áudio e pré-mixagem (mistura) dos sons gravados. E a 
pós-produção inclui os processos de mixagem e masterização que 
basicamente são processos de ajuste e finalização do fonograma.

6 Os equipamentos desenvolvidos para pós-produção também 
foram utilizados por compositores de maneira criativa, como 
instrumentos musicais, para criar o que é categorizado como 
música concreta.

7 The new records sounded so much better than the old that 
the expectations of music lovers were raided. Listeners who 
purchased sophisticated equipment to listem to the best of 
classical music now saw (or, more precisely, heard) that the old 
dream of bringing first-class music into the home exactly as 
it had been played - first articulated by Thomas Edison – was 
now possible. Audiophiles became advocates for higher and 
higher fidelity.

8 High fidelity, alta fidelidade.

9 Tradução nossa de Musical appreciation degrades to “fetishism” 
– particularly a vulgar materialistic fascination with the 
technical material of music.

10 The concept of taste is itself outmoded. To like a work is almost 
the same as to recognize it. Value judgments are fictional for 
the listener who finds him/herself hemmed in by standardized 
musical goods. The right to freedom of choice can no longer 
be exercised. People have learned to listen without hearing.
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11 La música empezaba a estereotiparse en géneros de acuerdo a su 
función primero, y luego estos géneros se iban haciendo expresión 
de la singularidad de una o otra clase social determinada.

12 Setlist: termo empregado para designar o conjunto de músicas 
tocados em uma apresentação de uma banda; também pode 
ser utilizado para o conjunto de músicas tocadas em uma 
determinada ocasião ou evento.

13 Marca registrada da Sony.

14 Marca registrada da Apple.

15 “Broadcasting on demand”.

16 Os tipos de arquivos mais populares são o MP3 e o AAC.

17 Peer-to-peer, arquitetura de redes de computador descentra-
lizada que viabiliza a transmissão de informações entre diversos 
computadores acessando a internet sem a necessidade de um 
servidor como mediador.

18 Hudson (2006) afirma que a indústria da música ainda é uma 
produtora de commodities no capitalismo contemporâneo. 
Por esse motivo, a economia política não deve ser deixada de 
lado para os estudos em geografia da música.
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Nenhum fato social, humano, espiritual, tem, no 

mundo moderno, tanta importância quanto o 

fato técnico. Nenhum domínio, no entanto, é mais  

mal conhecido.

(Jacques Ellul, 1954).

Introdução

A fronteira de quem é autorizado a produzir e difundir seus 
discursos e cosmovisões é redefinida na música a partir dos 
novos equipamentos técnicos à disposição de micro e pequenos 
atores sociais.

Considerando que existe uma relação biunívoca entre 
espaço banal e cultura, propomos ponderar a respeito da 
produção e o sentido da ação de atores não hegemônicos 
ligados à música. A noção de fenômeno técnico é relevante 
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nesse sentido, porque permite indagar sobre a música e as 
divisões do trabalho advindas dela. 

A música é uma técnica em si mesma, porém é uma técnica 
em que ao mesmo tempo manifesta o espírito dos homens e 
também o toca. 

Partiremos, nesse capítulo, de uma análise teórico 
empírica de algumas situações geográficas (SILVEIRA, 1999) 
em algumas cidades brasileiras como São Paulo, Rio de Janeiro, 
Goiânia e Recife, descrevendo o uso de tecnologias de produção 
e consumo musicais, bem como certas especificidades dessas 
quatro cidades.

O fenômeno técnico: 
ação e objeto concomitantemente

A técnica, quando estudada pela geografia, não se pode 
relegar apenas às técnicas particulares. A técnica precisa 
ser analisada através de seu uso, o que configura a noção 
de fenômeno técnico (SANTOS, 1996). Se o território é, de 
algum modo, a sobreposição de técnicas de diversos períodos 
e se essas conformam usos sociais, poder-se-ia afirmar que 
a técnica constitui um meio: “O meio em que penetra uma 
técnica torna-se todo êle, e às vezes de um só golpe, um meio 
técnico” (ELLUL, 1968, p. 87). 

Nos dias atuais, a modernização do território brasileiro 
encontra seu corolário no consumo das famílias, já que a 
reposição de objetos (bens de consumo não duráveis) tende 
a ser fomentada através da oferta de crédito e por meio de 
lógicas da publicidade feitas por empresas do circuito superior 
(SANTOS, 1979; SILVEIRA, 2004). 

Esse fenômeno é condição para a instalação de uma dada 
psicoesfera, mas é igualmente um antecedente necessário à 
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reprodução do modo de produção já cristalizado. Nessa dinâmica, 
instrumentos e equipamentos que reproduzem músicas são 
meios de difundir ideias e de propagar informações. É, portanto, 
nesse sentido, que a música, enquanto veículo de informação, 
é ao mesmo tempo uma ação com um propósito e um objeto.

A cada inovação das tecnologias, há um novo desdobramento 
no trabalho entre os diferentes grupos de atores, dentro dos 
dois circuitos da economia urbana1. O consumo das famílias 
e a ação das empresas ganham novas expressões no espaço 
geográfico diante das inovações levadas a cabo a mando do 
circuito superior. O conjunto de objetos técnicos tende a regular 
a organização da vida cotidiana e moldar uma psique coletiva, na 
qual a centralidade da racionalização exprime lógicas impressas 
nos objetos. Nessa direção, “o modo de uso cotidiano dos objetos 
constitui um esquema quase autoritário de suposição do mundo” 
(BAUDRILLARD, 2009, p. 64).

O papel constitucional das tecnologias ligadas à 
comunicação no espaço geográfico possibilita a concretização 
da unicidade do tempo e a unicidade do motor (SANTOS, 1996): 

A convergência das técnicas para um sistema 

unificado, novidade do período atual, 

significa, outrossim, a utilização combinada 

de modernos objetos técnicos na produção de 

uma informação sobre a terra e sobre o tempo 

(SANTOS; SILVEIRA, 2001, p. 94).

Sem objetos da comunicação portadores de informações 
(rádios e tocadores de som, televisores, computadores, 
notebooks, tablets, aparelhos de celular com acesso à rede) 
e, também, toda infraestrutura que permite sua realização 
(os grandes sistemas de engenharia, ou seja, hidroelétricas, 
sistemas de distribuição de energia, redes de satélites, cabos 
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de fibra ótica, antenas de transmissão de sinais, etc.), não se 
alcançariam as unicidades da globalização. 

A informação é o combustível a girar os mecanismos da 
reprodução da divisão do trabalho nos lugares no período atual. 
“O mundo de hoje é o cenário do chamado ‘tempo real’, porque a 
informação se pode transmitir instantaneamente”, garantindo 
“maior produtividade e maior rentabilidade aos propósitos 
daqueles que as controlam” (SANTOS; SILVEIRA, 2001, p. 98).

O território é informatizado, a partir de fixos geográficos, 
com a intenção de garantir maior fluidez de informações, 
mercadorias e pessoas. José Ortega y Gasset (1963, p. 73) escreve 
que “O tecnicismo da técnica moderna se diferencia radicalmente 
daquele que inspirou todas as técnicas anteriores [...] O meio, eu 
disse, imita sua finalidade”. Os projetos individuais e coletivos são 
afirmados a partir da técnica, ao estado das famílias de tecnologias 
postas em sistemas – sejam grandes sistemas de engenharia ou 
pequenos sistemas de técnicas, como uma sala de gravação musical. 

As técnicas que constituem o conjunto material e social, 
cuja síntese é o território, transforma o campo prático dos atores. 
A informação passa a ser o corolário das práticas cotidianas e 
o motor a dinamizar a economia política das cidades.

As firmas ligadas à comunicação, de um modo geral, 
ganham maior destaque no arranjo organizacional do espaço 
geográfico. Os insumos materiais, os próprios objetos técnicos, 
são indispensáveis ao projeto arquitetado e posto em movimento, 
geralmente, a mando do próprio aparelho do Estado orientado 
a satisfazer as demandas do circuito superior.

Ricardo Castillo (1999, p. 33) afirma que:

quando se considera o papel da informação e da 

comunicação mediadas por sistemas técnicos, 

antigos ou contemporâneos, estabelece-se imedia-

tamente uma relação com o aperfeiçoamento do 
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controle do território e com novas possibilidades 

abertas para o uso do território.

As tecnologias ligadas às redes2 de comunicação, isto é, 
antenas, satélites, cabos de fibra ótica, redes de transmissão de 
energia e, também, as redes de transportes, incluindo portos, 
aeroportos e estradas de rodagem, são os novos capitais fixos, 
tornados próteses no território. 

As transmissões dos comandos dos agentes hegemônicos 
não poderiam existir sem a configuração técnica atual, tampouco 
haveria a difusão tão ampliada de discursos e a criação da 
atual cognoscibilidade de eventos planetários. Nas letras de 
Baudrillard (2009, p. 58), 

No lugar do espaço contínuo mas limitado 

que os gestos criam ao redor dos objetos para 

poder usá-los, os objetos técnicos instituem 

uma extensão descontínua e indefinida.  

O que regula esta extensão nova, esta dimensão 

funcional é a coerção da organização maximal, 

de comunicação otimal.

A extensão dos objetos, ainda que descontínua, com 
a intermitência dos tipos e regularidades de consumo, nas 
diferentes camadas de população, conhece no período da 
globalização, o ápice da capacidade de organização da vida social. 

A música, enquanto elemento das práticas culturais, 
também acaba por se transformar em relação à totalidade da 
vida social. A partir das inovações tecnológicas, amparadas 
pela informatização do território, a produção, distribuição e 
consumo musical são rearranjados.

A estrutura organizacional do território é modificada, 
perpassando os fatores de produção da economia política das 
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cidades e desdobrando em especificidades da formação socioes-
pacial brasileira e dos lugares que a compõe. 

Iconografias Musicais

A unicidade técnica, a convergência dos momentos que é 
a manifestação de que os diferentes eventos nos lugares passam 
a ser conhecidos em todo planeta, e antes também o motor 
único reestruturam os limites dos recortes espaciais e de suas 
dinâmicas, mediadas pelo país, em relação ao ecúmeno. 

 Assistimos, portanto, a transformação das realidades 
locais, acompanhadas de redefinições epistemológicas. A cultura, 
no sentido largo, é uma variável a redefinir limites regionais. 
Carl Sauer (2007, p. 22), em especial, foi o precursor ao buscar 
a sistematização de paisagens culturais. 

Jean Gottmann (1952, p. 214) ao tratar sobre os papéis 
das iconografias, em consonância à circulação, afirma que 
estas desempenham forte vetor estrutural no território. 
As iconografias são manifestações do éthos territorial, isto é, do 
conjunto de valores, crenças e ideias. De acordo com Gottmann 
(1952, p. 221), a técnica é um instrumento importante para 
definir a qualidade de organização e as possibilidades de uso. 
De modo que as técnicas de regulamentação das trocas, trabalho 
e organização são baluartes ao futuro da sociedade quanto aos 
respectivos métodos de cultivo e agricultura, à guisa de exemplo. 

Tal capacidade técnica determina o símbolo original das 
comunidades, isto é, forma-se uma “iconografia”: o reflexo 
do conjunto das técnicas que constituem o essencial dos 
grupos humanos. 

Propomos considerar a música, ou seja, sua produção, distri-
buição e consumo, como iconografia, tornada símbolo, represen-
tativa de certa singularidade a qual se remete ao local de origem, 
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a uma paisagem cultural, como propunha Sauer. A iconografia 
musical é bastante expressiva da conotação local/regional/global. 

Por isso sustentamos que, hoje, há uma iconografia musical, 
um modo de fazer música reflexo de um fazer cultural local.  
E, ainda que haja uma técnica dominante, o uso desta responde 
a apropriações diversas e, portanto, com múltiplos resultados. 

A passagem do éthos territorial ao páthos territorial (manifes-
tações, expressões, canais de transmissão, seja pela melodia, pela 
palavra, pelo conjunto das artes) é tênue. A iconografia musical é 
o páthos em construção. 

É nesse tocante que a música, enquanto dado da cultura e 
de um estado das técnicas, torna-se iconográfica, ao estabelecer 
a partir do lugar o resultado de uma dinâmica externa que 
extrapola seus limites, operado enquanto ligação do éthos 
territorial ao páthos territorial.

Iconografia da Multiplicidade: 
caso paulistano e carioca

A cidade de São Paulo possui uma população, segundo 
o Censo 2010 do IBGE, de cerca de 11 milhões de habitantes; 
e uma densidade populacional da ordem de 7.357 habitantes 
por km². Já a cidade do Rio de Janeiro tem uma população em 
torno dos 6 milhões de habitantes e a densidade populacional 
de cerca de 5.265 habitantes por km². 

Em duas cidades com proporções tão grandes há uma 
multiplicidade de demandas, olhares, formas de apreender 
a sociedade e a política e, igualmente, maneiras várias de 
expressar as vicissitudes da vida cotidiana. 

Do ponto de vista da produção de um saber fazer local 
específico, não seria possível encontrar uma harmonia que retratasse 
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um estilo ou gênero musical a dar cabo da totalidade das produções 
e, por isso, criá-la como variável regional da expressão local.

O que constatamos, diante das entrevistas com músicos e 
bandas nessas cidades é que há um gosto comum, com predomi-
nância do pop rock, do rock e da MPB (com suas variáveis 
e orientações de gênero). O que há, de mais específico, são 
inclinações subjetivas dos indivíduos (que estão de acordo com 
suas próprias lentes a enxergar o mundo), mas não haveria, 
assim, formas puras e gostos puros. 

Em São Paulo, tal como no Rio de Janeiro, encontramos 
diversos grupos de pagode e de samba. O samba é uma expressão 
musical relevante a ambas as cidades, mas longe de ser um 
estilo hegemônico.

Vanir de Lima Belo (2008) trabalha com o samba de 
carnaval, a divisão do trabalho que surge a partir dele, estabe-
lecendo paralelos ao samba do Rio de Janeiro com o de São Paulo. 
Trata-se, como demonstra essa pesquisa de mestrado, de um 
circuito hegemônico, envolvido nas esferas públicas e privadas, 
com atores hegemônicos e hegemonizados, bem como marca a 
espessura da divisão do trabalho nesse evento político-cultural 
brasileiro. Alessandro Dozena (2009), em sua tese, sobre São Paulo, 
a partir do Samba como entrada dos processos urbanos, arquiteta 
traços semelhantes, embora com outras perspectivas, o que 
inclui a economia gerada e a genealogia do fenômeno cultural. 

O samba, em suas variações, está ancorado, igualmente, 
no samba de roda, que envolve também a economia de casas 
de show na cidade de São Paulo e pequenos estúdios de ensaio 
e gravação, concentrados na Vila Madalena, Sumaré, Centro, 
Barra Funda e outros bairros. 

Não usamos um gênero musical para nossa análise sobre 
a economia política da cidade. Muito embora isso não anule as 
importantes contribuições do entendimento do uso do território 
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com esse prisma, como Michel Rosada dos Santos (2011), ao 
tratar sobre genealogia do samba na cidade do Rio de Janeiro.

De fato, como metrópoles da região concentrada, ambas 
as cidades detêm o controle das ações na macroorganização 
do território nacional, cabendo a São Paulo a primazia em 
quantidade de empresas e postos de trabalho.

O Rio de Janeiro, por sua formação histórica, antiga capital 
da República, concentrava, na história mais recente, a massa 
populacional e intelectual brasileira, acabando, depois, por 
polarizar empresas relacionadas à cultura, fixadas na cidade, 
mas, hoje, com sedes administrativas em São Paulo. 

Durante as tentativas de entrevistas com as empresas do 
circuito superior, constatamos que estas estão instaladas no 
eixo Rio-São Paulo, cabendo a São Paulo a gestão dos negócios 
e a contabilidade financeira das firmas e, às empresas ou aos 
departamentos dessas empresas sediadas no Rio de Janeiro, 
legou-se, a maior parte das vezes, a produção cultural e artística.

Em um sentido mais largo, o projeto político federativo, 
em nossa leitura dos eventos, conferiu à cidade carioca o status 
de provedora da psicoesfera nacional, isto é, lugar de mando 
das referências da psique coletiva nacional. 

Esse é o semblante da administração privada por empresas 
como a Sony, EMI e Universal – as majors – que tendem a produzir 
na cidade carioca, ainda quando os artistas são de outras 
porções do país. Mesmo as Secretarias de Cultura, tanto do 
estado quanto do município do Rio de Janeiro, reconhecem o  
“lócus cultural dominante” solidificado no país. As esferas do 
estado e do município do Rio de Janeiro procuram criar equipa-
mentos culturais na cidade para shows e eventos, bem como 
estabelece uma relação entre as duas secretarias: a Secretaria 
de Turismo e a Secretaria de Cultura.

A concentração de empresas do circuito superior, nessas 
duas cidades, evidencia o fato de que há uma teleação desses 
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agentes, porque são capazes de organizar as diferentes etapas 
produtivas a partir de um único ponto. 

Assim, no que tange ao traço regional nessas duas cidades, 
não é o gosto em si, ou uma vocação para dados consumos 
culturais a expressão que buscamos marcar; é, antes, a política 
elaborada por esses atores hegemônicos, concentrados 
nessas duas grandes metrópoles, com a diversidade de gostos 
e de demandas.

A polarização regional de Goiânia: 
o sertanejo

A cidade de Goiânia com 1,3 milhão de habitantes e com 
densidade populacional da ordem de 1.776 habitantes por km², 
segundo dados do IBGE, censo 2010, figura como metrópole 
regional na macrorregião centro-oeste.

Diante de todas as entrevistas realizadas na cidade de 
Goiânia, a música sertaneja domina o cenário musical local. 
Esse gênero musical está presente em casas de show, carros com 
música em alto volume, bares abertos durante o dia. O sertanejo 
tem a preferência do gosto popular local. 

Waldenyr Caldas (1979, p. 146), no livro Acorde na Aurora: 
música sertaneja e indústria cultural, ao tratar a música sertaneja, 
a explica como produto da música caipira que, potencializada 
pela urbanização e convertida em mercadoria, torna-se um 
grande mercado de produção e consumo.

Os que se ressentem desse dado local, dizem que a indústria do 
sertanejo está introjetada no imaginário goianiense, como afirmação 
da identidade do lugar. Há, segundo os entrevistados, uma especia-
lização regional produtiva do sertanejo, desde a formação de músicos, 
dizendo que o gênero sertanejo demanda sofisticação técnica dos 
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profissionais envolvidos na gravação, embora acreditemos que essa 
prerrogativa valeria a qualquer outro gênero.

Como dissemos, anteriormente, a forma de produzir 
música e difundi-la caracteriza a unicidade técnica, não havendo, 
portanto, diferenças qualitativas nesse tema. 

O uso do solo muda tecnicamente as caraterísticas dos 
estúdios de gravação e ensaio, pois os terrenos são maiores, com 
maior metragem, permitindo aos estúdios salas de gravação 
mais amplas. Ideal para estúdios que gravam com grandes 
grupos, em quantidade de pessoas.

O que denota nossa atenção em Goiânia é que essa cidade 
passou a atrair um largo número de pessoas das grandes regiões 
Norte (Acre e Pará) e Nordeste (Piauí e Tocantins) do Brasil.  
Esse dado, constatado, por meio de entrevistas abertas, sobre o 
perfil dos clientes nos estúdios, revelou que músicos, sobretudo 
os filiados às igrejas neopentecostais, das porções mencionadas, 
deixaram de gravar no Rio de Janeiro ou São Paulo, já que a 
capacidade tecnológica havia se aperfeiçoado de sobremaneira 
em Goiânia. Essa é uma capacitação técnica que reorganiza a 
estrutura produtiva no lugar e na formação socioespacial. 

O aumento do consumo das músicas evangélicas, em 
Goiânia, data da última década. Esse gênero musical ganha 
força em razão de dois vetores: (i) garantia de mercado – os 
membros das congregações, geralmente, compram os discos 
por, em média R$ 15,00, diretamente dos líderes das igrejas; 
e (ii), há um forte apelo dentro das igrejas para não baixar ou 
compartilhar arquivos de músicas evangélicas.

Segundo os proprietários de gravadoras e estúdios 
de gravação, o mercado em Goiânia está em crescimento.  
Em razão da banalização das técnicas combinada à demanda do 
sertanejo e, também mais recentemente, das músicas evangélicas 
(esse último presente em outras cidades), houve a ampliação 
do mercado musical local. 
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Os serviços para agências de publicidade também têm 
crescido na capital de Goiás. O valor de um jingle pode variar 
de R$ 2. 000,00 a R$ 8. 000,00, enquanto que a faixa de um disco 
está em torno de R$ 1. 500,00. Desse modo, há uma migração da 
prestação de serviços no mercado da publicidade, com público 
cativo, sobretudo no período eleitoral, não apenas pela demanda 
local, mas pela proximidade com o Distrito Federal.

Goiânia, com sua afirmação em produzir, distribuir e 
comercializar, sem participar da mediação do eixo Rio-São 
Paulo, ganha outro rol dentro da organização das etapas de 
produção nacional; o papel e a força da demanda local foram 
determinantes nesse quadro do último decênio.

Especialização territorial produtiva: 
frevo, forró e maracatu

Recife, umas das grandes metrópoles da região Nordeste, 
com 1,537 milhão de habitantes, uma cidade com uma densidade 
populacional de 7. 037 habitantes por km², próxima a São Paulo, 
é uma metrópole regional, com grande expressão cultural no 
âmbito local e nacional. 

Na história de sua formação, desde a ocupação holandesa, 
o domínio dos senhores de engenho e a colonização portuguesa, 
deram-lhe traços marcados em sua urbanização. Como nos 
ensina Josué de Castro (1954, p. 145), os vetores naturais do sítio 
foram também determinantes:

Cidade de ilhas em seu sentido fisiográfico, 

o organismo urbano do Recife formou-se 

pela associação ganglionar dessas ilhas 

de povoamento que,  ampliando-se 
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progressivamente, provocaram a formação 

da massa total de construção urbana.

A cidade cresceu e se expandiu, ganhando um caráter 
comercial, como função portuária, ganhando, cada vez mais, 
por força da expansão demográfica, a feição de suas formas.

No que tange à produção, distribuição e consumo de 
música, a cidade é lugar de relevantes manifestações, incluindo 
gêneros musicais, como frevo, forró e maracatu. Conhece, ainda, 
movimentos de contestação como o mangue beat. 

Cristiano Nunes (2010, p. 5), em seu estudo, problema-
tizando o circuito sonoro na cidade do Recife, afirma que:

Consideráveis densidades informacionais e 

comunicacionais, dão ideia da presença desse 

Circuito Sonoro, da espessura de sua consti-

tuição em Recife. Hoje há na cidade cerca de 500 

bandas cadastradas na Prefeitura Municipal de 

Recife em 26 gêneros. Na capital pernambucana 

existem mais de sessenta bares com som ao 

vivo e cinquenta produtores musicais. A cidade 

conta com selos de gravação e cerca de trinta 

estúdios fonográficos.

Esses dados a que Nunes (2010) se refere mostram a dimensão 
da divisão do trabalho que Recife detém no tocante às firmas 
relacionadas à produção musical. Notamos no Recife uma profusão 
de firmas que se relacionam com o ramo cinematográfico, ligadas 
ao circuito superior marginal emergente, ampliando a divisão 
territorial do trabalho dessas empresas. Firmas ligadas ao cinema 
acabam por envolver empresas mais capitalizadas e com maior 
capacidade técnica e organizacional dentro da música que prestam 
serviços como a gravação de trilhas sonoras aos filmes.
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Constatamos outro dado pertinente ao Recife: existem 
estúdios exclusivos à gravação e estúdios exclusivos ao ensaio. 
Em geral, essa divisão não era tão evidente em outras cidades.

Existe uma segmentação da demanda musical, ainda 
que o mercado seja uno: há uma busca de satisfação de gostos 
regionais, com a produção de uma especialização de gêneros 
musicais e de atividades que trabalham para essas demandas: 
gosto, relações sociais e gêneros.

No caso do gênero há uma sazonalidade recifense que 
inclui a repartição de tarefas a partir de três grandes eventos:  
(i) carnaval - frevo e maracatu; (ii) festas de São João (forró) e, por 
fim, (iii) festividades natalinas. As demandas por produção na 
cidade do Recife estão ancoradas nesses três grandes momentos.

A cultura, o mercado e o Estado estão indissociados, todos 
compõem o território e só podem ser vistos isolados para fins 
analíticos. É o uso do território pelos atores, com especificidades 
culturais, diante de políticas públicas regionais (estaduais e 
municipais), mas com o viés normativo da União a partir do 
fomento de programas culturais.

A divisão do trabalho, entre os dois circuitos, na produção, 
distribuição e consumo envolve o trabalho de músicos, estúdios 
de gravação e ensaio, estabelecimentos de serviços aos estúdios 
(marceneiros, eletricistas, pedreiros e as próprias gravadoras), 
empresas que vendem selos (CNPJ e notas fiscais – muito comum para 
conseguir participar dos editais do Estado, sobretudo em Recife), 
gráficas que imprimem os encartes dos discos, folders de shows e as 
empresas que prensam discos. Há, igualmente, firmas prestadoras 
dos serviços de distribuição, casas de show e lojas de discos.

As empresas, em geral, não têm registro de venda, porque 
não emitem nota fiscal aos clientes. As formas de pagamento 
são, normalmente, em dinheiro ou cheque à vista. Em especial, 
em Recife e Goiânia, é comum a venda de um conjunto de horas 



GEOGRAFIA E MÚSICA:
Diálogos

171

que pode variar de 3 a 5 horas. Essas empresas, geralmente, 
pagam imposto simples ou não chegam a se registrar.

Em Recife, as produtoras de áudio têm um caráter que 
as diferencia das gravadoras, isto é, as etapas de produção da 
música estão circunscritas as etapas de pré-produção, produção 
e de facilitadoras entre músicos e locais para apresentação de 
shows. Nesse mesmo sentido, muitas vezes as gravadoras que 
dominam todas as etapas de produção no eixo Rio-São Paulo, 
estão ausentes no mercado de Recife. Isso reflete, também, que 
se o comando dos shows não está vinculado a essas empresas, 
significa que o poder e influência destas tende a ser menor.

Na regulação da divisão do trabalho, na música, o comando 
dos shows se torna decisivo, uma vez que estes são a forma 
de angariar o maior volume de recursos no atual momento. 
No período anterior, ainda no começo dos anos 1990, em que 
a comercialização de discos tinha uma relevância maior na 
contabilidade das transnacionais da música, podia-se falar que 
os shows dividiam o orçamento de bandas e gravadoras com 
essa vendagem. Todavia, com a queda desse tipo de comercia-
lização, os shows acabam por ganhar protagonismo frente aos 
orçamentos gerais dessas empresas e indivíduos.

Por essa razão, talvez, hoje, assistimos um distanciamento 
entre os artistas e as grandes gravadoras, isto é, o artista-
-trabalhador, proprietário dos seus meios de produção e de 
sua força de trabalho, genericamente, seu corpo, sua voz, seu 
talento artístico e musical, encontra-se em uma nova situação, 
na qual as grandes empresas não possuem mais o fator de 
mediação entre artistas e casas de show, em outras palavras, 
entre a força de trabalho e os meios de produção.

Do mesmo modo, os artistas já não dependem das majors 
para produzir um selo, uma vez que os selos independentes 
ganharam força no atual período. Desse modo, os locais em que 
este trabalhador poderá vender sua força de trabalho já não 
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estão, necessariamente, vinculados à mediação de uma grande 
empresa. Esse é um novo dado do período da globalização.

Devemos estabelecer uma nova ref lexão, sobre a 
capacidade da demanda na música. A música está aberta pelas 
frequências das rádios AM e FM e também pelos novos sistemas 
técnicos, internet, compartimentação de arquivos digitais, 
venda de discos nas contiguidades do meio construído urbano 
(em diferentes formatos como CD de MP3, CD convencional, LP 
ou fita magnética), nas centralidades e subcentralidades das 
metrópoles. Por esse novo caráter da presença da música no 
cotidiano, a demanda é cada vez mais ampliada.

Da ação técnica à técnica da ação: 
a publicidade e os estúdios de gravação

Em estúdios de gravação, sobretudo naqueles da 
porção marginal do circuito superior e no circuito inferior, 
a publicidade se realiza a partir do ‘boca a boca’, que envolve 
também a mediação de tecnologias da comunicação, como 
sítios de relacionamento (orkut, facebook e twitter), blogs, sítios 
de empresas ligadas ao som (lojas de instrumentos musicais, 
casas de show e sítios das próprias bandas, incluindo recursos 
como o MySpace e rádios online). 

A publicidade, instrumento de influência no perfil da 
demanda por produtos e serviços, tem outro caráter com 
micro e pequenas empresas na música. Isso porque o vetor da 
contiguidade espacial é relevante nas relações entre as firmas 
e o contato pessoal mantém a potência das horizontalidades. 
À diferença da publicidade cunhada pelos agentes do circuito 
superior, os atores do circuito superior marginal e inferior não 
criam demandas. O que fazem é circular a informação de que 
oferecem determinados tipos de produtos e serviços. Em outras 
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palavras, ‘publicitam’ aquilo que proporcionam e oferecem, mas 
não conseguem influenciar um novo tipo de feição do consumo.

Os agentes do circuito superior realizam uma publicidade 
racionalizada, na qual seus objetivos são bem delineados com 
públicos e segmentos da sociedade a se abranger. No entanto, a 
publicidade das empresas ligadas à música, micro e pequenas, não 
possuem metas com base em cálculos de logística de mercado. 

A intenção é transmitir que estão presentes no território 
e de que são atuantes no mercado das cidades, e se com isso, 
alcançarem um maior volume de potenciais clientes, estarão 
dentro da expectativa inicial.

As escolas de ensino musical, com seus professores, 
tendem a indicar aos alunos lugares que acolhem melhor o 
resultado que se propõem alcançar. Nesse sentido, há também 
uma dada predileção por parte dos músicos em gravar em 
ambientes cujo proprietário se identifique mais com o repertório 
a ser gravado: forró, sertanejo, rock, pop rock, mpb, pagode, 
samba, funk, etc.

A internet é, certamente, uma fonte importante de 
publicidade e informação. Os estúdios usam a rede de 
computadores para escreverem em blogs, criarem páginas das 
empresas ou fazerem publicidades na web que direcionem aos 
seus respectivos sítios. O mesmo ocorre quanto à difusão de 
informação em tutoriais – pessoas que relatam suas experiências 
em domínios públicos em lugares que prestam tipos de serviços.

As publicidades em shows, por parte dos artistas, fluem 
sobre o contato entre empresas e indivíduos. A distribuição 
de CDs tende a levar mais pessoas a essas apresentações que 
são igualmente responsáveis pela maior parcela na renda dos 
artistas. A comercialização das músicas, ou melhor, das formas 
mais usuais de gerar renda direta, ainda não prescindem do 
fator presencial, isto é, do artista presente. No mundo em que 
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a música digital ganha volume, no sentido metafórico e literal, 
é a presença física de indivíduos que lhes garante renda.

Os folhetos são, do mesmo modo, outra ferramenta 
da publicidade de micro e pequenos estúdios, bem como 
os cartões de visita distribuídos entre escolas de músicas 
e lojas de instrumentos musicais, entrando no circuito da 
publicidade desses agentes.

O circuito superior consegue perpetrar em diferentes 
camadas de população e despertar o anseio de consumo, a forma 
como se consome e o objeto (semoventes musicais3). Já o circuito 
inferior não impetra esses contornos e tende a absorver uma oferta 
anteriormente planejada. Todavia, no sentido oposto, também 
se pode considerar que o circuito superior recebe a demanda do 
circuito inferior, trazendo para si e refazendo-a conforme suas 
estratégias. Esse foi o exemplo do funk, pagode, sertanejo, etc.

O circuito superior marginal, com seus graus mestiços 
nas três variáveis constitutivas, ou seja, organização, técnica 
e capital, inventa novas especificidades na economia urbana. 

Considerações Finais

A música ocupa o cotidiano da sociedade, cada vez mais, 
pelos graus de técnica que são adicionados aos conteúdos 
territoriais. A música figura em todos os meios de veiculação. 
De um lado, porque equipamentos de reprodução (semoventes, 
tocadores automotivos e domésticos) se disseminaram, ora pela 
banalização, ora pelo aumento do grau de consumo dos bens 
e serviços. De outro lado, há o empenho entre os veículos de 
comunicação e de grupos hegemônicos para que todo o conjunto 
da sociedade seja continuamente receptor de discursos pela via 
da linguagem, da imagem e do som. 
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Reconhecemos em diversas situações geográficas o papel 
e a força das ideologias: “a verdade é que em nossas sociedades 
tudo está impregnado de ideologia, quer a percebemos, quer 
não” (MÉSZAROS, 2004, p. 57). A música é certamente um 
instrumento ideológico na edificação social. Os sentidos 
biológicos são instrumentos da corporificação das ações em 
sociedade. Qualquer ação política apenas pode ser operacio-
nalizada por meio de um corpo. Os sentidos, entre eles a 
audição, estimulam nossa capacidade de agir sobre o mundo 
e de transformá-lo. A música interfere nas antenas com as quais 
compreendemos as vicissitudes do espaço geográfico. Por isso, 
a música pode conter uma ideologia ou encorajar reflexões 
que se tornarão, mais tarde, novas manifestações ideológicas. 

Gilles Lipovestky (2005, p. 6-7), tratando sobre o valor 
dado à música no período histórico atual escreve:

Vivemos uma formidável explosão musical: 

música interminável, paradas de sucesso, a 

sedução pós-moderna é hi-fi. Daqui por diante 

o aparelho de som é um bem de primeira 

necessidade, praticamos esporte, passeamos, 

trabalhamos com música, dirigimos em estéreo, 

a música e o ritmo se tornaram em poucos 

decênios parte permanente do nosso ambiente, 

trata-se de um entusiasmo de massa.

Esse movimento do caráter atual da sociedade de consumir 
música implica uma fabulosa multiplicação de demandas, 
resultando em novas produções, isto é, novos postos e funções. 
A técnica é o epicentro irradiador das ondas de reestruturação das 
divisões do trabalho nas cidades. É como indica Adorno (2009, p. 61) 
ao tratar da técnica como elemento constitutivo da própria música: 



MEIO TÉCNICO E MÚSICA: CONTRADIÇÕES  
E ESPECIFICIDADES LOCAIS

Villy Creuz

176

O lugar dessa lógica é a técnica; para aquele 

que também pensa com o ouvido, os elementos 

individuais da escuta se tornam imedia-

tamente atuantes como elementos técnicos, 

sendo que nas categorias técnicas se revela, 

essencialmente, a interconexão de sentido.

A música e todas as manifestações de vida musical não 
estão separadas do mundo. Mesmo as produções que se julgam 
livres permanecem ligadas ao mercado capitalista, bem como 
à vida social que a sustenta. 

Nesse sentido é que retomamos, por analogia, B. 
Anderson (2009, p. 46) com sua noção de capitalismo tipográfico: 
estaríamos coexistindo com um capitalismo fonográfico, no qual 
a música comanda o tom de nossas percepções e aspirações? 
Para Adorno (2009, p. 242), o sistema hierarquizado de oferta de 
bens e produtos culturais “ilude os seres humanos mediante tal 
multiplicidade” e a própria preocupação em apoiá-la atua como 
forma ideológica de exercer domínio sobre os agentes sociais. 

Nessa direção, “o capitalismo fonográfico” é uma das manifes-
tações de um modo de produção no qual o individualismo exacerbado, 
face mais geral do narcisismo, repousa na individualização da 
percepção do meio geográfico, antes, sentido coletivamente e que, 
em dias correntes, com aportes da tecnologia, responde a uma 
alienação autocentrada em busca de satisfação imediata.

A música transmite valores e desenvolve essa ligação entre 
o universo do sentir e do pensar, como fio condutor, levando 
do éthos4 ao pathos5. 

Resistências e passividades são concomitantes no largo 
conjunto de atores envolvidos no espaço geográfico, no qual 
cultura e política são pares históricos, bem como cultura e 
técnica e, também, a técnica e a política. 
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Não há separação, mas sim existem hibridismos, fazendo 
referência a Bruno Latour (2009, p. 9): “Nós mesmos somos 
híbridos”. As recepções de estímulos produzem novos estímulos, 
por isso, a resistência e a passividade acontecem ao mesmo tempo.

A música engendra possibilidades múltiplas: novos 
campos de ação autorizados pela técnica: potência e 
restrição. Ambos os movimentos acontecem em consonância, 
formando um mesmo movimento. E, como escreveu B. Latour  
(2009, p. 10), “A cada vez, tanto o contexto quanto a pessoa 
humana encontram-se redefinidos”. Diríamos, acrescendo a 
observação do autor, que se redefinem os contextos e as pessoas 
por certo estágio das técnicas a moldar às situações.

Nos dias correntes, conhecemos a eficácia performática 
com que novas tecnologias são empregadas no território e, 
também, nos elementos da cultura, como a música – esse modo 
encontrado pelo homem de interiorizar o que lhe é externo e 
exteriorizar o que lhe é interno. As tecnologias respondem como 
elementos dinâmicos da estrutura social e das manifestações 
culturais no território usado.

Notas

1 Milton Santos, na década de 1970, propõe entender a cidade, 
a partir de dois circuitos da economia os quais ele denomina 
de dois subsistemas: o circuito superior e o circuito inferior.  
Estes circuitos se diferenciam pelos graus de organização, 
capital e tecnologia em cada ramo de firma ao qual está inserido.  
Os dois circuitos estão separados apenas para fins analíticos, 
já que fazem partem de um mesmo grande sistema. Do 
mesmo modo, existe a porção marginal do circuito superior. 
Nessa porção estão presentes, a exemplo, estúdios de gravação de 
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som e ensaio musicais, micro e pequenas gravadoras, pequenas 
e médias casas de show, etc.

2 Segundo Ricardo Castillo (1999, p. 40) “A história das redes 
é, portanto, a história da preocupação dos Estados nacionais 
em equipar o território, conferindo-lhe fluidez material e 
imaterial e, ao mesmo tempo, a história do desenvolvimento 
da grande empresa”.

3 Propomos denominar de semoventes musicais aqueles 
objetos portáteis que permitem deslocamentos de músicas 
junto ao corpo ou ao ambiente móvel, como carros ou ônibus.  
Objetos tais como tocadores de MP3, rádios portáteis, celulares 
e outros equipamentos que aportam ao consumo musical  
(junto ao corpo) são alguns exemplos.

4 O termo grego Éthos refere-se ao conjunto dos costumes e hábitos 
fundamentais, no âmbito do comportamento (instituições, 
afazeres etc.) e da cultura (valores, ideias ou crenças), caracte-
rísticos de uma determinada coletividade, época ou região; 
reunião de traços psicossociais que definem a identidade de 
uma determinada cultura; personalidade de base. Parte da 
retórica clássica voltada para o estudo dos costumes sociais 
e/ou conjunto de valores que permeiam e influenciam uma 
determinada manifestação (obra, teoria, escola etc.) artística, 
científica ou filosófica. 

5 Páthos trata da qualidade no escrever, no falar, no musicar ou 
na representação artística que estimula o sentimento de piedade 
ou a tristeza; poder de tocar o sentimento da melancolia ou o 
da ternura; caráter ou influência tocante ou patética. 
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Introdução

A identificação da coletividade a partir dos sons é um dos elementos 
responsáveis pela construção de espaços restritos, nos quais os 
grupos humanos se reúnem para compartilhar momentos de 
suas vidas. Assim são criados clubes, associações, escolas, bares, 
danceterias, igrejas, dentre outros. Tais espaços respondem 
pela construção e compartilhamento de uma paisagem sonora 
específica, fruto das ações e das preferências dos seus frequen-
tadores. As paisagens sonoras desses espaços são compostas de 
elementos comunicativos, como a fala humana, e na maioria 
dos casos, de elementos artístico-sonoros, as músicas. Adentrar 
tais espaços implica embrenhar-se num universo específico de 
valores e significados humanos que se compartilham por meio de 
formas simbólicas, e se manifestam na paisagem sonora do lugar.

Nas igrejas e em outros espaços religiosos a comunicação se 
dá, sobretudo, acerca do sagrado. É no interior dos espaços religiosos 
que a identidade religiosa se constrói e se fortalece, à medida que 
as pessoas compartilham e vivenciam juntas as manifestações do 
sagrado, construindo ou reforçando valores que refletem nos espaços 
externos ao espaço religioso por meio das ações dos indivíduos. 
Desse modo, cada espaço religioso possui uma paisagem sonora 
específica que envolve seus fiéis, ao passo que comunica acerca do 
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sagrado – base da religião. Comunica ainda sobre a comunidade, 
produzindo valores que se difundem no espaço externo ao religioso 
por meio da espacialidade dos crentes.

O presente trabalho objetiva expor as relações existentes 
entre a música religiosa – elemento da paisagem religiosa – e a 
construção e manutenção de identidades religiosas. Para tanto, tem 
como base a pesquisa intitulada “Os sons que unem: a paisagem 
sonora e a identidade religiosa” (TORRES, 2014) realizada junto ao 
Programa de Pós Graduação em Geografia da UFPR entre os anos 
2010 e 2014, em uma das igrejas Adventista da Promessa da cidade 
de Curitiba, a qual apresenta a tese de que as paisagens sonoras 
atuam na construção e reafirmação de identidades a partir da 
constituição de paisagens da memória e da imaginação que advém 
das experiências dos indivíduos religiosos.

Assim, na primeira parte deste artigo serão brevemente 
expostos os conceitos centrais à compreensão do trabalho que se 
apresenta, sendo eles: a paisagem sonora, as formas simbólicas 
e o sagrado. Posteriormente serão apresentadas discussões a 
respeito do lugar da música na paisagem sonora religiosa e na 
vida do indivíduo religioso. Por fim, a espacialidade da música 
religiosa ganhará foco, possibilitando a ampliação do olhar a 
respeito de elementos religiosos que se apresentam no campo 
sonoro fora das paredes dos templos. 

As formas simbólicas e o sagrado: 
elementos para a compreensão da 
paisagem sonora religiosa

As relações entre paisagem e identidade religiosa, que resultam 
numa espacialidade religiosa específica, remetem a uma reflexão 
acerca das vivências e experiências do crente, dentro e fora do espaço 
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religioso, pois apesar de ser determinante o papel do espaço material 
na construção e reafirmação da identidade religiosa, é fora dele que 
os indivíduos espacializam-se por meio de suas ideias e ações.

O espaço geográfico contém elementos com os quais os 
seres humanos estão em constante interação, apropriando-se 
deles e transformando-os, ao passo que atribuem significados 
a cada contato e a cada novo elemento que surge e que é 
novamente distribuído no espaço. A relação de apropriação 
e transformação é, antes de tudo, uma relação simbólica, pois 
parte de uma ressignificação pelo indivíduo, pautada nas mais 
diferentes causalidades, contatos e/ou necessidades, sejam elas 
materiais ou imateriais, individuais ou coletivas.

As ações dos indivíduos no espaço são pautadas pela 
concepção e leitura de mundo de cada um, que é algo individual 
e subjetivo, pois tem início nas experiências vivenciadas 
no – e com o – espaço. Tais experiências ganham evidência 
quando os indivíduos encontram na coletividade similitudes na 
atribuição de valores a cada fenômeno vivido. Assim, por meio 
das experiências e dos valores atribuídos, os grupos humanos 
organizam-se, creditando significados que estão nos distintos 
campos da vida, expressos nas diferentes formas simbólicas. 

Destarte, os seres humanos vivem em meio à materialidade 
das coisas distribuídas no espaço, mas atribuem sentidos diferen-
ciados aos objetos, fatos e fenômenos, compondo, dessa maneira, um 
universo simbólico rico e complexo. A capacidade imaginativa dos 
seres humanos possibilita a constante ressiginificação dos elementos 
que os envolvem. O estudo geográfico da cultura e de suas formas 
deve considerar esses pressupostos, de modo a contemplar os espaços 
e a espacialidade das formas simbólicas expressos na paisagem.

O homem, portanto, interage constantemente com um mundo 
de símbolos, pois “não estando mais num universo meramente físico, 
o homem vive em um universo simbólico. A linguagem, o mito, 
a arte e a religião são partes desse universo” (CASSIRER, 1994, p. 48). 
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Os componentes do universo simbólico são definidos por Cassirer 
como formas simbólicas, que são os conteúdos que possibilitam 
a formação e a organização do homem para um mundo próprio.

Segundo o pensamento de Ernst Cassirer, forma simbólica 
é toda energia do espírito em que um conteúdo espiritual de 
significado vincula-se a um signo sensível concreto e lhe é 
interiormente atribuído. Desse modo, juntamente com a 
linguagem, o mundo mítico religioso e a arte, estão outras tantas 
formas simbólicas particulares, como a ciência e/ou a política. 
Fernandes (2006) elucida que a energia espiritual em Cassirer 
deve ser compreendida como a ação espontânea do indivíduo. 
Desse modo, entende-se que o homem interage com as sensações 
que dizem respeito ao estímulos exteriores de maneira ativa, por 
meio de signos sensíveis significativos, o que define a relação 
do homem com a realidade como mediata (em contraposição a 
uma relação imediata) por meio das construções simbólicas. 
Assim, as formas simbólicas são canais pelos quais o homem cria 
para separar-se do mundo, voltando a unir-se mais firmemente 
ao mundo precisamente por essa separação (CASSIRER, 1965, 
p. 42), e apresentam-se como meios de articulação do processo de 
significação e ressignificação do mundo (GIL FILHO, 2008, p. 67).

No estudo geográfico da paisagem, dentro de uma 
abordagem cultural, o pensamento cassireriano adquire 
relevância, uma vez que a percepção da paisagem se dá 
mediada por formas simbólicas, criadas pelo ser humano para 
conformar a realidade, o qual atribui sentido e significado 
a cada experiência com o lugar, ao mesmo tempo em que se 
exprime nele. A religião, o mito, a arte e a linguagem interagem, 
traduzindo-se na mediação do indivíduo com o espaço, de forma 
não hierárquica, configurando-se num caleidoscópio, cuja leitura 
depende do ponto de vista de quem observa. No caso da religião, 
os elementos sonoros da paisagem contém o discurso religioso, 
que remete ao sagrado, este com centralidade na vida religiosa. 
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Os espaços religiosos apresentam-se como locais de 
comunicação e compartilhamento de histórias, tanto da vida pessoal 
de cada ser religioso, como também dos ideais e crenças. São também 
locais onde novas histórias são construídas, sobretudo a partir das 
experiências com o sagrado, elemento central da religião.

Dentre os principais pensadores que buscaram conceituar 
o sagrado, destacamos Rudolf Otto (2007) e Mircea Eliade (1992), 
que apresentam pensamentos complementares: o primeiro na 
perspectiva do estudo do sagrado a partir da categoria numinoso, 
não-racional, que se centra no indivíduo que experiencia o 
sagrado; e o segundo a partir das manifestações religiosas no 
espaço, sobretudo a partir da hierofania, que indica algo de sagrado 
que se revela. Para Eliade (1992), a hierofania manifesta-se em 
um espaço sagrado, fixo, que se revela como um “Centro” de 
um mundo que se funda ontologicamente. Ambos os autores 
concordam com a oposição existente entre o sagrado e o 
profano, e situam o sagrado no plano sensível, inatingível pela 
racionalização, diferentemente de Cassirer (2004) que, ao tratar 
da oposição entre o sagrado e o profano, a situa na esfera do 
pensamento mítico, a partir do qual há um mundo de expressões 
que por meio da religião podem ser explicitados.

Gil Filho (2009) afirma que há um senso de sagrado 
recorrente em diferentes culturas, que se condiciona pelo mito e 
se expressa em símbolos, tradições, instituições e ritos religiosos. 
Assim, a religião se estrutura a partir da experiência do sagrado, 
e representa verdades a determinados grupos culturais em 
contextos históricos e geográficos específicos.

A experiência individual do sagrado implica numa 
necessidade de comunicação a respeito dela. O crente, ao viver 
o fenômeno e encontrar nele respostas a questões centrais da sua 
vida, procura propagar tal experiência e conhecimento, de modo 
que outras pessoas possam vir a ter acesso às experiências do 
sagrado. A comunicação compõe o quadro da autoafirmação do ser 
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religioso, pois por meio dela encontra elementos que expliquem a 
experiência do próprio fenômeno, constituindo-se em um discurso 
identitário. Segundo Cassirer (1965), para estar seguro da fé que 
o anima, o crente sente necessidade de comunicar aos outros 
sua fé, e infundir-lhes sua paixão e sua unção religiosa, o que 
só é possível por meio de imagens religiosas, as quais começam 
como símbolos para converterem-se em dogmas. A comunicação 
a respeito da religião e das coisas a ela ligadas é importante para o 
ser religioso, pois por meio dela o discurso religioso é construído 
também com base no que é compreendido por aqueles a quem é 
comunicado, visto que a comunicação se estabelece ao passo que 
o outro encontra subsídios compreensíveis acerca da mensagem 
que é transmitida. O discurso religioso, que para Gil Filho (2008, 
p. 85) “é parte indissociável do sagrado” , necessita da experiência 
religiosa para que se torne verdadeiro, pois depende de que os 
indivíduos que compõem um grupo encontrem similitudes nas 
explicações a respeito do sagrado e, portanto, a respeito da vida 
e do mundo. Isso faz das experiências religiosas – da experiência 
humana com o sagrado – o elemento essencial da identidade e das 
práticas religiosas, que podem se dar de maneira direta no espaço 
religioso, mas que também participam dos demais espaços do 
cotidiano do ser religioso. Desse modo, torna-se necessária uma 
leitura da paisagem sonora religiosa que destaque seus elementos, 
de modo a evidenciá-los nos espaços de ação dos indivíduos.

O lugar da música na paisagem sonora religiosa

As paisagens sonoras religiosas possuem e refletem a 
identidade das suas denominações religiosas, e possibilitam o 
sentimento de pertencimento do ser religioso a partir do universo 
sonoro que o envolve no espaço de contato com o sagrado.  
Em contrapartida, há também o sentimento de estranheza de 
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um religioso para com as paisagens sonoras de outras religiões 
que não a sua. Como exemplo, pode-se afirmar que as paisagens 
sonoras das missas católicas, independente da localidade do 
templo, apresentam semelhanças, o que permite ao católico 
sentir-se pertencente à Igreja Católica em qualquer missa que 
assista, ainda que seja em outro templo que não o que costume 
frequentar. Porém, quando comparadas a um culto realizado 
em uma igreja protestante ou em um terreiro de candomblé, 
as paisagens sonoras são diferentes, o que será suficiente para 
que o religioso católico não tenha o mesmo sentimento de 
pertencimento em um culto que não seja católico.

Dentre os elementos da paisagem sonora religiosa estão 
as músicas, e nelas as sonoridades específicas dos instrumentos 
musicais utilizados. Para os terreiros de candomblé, os tambores 
marcam presença constante nos cultos, diferentemente das 
missas tradicionais católicas, nas quais as músicas podem ser 
entoadas sem acompanhamento de instrumentos musicais, 
ou apenas ao som de um órgão. Já nas igrejas protestantes, os 
instrumentos musicais elétricos e eletrônicos têm se tornado 
cada vez mais comuns, como o uso de guitarras, contra-baixos 
e teclados com amplificadores, também acompanhados por 
instrumentos de percussão, como a bateria.

Além das músicas e dos sons dos instrumentos, vale 
lembrar que a paisagem sonora de um culto religioso apresenta 
outros elementos, como, por exemplo, nos cultos protestantes 
a presença da pregação litúrgica, que, conforme Arakaki 
(2012, p. 2), é “ aquela que acontece, especialmente, no momento 
do culto”. Arakaki (2012) assinala que a pregação litúrgica serve 
ao propósito do culto, o que a coloca num lugar de importância 
na paisagem sonora religiosa protestante.
Nas religiões de origem africana, Ferreti (2005, p. 3) pontua que: 
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são religiões da oralidade, em que os conheci-

mentos são transmitidos de boca a ouvido, 

como um dom transferido de pessoa a pessoa e 

em que os conhecimentos devem ser guardados 

de cor, embora parte destes conhecimentos no 

século XX começam a se tornar escritos.

 Nelas, portanto, a paisagem sonora religiosa é responsável 
pela manutenção e perpetuação dos seus valores e preceitos, 
bem como das explicações e significados acerca do sagrado.

No caso das religiões que possuem um texto sagrado, como 
nas igrejas cristãs, a paisagem sonora religiosa é também essencial 
à manutenção e perpetuação dos valores e das explicações 
acerca do sagrado, sobretudo por meio do discurso, presente 
nos estudos bíblicos e proferido nas pregações. É o conteúdo da 
paisagem sonora construído no interior dos templos que fornece 
os elementos necessários à interpretação das escrituras sagradas, 
sob a ótica do discurso religioso. A paisagem sonora religiosa 
é, portanto, portadora de elementos que definem a religião, e 
especificam as diferenças existentes entre umas e outras. 

Ainda com relação às igrejas cristãs, Ferreti discorre 
sobre o fato de que:

as igrejas pentecostais têm atraído cada vez 

maior número de jovens, principalmente 

através da presença da música, de cânticos, 

danças e da aceitação de indumentárias 

modernas” (FERRETI, 2005, p. 7).

Desse modo, a paisagem sonora religiosa participa da 
manutenção e da expansão do fenômeno religioso.

O elemento essencial da paisagem sonora religiosa é o 
discurso religioso, que se constrói a partir de uma base, que está 
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nas histórias e nos valores existentes em cada religião. Eles são 
propagados, principalmente, pelo proselitismo religioso, em que o 
crente procura não somente comunicar sua crença, mas também 
infundir em outros indivíduos as suas concepções religiosas.

O espaço religioso é o espaço de excelência no qual o 
indivíduo religioso tem sua experiência com o sagrado. Não é o 
único, mas por congregar outras pessoas também em busca do 
contato com o sagrado, torna-o mais propenso a isso, seja pela 
vivência particular, ou pela constatação da manifestação do 
sagrado pela vida e ações de outros fiéis. É no espaço religioso 
que o ser religioso compartilha suas experiências, e conecta os 
discursos advindos da religião à sua vida, ressignifica-os a partir 
de suas vivências, e contribui para sua perpetuação ao passo 
que comunica aos outros suas leituras de mundo pautadas na 
experiência com o sagrado. A construção das memórias coletivas 
se dão também a partir das vivências no seio da religião, que 
se edificam no conjunto com as memórias individuais, as quais 
acompanham o ser religioso em todo o seu espaço de ação, para 
além das paredes do templo.

Nos espaços religiosos, as lembranças e as histórias que 
envolvem a comunidade religiosa fazem-se compartilhar por meio 
da paisagem sonora, seja na oralidade, seja por meio das músicas. 
As paisagens da memória, que podem vir a ser construídas a 
partir da paisagem sonora religiosa, são frutos da capacidade 
da imaginação e memória simbólicas. Portanto, podem remeter 
tanto aos espaços sobrenaturais que constam nas escrituras 
sagradas ou nos discursos religiosos, como podem também ser 
aqueles da história remota, não vivida pela geração do indivíduo, 
mas que é difundida no seio da religião como elemento da 
história da própria instituição religiosa, ou ainda paisagens 
sonoras rememoradas ou que dêem significado a fatos vividos 
pelo ser religioso. Em todos os casos, participam constantemente 
da construção e reafirmação da identidade religiosa, ao passo que 
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quando o ser religioso encontra algum elemento na paisagem 
sonora que indique o sagrado, este remete à paisagem sonora 
religiosa e, consequentemente, traz à tona paisagens religiosas 
que o envolvem e remetam à sua religião por meio de paisagens 
da memória, o que conduz, portanto, suas ações no espaço. 
Tais ações estão no plano da espacialidade religiosa.

Mesmo fora do templo a paisagem sonora poderá revelar 
elementos da espacialidade religiosa. Um exemplo é a forma de 
cumprimento de duas pessoas que compartilham da mesma fé 
e pertencem a uma mesma religião, como nos casos das igrejas 
pentecostais em que seus fiéis, ao se cumprimentarem, utilizem 
o aperto de mão enquanto pronunciam frases como “ – a paz 
do Senhor”, “ – paz de Deus”, “– paz, irmão” ao outro. O uso da 
frase, somado ao aperto de mão, pode remeter o religioso ao 
universo simbólico da religião, às experiências vividas junto 
aos demais crentes e aos valores construídos e compartilhados 
ao longo de suas trajetórias ligadas à religião.

Outro exemplo são as músicas religiosas. Ao tratarmos 
especificamente da música religiosa, sobretudo das músicas 
cristãs, percebe-se que há uma tendência à incorporação de 
estilos musicais outrora ligados exclusivamente à chamada 
música secular (música não religiosa). Evidência desse fenômeno 
são os variados estilos musicais como rap, reggae e rock’n roll, tidos 
inicialmente como seculares, mas que tem sido introduzidos 
nos cultos evangélicos, porém com letras que remetem ao 
cristianismo. Nesse sentido, o que define a música cristã contem-
porânea é a presença de um discurso religioso, que remete 
ao sagrado, independente do estilo e sonoridades musicais.  
Vale destacar que há igrejas cristãs que apresentam resistência 
a determinados estilos musicais, chegando até mesmo a proibir a 
prática de estilos musicais que remetam ao mundo não religioso1. 

A música religiosa passa por um momento singular 
de sua história no Brasil, iniciado na década de 1990, que é 
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a proliferação das gravadoras, sobretudo evangélicas, que 
contribuem à homogeneização de um estilo musical religioso, 
amplamente aceito no Brasil com o nome Gospel. De acordo com 
Dolghie (2004, p. 203):

Historicamente, podemos situar o termo 

[gospel] ligado à produção de cânticos religiosos 

protestantes desde meados da década de 80. 

Nesse sentido, o gospel seguiria uma produção 

paralela à hinódia oficial do protestantismo 

tradicional, que se iniciou no Brasil com a 

chegada dos ‘corinhos’ norte-americanos nos 

anos 50. Podemos, ao longo dessa história, 

perceber pelo menos três tipos dessa produção: o 

corinho, o cântico e o gospel. [...] Musicalmente, 

esse novo estilo (aqui tratado no sentido de sua 

significação simbólica e não de estética musical) 

se vale de todos os ritmos, que vão desde o rock 

pesado até o samba, passando pelo funk, axé, etc.  

As bandas são as mais variadas e se confundem 

com o tipo de apresentação de bandas musicais 

seculares. O termo gospel é nesse caso, usado 

como uma música, não importa o seu estilo, que 

fala de Deus ou, pelo menos, das coisas de Deus.

Dolghie (2004) relaciona o despontar do mercado 
fonográfico evangélico com as estratégias de marketing da Igreja 
Renascer em Cristo, apontada pela autora como precursora na 
inserção do estilo de música popular em sua liturgia oficial, 
renunciando a antiga e tradicional hinódia protestante, o que 
culminou com a criação de uma gravadora de música gospel 
(Gospel Records) em 1990, além da promoção de festivais e outros 
grandes eventos musicais gospel que “contribuíram de forma 
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eficaz para a consolidação da música gospel e de um mercado 
específico para ela” (DOLGHIE, 2004, p. 215).

Nas Igrejas Adventistas da Promessa, onde realizamos 
uma pesquisa mais aprofundada durante nosso doutoramento, 
o Gospel integra a liturgia do culto, assim como a hinódia oficial. 
Os hinos tradicionais marcam o início e o término dos cultos 
oficiais, enquanto o Gospel participa do momento dos louvores 
tanto dos cultos tradicionais de sábado quanto das demais 
programações da igreja. As músicas são executadas pelo grupo 
de louvor – composto de cantores e instrumentistas (guitarrista, 
contrabaixista, tecladista, baterista e percussionista) –, 
e acompanhadas por toda a igreja. Contudo, tanto a hinódia 
oficial quanto a estrutura musical dos cultos sofreu modifi-
cações ao longo da história da igreja, incorporando diferentes 
instrumentos musicais, ao passo que diferentes ritmos e estilos 
musicais também foram incorporados à paisagem sonora dessa 
denominação religiosa, o que é comum também em outras 
denominações religiosas protestantes no Brasil.

O tipo de música tocada no interior dos templos cristãos 
remete diretamente ao público que o frequenta. Essa afirmativa 
vai ao encontro do exposto por Carney, para o qual a música 
tanto reflete quanto influencia as imagens que as pessoas 
possuem de lugares. Para este autor “esse é outro passo para 
se compreender a ‘geografia da mente’” (CARNEY, 2007, p. 145):

No estudo da música como um meio, devem 

ser levados em consideração o mensageiro 

e o mecanismo desse meio, isto é, os 

compositores, arranjadores, músicos, instru-

mentos, engenheiros de som, equipamento de 

gravação e estúdios de gravação. Por exemplo, 

os antecedentes culturais do compositor, suas 

percepções e conhecimento do lugar, bem como 
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suas intenções (propósito, fundamentação 

lógica, objetivos, inclusão ou exclusão de 

determinados aspectos do lugar e o público 

ouvinte), podem influenciar a natureza do lugar 

representado (CARNEY, 2007, p.144).

Lily Kong argumenta que a música pode transmitir 
imagens do lugar, e também pode servir como fonte primária 
para compreender a natureza e a identidade dos lugares 
(KONG, 1995, p. 3). No caso da paisagem sonora religiosa, a 
inserção da música está condicionada à dinâmica do culto, e 
contém elementos e discursos da religião. Pode, dessa forma, 
fornecer materiais necessários à construção de paisagens da 
imaginação, ao tratarem de lugares celestiais, e, nesse sentido, 
pode contribuir para que o ser religioso tenha uma experiência 
com o sagrado por meio dela. Podem ainda fornecer elementos 
que conectem os aspectos do sagrado a fatos vividos no 
cotidiano, ressignificando a vida do crente, e assim fortalecer 
sua identidade religiosa. Nesse sentido, Kong (1995, p. 8), 
indica que no contexto da análise musical deve-se haver uma 
preocupação tanto para o lugar simbólico da música na vida 
social, quanto para os simbolismos empregados na música.

A música religiosa cumpre dupla função nos espaços 
religiosos: o de integrar os momentos do culto, e o de cumprir um 
rito em si. Explicaremos a partir do exemplo da igreja estudada. 
A integração da música aos distintos momentos do culto se faz 
por meio das apresentações musicais individuais, das músicas 
de louvor entoadas congregacionalmente, dos hinos cantados, 
e das sonoridades musicais que, vez ou outra, fazem fundo à 
mensagem ou a algum momento específico do culto. A função 
de apresentar-se como um rito em si mesma é o momento em 
que a música executada é a oficial, no caso os hinos, uma vez 
que os hinos tradicionais remontam o surgimento da referida 
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instituição, e consequentemente a uma identidade institucional 
histórica, que tem um padrão de culto, e também não deixa de 
padronizar sua paisagem sonora com eles. Assim, o momento 
do hino sugere uma história, um discurso que vence o tempo, 
e integra idosos e crianças, homens e mulheres, fazendo da 
igreja um espaço que se renova no tempo, mas mantém suas 
tradições, fazendo-se familiar aos novos e aos velhos crentes.

Outra característica da música é que ela pode ganhar 
distintos significados, dependendo do contexto em que é 
executada e por quem é conduzida. Desse modo, os fiéis 
envolvem-se com o sentido e significado atribuído no momento, 
com os discursos empregados, e os relacionam às suas vidas 
e às escrituras sagradas, em construções de paisagens da 
imaginação, que retomam paisagens da memória e as ressig-
nificam. A interação dos demais fiéis na execução das músicas 
resulta em peculiaridades na paisagem sonora em meio as suas 
execuções, podendo conter frases de louvor, glossolalia, choros, 
orações, dentre outros elementos. Assim, ainda que uma mesma 
música seja executada em distintas igrejas, pode apresentar-se 
de maneira diferenciada na paisagem sonora religiosa.

É também na paisagem sonora religiosa que se torna 
possível constatar a interação das formas simbólicas: a linguagem, 
empregada constantemente na comunicação; o mito e a religião, 
bases da existência das religiões; e a arte, principalmente por 
meio da música tocada no interior dos templos. O ser religioso 
articula constantemente essas formas simbólicas em sua leitura 
de mundo, o que torna seu espaço de ação diferenciado daquele 
do indivíduo que não possui a mesma convicção religiosa.  
Nesse sentido, o espaço do indivíduo pode, por vezes, mostrar-se 
mais amplo, em virtude do domínio de diferentes formas 
simbólicas, como pode também mostrar-se mais restrito, em 
virtude das limitações que podem existir no entrecruzamento 
das formas simbólicas. Contudo, de acordo com o pensamento 
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de Cassirer (1965) a articulação das formas simbólicas sempre 
se dá no sentido de busca da libertação e autoconsciência, que 
implica também na autoafirmação, criação e comunicação.

A tessitura das formas simbólicas acontece de modo sutil 
e relacionado à vida do crente, movendo-o no sentido de afirmar 
sua identidade. Ao passo que articula as formas simbólicas na 
leitura do seu espaço de ação, do devir, é movido a praticar ações 
necessárias à sua sustentação no mundo, para o que necessita da 
manutenção da identidade. Assim, por meio da linguagem, da arte e 
dos elementos do universo mítico-religioso, o ser religioso liberta-se 
das incompreensões e toma consciência de si e das coisas que o 
cerca, auto afirmando-se em sua condição de ser no mundo, o que o 
conduz à comunicação a respeito de suas convicções e experiências 
acerca do sagrado, e de ações no sentido do mesmo. Desse modo, a 
procura de explicações acerca da religião na vida do indivíduo requer 
mais do que a descrição do espaço físico religioso, pois implica em 
adentrar os meandros da relação simbólica que ocorre no espaço 
religioso e no espaço de ação dos indivíduos, o que conduz à busca 
da compreensão do universo simbólico particular dos fiéis.

A paisagem sonora religiosa apresenta-se como base às 
primeiras incursões no mundo religioso, que devem articular-se 
com os discursos e práticas de cada fiel no seu espaço de ação, 
a partir da sua compreensão acerca dos elementos e fenômenos 
que o cercam.

Distintas formas e espacialidades 
da música religiosa

Barbosa (2009) data o surgimento e a inserção dos 
“momentos de louvor” nas igrejas evangélicas brasileiras a partir 
das duas últimas décadas do século XX, a partir da emergência da 
música evangélica contemporânea, com novos estilos musicais, 
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instrumentos e letras (BARBOSA, 2009, p. 123), juntamente com 
a prática das palmas, os movimentos do corpo, a inserção dos 
instrumentos musicais elétricos e o ato de cantar em pé (Ibidem, 
p. 137). Bentley (2009, p. 136), ao analisar as músicas executadas em 
duas igrejas Batistas na cidade de Brasília, das quais uma seguiu 
uma linha tradicional e a outra avançou no contemporâneo, 
constatou diferenças nas faixas etárias dos membros das igrejas, 
sendo que na tradicional prevaleciam os mais velhos, enquanto na 
moderna um público jovem. A autora pontua em seu trabalho as 
opiniões acerca da música cristã tradicional, que evocam o passado 
e as tradições, com traços de nostalgia, enquanto os comentários 
acerca da música cristã contemporânea remetem à juventude, 
modernidade, e ao fato desse estilo ser alegre e motivador. 

Ainda com relação à distinção entre os hinos tradicionais 
e as músicas de louvor e adoração, nos primeiros há uma maior 
propensão à construção de paisagens da imaginação, uma vez que 
apontam para a vida celestial – o futuro idealizado e almejado 
pelo crente –, diferente das músicas de louvor e adoração, que 
indicam os benefícios do cristianismo na vida terrena, o que 
remete a paisagens da memória. No caso dos hinos, um exemplo 
que demonstra isso é o refrão do hino “Vinde, meninos”: 

Que alegria, sem pecado ou mal.

Reunir-nos todos afinal,

Juntos, na Pátria celestial,

Perto do Salvador!

(ROOT apud IGREJA ADVENTISTA DA 

PROMESSA, 1998, p. 288).

A Pátria celestial, presente na letra da canção, é o lugar 
almejado pelo crente, presente no discurso religioso cristão como 
a recompensa maior de uma vida de santidade, onde se poderá 
viver próximo a Cristo. Esse lugar é imaginado principalmente 
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a partir do que é descrito na Bíblia, como o que consta nos 
capítulos 21 e 22 do livro de Apocalipse (BÍBLIA..., 2000) acerca 
da cidade santa, com suas construções de pedras preciosas, 
o rio da água da vida e a árvore da vida, além da ideia construída 
a respeito da felicidade eterna a ser vivida lá, onde não haverá 
pecado ou maldade, conforme retratado na letra da música 
em questão. As descrições bíblicas são a base da representação 
acerca do lugar a ser vivido na vida eterna.

Nas músicas de louvor e adoração, as palavras cantadas 
remetem à vida pessoal, o que conduz às experiências vividas 
pelos indivíduos. Isso pode ser evidenciado no fragmento a 
seguir da letra da música “Tua graça me basta” do grupo Toque 
no Altar, comumente tocada nas igrejas evangélicas brasileiras: 
Eu não preciso ser reconhecido por ninguém/A minha glória 
é fazer com que conheçam a Ti/E que diminua eu, pra que 
Tu cresças, Senhor, mais e mais.

Na letra, ao mesmo tempo em que faz referência à Deus, 
faz alusão à vida cotidiana quando se afirma o desnecessário 
reconhecimento das pessoas. Em contrapartida, alimenta a 
ideia do sentimento religioso e da necessidade de que as pessoas 
encontrem na vida de quem canta elementos da religiosidade e 
da fé cristã. De igual modo, a canção “Preciso de ti”, de autoria 
do grupo musical Diante do Trono, indica a importância da 
busca do sagrado na vida do crente, quando é cantado sobre a 
impossibilidade do crente de viver longe de Deus. Distante de 
ti, Senhor, não vale a pena viver/Não vale a pena existir/Escuta 
o meu clamor/Mais que o ar que eu respiro/Preciso de ti.

Desse modo, as músicas executadas no interior do espaço 
religioso revelam a existência de Deus, e apontam para a vida 
eterna junto a ele, sendo que, ao mesmo tempo, indicam a 
necessidade da busca constante do sagrado. É ainda uma 
forma de comunicação da experiência religiosa, necessária ao 
sentimento que se constrói acerca do sagrado. 
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A música é um composto de palavras e sonoridades de 
instrumentos musicais, que se somam às demais sonoridades 
do contexto em que é feita, resultando num momento único. 
A participação da música na identidade religiosa resulta de 
distintos elementos sensíveis, que perpassam as percepções e 
memórias dos participantes, e sugerem paisagens da memória 
e da imaginação, uma vez que o espaço e o tempo são inerentes 
à vida, indicada nas letras das canções tanto pela busca do 
sagrado para a existência do ser, quanto para o futuro almejado 
na eternidade. A letra cantada mescla-se aos acordes tocados 
que, sozinhos também podem evocar elementos da religiosidade, 
o que justifica os fundos musicais às pregações.

Das músicas, entendemos o papel da arte na religião. 
A arte – enquanto representação da realidade – fornece novas 
possibilidades de compreensão da verdade e da essência.  
De modo sensível, ela comunica valores, que são compreendidos 
por aqueles que se expõem a ela. O artista transmite sentidos 
incapazes de serem expressos apenas pela linguagem, o que 
coloca a arte no mesmo plano da linguagem, possibilitando maior 
amplitude no sentido das coisas propagado pelo universo religioso:

A arte nos propicia uma imagem mais rica, 

mais viva e mais colorida da realidade, e 

uma compreensão mais profunda de sua 

estrutura formal. É característico da natureza 

do homem não estar limitado a uma única 

abordagem específica da realidade, mas poder 

escolher seu próprio ponto de vista e assim 

passar de um aspecto das coisas para outro  

(CASSIRER, 1994, p. 278).

A arte musical está presente nos diferentes espaços do 
cotidiano das pessoas, e é difundida sobre diferentes meios, como 
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nos materiais impressos (partituras, cifras, letras de músicas), ou 
através dos mais variados meios de difusão sonora, como rádio, 
discos, internet e televisão. Em muitas igrejas cristãs brasileiras, a 
música tem lugar de destaque nos cultos, onde há a coexistência do 
padrão tradicional (hinos) com o contemporâneo (músicas de louvor 
e adoração). Este último, reflexo do surgimento do movimento 
gospel no Brasil, participou da alteração do formato das músicas 
tocadas no interior dos templos, o que contribuiu com a alteração 
do padrão de escuta. Com o avanço das tecnologias e o crescimento 
do mercado e da indústria fonográfica cristã, a música religiosa 
não se restringe às paredes dos templos e igrejas. O que antes se 
limitava aos hinários impressos à sua divulgação, e necessitava 
da execução em tempo real para que a música se fizesse presente 
no espaço, ganhou novos formatos por meio da indústria, o que 
marca novas formas de espacialização religiosa da arte.

A espacialização religiosa por meio da arte musical refere-se 
à produção que se incorpora à paisagem sonora produzida no 
interior das igrejas, e também à que se descola dessa nos diferentes 
espaços do cotidiano, e é reproduzida pelos diferentes meios 
audiovisuais. A música religiosa também está mais “onipresente” 
na atualidade, resultado da expansão do mercado fonográfico 
evangélico e da proliferação da quantidade de programações 
religiosas nas rádios AM e FM. Assim, o ser religioso insere 
suas marcas na paisagem sonora quando reproduz uma música 
religiosa, e isso pode se dar na sua residência, espaço de trabalho, 
automóvel, ou outro espaço/situação em que se encontrar.

Considerações finais

A música produzida no interior das igrejas é um produto 
da cultura em que o artista possui relação direta na construção 
e significação da mesma, pois, de acordo com o pensamento 
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cassireriano, a arte é a expressão do próprio artista. Ainda que 
tratemos da música religiosa tradicional, quando executada no 
interior das igrejas, deve-se compreendê-la como um produto 
atual, pois envolve a espontaneidade do artista, que se liga ao 
contexto específico em que se insere, além das possibilidades 
de as mesmas serem executadas com diferentes instrumentos 
musicais, os quais indicam relações com o lugar, com o contexto 
em que se insere e com a cultura em questão.

A difusão da música religiosa, marcada pela indústria 
fonográfica, encontra no rádio e na popularização de grupos 
musicais evangélicos um lugar profícuo à espacialização das 
convicções religiosas do ser religioso. Ao escolher uma música 
religiosa para tocar, ou aumentar o volume do rádio quando 
escuta determinada música, o ouvinte muitas vezes estabelece 
relações às suas experiências com o sagrado, bem como torna 
comunicável aos demais indivíduos próximos suas convicções 
religiosas. Desse modo, as programações religiosas radiofônicas 
buscam cumprir a dupla função de atrair novos adeptos às igrejas 
e o de reforçar a identidade religiosa, ao passo que participam 
da construção de paisagens da memória e da imaginação que se 
relacionam às experiências pessoais cotidianas e com o sagrado.

Contudo, a música – ainda que voltada ao público religioso 
– é uma expressão artística. Dessa forma, a arte colabora com 
o ser religioso na compreensão de um determinado momento 
que contém a verdade, por meio da representação. Desse modo, 
a paisagem sensível e passível de distintos significados encontra 
na coletividade elementos imprescindíveis à sua significação. 
Para compreende-la, caberá ao geógrafo a busca de caminhos 
que o ajudem revelar o universo da cultura humana.
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Nota

1 Ver o trabalho de Bentley (2009).
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Representações fílmicas 
de paisagens audiovisuais

Entendido como artefato cultural, o cinema 

configurava-se como objeto passível de propor-

cionar um vasto campo de análise em geografia 

humana. Redimensionado enquanto forma 

cultural, o cinema, nas suas mais variadas 

expressões, ajuda a compreender o papel 

da memória e dos diferentes imaginários 

geográficos na criação das imagens de lugar 

e na construção das paisagens culturais 

(AZEVEDO, 2009, p. 101).

A linguagem é uma das principais ferramentas no processo 
de comunicação verbal e não-verbal e, é por meio dela que as 
informações são decodificadas e o significado é produzido e 
intercambiado entre os indivíduos de um mesmo grupo cultural. 
Assim, a linguagem opera como um sistema de representação que 
auxilia o indivíduo a compreender e interpretar o mundo. Nesse 
sentido, é correto afirmar que a representação é a linguagem usada 
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para narrar, descrever, construir ou representar socialmente o 
mundo de modo significante para outras pessoas (HALL, 1997).

O ser humano, através de representações literárias, musicais 
e visuais, consegue expressar suas experiências individuais e 
coletivas derivadas do mundo material e simbólico ao qual está 
inserido. No que se refere às representações da superfície terrestre, 
foi a partir do século XVI que determinadas organizações sociais 
passaram a representar espacialmente sua realidade por meio 
de mapas, os quais possuíam uma linguagem visual formada por 
símbolos e significados pré-definidos. Assim, essas projeções 
espaciais passam a ser inseridas no contexto cartográfico. 
Todavia, essas representações de mundo sofreram diversas 
modificações ao longo do tempo, pois os mapas acompanham os 
movimentos de transformações das paisagens. Consequentemente, 
novas leituras espaciais alicerçadas sob novos olhares tornaram-se 
uma possibilidade, já que novas tecnologias permitiram o 
desenvolvimento e o aperfeiçoamento de instrumentos aplicados 
à construção de representações, códigos e signos geográficos que 
promovem resultados inovadores sobre a representação da Terra. 
Por isso, é possível afirmar que a relação simbiótica entre ciência, 
tecnologia e arte, possibilitou a sociedade perceber, escrever e 
interpretar a Terra através da cartografia no seu sentido mais 
tradicional e, também, de cartografias mais subjetivas e autorais 
baseadas, também, nas linguagens audiovisuais. 

Em uma obra cinematográfica a paisagem é o elemento 
central na formação de um ambiente ou espaço fílmico. O Espaço, 
juntamente com o Enredo, os Personagens e o Tempo são os elementos 
essenciais de uma narrativa; algumas delas possuem o narrador 
presente ou onisciente como organizador de todos estes quatro 
elementos. De acordo com Lukinbeal, é:

a paisagem que proporciona significado 

para os eventos cinemáticos e posiciona as 
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narrativas dentro de uma escala particular 

e de um contexto histórico. Onde lugar e 

paisagem fundamentam a ação e a construção 

de significados, o espaço fornece o cenário para a 

história se desenrolar2 (LUKINBEAL, 2005, p. 3).

Desse modo, as paisagens físicas, culturais e cinema-
tográficas podem ser consideradas como representações 
sociais, uma vez que são imagens construídas mentalmente 
ou materialmente com o intuito de reproduzir e transmitir uma 
ideia de mundo de forma significante para outros indivíduos. 
As paisagens fílmicas aproximam-se do ideal de realidade, 
pois a mídia (filme) consegue estimular alguns sentidos do 
sistema sensorial humano como audição e a visão graças as mais 
avançadas técnicas cinematográficas da edição de imagem e 
som. Essas técnicas manipuladas mecanicamente ou através da 
computação gráfica conseguem alterar ou enfatizar determinado 
elemento paisagístico físico ou cultural que proporciona uma 
experiência de localização mais próxima da realidade.

O sistema cognitivo tem importância nessa 

apreensão, pelo fato de que toda nossa educação, 

formal ou informal, é feita de forma seletiva, 

pessoas diferentes apresentam diversas versões 

do mesmo fato (SANTOS, 1991, p. 68).

De acordo com Santos (1991), é graças a percepção humana 
que os homens podem observar as paisagens e reproduzi-las 
em diversos modos a partir de representações cartográficas. 
Segundo Ramírez (2009), as paisagens não expõem apenas 
o mundo, mas por serem construções sociais e culturais da 
composição desse mundo, essas e, consequentemente, as suas 
representações cartográficas são formas distintas de visualização 
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desse mundo. A paisagem nesta obra de Santos (1991, p. 61), 
“[...] não é formada apenas de volumes, mas também de cores, 
movimentos, odores, sons etc.”. Elas são também consideradas 
culturais, pois possuem um alto grau de simbolismo e metáforas 
visuais. Todas elas “[...] carregam um significado simbólico 
porque todas elas são produtos da apropriação e transformação 
humana do ambiente” (COSGROVE, 2008, p. 180)3.

As paisagens físicas e culturais apresentam-se como 
fatores importantes para a criação de paisagens fílmicas. 
As primeiras são elementos fundamentais para a formação 
do espaço fílmico, enquanto a segunda produz significado 
e localiza o espectador em um determinado tempo e espaço 
onde são reproduzidas as ações e os eventos em uma narrativa 
fílmica. Por isso, os cineastas conseguem reproduzir paisagens 
fílmicas com bastante realismo e riqueza de detalhes graças a 
sua verossimilhança com paisagens “reais”. Todavia, algumas 
paisagens fílmicas não são apenas reproduções da realidade, 
mas reconstituições do passado ou projeções do futuro. 
Por isso, elas retratam paisagens simbólicas que serão 
reconhecidas ou identificadas pelo espectador, contribuindo, 
muitas vezes, para uma formação ideológica coletiva de um espaço 
existente ou virtualizado. 

Conforme afirmou Tolia-Kelly (2012) em seu ensaio sobre 
Geografia Cultural e Cultura Visual, a Geografia como uma ciência 
visual tem uma íntima relação com a arte e com a cultura visual. 
Se a paisagem como categoria geográfica de análise está:

[...] intimamente conectada a um novo modo de 

ver o mundo como uma criação racionalmente 

ordenada, projetada e harmoniosa cuja 

estrutura e mecanismo são acessíveis à mente 

humana [...] (COSGROVE, 2008, p. 179)4.
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A paisagem fílmica também pode ser considerada como 
uma forma alternativa de leitura espacial, já que os filmes 
como produtos culturais desempenham um poderoso papel 
na construção de memórias coletivas. Todavia, “[...] apesar da 
natureza interdisciplinar dos estudos sobre cinema -, surpre-
endentemente têm sido poucos os trabalhos elaborados por 
geógrafos” (HOPKINS 2009, p. 62).

Enquanto, a cartografia tradicional apropria-se de uma 
tridimensionalidade da realidade espacial e a representa 
bidimensionalmente, o que gera perdas de elementos visuais 
essenciais como profundidade, textura, formas e cores; o filme, 
por outro lado, possui como atributo a combinação entre o áudio 
e o visual que são elementos sensoriais imprescindíveis para uma 
experiência espaço-temporal mais próxima de uma aparência 
da realidade concreta. Tanto a representação da paisagem 
física e cultural quanto da paisagem fílmica são construções 
humanas incorporadas aos sistemas de signos. Para compreender 
a emergente questão que envolve imagens, representações e 
signos, Santaella e Nöth (1999) propõem a seguinte interpretação:

O mundo das imagens se divide em dois domínios. 

O primeiro é o domínio das imagens como 

representações visuais: desenhos, fotografias 

e as imagens cinematográficas [...] Imagens, 

nesse sentido, são objetos materiais, signos que 

representam o nosso meio ambiente visual. 

O segundo é o domínio imaterial das imagens 

na nossa mente. Nesse domínio, imagens 

aparecem como [...] imaginações [...] como 

representações mentais. Ambos os domínios 

da imagem não existem separados, pois estão 

inextricavelmente ligados já na sua gênese. 

Não há imagens como representações visuais 
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que não tenham surgido de imagens na mente 

daqueles que as produziram, do mesmo modo que 

não há imagens mentais que não tenham alguma 

origem no mundo concreto dos objetos visuais  

(SANTAELLA; NÖTH, 1999, p. 15).

Partindo da ideia das imagens cartográficas como represen-
tações, as paisagens fílmicas se apresentam como outro modo de 
escrever a terra valorizando diversos elementos que compõem o seu 
mosaico terrestre. Azevedo (2009) relembra que na década de 1980, 
os filmes do gênero documentário eram bastante difundidos entre 
os geógrafos. Estes consideravam estas películas como um modo 
de retratar lugares e grupos culturais que eram considerados, na 
perspectiva de seu tempo, “distantes” e “exóticos”. Por descrever o 
espaço de forma objetiva, estes estudiosos passavam a considerar 
o cinema como uma janela sobre a realidade. Os:

[...] modos convencionais de representação e 

da narrativa linear fazem com que esse ‘olhar’ 

cinemático seja frequentemente tido como 

descrição fìdedigna da realidade, informando 

o observador relativamente ao conteúdo 

geográfìco do fìlme. (Ibid, p. 99). 

Todos os enredos fílmicos do genêro documentário ou 
ficção possuem uma estrutura narrativa que contém a seleção, 
a inclusão/omissão ou a invenção de ambientes geográficos 
construído pelos cineastas. Por isso, a noção de “realidade” 
espacial e cultural muitas vezes se confundem com represen-
tações estereotipadas ou realidades inventadas. Assim, o filme 
documentário e de ficção devam ser tratados como um conjuto de 
representação contruída a partir da perspectiva do seu criador, 
já que este seleciona aspectos específicos de uma realidade 
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baseando-se no seu ponto de vista. Azevedo (2009) reitera que as 
obras cinematográficas podem, na maioria das vezes, condicionar 
a maneira como os espectadores percebam o recorte socioespacial 
retratado. Já que inúmeras são as técnicas utilizadas pelos cineatas 
para alcançar um nível elevado de realismo:

O nível de realismo objetivo proposto pelo 

documentário era supostamente construído 

ao longo do processo de realização do filme, 

dando a ideia de que o retrato factual produzido 

durante o processo de criação da narrativa 

não era alvo de manipulação. Não obstante, 

as preocupações com o realismo narrativo 

faziam com que os realizadores recorressem 

a convenções narrativas que aumentavam o 

pendor subjetivo dos fenômenos descritos, 

dos retratos de natureza e dos lugares 

representados (AZEVEDO, 2009, p. 97).

Após os primeiros anos do século XX, os cineastas experi-
mentavam a inclusão de música nas obras cinematográficas com 
a intenção de elevar a sensação de realismo, preender a atenção 
do espectador, conduzir ritmicamente a narrativa, dentre tantos 
outros fatores, que deram início ao cinema sonoro. Nesse período, 
os filmes eram executados apenas em salas de projeções e possuíam 
muitas limitações técnicas. As trilhas sonoras eram inicialmente 
realizadas ao vivo durante a reprodução do filme por orquestras 
sinfônicas e cada sala de cinema projetava as imagens em movimento 
e produzia a sonoplastia no mesmo momento.

Porém, nem sempre se conseguia manter um 

padrão de qualidade por parte das orquestras 

e dos músicos, pois muitas vezes uma péssima 
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execução musical comprometeria a autenti-

cidade do filme, já que o som e a imagem nunca 

ficavam uniformes (COSTA, 2011, p. 37).

A música passava a acompanhava o filme mudo e tinha a 
função primordial de guiar os espectadores através da narrativa 
visual estabelecendo conexões com o tempo e o espaço. Com o 
avanço das tecnologias disponíveis, os cineastas apoiados aos 
fundamentos e as técnicas da cultura visual, da pop culture e 
do sound design, apropriam-se da subjetividade para descrever 
um espaço físico por meio de imagens e sons, resultando em 
paisagens que colapsam entre uma realidade socialmente 
construída e uma individualmente criada. 

A vasta gama de aparatos tecnológicos disponíveis para 
edição de imagem e som foi responsável por uma mudança crucial 
na construção e criação de uma representação espacial em um 
filme ficcional. A experiência cinematográfica contemporânea 
transforma o áudio e o visual em elementos que se interpe-
netram tornando-se indissociáveis. Além do caráter técnico, 
é muito importante ressaltar que essas tecnologias também 
alteraram artisticamente a compreensão de realidade espacial 
através das imagens geradas e manipuladas por computação 
gráfica. A representação da paisagem concreta antes estava 
alicerçada apenas ao domínio do visual; era possível reconhecer 
e conhecer certos lugares por meio de imagens textuais, estáticas 
e em movimentos. Atualmente, várias técnicas e ferramentas 
mecânicas ou digitais auxiliam o cineasta na composição do 
cenário desejado, calibrando tonalidades, cores, texturas, 
iluminação, etc. Todavia, para a experiência de localização 
espacial ser ainda mais realista em termos sensoriais, diversos 
elementos sonoros passam a ser inseridos nos filmes por meio 
dos trabalhos desenvolvidos pelos sound designers (diretores e 
coordenadores de som nos filmes que, também, projetam e criam 
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sonoridades e músicas). Esses profissionais compõem paisagens 
sonoras (soundscapes) para serem editadas juntamente com as 
imagens em movimento, surgindo assim as paisagens audiovisuais.

O canadense Murray Schafer (1969) se tornou um dos 
pesquisadores pioneiros nos estudos da paisagem sonora.  
Esse termo é derivado do conceito de paisagem, pois se apresenta 
como um modo de descrever o ambiente acústico natural ou 
cultural. Schafer (1977) afirma que os sons em uma paisagem 
sonora possuem determinadas características acústicas que 
podem diferenciar-se de uma área geográfica para outra. Os sons 
do universo são infinitamente variados, há aqueles produzidos 
pela natureza, pelos humanos e pelos instrumentos mecânicos e 
eletrônicos; na atualidade é possível incluir os sons digitais. Para o 
autor, a paisagem sonora da Terra, como corpo físico, tem mudado 
muito desde o seu surgimento. A percepção das sonoridades 
do planeta Terra nos período pré-histórico, antigo, moderno 
e contemporâneo têm-se diferenciado um dos outros, princi-
palmente, após a introdução de artefatos técnicos que mudaram 
o modo como o homem interagiu com a Terra (SANTOS, 2002).

Em a Natureza do Espaço, Santos (2001) teoriza que o espaço 
geográfico é uma estrutura formada por Sistemas de Objetos e 
Sistemas de Ações. São eles que moldaram a topografia do espaço e 
as relações humanas aí estabelecidas. Em um primeiro momento, 
as relações humanas com o espaço se deram através do Meio 
Natural, onde as técnicas empregadas pelo homem primitivo 
e posteriormente pelo homo sapiens, eram técnicas do cultivo 
de plantas, domesticação de animais e um tímido controle das 
terras. No segundo momento, no período do Meio Técnico, o 
homem passa a ter mais controle sob a natureza por meios das 
técnicas modernas graças ao desenvolvimento e introdução da 
mecanização no espaço. Por fim, o terceiro momento denominado 
de Meio Técnico-científico-informacional ocorre quando o homem 
detém um controle quase total da natureza e os Sistemas de 
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Objetos passam a ser cada vez mais artificiais e perfeitos. 
Desse modo, é possível afirmar que quanto mais técnico for o meio, 
menos sons naturais e mais sons gerados por objetos técnicos 
e informacionais farão parte da paisagem sonora. As paisagens 
sonoras, em um ambiente acústico, são construídas por meio da 
combinação dos elementos trazidos da ecologia como a geofonia 
(sons gerados por elementos da terra), biofonia (sons gerados por 
elementos da natureza, animais e plantas) e antropofonia (demais 
sons produzidos pelos humanos) (SCHAFER, 1969). 

A ecologia da paisagem sonora pode ser descrita 

através de nossa definição de trabalho como 

todos os sons, aqueles da biofonia, geofonia e 

antropofonia, emanados de uma certa paisagem 

para criar padrões acústicos únicos através de 

uma variedade de escalas espaciais e temporais5 

(PIJANOWSKI et al, 2011, p. 204).

Schafer (1977) esclarece que formular uma impressão 
da paisagem sonora é muito mais desafiadora do que projetar 
uma paisagem visual, já que a fotografia consegue criar instan-
taneamente uma representação paisagística. A paisagem 
sonora traz a ideia da coletividade de sons que são derivados 
da paisagem física e cultural. Porém, é a partir dos anos de 
1970, que as paisagens sonoras deixam de serem coadjuvantes e  
passam a ser elementos centrais das narrativas fílmicas, 
juntamente com as diferentes tonalidades e ritmos performáticos 
de vozes humanas, trilhas sonoras, instrumentos musicais, 
músicas eletroacústicas e músicas características de uma 
determinada área geográfica. Finalmente, o áudio adquire tanta 
relevância na construção de ambiências quanto o próprio visual  
(MANZANO, 2013). As ambiências neste sentindo são como os 
“meios” que Rego (2002, p. 201) define como “[...] aquilo que 
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está em torno de nós, envolvendo-nos, quanto aquilo que está 
entre nós, intermediando-nos”. O amálgama de diversos sons 
de natureza distintas (geoesfera, biosfera e antroposfera) 
diminui a diferança entre composição musical, ruídos e vozes 
humanas em uma paisagem sonora.

Recentemente o cinema e os aparelhos domésticos de home 
theater, que reproduzem fielmente a performance de um cinema 
comercial, conseguem transmitir uma representação espacial 
mais precisa da realidade, mesmo o espectador tendo uma breve 
consciência de que estas imagens e sons reproduzidos possam ter 
sofrido modificações digitais. É ainda importante salientar que, 
as paisagens audiovisuais em narrativas fílmicas fazem com que 
a experiência de apreensão espacial seja mais singular, dinâmica, 
e multissensorial. Atualmente, a sonoplastia nos filmes já não 
se restringe apenas aos diálogos das vozes dos atores, mas a 
toda uma paisagem sonora que conectadas às paisagens visuais 
simbólicas funcionam, também, como ponto de identificação de 
um lugar. Dessa forma, as paisagens audiovisuais contribuem 
para uma formação social que impacta sobre os espaços e tempos 
sociais (HARPER; RAYNER, 2010). De acordo com Harvey (1994), 
que referencia ao pensamento de Lefebvre, os sujeitos podem 
observar o mundo através das práticas espaciais materiais de um 
mundo vivido, pela representação do espaço percebido e, finalmente 
ver o mundo pelo espaço representado imaginado. Isso significa 
que o espaço geográfico pode ser tanto vivido, percebido quanto 
imaginado a depender da experiência individual de cada sujeito. 
Essa experiência sensorial de localização ocorre, também, com 
as paisagens audiovisuais cinematográficas. 

Hopkins (2009, p. 64), acredita que a paisagem cinemato-
gráfica visual de um ambiente natural ou cultural é, no sentindo 
mais amplo, uma representação fílmica real ou imaginada que 
é observada pelo espectador. As imagens em movimento de 
um filme se tornam simulação da realidade graças ao seu veloz 
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desencadeamento de signos icônicos que produzem ilusões de 
ótica de profundidade, perspectiva, etc. e, juntamente, com os 
elementos sonoros, permitem ao espectador experienciar um 
“[...] meio ambiente onde as fronteiras entre o real e o imaginário, 
o fato e a ficção, ficam indistintas” (HOPKINS, 2009, p. 64). 
Pois, as imagens em movimento possuem grande semelhança 
com o mundo real, até as representações do espaço sideral são 
tomadas como verossímeis. Para Sturken e Cartwright (2009), após 
os anos de 1960, a imagem da Terra vista do espaço sideral se tornou 
uma ideia de um mundo unificado e sem fronteiras territóriais. 
Em 1972, a imagem do globo terrestre torna-se um símbolo icônico 
do movimento social de paz que buscava simbolizar a unidade e a 
harmonia global liderado pelos Estados Unidos da América em um 
período de polaridades entre a América do Norte e a ex-República 
Soviétiva. As tecnologias geoespaciais passaram a produzir imagens 
digitais da Terra e, em 2005, o Google Earth popularizou essas 
imagens combinando-as com imagens de satélite, aéreas e em 3D 
derivadas dos Sistemas de Informação Geográfica (GIS). 

As imagens de satélite oferecem o fantástico 

prazer de ver vastas paisagens como se 

estivessemos olhando de cima das nuvens 

para baixo [...] As imagens de satélite 

mostram-nos o nosso mundo a partir de uma 

visão no espaço sideral que muito poucos 

seres humanos em nossa existência nunca 

poderão ver a partir desse ponto de vista real  

(STURKEN; CARTWRIGHT, 2009, p. 394)6.
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Representação de espaços 
reconstituído e imaginado

A obra cinematográfica de ficção científica 2001: A Space 
Odyssey (1968, USA, KUBRICK) continua a ser considerada um 
clássico do cinema mundial. Esse filme tem influenciado cineastas 
contemporâneos e impressionado espectadores através de seu 
intrigante enredo sobre natureza, evolução da espécie, existência 
humana e inteligência artificial. O filme é apreciado como uma obra 
filosófica que apresenta o tema de evolução humana pelo prisma 
da obra literária de Friedrich Nietzsche “Assim Falou Zaratustra” 
(Also sprach Zarathustra) (1885). O enredo de 2001 se divide em 
cinco partes: “A Aurora do Homem”, “AMT”, “Missão Júpiter” 
“Intermissão” e “Júpiter e Além do Infinito” em que o tempo e o 
espaço são projetados por Stanley Kubrick através da representação 
do espaço reconstituído e dos espaços imaginados; o primeiro 
refere-se ao período pré-histórico e o segundo ao futurista e virtual.

De acordo com Stoehr (2008), 2001: A Space Odyssey é 
uma obra que conduz o espectador a explorar a percepção 
dos diferentes tempo-espaços cinemáticos através dos seus 
sentidos, especialmente a visão e a audição e encorajar reflexões 
sobre esta experiência por meio da sensibilidade humana.  
Para Nunes:

A cognição como ação corporalizada faz 

emergir metáforas espaciais entremeadas por 

emoções, sentimentos e percepções, e que estão 

intimamente associadas à experiência multissen-

sorial (NUNES, 2014, p. 150).

O tempo cronológico e o espaço virtual propostos 
por Stanley Kubrick, não são familiares àqueles vivenciados 
cotidianamente pelo ser humano, mas sua abstração favorece a 
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descorporeificação do homem e a transcedência das fronteiras 
de sua percepção fisicamente limitada. O conhecimento que 
o homem adquire no decorrer de sua vida é, primeiramente, 
fundamentado na materialidade física de suas experiêcias com 
o mundo vivido.

Nosso conhecimento está enraizado em nossas 

percepções, e as nossas percepções estão 

enraizados no mundo físico da sensação, um 

mundo em que nós sempre nos encontramos 

como organismos situados e localizados. 

(STOEHR, 2008, p. 121)7.

Todavia, Kubrick proporciona ao espectador experienciar 
sensorialmente universos desconhecidos através de uma recons-
tituição do espaço pretérito e do espaço virtual. Os atores da 
trama, sujeitos primatas, homo sapiens, inteligência artificial e 
inteligência alienígena alcançam um grau evolutivo ascendente 
(do primata selvagem ao humano culturalizado, do tecnológico 
ao pós-humano) em que sua existência já não depende mais 
de uma personificação física, transcendendo as barreiras da 
materialidade corpórea muito necessária para a existência de 
seres humanos.

As técnicas cinematográficas do mise-en-scène (ambientação 
da narrativa; objetos cinematográficos em cena; figurino e 
maquiagem de atores; performances dos atores; composição da 
luz e efeito especiais), dos movimentos e dos ângulos de câmeras, 
da montagem e da edição de imagem e som utilizadas por Kubrick 
criaram a perpesctiva de mudanças espaços-temporais muito 
realista. Todavia, essas técnicas limitam ou impedem o espectador 
de qualquer sensação de enraizamento com um mundo familiar 
que lhe ofereça uma localização geográfica física em termos de 
fixação e continuidade do pensamento, o desconectando de sua 
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perspectiva com o mundo real. Isso impulsiona “[...] o espectador a 
questionar-se constantemente, pelo menos de forma implícita ou 
mesmo subconsciente: De cuja perspectiva que eu estou assistindo 
esta imagem ou personagem?”8 (STOEHR, 2008, p. 124). Uma vez 
que, os espaços apresentadas em 2001 não são conhecidos pelo 
homem em sua corporalidade cotidiana, pois são representações 
de um passado longínquo e de um futuro virtualizado. 

Com a finalidade de operacionalizar uma análise geográfica 
sobre esse filme, será apresentada aqui uma análise qualitativa 
do conteúdo fílmico de 2001: A Space Odyssey para estabelecer 
as relações entre enredo e paisagens audiovisuais.

Figura 1 - Posição: (00:03:37) Figura 2 - Posição: (00:04:05)

Figura 3 - Posição: (00:04:48) Figura 4 - Posição: (00:05:27)

Figura 5 - Posição: (00:06:05) Figura 6 - Posição: (00:06:11)
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Figura 7 - Posição: (00:06:41) Figura 8 - Posição: (00:07:54)

Figura 9 - Posição: (00:09:17) Figura 10 - Posição: (00:10:25)

Figura 11 - Posição: (00:11:39) Figura 12 - Posição: (00:12:33)

Figura 13 - Posição: (00:14:06) Figura 14 - Posição: (00:14:28)

Figura 15 - Posição: (00:16:26) Figura 16 - Posição: (00:17:34)
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Figura 17 - Posição: (00:19:09) Figura 18 - Posição: (00:19:45)

Quadro 1 - Paisagens Audiovisuais do Espaço Reconstituído e Imaginado em 
2001: A Space Odyssey (KUBRICK, USA, 1968) Parte I: A Aurora do Homem – 
The Down of Man (00:00:00 – 00:19:52).

As cenas iniciam-se com uma tela preta com duração de 
aproximadamente três minutos acompanhada de um fundo 
musical de suspense. De acordo com Cerda (2009) isso pode 
ser interpretado, a partir de uma visão poética, da origem 
do universo em um período da história em que não havia 
a presença de nenhum corpo material ou luz no universo.  
A supremacia visual perde lugar para a sonora, já que apenas o 
som é o protagonista principal dessa cena. Após essa introdução, 
as imagens ilustram paisagens espaciais através da perspectiva 
do espaço sideral. O alinhamento do Sol, da Terra e da Lua, 
respectivamente, é prosseguido pela ascensão do Sol sobre a 
Terra (Figura 1). As cenas possuem paisagens sonoras antropo-
fônicas como o som mecânico do motor de uma provável nave 
espacial em locomoção e pela música clássica “Assim Falou 
Zaratustra” (Also sprach Zarathustra) (1896) do compositor alemão 
Richard Strauß – inspirada no livro homônimo de Friedrich 
Nietzsche (1885) em que tratava da evolução do Primata para 
o Homem e do Homem para o Além-homem (Übermensch). 

O primeiro corte dá início a uma sequência de imagens 
terrestres simbolizando a alvorada com paisagens visuais 
pré-his tóricas e desérticas de panoramas fixos, onde cada 
paisagem estática em plano aberto se comporta como uma 



GEOGRAFIA E MÚSICA:
Diálogos

223

fotografia e não como uma cinematografia (Figura 2-6). 
Nas próximas cenas, seres vivos “irracionais” passam a fazem 
parte da paisagem visual e nesse momento a paisagem sonora 
mescla-se entre a geofonia e biofonia dos sons de vento, água, 
grilos, insetos, aves de rapina, e grunhidos dos primatas 
(Figura 2-14/Figura 16-18). As paisagens visuais são dotadas 
de tonalidades amareladas/alaranjadas e azuladas, onde as 
primeiras representam o início do dia (Figura 2-4/Figura 11-14) 
enquanto que as azuis mais próxima do branco caracterizam o 
período do meio dia e as azuis escuras o anoitecer (Figuras 7 e 10).

Para Cerda (2009), o cotidiano dos primatas se resume 
a sobrevivência em um ambiente hostil por parte da natureza 
desértica (falta de alimentos e água) e dos predadores (animais 
ferozes e grupos rivais). A ameaça maior é a disputa territorial 
com outro grupo de primatas, por uma área onde há um 
poço de água, que desterritorializa o primeiro expulsando-os  
para outra parte do território (Figura 8-16). Durante a noite 
(Figura 10) os primatas expulsos são retratados com expressões 
de medo perante os predadores selvagens, eles se encontram 
acuados embaixo de uma rocha onde a presença de um monólito 
negro é percebido por eles ao amanhacer. Esse objeto simboliza o 
enigma da civilização evoluída ou inteligência alienígena (Figura 
12-14). Os primatas reagem com espanto e admiração perante o 
monólito negro e usam o tato e o faro como meios para identificar 
o objeto (Figura 13). Novamente o alinhamento do Sol com a Lua 
acontece e é vista pelos primatas por uma perspectiva terrena 
sob a música orquestrada Requiem, for Soprano, Mezzo-Soprano, 
2 Mixed Choirs & Orchestra composta por György Ligeti.

Após a experiência com o monólito negro, as próximas 
cenas retratam o momento em que um primata tem uma tomada 
de consciência (Figura 15) e transforma os ossos em ferramentas 
letais (objetos técnicos). Esses objetos funcionam como extensões 
de seus braços e de sua força para melhorar suas condições de 
vida provendo alimento para seu grupo (Figura 16) e retomando 
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o seu território (Figura 17), já que o segundo grupo de primatas 
desconheciam os poderes letais dos objetos técnicos utilizadas 
pelo primeiro grupo. “Todavia sem a habilidade refinada pelo 
polegar para moldar os materiais, a ferramenta permite a este 
homem primitivo transformar-se de herbívoro para carnívoro, 
de presa para predador”9. (CERDAS, 2009, p. 18). A metáfora da 
origem da civilização é completada quando a música Also sprach 
Zarathustra ilustra todo este momento em que o contato com 
forças superiores de inteligência propicia o desenvolvimento da 
inteligência terrena e a perpetuação da espécie na perspectiva 
das primeiras manifestações da evolução humana na Teoria 
da Evolução de Charles Darwin. Os primatas que passam a 
deter o conhecimento da técnica passam também a ter uma 
postura corporal ereta, tornando-se bípedes, diferente de seus 
opositores. Ao fim dessa parte, o primata atira o seu objeto técnico 
(Figura 18) para o ar e esse se transforma em uma nave espacial. 
Como uma simulação cinematógrafica de passagem do tempo, 
o objeto técnico arcaíco do período natural se transforma em 
um objeto técnico do período técnico-científico-informacional.

 

Figura 19 - Posição: (00:19:51) Figura 20 - Posição: (00:20:28)

Figura 21 - Posição: (00:20:47) Figura 22 - Posição: (00:20:52)
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Figura 23 - Posição: (00:23:39) Figura 24 - Posição: (00:24:34)

Figura 25 - Posição: (00:28:56) Figura 26 - Posição: (00:31:41)

Figura 27 - Posição: (00:34:37) Figura 28 - Posição: (00:37:04)

Figura 29 - Posição: (00:39:03) Figura 30 - Posição: (00:39:09)

Figura 31 - Posição: (00:39:23) Figura 32 - Posição: (00:39:59)
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Figura 33 - Posição: (00:51:57) Figura 34 - Posição: (00:53:24)

Figura 35 - Posição: (00:54:19) Figura 36 - Posição: (00:54:35)

Quadro 2 - Paisagens Audiovisuais do Espaço Reconstituído e Imaginado 
em 2001: A Space Odyssey (KUBRICK, USA, 1968) Parte II: ATM (Anomalia 
Magnética Tycho) – TMA (Tycho Magnetic Anomaly) (00:19:52 – 00:54:40). 

A segunda parte do filme inicia-se com uma sequência 
de naves e estações espaciais que orbitam o planeta Terra 
(Figura 19/ Figura 21-24). A imagem do globo terrestre (Figura 
20) claramente sustenta a ideia de que a Terra é um grande 
organismo vivo simbolizando uma unidade. Suas representações 
(Figura 20-22) são icônicas e podem ser compreendidas como key 
visuals, ou seja, elementos fundamentais para a formação social 
da memória audio-visual individual ou coletiva. De acordo com 
Ludes e Kramer (2010, p. 17)10 key visuals “[…] são canonizados 
em eventos midiáticos marcantes e podem ter um impacto 
dramático na co-orientação e coordenação de atividades sociais 
para além de qualquer comunicação verbal”. As paisagens visuais 
que predominam as cores preta e azul (Figura 19-24/Figura 28-32) 
são acompanhadas pela música clássica “No Belo Danúbio Azul” 
(An der schönen blauen Donau) de Johann Strauß (1867) que 
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marcam o ritmo da sequência do filme e, é a trilha sonora para 
as naves espaciais simularem um baile de valsas. Essa mudança 
na trilha sonora proporciona ao espectador experiênciar a 
mudança temporal em uma escala de milhões de ano quando 
a paisagem natural e rústica da Terra dá lugar a uma paisagem 
cultural no espaço sideral. Isso define os homens como seres 
culturais, civilizados e evoluídos capazes de construir objetos 
tecnificados que os levaram para fora do seu planeta ao ponto 
de modificarem a paisagem sideral antes nunca interferida por 
formas terrestre de vida.

Após a chegada de Dr. Heywood R. Floyd na estação 
espacial que órbita da Terra, os diálogos ocorrem entre a 
tripulação e o Sistema de Identificação por Voz (Figura 24) que 
realiza o cadastro do Dr. Floyd no sistema, logo em seguida ele 
realiza uma vídeoconferência da estação para sua residência 
na Terra através de um computador (Figura 25). Aqui o avanço 
tecnológico é ilustrado através das metafóras da comunicação 
mediada por computador. Outro diálogo simbolizando a ideia de 
globalização ocorre de forma cordial entre o norte-americano 
Dr. Floyd e dois doutores russos Dr. Elena e Dr. Andrei Smyslov  
(Figura 26) sobre uma possível epidemia de origem desconhecida 
na Base Lunar Clavius. Esses diálogos se encerram e novamente 
a música instrumental serve de base para ilustrar o cotidiano 
da tripulação que se alimenta com comida industrializada e 
processada especificamente para consumo na gravidade zero 
(Figura 27). Essas cenas vem caracterizar o que Santos (2002) 
discorre quanto a artificialidade dos objetos: para ele quanto 
mais artificial for um objeto e mais distante ele pareça das 
características da natureza, mais perfeito ele será. A artificia-
lidade dos objetos propicia-os a perfeição, pois as ações humanas 
passam a ter um controle quase que total da natureza.

As últimas cenas apresentam a saída da estação es- 
pacial para a Base Clavius na Lua. As paisagens visuais da Lua  
(Figura 28-29), da Base Clavius (Figura 30-32) juntamente com a 
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simetria do pouso da nave no painel eletrônico em tonalidades 
azuis são, novamente, marcadas pela paisagem antropofônica da 
música No Belo Danúbio Azul. A simetria dos objetos e as formas 
geométricas em cena prezam pela perfeição técnica de uma 
civilização avançada (Figura 30-32). A tripulação coordenada 
pelo Dr. Floyd chega a cavidade lunar Tycho para apreciar o 
monólito negro, que parece ter sido enterrado propositalmente 
por forças desconhecidas. As cenas seguintes, se assemelham 
ao momento o qual os primatas descobrem o objeto na Terra 
e se aproximam em grupo (Figuras 33-35), inclusive a trilha 
sonora de György Ligeti é a mesma. Dr. Floyd não se espanta 
com o objeto, mas assim como o primata, utiliza o toque para 
aproximar-se dele (Figura 34). A imagem do alinhamento do Sol 
com a Terra sob o monólito negro (Figura 36) é similar àquela 
dos primatas, porém a cena encerra-se com o sonido de uma 
onda de rádio provinda de Júpiter.

Figura 37 - Posição: (00:55:49) Figura 38 - Posição: (00:50:56)

Figura 39 - Posição: (00:58:30) Figura 40 - Posição: (00:59:49)
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Figura 41 - Posição: (01:00:30) Figura 42 - Posição: (01:00:49)

Figura 43 - Posição: (01:04:41) Figura 44 - Posição: (01:05:07)

Figura 45 - Posição: (01:05:21) Figura 46 - Posição: (01:07:44)

Figura 47 - Posição: (01:08:26) Figura 48 - Posição: (01:12:11)

Figura 49 - Posição: (01:18:50) Figura 50 - Posição: (01:18:52)
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Figura 51 - Posição: (01:19:21)

Quadro 3 - Paisagens Audiovisuais do Espaço Reconstituído e Imaginado 
em 2001: A Space Odyssey (KUBRICK, USA, 1968) Parte III: Missão Júpiter – 
Jupiter Mission (00:54:40 – 01:27:23).

A terceira parte é iniciada com a branca nave espacial 
Discovery One viajando no espaço sideral negro que permite observar 
um importante contraste da imensidão do espaço em comparação 
ao homem (Figura 1). Essa e as próximas cenas dentro da Discovery 
One são companhada pela música instrumental Gayane Ballet Suite 
composta por György Ligeti (Figuras 37-39). A paisagem audiovisual 
remete a um movimento de tranquilidade e harmonia da Discovery 
One no espaço e aos movimentos corporais do astronauta assistente 
da missão Dr. Frank Poole praticando corrida dentro da nave próximo 
aos três astronautas pesquisadores que se encontram em hibernação 
(Figuras 38 e 41). A música esmaece dando lugar para o som dos 
passos do astronauta comandante da missão Dr. David Bawman que 
adentra o recinto e prepara-se para alimentar-se (Figuras 39-40).

O avanço científico tecnológico na medicina, na alimentação, 
na comunicação, na sáude, na informática e na engenharia elétrica 
e mecânica é perceptível nessa parte do filme, pois diversos são os 
objetos altamente tecnificados que viabilizam a preservação da 
vida humana em ambientes impróprios para a sua sobrevivência. 
Já que a acomodação dos tripulantes em hibernação (Figura 41), 
com a finalidade de aumentar sua capacidade de preservação da 
vida, é controlada por um painel eletrônico (Figura 42) indicando 
graficamente os pulsos vitais; a alimentação é feita por meio de 
alimentos pastosos processados (Figura 39-40), as transmissões 
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do telejornalismo da BBC na Terra são recebidas via satélite pelos 
tablets (Figura 40); as mensagens audiovisuais digitais pré-gravadas 
são recebidas por computadores (Figura 43); o uso de lâmpadas 
UV permite o bronzeamento artificial (Figura 44) e por isso a 
necessidade de proteção ocular anti-radiação (Figura 45); o comando 
central da espaçonave é controlado pelo Computador HAL-9000 
(Figura 47); os reparos de um componente de comunicação da antena 
de transmissão da Discovery One (Figura 48-49) são realizados por 
uma ressonância magnética (Figura 49) e por testes eletrônicos 
através de cabo de energia (Figura 50).

Com o efeito da lente olho de peixe, é possível reproduzir a 
perspectiva do olhar de HAL-9000 em todos os momentos que o 
seu olhar for evidenciado (Figura 46). Durante essas tomadas, tanto 
as paisagens visuais do espaço quanto os ambientes internos da 
nave fazem sentindo através da inclusão das paisagens sonoras 
antropofônicas físicas e tecnicizadas, ou seja, os sons de passos, 
vozes e respiração humana, bem como os sinais sonoros elétricos 
e mecânicos dos aparelhos eletrônicos e digitais e dos movimentos 
mêcanicos dos compartimentos da Discovery One (Figura 48). 

Figura 52 - Posição: (01:32:14) Figura 53 - Posição: (01:32:18)

Figura 54 - Posição: (01:32:30) Figura 55 - Posição: (01:35:09)



PAISAGENS AUDIOVISUAIS EM “2001: A SPACE ODYSSEY”
Juliana Cunha Costa Radek

232

Figura 56 - Posição: (01:40:04) Figura 57 - Posição: (01:40:19)

Figura 58 - Posição: (01:40:47) Figura 59 - Posição: (01:44:37)

Figura 60 - Posição: (01:47:47) Figura 61 - Posição: (01:50:50)

Figura 62 - Posição: (01:51:25) Figura 63 - Posição: (01:52:35)

Quadro 4 - Paisagens Audiovisuais do Espaço Reconstituído e Imaginado em 
2001: A Space Odyssey (KUBRICK, USA, 1968) Parte IV: Intermissão – Intermission 
(01:27:23 – 01:57:06).

Na parte III do filme, o computador HAL – o cérebro e o sistema 
nervoso da Discovery One – não possui formas humanas, mas é uma 
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inteligência artificial que demonstra orgulhoso de ser um computador 
que mimetiza as atividades cerebrais humanas com incalculável 
velocidade, interage com os humanos, é capaz de ter sentimentos 
autênticos devido a sua programação, possui alta confiabilidade e é 
incapaz de cometer erros. Um ponto importante salientado na parte 
IV do filme é a humanização e personificação da máquina, em uma época 
em que ainda se discutia as suas instabilidades, em contrapartida 
com a automização humana. As ações humanas são realizadas sem 
emoções aparentes, Dr. Poole, não demonstra reação ao ver o vídeo 
pré-gravado de seus pais desejando-lhe Feliz Aniversário (Figura 45) 
e Dr. Bowman não expressa medo ou desespero ao tentar salvar a 
vida de Dr. Poole (Figura 55), discutir com HAL (Figura 58) e desligar 
o sistema cerebral do computador provocando-lhe a “morte” de 
HAL durante a Missão Júpiter (Figura 63). 

Todavia, após HAL detectar uma falha em um componente 
de comunicação da antena que necessitou ser trocado, os dois 
astronautas entram em contato com a torre de comando terrestre 
que confirmou o erro cometido por HAL em acusar a falha. 
Porém o computador afirma que o erro foi causado por humanos, 
já que seres humanos são passíveis a cometer erros e, ele é imune a 
cometer falhas. Assim, eles decidem desligá-lo já que os astronautas 
perdem a confiança no computador; todavia, HAL (Figura 53) 
age premeditadamente e assassina Dr. Poole (Figura 52 e 54) e desliga 
todos os aparelhos que mantém vivos os demais astronautas em 
hibernação (Figura 56-57) e impede a volta de Dr. Bowman para 
dentro da Discovery One (58-59). Com isso, Dr. Bowman acessa a 
entrada de emergência projetando-se para dentro da espaçonave 
(Figura 60) e direcionando-se para o cérebro de HAL (Figura 61) aqui 
a câmera faz muitos movimentos bruscos com a intencionalidade 
de transmitir para os espectadores a agitação corporal desse 
astronauta. Esse momento sublime de personificação da máquina 
é representado quando HAL implora para não “morrer”, sua voz 
é projetada suave, calma e agradável e diz “Estou com medo, Dave” 
(Figura 62-63). Nos últimos momentos de vida, HAL diz que está 
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“Sentindo que está perdendo a consciência” e volta a repetir as primeiras 
palavras do seu nascimento, ou seja o ínicio de sua programação. 
De acordo com Stoehr (2008) HAL tem mais empatia humana 
do que os astronautas, a minimização dos diálogos e das vozes 
humanas se encerram por aqui, aproximadamente, somente 28% 
de falas durante todo o filme. O som é um elemento primordial 
nesse filme, as trilhas sonoras, os sons de fundo e os sinais sonoros 
são tão importante quando o silêncio projetado pela paisagem 
sonora do espaço sideral no momento da morte de Dr. Poole 
(Figura 54 / 58-59) e no momento que Dr. Bowman entra na 
Discovery One sem o capacete (Figura 60), simbolizando os instantes 
de contato do ser humano diretamente com a atmosfera espacial.

Figura 64 - Posição: (01:57:58) Figura 65 - Posição: (01:59:28)

Figura 66 - Posição: (02:01:33) Figura 67 - Posição: (02:20:12)

Figura 68 - Posição: (02:02:44) Figura 69 - Posição: (02:03:22)
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Figura 70 - Posição: (02:04:24) Figura 71 - Posição: (02:04:44)

Figura 72 - Posição: (02:06:29) Figura 73 - Posição: (02:07:36)

Figura 74 - Posição: (02:10:27) Figura 75 - Posição: (02:10:37)

Figura 76 - Posição: (02:11:17) Figura 77 - Posição: (02:11:26)

Figura 78 - Posição: (02:11:55) Figura 79 - Posição: (02:12:41)
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Figura 80 - Posição: (02:17:18) Figura 81 - Posição: (02:17:59)

Figura 82 - Posição: (02:08:26) Figura 83 - Posição: (02:18:42)

Figura 84 - Posição: (02:85:55) Figura 85 - Posição: (02:09:05)

Figura 86 - Posição: (02:19:44) Figura 87 - Posição: (02:20:23)

Quadro 5 - Paisagens Audiovisuais do Espaço Reconstituído e Imaginado 
em 2001: A Space Odyssey (KUBRICK, USA, 1968) Parte V: Júpiter e Além do 
Infinito – Jupiter and Beyond the Infinite (01:57:05 – 02:20:32).

Na última parte, após uma gravação de Dr. Floyd 
afimar que há vida inteligente em Júpiter, Dr. Bowman segue 
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em direção a Júpiter (Figura 64) onde a Discovery One e esse 
planeta mimetizam um espermatozóide fecundando um óvulo 
(Figura 50) que mais tarde apresenta uma paisagem visual similar 
a um feto em formação dentro de um útero (Figura 72). A próxima 
cena ilustra o alinhamento dos planetas do Sistema Solar com 
o monólito negro (Figura 66); aqui a identidade audiovisual do 
monólito é concretizada no filme, pois a música de György Ligeti 
Requiem For Soprano, Mezzo-Soporano, 2 Mixed Choirs & Orchestra 
acompanhou-o durante todas as suas aparições. Dr. Bowman 
abandona a Discovery One e segue em direção a Júpiter em sua 
cápsula espacial. Ele faz uma viagem intergalática desenhada 
por imagens em movimentos frenéticos de paisagens surreais 
(Figura 67-73) alcançando a superfície jupteriana (Figura 74-75). 
A chegada ao solo de Júpiter (Figura 78-85) é ilustrada com 
as imagens das pupilas refletindo a mudança de atmosfera 
(Figura 76-77). A condição física do corpo humano a tal experiência 
espaço-temporal adversa as materialidade humana é percebida 
no corpo envelhecido de Dr. Bowman (Figura 74). Essas paisagens 
espaciais do espaço sideral e da órbita jupteriana multicolorida 
e contrastante são fundidas por uma sonoridade harmônica 
da combinação entre a música clássica Lux Aeterna de György 
Ligeti, a música eletroacústica e pela respiração ofegante de 
dentro do capacete de Dr. Bowman. 

As paisagens frenéticas de um espaço imaginado pelo 
diretor dá lugar a um cenário em um quarto no estilo renascentista 
com o piso iluminado de estilo futurista. As próximas cenas 
possuem apenas sonoridades antropofônicas de passos, respiração 
e mastigação. Dr. Bowman percebe o seu envelhecimento 
(Figura 79) e ao olhar para frente vê-se ainda mais velho 
alimentando-se (Figura 80). Dr. Bowman sentado percebe a 
presença de si mesmo deitado no seu leito de morte (Figura 82). 
Já ancião, ele aponta para frente e repete o gesto dos primatas 
e do Dr. Floyd projetando-se para tocar no monólito negro a 
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sua frente (Figura 82-83); uma imagem que faz alusão a pintura 
renascentista de Michelângelo “A Criação de Adão”. Após o 
toque, o astronauta transforma-se em um feto com brilho 
nos olhos envolto em um círculo iluminado (Figura 84-85). 
As últimas paisagens audiovisuais retratam o feto, a criança 
estelar (Starchild) de volta ao espaço sideral (Figura 86) em 
direção ao planeta Terra e finaliza com a criança estelar mirando 
para os espectadores (Figura 87) ao som de Also sprach Zarathustra, 
completando assim o ciclo evolutivo da raça humana.

Essa última parte do filme é repleta de subjetividade, 
entremeada de simbologias aludindo ao renascimento, o que 
possibilita várias leituras. Assim, a quinta parte é finalizada 
totalmente sem diálogos ou vozes perceptíveis ao ouvido 
humano, em que as trilhas sonoras e os sons antropofônicos dão 
sentindo as paisagens visuais de um espaço imaginado pelo seu 
criador. A alusão à evolução humana do Primata para o Homem 
finalizando no Além-homem é acompanhada pela música Also 
sprach Zarathustra em três momentos do filme. A raça inteligente 
extraterrestre é simbolizada com a benevolência divina que 
possibilita a evolução do Primata para o Além-homem após 
aproximar-se do monólito negro (SHAW, 2007).

Considerações finais

As paisagens fílmicas alicerçadas à arte, tecnologia e 
cultura audiovisual se manifestam como uma proeminente 
forma de representação do mundo na contemporaneidade.  
A base da cultura visual está na tendência moderna de retratar 
ou visualizar experiências, em que a globalização do visual 
exige o esforço coletivo de novos modos de interpretação 
(MIRZOEFF, 1999). O lócus da reprodução das relações sociais dá 
alicerce aos cineastas a desenvolverem paisagens fílmicas que 
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perpassam pela representação dos espaços físicos e culturais 
reconstituídos (do passado) e imaginados (do futuro). Em 2001: 
A Space Odyssey, o período pré-histórico é ilustrado a partir de 
paisagens desérticas biofônicas e geofônicas. De acordo com 
Schafer (1977, p. 7)11:

[...] o ambiente acústico geral de uma 

sociedade podia ser lido como um indicador 

de condições sociais o qual o produzem e o 

qual podem nos dizer muito sobre a tendência 

e evolução desta sociedade.

A transcendência para uma estética futurista de paisagens 
cósmicas perpassa pelo experimento visual do espaço sideral 
concebido pela paisagem antropofônica, que é reconstituída a 
partir de músicas clássicas e eletroacústica isentas de letras 
cantadas, sonidos eletrônicos e pelo silêncio, em que os diálogos 
são ínfimos e, propositadamente, sem grandes emoções humanas. 
A experiência espacial proporcionado por Kubrick ocorre 
através de imagens mais descritivas do que narrativas. Em que 
as representações das paisagens audiovisuais nesse filme, criam 
ambiências e hipersensibilizam a experiência de localização do 
espectador a partir da exploração sensorial de paisagens visuais 
e sonoras de espaços desconhecidos pelo homem.

Notas

1 Doutoranda pelo Programa de Pós-graduação em Geografia no 
Instituto de Geociências da Universidade Federal da Bahia sob 
orientação da Profa. Dra. Maria Auxiliadora da Silva (dorasilva@ 
ufba.br). Integrante do Grupo de Pesquisa Produção do Espaço 
Urbano – PEU/UFBA | Doutoranda pelo Graduate Program 
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Intercultural Humanities na School of Humanities and Social 
Science da Jacobs University Bremen sob orientação do Prof. 
Dr. Peter Ludes (p.ludes@jacobs-university.de). E-mail para 
contato: j.costa@jacobs-university.de, hello.juliana@gmail.com.

2 Publicada em inglês e traduzida pela autora. Originalmente: 
“Landscape gives meaning to cinematic events and positions 
narratives within a particular scale and historical context. 
Where place and landscape ground action and the construction 
of meaning, space provides the stage for the story to unfold” 
(Lukinbeal, 2005, p. 3).

3 Publicada em inglês e traduzida pela autora. Originalmente: 
“[…] carry symbolic meaning because all are products of the 
human appropriation and transformation of the environment” 
(COSGROVE, 2008, p. 180).

4 Publicada em inglês e traduzida pela autora. Originalmente: 
“Landscape is thus intimately linked with a new way of seeing 
the world as a rationally ordered, designed and harmonious 
creation whose structure and mechanism are accessible to the 
human mind as well as to the eye, and act as guides to humans 
in their alteration and improvement of the environment” 
(COSGROVE, 2008, p. 179).

5 Publicada em inglês e traduzida pela autora. Originalmente: 
“Soundscape ecology thus can be described by our working 
definition as all sounds, those of biophony, geophony, and 
anthrophony, emanating from a given landscape to create 
a unique acoustical patterns across a variety of spatial and 
temporal scales” (PIJANOWSKI et al, 2011, p. 204).
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6 Publicada em inglês e traduzida pela autora. Originalmente: 
“Satellite imagery offers the awesome pleasure of seeing vast 
landscapes as if looking down from the clouds above [...] Satellite 
images show us our world from a view in outer space that very 
few human beings in our lifetimes will ever see from that actual 
vantage point” (STURKEN; CARTWRIGHT, 2009, p. 394).

7 Publicada em inglês e traduzida pela autora. Originalmente: 
“Our knowledge is rooted in our perceptions, and our 
perceptions are rooted in the physical world of sensation, a 
world in which we always find ourselves as situated, located 
organisms” (STOEHR, 2008, p. 121).

8 Publicada em inglês e traduzida pela autora. Originalmente: 
“[…] the viewer to constantly question, at least in an implicit or 
even subconscious way, from whose perspective am I watching 
this image or character?” (STOEHR, 2008, p. 124).

9 Publicada em espanhol e traduzida pela autora. Originalmente: 
“Todavía sin la habilidad refinada por el pulgar para moldear 
los materiales, la herramienta permite a este hombre primitivo 
transformarse de herbívoro a carnívoro, de presa a depredador”.

10 Publicada em inglês e traduzida pela autora. Originalmente: “[…] are 
canonized in outstanding mediated events and can have a dramatic 
impact on co-orienting and coordinating social activities beyond 
any verbal communication” (LUDES; KRAMER, 2010, p. 17).

11 Publicada em inglês e traduzida pela autora. Originalmente: 
“[…] the general acoustic environment of a society can be read 
as an indicator of social conditions which produce it and may 
tell us much about the trending and evolution of that society” 
(Schafer, 1977, p. 7).
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Introdução

A reflexão sobre as relações entre a música e o espaço geográfico, 
se bem não é nova, adquiriu importância nos últimos anos com a 
renovação da geografia cultural e social, vide autores estrangeiros 
como Kong (1995, 1997), Leyshon et al (1998), Lévy (1999), Raibaud 
(2005, 2011), Guiu (2007). No Brasil, a produção se encontra 
basicamente em formato de teses, dissertações e respectivos 
artigos - pulverizados nos periódicos nacionais (ver mais em 
PANITZ, 2012a, 2012b). Ao encontro da proposta deste livro, 
o primeiro do gênero a condensar reflexões eminentemente 
brasileiras sobre a interface entre música e Geografia, vejo 
oportuno retomar uma discussão recente que realizamos em 
língua francesa (PANITZ, 2013). Nosso esforço é o de refletir 
sobre a música, ela mesma como uma espacialidade e como 
criadora de espacialidades e territorialidades. Nesse sentido é que 
apresentamos um grupo de músicos, suas práticas e represen-
tações no espaço platino, entendido como um recorte em que 
se sobrepõem unidades geográficas políticas e culturais, e 
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que inclui Argentina, Brasil e Uruguai (Figura 1). Segue-se a 
atuação conjunta desses músicos – suas proposições estéticas, 
suas canções, suas articulações em rede e sua receptividade 
nas políticas culturais de integração regional – a partir de uma 
abordagem geográfica. 

Do ponto de vista teórico-metodológico optou-se pela 
construção de um trabalho de campo multilocalizado, dando 
conta do conjunto de lugares, eventos e representações que 
constituem a rede de músicos e sua territorialidade. Do ponto 
de vista analítico, percebemos que as representações sociais do 
espaço dos atores vão no sentido da produção de uma corrente 
estética musical ancorada na região e na paisagem. Uma rede de 
eventos e representações, mobilizadas pelos atores da música, 
traz à tona uma territorialidade musical específica, em rede, 
reprocessando elementos regionais (folclóricos) e populares 
com a cultura pop. A compreensão dessa territorialidade, porque 
em rede, será mais bem compreendida seguindo os atores e 
actantes de forma multilocalizada, acompanhando in loco os 
artistas, seus eventos e a produção das suas representações.

Figura 1 - As fronteiras entre Argentina, Brasil e Uruguai e suas principais cidades.

Fonte: Elaborado por Lucas M. Panitz, 2012.
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Uma abordagem multilocalizada para a geografia

Um grupo de músicos e atores culturais se organiza em rede 
a partir de cidades como Buenos Aires (Argentina), Porto Alegre 
(Brasil) e Montevidéu (Uruguai). Eles atuam em conjunto produzindo 
shows, gravando discos, criando pequenos festivais, inserindo-se 
em políticas culturais de integração regional da América do Sul, e 
alguns inclusive debatendo publicamente sobre as relações entre 
a paisagem, cultura e música. O que esses atores têm em comum? 
Basicamente um reprocessamento da cultura regional, popular e 
folclórica, no seio da música pop, contemporânea, globalizada, e 
com forte apelo às representações de um mosaico de paisagens 
rurais, urbanas e litorâneas na região do Pampa. 

O pesquisador identificou, ao longo dos últimos seis 
anos de pesquisa, a produção de uma nova territorialidade 
musical em rede nesse espaço; ele seguiu os atores onde estes se 
encontravam, buscando compreender, no conjunto de eventos 
e representações, como tal rede era produzida. A multisited 
ethnography de Marcus (1995, 2005), além da proposta de seguir 
os atores e actantes como propõe Lussault (2007) com base em 
Latour, são fundamentais para propor um trabalho de campo 
geográfico que possa acompanhar a rede de músicos através 
de três eixos, por certo imbricados. 

Partimos dos atores sociais, principalmente os músicos 
(mas também produtores e gestores da música), cartografando 
suas redes de produção artística e identificando seus operadores 
espaciais. Em seguida acompanhamos a espacialidade desses 
operadores, que são basicamente os eventos e os produtos 
culturais no plano material, e os discursos (textuais e musicais) 
no plano representacional. Por fim, buscamos identificar como 
esse conjunto de atores e actantes se manifestam ao longo das 
redes produzidas. Por exemplo: por onde transitam os músicos 
e sua produção cultural? Os distintos lugares de uma rede 
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assumem as mesmas funções com relação à produção cultural? 
Ou ainda: como acontecem os processos criativos que visam 
passar da paisagem e do clima à pauta musical, estabelecendo 
sinestesias geográficas na canção? 

Em nossa opinião, o trabalho de campo multilocalizado 
em contexto transfronteiriço pode nos ajudar a compreender 
como ocorrem aproximações e tensões, negociações identitárias, 
criações artísticas e formas distintas de integração dos atores 
sociais e seus produtos culturais. Sendo assim, é importante 
acompanhar o transcorrer das represent (ações) no espaço, para 
em seguida poder integrá-las numa análise coerente, refletindo 
sobre o papel de cada lugar de uma dada rede.

Nessa proposta, traçar linhas e nós de uma rede, acompanhar 
as representações e eventos onde esses ocorrem, e construir 
um corpus de dados de diversas fontes, possibilita uma leitura 
totalizante (mas não total) das espacialidades envolvidas em um 
tipo específico de fazer musical. O geógrafo – músico, espectador 
e pesquisador – acompanhou em diversas posições sociais um 
conjunto de artistas, interagindo com esses, mas sobretudo 
aprendendo in loco seus espaços intersubjetivos que eram 
produzidos, resultando na produção de uma música transterritorial 
entre o mundo americano hispano e lusófono. 

Apresentando a região platina e o Pampa

Entende-se aqui a região platina como um encontro entre 
a formação rio-platense1, de matriz hispanófona, e a formação 
brasileira de matriz lusitana. Ambos deixaram traços culturais 
em uma região que inclui as províncias argentinas limítrofes com 
os departamentos uruguaios e o estado do Rio Grande do Sul, no 
Brasil, sobrepondo-se à paisagem que se convencionou chamar 
de Pampa. Nas principais capitais e em algumas importantes 
cidades da região platina veremos a formação de uma rede 
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musical de estéticas compartilhadas e produção cultural que 
nos leva a interpretá-la como uma transterritorialidade musical. 

A relação entre o sul do Brasil, o Uruguai e as províncias 
limítrofes da Argentina, é tão antiga quanto a formação da 
região colonial platina que incluía esses países (GUTFREIND & 
REICHEL, 1996), baseada na produção agropastoril. A instituição 
tardia das fronteiras, no final do século XIX, garantiu quase 
quatro séculos de contiguidade territorial e trocas culturais na 
região que, mesmo como trabalho das historiografias naciona-
listas do século XX, se manteve em atividade. Outras unidades 
geográficas de distintas naturezas são usadas como analogia, 
embora nenhuma delas coincida exatamente em seus contornos: 
Bacia do Rio da Prata, Conesul, Mercosul e Pampa. Mais do 
que preocupar-se com seus limites exatos, tratamos aqui a 
região platina como um contexto cultural, histórico, político, 
paisagístico, que inclui importantes cidades, como Porto Alegre, 
Pelotas, Montevidéu, Buenos Aires, entre outras.

A denominação Pampa, é uma palavra de origem quíchua 
para denominar:

as planícies de vegetação rasteira que ocorrem 

no Rio Grande do Sul e nos países do Prata, 

associado a ocorrência de pastagem que 

também se denominam savanas, estepes 

ou simplesmente campo (esse o termo mais 

adequado) (FONTOURA, 2008, p. 1).

Pampa em quíchua, língua aborígene da América do Sul, 
significa “região plana”. Contudo, Pampa não é uma denominação 
exclusivamente natural, não é somente uma paisagem na qual 
ocorre uma condição fitogeográfica e fisiográfica particulares. 
Essa unidade de paisagem foi, e é, o horizonte de vida das 
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populações que ali reproduziram sua história, desde os 
ameríndios até as sociedades contemporâneas. 

Neste sentido, foi sobre essa paisagem que se desenvolveu 
uma cultura particular e suas representações, com ênfase na 
miscigenação das colonizações lusitanas e castelhanas, da 
presença africana, dos ameríndios (dizimados em quase sua 
totalidade) e mais tarde de outras sociedades europeias como 
a italiana, a polonesa e a alemã. Essa paisagem é identificada 
por alguns pesquisadores como uma região. Dorfman (2009), 
em seu trabalho sobre o contrabando na fronteira Brasil- 
-Uruguai, nos lembra o trabalho do crítico literário Angél Rama 
e sua noção de “comarca literária do Pampa”, identificando 
um temário específico de construção identitária nessa região. 
Acreditamos que nesta relação ideal-material é que o 
Pampa surge como a paisagem-espelho da região platina. 
Curiosamente, em termos geomorfológicos, nenhuma das 
principais cidades tratadas aqui se encontra no Pampa, e sim na 
planície costeira. Contudo, é necessário ter presente que tanto a 
produção cultural e artística quanto as representações do campo 
e do interior da região partem, sobretudo, dos seus grandes 
centros urbanos. É na cidade onde encontramos as represen-
tações sobre o interior que a circunda. A planície costeira, 
vizinha do Pampa, encontra nela também uma analogia, em 
função de sua condição mesma de planície.

No campo da música, ritmos como a milonga, o chamamé, 
a chimarrita, o tango, entre outros, são compartilhados até 
hoje tanto por grupos folclóricos quanto por músicos populares 
que atualizam sua leitura. As pesquisas musicológicas de 
Vega (1944) e principalmente de Ayestarán (1967), atestam o 
contexto histórico e cultural de permeabilidade das fronteiras 
na dispersão das formas musicais. Como exemplos que abarcam 
os últimos cem anos, citamos três momentos significativos que 
mostram uma clara influência platina no sul do Brasil em anos 
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mais recentes. Em 1914 era gravado em Porto Alegre, o primeiro 
tango argentino, El Chamuyo de Francisco Canaro (SANTOS, 2011). 

Na década de 50, a mesma Porto Alegre chegou a ter 
mais de trinta casas especializadas no ritmo e mantém até 
hoje um festival de tango anual e diversos grupos pela cidade.  
Atualmente o Festival de Inverno, o Porto Alegre em Cena 
e o Buenos Aires em Porto Alegre são três eventos que há 
anos concentram parte da circulação de renomados artistas 
argentinos e uruguaios na cidade, muitos dos quais, relacionados 
com a rede musical que abordamos neste texto. Da mesma 
maneira acontece o intercâmbio no sentido oposto, ainda que 
em menor intensidade, através dos festivais Porto Alegre em 
Buenos Aires e Porto Alegre em Montevidéu.

A Música que geografiza: 
estéticas musicais na região platina

Vitor Ramil, compositor e escritor brasileiro, publica o 
ensaio L’esthetique du froid (RAMIL,1993, 2004) título homônimo 
de sua conferência em Genève no evento Porto Alegre, un autre 
Brésil, no qual reuniu artistas, produtores culturais e intelectuais 
da capital mais meridional do país. Nesse ensaio, Ramil propõe 
– partindo da sua própria criação musical – uma concepção 
renovada da música brasileira, vista a partir do sul do país. 
Avesso ao tradicionalismo do Rio Grande do Sul, o artista busca 
um reprocessamento da música popular (já folclorizada) do sul 
– sobretudo a milonga – sob a ótica da canção popular brasileira. 

Nos tempos em que estava radicado no Rio de Janeiro, 
Ramil conta que acompanhava em um mês de junho o noticiário 
nacional, que mostrava imagens de um carnaval fora de época 
em alguma cidade do nordeste brasileiro. Ao mesmo tempo, as 
imagens do inverno do sul (o inverno mais rigoroso está nos 
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estados da região sul – Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná) 
mostravam a geada e as temperaturas negativas, mostradas 
em tom de anormalidade, como se estivessem descoladas 
da realidade brasileira ou chegassem mesmo de outro país.  
Vitor conclui, então, que se a representação do Brasil tropical 
era algo que contemplava boa parte da noção de brasilidade, de 
alguma maneira o frio simbolizava o sul, principalmente o Rio 
Grande do Sul, e viu nesse frio uma metáfora definidora:

[...] ao presenciar as imagens do frio 

serem transmitidas como algo verdadei-

ramente estranho àquele contexto tropical  

(atenção: o telejornal era transmitido para 

todo o país) uma obviedade se impunha como 

certeza significativa: o frio é um grande 

diferencial entre nós e os ‘brasileiros’. 

(RAMIL, 2004, p. 13).

Contudo, a diferença regional evidente (em que o frio era 
tanto uma realidade climática quanto uma metáfora para se 
referir ao distanciamento da representação cultural do Brasil 
a partir do centro do país) não excluía a contribuição do Sul 
para a cultura brasileira. O autor afirma:

Precisamos de uma estética do frio, pensei. 

Havia uma estética que parecia mesmo unificar 

os brasileiros, uma estética para a qual nós, 

do extremo sul, contribuíamos minimamente; 

havia uma ideia corrente de brasilidade que 

dizia muito pouco, nunca o fundamental de 

nós. Sentíamo-nos os mais diferentes em um 

país feito de diferenças. Mas como éramos? 

(RAMIL, 2004, p. 14). 
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Ramil busca no frio um fator de diferenciação capaz de 
representar uma outra matriz estética na canção popular brasileira. 
Mas não só no frio: também na paisagem. Ao refletir sobre como 
seria essa estética lhe surgiram imagens frias: o gaúcho2 tomando 
seu mate3, apreciando a imensidão do Pampa em um quadro 
invernal, o verde dos campos em contraste com o azul do céu, 
poucos elementos formando a paisagem, e lhe vieram palavras como 
rigor, precisão, concisão etc. – todas elas relacionadas a um quadro 
limpo, com poucos elementos constitutivos, mas significativo. 
No documentário “A linha fria do horizonte” (COELHO, 2013)4, 
Ramil explica como sua reflexão passa do clima à paisagem:

Já pensando na ideia de frio como algo 

simbólico, representativo nosso, já parti para 

pensar nos valores do frio? Como seria uma 

estética desse lugar? E a primeira imagem 

que me veio foi uma imagem de planície, me 

veio essa cena imediatamente [mostrando a 

paisagem atrás de si].

E no entanto, o frio aqui se apresenta como metáfora: 
“Vamos pensar no frio apenas como um emblema das quatro 
estações. Que é algo que nos marca, esse clima temperado” (idem)

Partindo dessa paisagem fria e minimalista, Ramil realiza 
uma série de filtros sinestésicos que serão transpostos para a 
composição musical: 

A milonga em tom menor [a tonalidade 

menor representando o frio], reflexiva, 

densa, profunda e melancólica [aludindo 

à amplidão de horizonte e aos espaços não 

povoados na região do pampa]. Rigorosa em 

sua cadência, seu ponteio, seu fraseado; sutil 
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em seu movimento melódico sinuoso [a caracte-

rística ‘suavemente ondulada’ da topografia 

do Pampa], oriental [evocando a tanto origem 

negro-árabe da milonga quanto sua relação 

com os cantes de ida-y-vuelta ibéricos] 

(RAMIL, 1993, p. 268). 

A partir dessa concepção, Ramil estabelece características 
para sua criação:

O ritmo brasileiro, negro, dançante, tratado com 

certa dureza (o rigor do tango) e preciosismo 

planejados. O ritmo como um raciocínio 

minucioso. [...] O ritmo trazendo leveza. 

Limpeza. Uma analogia? Montanhas e morros 

do Rio colocados aqui e ali, criteriosamente, na 

vastidão lisa do pampa (RAMIL, 1993, p. 268).

Será somente em 1997 com o lançamento do disco Ramilonga 
– A estética do frio, que Ramil aplicará as propostas de seu ensaio 
com a devida atenção. O disco teve repercussão positiva por parte 
do público e compositores do Brasil, da Argentina e do Uruguai, 
tendo, porém, muitas críticas por parte de músicos tradicionalistas 
que defendiam o “purismo” da milonga e da música gaúcha. 

Nos versos de Milonga em Sete Cidades, uma espécie de 
manifesto estético do disco, Ramil explicita a relação entre o frio, 
o Pampa e a milonga, e constrói uma série de filtros pelos quais 
passa a canção a incorporar musicalmente sua proposta estética:

Fiz a milonga em sete cidades / Rigor, 

Profundidade, Clareza / Em Concisão, Pureza, 

Leveza e Melancolia / Milonga é feita solta 

no tempo / Jamais milonga solta no espaço / 
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Sete cidades frias são sua morada / Em Clareza / 

O pampa infinito e exato me fez andar / 

Em Rigor eu me entreguei / Aos caminhos 

mais sutis / Em Profundidade / A minha alma 

eu encontrei / E me vi em mim [...] A voz de 

um milongueiro não morre /Não vai embora 

em nuvem que passa / Sete cidades frias são 

sua morada / Concisão tem pátios pequenos 

onde o universo eu vi / Em Pureza fui sonhar / 

Em Leveza o céu se abriu / Em Melancolia a minha 

alma me sorriu / E eu me vi feliz (RAMIL, 1997).

Nessa canção, o compositor apresenta sob a forma de cidades 
frias os marcos de sua composição: Rigor, Profundidade, Clareza, 
Concisão, Pureza, Leveza e Melancolia. O caminho percorrido pelas 
cidades faz com que Ramil se encontre e defina esses filtros estéticos 
(e por certo metafóricos, pois eles só existem musicalmente como 
analogia) como o caminho da sua obra. Para ele a milonga é solta 
no tempo, pois segue a tradição dos milongueiros e pajadores5, mas 
jamais é solta no espaço. O espaço, a morada, da milonga são as 
sete cidades frias, que estão ancoradas no Pampa – infinito e exato.

Por sua vez, Jorge Drexler, compositor uruguaio radicado 
em Madrid, já alçara sua carreira musical na interface da 
música pop e de ritmos populares uruguaios, como a milonga, 
o candombe, entre outros. Na mesma época em que conheceu 
Ramil, Drexler lançava o disco Frontera, no qual já problema-
tizava a questão da fronteira entre Argentina, Brasil e Uruguai: 

Yo no sé donde estoy, mi casa está en la frontera 

/ Y las fronteras si mueben como las banderas 

[...] Soy hijo de un forastero y de umn estrella 

del alba / Y si hay amor, me dijeron, toda 

distancia se salva (DREXLER, 1999).
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A contracapa do disco situa seu país como um centro da 
bacia do Rio da Prata, irradiando linhas para uma certa área 
de influência fronteiriça para os países vizinhos (Figura 2). 

Um pouco mais tarde, inspirados na Estética do Frio, Jorge 
e seu irmão também compositor, Daniel Drexler, criam o termo 
Templadismo, alusão ao Tropicalismo brasileiro – movimento 
musical surgido na década de 1960 e que tem em Gilberto Gil e 
Caetano Veloso os seus mais conhecidos expoentes. Segundo 
Daniel “El Templadismo forma una especie de corriente musical 
del sur latinoamericano, que se caracteriza por el no exceso, 
donde reinan colores, sonidos y climas calmos” (HOY, 2006). 
Daniel Drexler também explica que a denominação Templadismo 
surgiu a partir de conversas com seu irmão Jorge, sobre a Estética 
do frio, o tropicalismo e o Manifesto Antropófago (fundador 
do movimento modernista brasileiro) e ocorreu-lhe teorizar 
um tropicalismo dos pampas, das regiões temperadas: “Si 
tuviera que definir el Templadismo en pocas palabras, te diría 
que es una especie de marco teórico para la creación (en mi 
caso de canciones) desde la cuenca del Río de la Plata” (idem). 
Para Jorge Drexler:

O templadismo é a associação de um clima 

intermediário, sem ser um clima frio, mas 

sim temperado, com uma paisagem carente de 

grandes acidentes geográficos. Uma paisagem 

com uma vasta visão do horizonte, suavemente 

ondulada (COELHO, 2013).

A milonga também é escolhida como síntese dessa proposta: 

A milonga vai de um lado ao outro, assim 

como o mate. De fato coincidem bastante 

com o território. Eu e Vitor [Ramil] falávamos 



PRÁTICAS MUSICAIS, REPRESENTAÇÕES E TRANSTERRITORIALIDADES 
EM REDE ENTRE ARGENTINA, BRASIL E URUGUAI

Lucas Manassi Panitz

258

brincando sobre a Ilexândia, o território da 

Ilex Paraguensis, que é o nome científico do 

mate. (idem).

Figura 2 - O disco Frontera, situando o Uruguai e sua “zona de influência”.
Fonte: Virgin Recordes, 1999.

Já o compositor argentino Kevin Johansen, parceiro dos 
irmãos Drexler, fala em Subtropicalismo e também corrobora 
com a proposta do Templadismo e da Estética do Frio. Diz o 
compositor que :

del Sur del Rio Grande do Sul, somos más 

tangueros, más melancolicos. […] Tambien 

suelo decir que somos ‘Subtropicalistas’, 

primero por el clima, que marca a todas las 

culturas y segundo porque […] nuestros padres 

artisticos son los Tropicalistas. […] Eso es ser del 

Plata para mí. (Entrevista realizada em 2008) 

(PANITZ, 2013, p. 7).

Artistas como Ana Prada, advogam pelo caráter histórico 
da miscigenação de etnias e, por conseguinte, de ritmos. 
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Kevin afirma que “el contacto con el Atlantico, la mezcla del 
indio con el europeo y, aqui al sur, la resonancia del africano, 
que dejó su huella, su sonido” (PANITZ, 2013, p. 7). Ana Prada 
conta que uma característica importante da cultura do Prata 
se expressa pela diversidade: “En esa variedad conviven la 
melancolía y el ritmo, el desarraigo y el nacionalismo, la intole-
rancia y los intolerados, el frío y el calor, los grises y el colorido” 
(PANITZ, 2013, p. 7). 

Outro compositor brasileiro, Richard Serraria, realiza uma 
leitura dialógica de Ramil e propõe uma Estética do Mormaço, 
reafirmando o “calor” dos tambores na música popular do sul do 
Brasil e a origem negra do tango e da milonga. Em seu recente 
album Pampa Esquema Novo (Figura 3) Serraria (2011) realiza uma 
travessia incluindo ritmos, compositores e instrumentistas dos 
três países, entorno das representações do pampa, centrando-se 
na contribuição afro-platina para a música. O disco foi gravado 
nas cidades de Pelotas, Porto Alegre, Montevidéu e Buenos 
Aires6. O nome do álbum faz alusão a “Samba Esquema Novo” 
de Jorge Ben, de 1963. Ao referenciar um álbum fundacional da 
música brasileira, Serraria anuncia que o Pampa Esquema Novo 
se propõe como um marco da música feita nas fronteiras. E já 
não é o samba, como ritmo, a base de um “esquema novo”, mas 
uma paisagem que se torna a referência da criação musical.
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Figura 3 - Cartografia histórica, situando as cidades de gravação do disco 
e a toponímia dos rios.
Fonte: Tarrafa Records, 2010.

Notamos, a partir desses músicos, por um lado o reconhe-
cimento da formação histórica que dá origem à configuração étnica 
e cultural no espaço platino, mas também uma representação 
ligada sobretudo à paisagem e ao ambiente natural, destacando o 
Pampa e o caráter subtropical que marca esse ambiente. Tal fato 
leva a considerarmos o entrelaçamento entre natureza e cultura, 
pois segundo Jovchelovitch (2004, p. 21) “a representação é tanto 
social como está enredada na materialidade mundo”. Se percebe 
uma forte dimensão geografizante nas representações dos artistas. 
Elas trazem elementos da materialidade e substâncias do espaço 
geográfico para a criação estética, tornando essa materialidade viva 
e indispensável na própria concepção musical. A representação 
da paisagem surge como metáfora capaz de representar uma 
cultura local transfronteiriça (a gaúcha), uma região (a platina) e 
uma condição climática (temperada, da qual o frio é constitutivo). 
Mas também surge como metáfora sonora na qual os elementos 
dessa paisagem são transpostos para as canções. 
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Todos os músicos citados veem na milonga um gênero-
-síntese, um ponto de partida para reler outros ritmos e 
influências musicais. Uma textura musical particular acaba 
por refletir esse cruzamento de referências: instrumentos de 
origem europeia incorporados na cultura latino-americana como 
o violão de nylon, o acordeon, o violino, mas também elementos 
locais como o charango, a viola de dez cordas e o bumbo leguero, 
além dos violões de aço e efeitos eletrônicos próprios da música 
pop. Como veremos a seguir, essa dimensão dará suporte para 
propostas territorializantes, visando o campo da ação dos artistas 
no espaço e gerando uma territorialidade específica.

A Música que territorializa: 
redes, shows e políticas culturais

Somando-se ao processo de representações da cultura 
na região platina, notam-se diversas práticas territorializantes 
dos atores em questão. Essas práticas apontam para um 
questionamento das centralidades culturais já existentes, 
buscando instituir outros espaços de legitimação da cultura 
sul-americana. Nesse sentido, entendemos os discursos dos 
músicos enquanto representação social (MOSCOVICI, 2001) do 
espaço, legitimando as práticas que territorializam a música.

Vitor Ramil é apontado por muitos dos entrevistados da 
pesquisa como o músico que colocou em manifesto a contestação 
do sudeste do Brasil (Rio de Janeiro e São Paulo) como espaço 
único de circulação cultural. Motivado por subverter um estado 
de coisas que marginalizava as outras regiões do país, Ramil 
passou a gravar seus discos em Buenos Aires, com artistas de 
várias partes do Brasil, da Argentina e Uruguai. O artista encerra 
o seu ensaio A Estética do Frio afirmando:
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Vejo Porto Alegre e Rio Grande do Sul como 

um lugar privilegiado por sua história 

social e política e sua situação geográfica 

únicas. Somos a confluência de três culturas, 

encontro de frialdade e tropicalidade. Qual é 

a base da nossa criação e da nossa identidade 

se não essa? Não estamos à margem de um 

centro, mas no centro de uma outra história  

(RAMIL, 2004, p. 28).

O compositor segue na temática da região platina em seus 
livros de ficção, como em sua última novela Satolep, quando 
o personagem da trama se aproxima da cidade de Pelotas  
(interior do Rio Grande do Sul, a poucos quilômetros do Uruguai, 
onde Ramil vive atualmente) e afirma: “Estamos a caminho de 
expressar a transição, entre os países do Prata e o Brasil, que 
é este lugar e que somos nós” (RAMIL, 2008). 

Ao colocar em xeque a centralidade do sudeste do país 
em termos de produção cultural, por meio da representação 
de um novo centro e de uma outra história, Ramil lança um 
discurso que será incorporado por artistas de ambos os 
países. Os irmãos Drexler, por exemplo, passam a contribuir 
teoricamente para a discussão; outros artistas somam práticas 
musicais que ampliam os pontos de vista sobre a região. Em uma 
palestra sobre o Templadismo, Daniel Drexler, inspirado em Ramil, 
incentiva os presentes: “Vamos tomar as coisas em nossas mãos.  
Vamos deixar viver uma vida que constantemente está sendo 
pautada por o que acontece no centro” (informação verbal)7. 

A questão passa a repercutir positivamente em parte 
do meio cultural e acadêmico, que promove colóquios sobre 
a música nas fronteiras, enquanto a mídia especializada passa 
a noticiar os eventos com mais frequência.Como pano de fundo 
geopolítico, estão os processos de integração latino-americana, 
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sobretudo o Mercado Comum do Sul – MERCOSUL, e cooperações 
multilaterais diversas, como a Rede de Mercocidades. Os artistas, 
por sua vez, acabam se conhecendo mutuamente através da rede 
cultural que se formou, e passam a colaborar um na obra do outro, 
organizando shows formados por músicos e compositores de ambos 
os países, quase sempre evocando seu caráter transfronteiriço. É o 
caso de eventos como Porto Alegre – Montevideo Sin Fronteras, 
Yakupampa8 (Figura 4), Aires de la pampa alegre, Lagunas 
y Lagoas e Canciones Cruzadas. Nesses eventos, os músicos 
hibridizam línguas portuguesa e castelhana, ritmos rioplatenses 
e brasileiros, cruzando referências. 

Percebe-se, assim, que há uma representação do espaço 
que alimenta a estética musical, mas também há um discurso 
que busca a construção de uma nova territorialidade, o “centro 
de uma outra história”, que possibilite a reprodução de seus 
trabalhos. Ao contestarem o “centro”, os artistas passam a 
organizar e pautar suas ações em uma nova agenda, que inclui 
as cidades de seus parceiros, bem como novos locais de shows, 
produtores culturais, gravações etc. Ao organizarem shows, 
mostras e seminários que fazem alusão a essa nova centralidade, 
a representação deste recorte torna-se efetiva, sendo esses 
eventos os marcadores importantes da territorialidade em 
construção. Há de frisar ainda o papel dos agentes culturais 
públicos e privados que reafirmam as representações dessa 
rede de músicos.Como exemplo, o Festival de Inverno de Porto 
Alegre assume claramente o “sotaque platino” e a Estética do 
Frio como pontos de apoio para pensar a programação do evento. 
Já o Unimúsica – consagrada programação musical anual da 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul – promoveu show 
e palestra com Drexler sobre o Templadismo, momento em que 
muitos músicos da rede se conheceram.

 Portanto, os eventos produzidos por agentes públicos 
e privados tornam-se espaços de encontro entre artistas e 
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também produtores musicais, não raro gerando novas parcerias. 
Vê-se, portanto, um influxo de concepções como a Estética 
do Frio e o Templadismo para dentro de instituições públicas 
(principalmente no lado brasileiro), seja reconhecendo-as 
como concepções de integração dos músicos da região, seja 
estabelecendo-as como um norte – ou melhor, como um sul 
– para ações programáticas na esfera cultural. O discurso de 
uma identidade platina se coloca no diálogo entre os países 
hispanófonos vizinhos e o sul do Brasil, reconhecendo formações 
históricas e expressões culturais comuns.

Figura 4 - Diversas nacionalidades e sonoridades em cena no  espetáculo 
Yakupampa.
Fonte: Elaborado por Lucas M. Panitz, 2012.

Seja pelos shows coletivos de artistas das distintas naciona-
lidades, seja pelos eventos que discutem os rumos da música do 
Sul e sua identidade, seja pelos eventos culturais promovidos 
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por entes públicos e privados, nota-se uma intenção territoria-
lizante dessa música, organizando artistas, produtores culturais 
e audiência em torno de um novo circuito de música popular que 
se articula em rede, nas cidades dos distintos países envolvidos. 

Portanto, concordamos com Romagnan (2000) ao afirmar 
que a música se territorializa em grande medida a partir de 
festivais e animações musicais. Os eventos – musicais – podem 
ser, entretanto, de vários tipos. Há aqueles que ligam os artistas 
uns com os outros em guitarreadas, na vivência cotidiana, na casa 
de amigos – nesses, o evento toma uma dimensão pessoal e o 
espaço representado nas canções é vivido através das relações 
humanas, os vínculos de amizade, as paisagens e os idiomas 
compartilhados. Há também os eventos de divulgação da obra 
musical, em que parceiros de distintos países divulgam seus 
trabalhos na mídia em geral, que invariavelmente se ressaltam 
os laços de amizade e as representações de aproximação entre 
identidades, similaridades, complementaridades etc. Num terceiro 
tipo, a região platina é encenada no palco – sua realização é plena, 
pois permite misturar em um só evento, músicos e suas canções, 
línguas, ritmos, representações do espaço, empatia com o público 
e com a mídia especializada. Durante sua duração, a região platina 
passa a ser real, materializada e encenada. Por fim, um quarto 
tipo de evento é o das políticas culturais. Quando as instituições 
buscam esses e outros artistas para representarem a integração 
regional transfronteiriça, elas reforçam a atuação dos artistas e 
também a própria ideia de integração que propõem, muitas vezes 
oportunizando novas parcerias e encontros diversos. 

Existe, portanto uma multidimensionalidade de eventos, 
que ligam as vivências individuais, as coletivas, o público, 
as políticas culturais da música e a circulação dos produtos 
culturais. Cada evento desses reforça sua localização, criando 
a nova centralidade proposta. E ainda mais: cada evento e sua 
própria localização se tornam irradiadores dessas representações 
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do espaço, disseminando-as. Dessa forma, aliando representação 
e ação, a prática musical se territorializa juntamente com a 
ideia de um espaço transfronteiriço platino.

Ao realizar a cartografia da produção e dos eventos 
musicais (Figura 5), é possível ver um eixo formando uma rede 
entre Porto Alegre e Buenos Aires. Nessa rede concentram-se os 
lugares de gravação dos álbuns e produção dos principais eventos. 
Outras cidades, secundárias, recebem unicamente as apresen-
tações musicais. Uma densidade maior de eventos nas cidades de 
fronteira entre o Brasil e o Uruguai se justifica pelas iniciativas 
de integração regional promovidas por instituições públicas, em 
especial as municipalidades de ambos os países e o governo do 
Uruguai. No Brasil, outras cidades acolhem os artistas através 
de instituições como o SESC9. A Argentina, com menos artistas 
envolvidos na rede, recebe pequenos eventos principalmente em 
Buenos Aires; contudo é o local preferido pelos artistas para a 
gravação de álbuns em função da qualidade técnica dos estúdios 
e dos produtores, além do baixo custo de produção.

Figura 5 - A rede de produção musical em destaque.
Fonte: Elaborado por Lucas M. Panitz, 2012.
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Considerações finais: 
a canção que borra os limites territoriais

Mostramos inicialmente como são elaboradas as represen-
tações do espaço, no sentido de uma prática geografizante, que 
busca descrever o espaço, se situar nele, e estabelecer analogias 
entre a composição musical e a paisagem. Vimos que várias 
estéticas ou propostas musicais se situam nesse espaço e se comple-
mentam através da busca de pontos comuns de representação. 
A música dos artistas está ancorada na região platina, que é 
sobretudo apresentada como a paisagem do Pampa. As caracte-
rísticas mobilizadas para denotar esse espaço compartilhado 
dizem respeito aos ritmos, ao caráter transfronteiriço, à formação 
histórica dessa zona, à contiguidade do Pampa, ao clima, à 
existência de um momento de integração econômica e cultural. 

Junto a isso, o processo de representação do espaço se soma 
às práticas territorializantes. Os artistas buscam um espaço para 
circulação de sua música. Esse espaço se viabiliza pela própria 
prática musical, vivenciando o espaço representado, mas também 
questionando a centralidade de outros mercados musicais, como 
São Paulo e Rio de Janeiro, por exemplo, e propondo um novo 
centro cultural, gravitando em torno cidades como Porto Alegre, 
Pelotas, Buenos Aires e Montevidéu (Figura 6). Ao produzirem essa 
nova territorialidade, os artistas articulam um espaço de trocas 
culturais e econômicas de natureza transfronteiriça. Sendo assim, 
ritmos, línguas e imaginários nacionais são postos em diálogo 
e convergem para um reconhecimento mútuo de elementos 
culturais compartilhados, que contribuem para a criação de novas 
experiências do espaço e hibridização das identidades nacionais. 

A música, portanto, tem contribuído sobremaneira para a 
criação de territorialidades que expressam – de fato – a integração 
regional no Prata, unindo músicos, público, produtores culturais e 
políticas da cultura. Entendemos que essa territorialidade musical 
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(re)compõe o espaço platino: recompõe, porque traz à tona o 
reconhecimento de um passado compartilhado antes do estabe-
lecimento das fronteiras dos Estados-nação; compõe, porque o 
conteúdo das representações e das práticas vem transformado 
pela contemporaneidade e pela intencionalidade atual dos agentes.

Figura 6 - O compositor Daniel Drexler e alguns esboços cartográficos da 

área de influência do templadismo e suas propostas para a música popular 

Fonte: DDC/UFRGS, 2009.

A região platina dos músicos torna-se possível, assim, 
através de micro-integrações que se multiplicam pelos 
atores envolvidos. Essas micro-integrações se dão de forma 
rizomática, expandindo a rede e criando diversos contextos de 
criação que podem, inclusive, escapar às concepções estéticas 
de uma platinidade, mas que ainda assim representam um 
processo de integração transfronteiriça, por englobar atores 
de distintas nacionalidades. Em nossa opinião, esses processos 
não têm um estatuto de exceção. Eles dizem respeito às novas 
formas da territorialidades e da experiência do espaço na 
contemporaneidade, que transcendem os limites territoriais 
dos Estados-nação e são articuladas não em área, mas em 
rede. Entendemos que se trata de uma transterritorialidade 
(HAESBAERT, 2011) musical, que é transfronteiriça também.  
Ela articula relações escalares regionais, fronteiriças e nacionais, 
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buscando uma referência identitária de estabilidade na fluidez 
e na multiplicidade. Contudo, em sua trajetória, ela (re)compõe 
igualmente identidades regionais e étnicas que os projetos 
identitários nacionais negaram por muito tempo, justamente 
porque cruzavam os limites territoriais dos Estados.

Em termos metodológicos, a proposta de um trabalho de 
campo multilocalizado deu conta dos inúmeros contextos de 
criação artística e negociação das identidades. Ao estudarmos 
as representações do espaço, entendemos que estas são práticas, 
práticas discursivas, que se unem às práticas vividas dos atores, 
aos contextos que participam, aos eventos que organizam e aos 
fluxos que geram. Ao combinar representações e práticas a um 
método que se situe onde essas acontecem, queremos enfatizar 
o caráter processual e dinâmico das territorialidades humanas. 
Nesse sentido, acreditamos que a música, por sua capacidade de 
borrar os mapas (RAIBAUD, 2009) e pela sua fluidez adaptada 
às redes, pode contribuir para uma reflexão das territoria-
lidades soterradas pelos discursos nacionais hegemonizantes, 
mostrando que as fronteiras dos Estados são, de fato, os lugares 
possíveis de uma nova cartografia cultural e social.

Notas

1 Referente ao “Rio da Prata”.

2 Gaúcho (em português) ou gaucho (em espanhol), se refere ao tipo 
cultural resultante do modo de vida agro-pastoril desenvolvido 
na região platina e sul do Brasil, sendo sinônimo de gardiens 
de troupeaux. O gaúcho também é usado como gentílico dos 
habitantes do estado do Rio Grande do Sul, no Brasil.
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3 Bebida de origem indígena, feita da moagem da erva-mate 
(ilex paraguaensis) e tomada em calebasses.

4 Cujo argumento baseia-se em Panitz (2011).

5 Espécie de troubadour gaúcho, que declama versos improvisados 
ao som do violão.

6 Com uma pequena contribuição do cantor brasileiro Zeca 
Baleiro, em São Paulo.

7 Palestra realizada na Universidade Federal do Rio Grande do 
Sul (UFRGS), em junho de 2009.
 

8 “Yakupampa é a África pulsando forte no extremo sul da 
América do Sul, tambores de religião batucando nas festas 
populares e junto à poesia crioula da América de colonização 
hispano-portuguesa. Yakupapa em dialeto banto é a provável 
origem do termo sopapo, tambor afro gaúcho. E Pampa na língua 
quíchua é a denominação da planície dos três países do sul da 
América. Yakupapa+Pampa=Yakupampa” (Fonte: Divulgação 
oficial do espetáculo).

9 Serviço Social do Comércio, rede nacional dedicada à formação 
profissional, serviço social e ações culturais.
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Introdução

Este artigo tem como tema a Música Regional do Rio Grande 
do Sul, a partir da qual proporemos diferentes cartografias. 
A ideia de cartografar, parte da experiência de Bonnemaison, 
que considera a cartografia como uma consequência de uma 
abordagem da Geografia Cultural. Para isso, devemos seguir o 
exemplo proposto pelo autor, de:

inventar uma cartografia nova que represente 

o campo cultural vivido pelos grupos humanos 

e cujo objeto seria constituído pelo desenho 

no solo de suas diversas territorialidades 

(BONNEMAISON, 2003, p. 125).

Teremos por base os locais de origem e trajetória (municípios 
e cidades referenciais2) dos(as) artistas (instrumentistas, 
cantadores, poetas, compositores), atores na construção da 
música regional. A escolha dos artistas foi motivada pelas 
citações nas diferentes fontes bibliográficas consultadas: 
Nilda Jacks (1998); Luiz Carlos Barbosa Lessa (1963 e 1985); 
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Álvaro Santi (2004); Márcia Ramos de Oliveira (2007); Arthur 
de Faria (2001); Luiz Carlos Tau Golin (1983 e 1987); Valton Neto 
Chaves Dias & Veneza Veloso Mayora Ronsini (2008); Fernanda 
Marcon (2009). Cada cartografia será referente a um movimento, 
estilo, período ou proposta estética, dependendo da situação. 
Para falar dos locais de origem e trajetória, consideramos livros, 
fascículos e fontes de internet (Dicionário Cravo Albin, Wikipedia, 
release dos artistas em blogs e sites, oficiais e não oficiais). 

Movimento tradicionalista gaúcho 
e a música tradicionalista

Nilda Jacks afirma que o Movimento Tradicionalista 
Gaúcho (MTG) foi o que mais influenciou na caracterização 
da cultura regional gaúcha, mantendo-se na ativa dos anos 
1940 até os nossos dias. Ainda para a autora, os esforços do 
MTG se concentravam na preservação das raízes e no combate 
a “manifestações alienígenas” (JACKS, 1998, p. 14). Sobre o 
surgimento do pioneiro Centro de Tradições Gaúchas (CTG), 
o pioneiro CTG 35, Nilda aponta fatores como a invasão 
cultural norte americana e as marcas deixadas pela falta de 
autonomia política e cultural dos estados durante o Estado Novo 
(JACKS, 1998, p. 37-38). Ramos de Oliveira (2007, p. 515), enfatiza o 
papel dos atores quando da fundação do movimento, afirmando 
que tradicionalismo foi “idealizado e levado a efeito por 
Barbosa Lessa e Paixão Cortes”. Além dos dois, Arthur de Faria 
(2001) destaca a importância de Glaucus Saraiva. São os três 
nomes mais citados do tradicionalismo, que podemos chamar 
de tríade tradicionalista.

Nesta primeira cartografia (Figura 1 e Quadro 1), as 
cidades grafadas sugerem uma regionalização a partir do sul do 
Estado, zona de campanha, atividade pecuária. Cidades próximas 
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a fronteira com o Uruguai e no entorno da Lagoa dos Patos. 
Apesar da tríade tradicionalista ser originária de cidades do 
interior, todos passaram por Porto Alegre, cidade onde fundaram 
o Movimento Tradicionalista Gaúcho. Barbosa Lessa alçou voos 
mais longos, residiu por muitos anos em São Paulo, que aos poucos 
se tornava centro industrial e cultural do país. 

Lessa afirma que, junto a Paixão Cortes, participou de vários 
eventos em Sociedades Crioulas de Montevideo, se encantando com 
os jovens “rapazes e moças” dançando os bailes gaúchos. (LESSA, 
1985, p. 71). Decepcionados com a pobreza do pouco que havia ficado 
para dançar de cunho tradicional, entre eles o “xote e a vaneira dos 
bailes de rancheiro”. A partir disso começam a pesquisar e recriar 
danças, começando pelo Caranguejo e o Pézinho (p. 71). Após apenas 
dois anos de pesquisa e recriação, Lessa teria buscado os meios 
de difusão em massa. Para isso, mudou-se para São Paulo, onde 
destaca a edição de um livro de partituras (Cancioneiro do Rio 
Grande, pela editora Irmãos Vitale S.A.), gravação de um LP, por 
Inezita Barroso (Copacabana), lançamento de livro ensinando 
por diagramas as evoluções coreográficas (Manual de danças 
gaúchas). Com apoio desses meios a divulgação se facilitou, através 
das rádios, grupos amadores de CTGs, e dos primeiros grupos 
profissionais da área, os Tropeiros da Tradição e o Conjunto de 
Folclore Internacional os Gaúchos (LESSA, 1985).

Tríade Tradicionalista

Artista Cidades Referenciais

Barbosa Lessa Piratini, Pelotas, Porto Alegre, São Paulo, Camaquã

Paixão Cortes Santana do Livramento, Uruguaiana, Porto Alegre

Glaucus Saraiva São Jerônimo, Porto Alegre

Quadro 1 - Tríade Tradicionalista.
Fonte: Elaborado pelo autor, a partir de JACKS (1988), FARIA (2001) e RAMOS de 
OLIVEIRA (2007).
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Figura 1 - Locais de origem e trajetória da Tríade tradicionalista.
Fonte: Elaborado pelo autor, a partir de JACKS (1988), FARIA (2001) e RAMOS de 
OLIVEIRA (2007). 

O trabalho de Lessa e Cortes despertou o interesse de 
intérpretes e compositores de outros estados ao tema da identidade 
gaúcha (ver Quadro 2). Além de Inezita Barroso, diversos intérpretes 
paulistas regravaram as canções de Lessa e Cortes. De outros 
estados, destacamos o pernambucano Luiz Gonzaga, o Gonzagão.
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Intérpretes da música tradicionalista do RS (anos 50 e 60)

Rio Grande 
do Sul Cidades Referenciais Sem Informações

Os Gaudérios Inezita Barroso (SP) Chico Raymundo

Conj. Farroupilha Luiz Gonzaga (PE) Vocalistas RGE

Os Sinuelos Luiz Arruda Paes (SP) Ana Silva

Os Minuanos Poly (SP)

Conj. Barbosa Lessa José Tobias (PE)

Luely Figueiró Carla Diniz e Carlito Gomes (SP)

Barbosa Lessa Estelinha Egg (PR)

Paixão Cortes Leopoldo e Breninho (SP)

Trio Marayá (RN)

Quadro 2 - Intérpretes da Música Tradicionalista do RS (anos 50 e 60). 
Fonte: Elaborado pelo autor a partir de Barbosa Lessa (1963).

Quanto aos intérpretes do Rio Grande do sul, através 
da atuação do Conjunto Farroupilha e do grupo Os Gaudérios, 
o movimento se projetou além das fronteiras do estado, 
atravessando os limites nacionais e internacionais. Esses grupos 
foram responsáveis pelo registro de boa parte do cancioneiro 
gaúcho, nos anos 1950 e 60, popularizando uma estética musical 
que podemos chamar de Linha Tradicionalista (ou melhor 
estética tradicionalista) (RAMOS DE OLIVEIRA, 2007, p. 518). 
A estética tradicionalista se consolida nos anos 1950, 60 e 70, 
através das regravações do trabalho de pesquisa e recriação 
de Barbosa Lessa e Paixão Cortes. Depois desse período, as 
regravações da obra de Lessa e Cortes diminuem, e a música 
tradicionalista passa a ter continuidade dentro das Invernadas 
Artísticas3, departamentos criados dentro dos CTGs e respon-
sáveis pelas atividades artísticas.
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Música regionalista do Rio Grande do Sul

É também dentro dos CTGs, principal veículo de 
propagação do tradicionalismo, que a vertente regionalista, 
principalmente aquela ligada ao lado bailável, vai ganhar força, 
através da animação de bailes e fandangos no interior dessas 
entidades (apesar de a Música Regionalista do Rio Grande do 
Sul já existir muito antes da fundação dos primeiros CTGs). 

Momento crucial para a música regionalista do Rio Grande 
do Sul é a chegada da gaita (acordeom), que segundo consta 
teria ocorrido a partir de 1875, junto com os colonos italianos. 
Com mais potência sonora, a gaita vai substituindo a viola, 
até praticamente extinguir esse instrumento da música do 
Rio Grande do Sul. Ramos de Oliveira (2007, p. 512) argumenta 
que a gaita, também chamada de acordeom tornou-se com 
o tempo um instrumento símbolo da cultura rio-grandense, 
em instrumentais, acompanhando canções, ou mesmo como 
tema das canções, presente nas letras. A partir daí a gaita 
estará presente desde as primeiras gravações fonográficas no 
Rio Grande do Sul, que datam de 1915 com a fundação da 
gravadora Casa Elétrica pelo italiano Savério Leonetti. Nesse 
contexto é que surgem os primeiros registros fonográficos e 
o primeiro artista da Música Regional do Rio Grande do Sul, 
o gaiteiro Moisés Mondadori. Segundo Paixão Cortes, Moisés foi 
o primeiro a gravar uma música com a palavra gaúcho no título. 

Entre as décadas de 30 e 40 a gaita seria reforçada pela 
atuação de Pedro Raymundo, pioneiro artista da Música Regional 
Gaúcha a fazer sucesso nacional (OLIVEIRA, 2007). Em 1943 
Pedro Raymundo “estoura” nacionalmente com a música Adeus 
Mariana, música que parece ser um ponto de partida para uma 
linhagem de cantadores regionalistas, tais quais Teixeirinha, 
Gildo de Freitas e José Mendes.
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Álvaro Santi, afirma que o padrão de música regional em 
vigor era representado por artistas que fizeram grande sucesso 
através da popularização do rádio, no meio rural e nas populações 
recém-urbanizadas. Era um público principalmente das classes 
populares, sendo chamados de grossos pelas classes médias e 
altas urbanas. Cita que esses artistas começam a fazer sucesso a 
partir dos anos 40, citando os nomes de Pedro Raimundo, Gildo 
de Freitas, Teixeirinha e José Mendes (SANTI, p. 56-57). São os 
mesmos quatro artistas citados também por Fernanda Marcon 
(2009), em se tratando dessa corrente dos cantadores regiona-
listas. Enquanto artista midiático, Teixeirinha foi imbatível 
quanto às cifras que atingiu em venda e público (OLIVEIRA, 2007, 
p. 519). Outro importante artista que percorreu essa trajetória 
mediatizada foi José Mendes, autor de Para Pedro (um hit, nas 
palavras de Arthur de Faria). Tanto Teixeirinha quanto José 
Mendes produziram filmes, com bons índices de bilheteria. 

No início dos anos 1970, tais artistas teriam sua produção 
musical criticada por alguns músicos nativistas, com rótulos de 
“comercial” ou “má qualidade” (MARCON, 2009, p. 86). Para Faria 
(2011), os cantadores regionalistas, eram essencialmente artistas 
populares, portadores de uma cultura desconhecida e desprezada 
pelos “gaúchos sofisticados”, o que aparece com mais clareza nos 
depoimentos dos artistas nativistas.

Nos anos 1980, merece destaque a atuação e o sucesso 
nacional de Gaúcho da Fronteira (Doble Chapa, cantor e tocador 
de gaita ponto, natural da fronteira Rivera/Livramento) um dos 
pioneiros da linguagem pop na música regional, misturando 
com samba, forró e rock. Para Arthur de Faria, teria sido um 
dos pioneiros de uma linguagem que veio a desembocar no 
movimento Tchê Music. Também nessa esteira cita Berenice 
Azambuja, Porca Véia, e Leonardo.

Barbosa Lessa (1985) reconhece na música regionalista 
uma estreita ligação com a música sertaneja. Assim descreve o 
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que ele define como linha regionalista: “O gauchismo de botas 
gastas e pé no chão” (LESSA, 1985, p. 78). Como resultado da 
atuação dos pioneiros regionalistas, Barbosa Lessa valoriza 
a formação dos conjuntos de música para dançar (que serão 
sucesso na animação de bailes de CTGs (fandangos) e dos bailões 
(que teriam sido idealizados por Gildo de Freitas em Viamão 
e hoje estão espalhados por todo o Rio Grande do Sul). Foi no 
interior da localidade Criúva (na região dos Campos de Cima 
da Serra) que se formou o pioneiro grupo de baile, Os Bertussi, 
abrindo caminho para uma grande quantidade de conjuntos, dos 
quais destacamos Os Serranos e Os Mirins, ambos em atividade. 
Falando de instrumentação tais conjuntos (ou grupos) já utilizam 
há muito tempo bateria, contrabaixo e guitarra elétrica. 
O instrumento solista principal é a gaita pianada (acordeom de 
teclas), muitas vezes utilizadas em duos de gaita. 

Na Figura 2 e Quadro 3 percebemos que as cidades dos 
cantadores e instrumentistas regionalistas são mais diversas, 
embora estejam mais presentes na porção norte do estado. 
A região serrana tem destaque assim como a Região Metropolitana 
de Porto Alegre. Porto Alegre lidera as recorrências, já que a 
grande maioria desses artistas, apesar de nascidos no interior, 
desenvolveram suas trajetórias artísticas na capital do estado.
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Figura 2 - Locais de origem e trajetória dos cantadores e instrumentistas 

regionalistas.

Fonte: Elaborado pelo autor.
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Cantadores e instrumentos regionalistas (solo ou duplas)

Artista Cidades Referenciais

Móises Mondadori Antônio Prado, Porto Alegre

Pedro Raymundo Imaruí (Laguna-SC), Porto Alegre

Osvaldinho e Zé Bernardes Porto Alegre

Teixeirinha Rolante, Passo Fundo, Porto Alegre

Mary Teresinha Tupancieratã, Porto Alegre

Gildo de Freitas Passo D’Areia (Porto Alegre), Viamão

José Mendes Esmeralda (Lagoa Vermelha), 
Vacaria, Porto Alegre

Honeyde e Adelar Bertussi Criúva (São Franciscode Paula e Caxias)

Tio Bilia Entre Ijuis (Santo Ângelo)

Gaúcho da Fronteira Rivera/Livramento, Porto Alegre

Jader Moraci Teixeira 
(Leonardo) Bagé, Porto Alegre

Berenice Azambuja Porto Alegre

Porca Véia Lagoa Vermelha, Canoas

Renato Borghetti Porto Alegre, Barra do Ribeiro

Quadro 3 - Cantadores e instrumentistas regionalistas (solo ou duplas).
Fonte: Elaborado pelo autor a partir de Lessa (1985), Faria (2001), Ramos de Oliveira (2007).

Nativismos: 
propostas de renovação da música regional

Nilda Jacks (1998, p. 44) caracteriza o nativismo como um 
movimento predominantemente musical, mas que extrapolou 
a música e foi até os costumes de uma geração. O Nativismo4 
iniciou a partir dos Festivais Nativistas, criados na década de 
1970 e que alcançaram seu auge nos anos 80. Todos os autores 
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são unânimes ao afirmar que a Califórnia da Canção Nativa5 
foi o festival de maior expressão.

Santi (2004) afirma que ao que tudo indica a expressão 
nativismo se originou do termo canção nativa. Canção Nativa seria 
um “conjunto de gêneros específicos de canção, dados como caracte-
rísticos do Rio Grande do Sul por pesquisadores como Barbosa 
Lessa e Paixão Cortes.” (p. 56). Para Santi, “O termo ‘nativista’, 
contudo, só passaria a ter uso corrente com a disseminação de 
festivais de ‘música nativista’ por todo o interior do Estado.”  
(p. 21). O movimento nativista não possuía uma organização 
centralizada, com normas, regulamentos e diretrizes. 
Pelo contrário, se valeu de uma relativa liberdade de seus artistas. 

Fernanda Marcon traz uma entrevista de Henrique 
Dias de Freitas Lima, justificando o porquê do surgimento 
da Califórnia. Henrique crítica a música de Teixeirinha e José 
Mendes, afirmando que esta não seria gaúcha, além de ter 
“letras e melodias erradas” (MARCON, 2009, p. 70). Aqui parece 
haver uma preocupação com o que seria autenticamente gaúcho. 
Fernanda argumenta que a crítica de Henrique busca ruptura 
com um passado musical responsável pela falta de reconhe-
cimento da música gaúcha aos termos de “boa música” ou 
produção musical de qualidade”. Assim, a Califórnia surge 
como possibilidade de fomentar a criação musical longe do 
que se chamava de “grossura” (MARCON, 2009, p. 66). Ao nosso 
entender, a Califórnia em seu início parte para uma crítica da 
música regionalista produzida na época, se focando princi-
palmente na deturpação das qualidades técnicas, musicais 
e poéticas dos cantores populares (mais precisamente José 
Mendes e Teixeirinha, que faziam grande sucesso na época). 
Em nossos dias, essa crítica parece muito questionável: qual 
grupo ou artista das primeiras Califórnias conseguiu chegar 
ao resultado sonoro (qualidade dos registros, interpretação, 
arranjos, instrumentistas) dos LPs de José Mendes?
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Álvaro Santi reconhece a Califórnia (e o nativismo) como 
um movimento que buscou qualificar a estética da música 
regional. Para isso, o caminho foi: canalizar um número cada 
vez maior de artistas; acompanhar as mudanças radicais 
na Música Popular Brasileira, relacionando à Bossa Nova, 
Tropicalismo e Canção de Protesto; renovar a música regional 
aos ouvidos da geração pós-1968; um contexto de transfor-
mações tecnológicas como eletrificação à amplificação dos 
instrumentos e de crescimento do mercado fonográfico do Brasil 
(SANTI, 2004, p. 57-59).

Parece que a qualidade musical buscada pelos promotores 
da Califórnia foi reconhecida tanto que um dos seus maiores 
críticos, Tau Golin (1983, p. 110), afirma que a Califórnia 
conseguiu dar respeitabilidade a música regional nativista. 
Tau Golin complementa valorizando seu efeito de divulgação, 
levando essa música a todos os segmentos da sociedade. 
Também Fernanda Marcon (2009) afirma que o patamar da 
qualidade musical foi mesmo reconhecido. Cita para isso o 
resultando de suas entrevistas com compositores em que 
constatou que a música dos festivais nativistas, na atualidade 
é produzida por bons músicos que executam de jazz a MPB, 
em que aparecem referências a nomes como Renato Borghetti, 
Vitor Ramil e Yamandú Costa. 

Para Santi (2004, p. 94), quanto aos gêneros musicais, 
a Califórnia não apresenta maiores surpresas. Já na recente 
pesquisa de Fernanda Marcon (2009), além dos gêneros 
tradicionais, também compõe o repertório nativista outro 
subgrupo: os não tradicionais. Esses seriam oriundos de países 
vizinhos, como Argentina, Uruguai e Paraguai. Alguns desses 
gêneros, chamamé, chacareira, zamba, gato, rasguido dobre, 
entre outros. Ainda para a autora, a presença de gêneros não 
tradicionais seria a principal diferença da música nativista 
para a tradicionalista.
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Música nativista

Gêneros tradicionais (descritos por Lessa e Cortes): 
vanera, xote, bugio, milonga, valsa, rancheira, toada

+
Gêneros não tradicionais, “oriundos”de países vizinhos 
(Argentina, Uruguai, Paraguai): chammé, chacareira, 

zamba, gato, rasguido doble, entre outros

Quadro 4 - Gêneros da Música nativista. 
Fonte: Elaborado pelo autor com base em informações de Marcon (2009).

Com base nos autores, Barbosa Lessa, Nilda Jacks e Artur 
de Faria, elaboramos uma cartografia dos festivais mais citados 
(figura 3). Quanto à localização dos festivais, parece bem variada, 
embora seja mais preponderante na metade Norte do Estado. 
A Califórnia e o Musicanto são os únicos festivais citados pelos 
três autores. Outra característica é a predominância de festivais 
importantes em cidades de pequeno porte (a exceção de Santa 
Maria e Uruguaiana). Porto Alegre não está citada, nem mesmo 
outras cidades médias como Pelotas, Caxias do Sul e Passo Fundo.



PROPOSTAS CARTOGRÁFICAS A PARTIR DA MÚSICA 
REGIONAL DO RIO GRANDE DO SUL

Iuri Daniel Barbosa

288

Figura 3 - Principais festivais nativistas.
Fonte: Elaborado pelo autor com base em informações de Jacks (1998), Lessa (1985) 
e Faria (2001).

Quanto aos atores do nativismo, Arthur de Faria cita os nomes 
de Borghettinho (Renato Borghetti), conjuntos como Os Posteiros 
e os Tapes, os artistas José Cláudio Machado, César Passarinho e 
Leopoldo Rassier, Luiz Carlos Borges, Telmo de Lima Freitas, Mário 
Barbará, Élton Saldanha, João Chagas Leite, Fátima Gimenez, Luís 
Coronel, Sérgio Metz. Do que chama de “geração dos anos 90”, 
traz referência a Neto Fagundes, Mauro Moraes, Tambo do Bando. 
Os nativistas dos festivais parecem se localizar principalmente 
em municípios da fronteira e das margens da Lagoa dos Patos.
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Artistas e Grupos dos Festivais Nativistas (Arthur de Faria)

Artista Cidade(s) Referencial(is)

Renato Borghetti Porto Alegre, Barra do Ribeiro

José Cláudio Machado Tapes, Porto Alegre, Guaíba

César Passarinho Uruguaiana, Caxias do Sul

Leopoldo Rassier Pelotas, Porto Alegre

Luiz Carlos Borges Santo Ângelo, Santa Maria, São Borja, 
Santa Rosa, Porto Alegre, Viamão

Telmo de Lima Freitas São Borja, Porto Alegre, Cachoeirinha

Mário Bárbará São Borja, Porto Alegre

Éltón Saldanha Itaqui, Porto Alegre

João Chagas Leite Uruguaiana, Santa Maria

Fátima Gimenez Porto Alegre

Luiz Coronel Bagé, Porto Alegre

Sérgio Metz Santo Ângelo, Santa Maria, Porto Alegre

Mauro Moraes Uruguaiana

Neto Fagundes Alegrete, Porto Alegre

Grupos Cidade(s) Referencial(is)

Os Tapes Tapes

Os Posteiros Porto Alegre

Tambo Bando Santa Maria, Porto Alegre

Quadro 5 - Artistas e Grupos dos Festivais Nativistas. 
Fonte: Elaborado pelo autor com base nas informações de Arthur de Faria (2001).

Quanto às recorrências, as cidades mais importantes são 
Porto Alegre, Santa Maria, São Borja e Uruguaiana. Santa Maria, 
no coração do estado, parece ser um dos centros do movimento, 
cidade universitária (com o curso de música), facilidade de 
deslocamento para todas regiões do RS e mesmo a presença de 
um festival importante, a Tertúlia. Já Porto Alegre, lidera as 
recorrências, mesmo não possuindo festival de importância, 
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a capital do estado sedia gravadoras, rádio, jornais, emissoras de 
TV. São Borja e Uruguaiana sediam dois importantes festivais, 
a Barranca e a Califórnia, respectivamente.

Álvaro Santi (2004, p. 76) comenta o momento de 
“decadência”, ou de perda de importância dos Festivais: abertura 
do mercado de trabalho musical (fonográfico e animação de 
bailes e fandangos), abertura política e liberdade de expressão em 
que artistas não precisaram se utilizar do espaço dos festivais. 
Fernanda também afirma que em nossos dias os festivais 
perderam importância quanto a popularização das músicas, 
mas continuam instituições prósperas, social e economicamente 
(MARCON, 2009, p. 91). Nos anos 90, Arthur de Farias afirma 
que a mesmice vai fazer diminuir o interesse pelos festivais.
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Figura 4 - Locais de origem e trajetória dos artistas dos 
Festivais Nativistas. 
Fonte: Elaborado pelo autor com base em informações de Arthur de  
Faria (2001).
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“Tradicionalismo versus Nativismo: alguns discutem o 
povo curte”. É assim que Nilda Jacks inicia seu capítulo sobre a 
polêmica. Para Nilda Jacks (1998, p. 56-57), as polêmicas ficaram 
restritas aos artistas e intelectuais. Enquanto isso, milhares de 
pessoas frequentavam os festivais. Mais generalista, Tau Golin 
(1987) utiliza o conceito de tradinativismo, no qual estariam 
contidos os tradicionalistas e nativistas, sem distinção.

A grande originalidade do trabalho de Tau Golin reside 
em sua forte crítica ao conservadorismo presente no tradina-
tivismo. Em plenos anos 1980, em época de ditadura militar e 
abertura para democracia, propõem uma arte popular como 
instrumento de superação ao conservadorismo latifundiário: 
“uma arte popular somente poderá existir sobre a carniça do 
Tradicionalismo (e seu segmento nativista)” (GOLIN, 1983, p. 117).

Por outro lado, Tau Golin (1983, p. 132) reconhece artista 
que propõem momentos para o futuro, por que conseguem 
superar o tradinativismo, de diferentes formas:

No mundo do tradicionalismo, ou naqueles 

autores que realizam incursões no regional, 

podemos pinçar momentos que apontam para 

o futuro, onde na totalidade ou na parcia-

lidade, superam o tradicional. Consideramos 

nesse patamar alguns autores dignos de séria 

investigação crítica e profunda respeitabilidade 

a seus talentos (GOLIN, 1983, p. 132).

Entre esses, cita uma boa quantidade de músicos e 
poetas que superam o tradicional. Dá ênfase a seis artistas: 
Aparício Silva Rillo, Jayme Caetano Braun, Luiz Carlos Borges, 
Noel Guarany, Cenair Maicá e Pedro Ortaça. Desses, Jayme, 
Noel, Cenair e Ortaça passam a ser chamados de “Troncos 
Missioneiros”, a partir de disco homônimo 
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Lançado em 1988, marcando profundamente a criação 
de um estilo, a Música Missioneira.

Artistas que propõem superar o Tradinativismo (TAU GOLIN)

Artista Cidade(s) referencial(is)

Apparício Silva Rillo Guaíba, São Borja

Jayme Caetano Braun
Bossoroca (São Luiz Gonzaga), Passo Fundo, 
Porto Alegre

Luiz Carlos Borges
Santo Ângelo, Santa Maria, Santa Rosa, 
Porto Alegre, Viamão

Noel Guarany
Bossoroca (São Luiz Gonzaga), Porto Alegre, 
Santa Maria

Cenair Maicá Tucunduva, Santo Ângelo, Porto Alegre, 
Soledade

Pedro Ortaça Bossoroca (São Luiz Gonzaga)

Quadro 6 - Artistas que propõem superar o tradinativismo.
Fonte: Elaborado pelo autor com base em informações de Golin (1983).
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Figura 5 - Locais de origem e trajetória dos artistas que propõem  

superar o tradinativismo.

Fonte: Elaborado pelo autor com base em informações de Tau Golin (2003).

Depois do ciclo dos festivais: 
música campeira e tchê music

Para Dias e Ronsini (2008), com o arrefecimento dos 
festivais, a polêmica entre nativismo e tradicionalismo perdeu 
força. A partir dos anos 1990 surge outro embate: Música 
Campeira x Tchê Music.



GEOGRAFIA E MÚSICA:
Diálogos

295

Para Dias e Ronsini (2008, p. 6-8), a Tchê Music, tem como 
origem conjuntos de baile gaúcho que, no início dos anos 1990, 
começaram a mudar a estrutura das músicas tradicionalista/
nativista, principalmente no que se refere ao ritmo e a linguagem. 
A Tchê Music passou a alterar os gêneros, misturando o vanerão 
com outros nacionais em voga (pagode, axé forró, sertanejo). 
Quanto as letras, de fácil compreensão, expressões urbanas e 
coloquiais. Tais grupos tiveram sua formação animando bailes de 
CTGs. Grande parte dos grupos se formou na Região Metropolitana 
de Porto Alegre. A solidificação veio em 1999 com lançamento de 
um disco intitulado Tchê Music, pela gravadora Acit, reunindo as 
bandas Tchê Barbaridade, Tchê Guri e Tchê Garotos. O objetivo dos 
produtores foi ampliar o mercado consumidor, o que segundo os 
autores foi em parte atingido em estados como Santa Catarina, 
Paraná, Mato Grosso do Sul e São Paulo. No Rio Grande do Sul 
sofreram restrições por parte do MTG. 

Já a música campeira, para Dias e Ronsini (2008), tem 
como marco inicial (ou remota origem) a instituição da linha 
campeira, na VI Califórnia da Canção Nativa, no ano de 1976. Para 
os autores, as características da música campeira é a identificação 
do homem com o meio, os usos e costumes do Rio Grande do 
Sul, enfim sua temática é o trabalho no campo, enfatizada na 
Metade Sul do Estado. Para os autores, incorpora elementos da 
música nativista e tradicionalista. Como movimento musical, se 
consolida na mesma época da Tchê Music, a partir de um grupo 
de jovens músicos do Sul do Estado, compositores e intérpretes de 
renome nos festivais nativistas. Assumem a postura de campeiros, 
pretendendo transmitir verossimilhança com a cultura gaúcha. 

Desse grupo de artistas, alguns deles Luiz Marenco, Jari 
Terres, Joça Martins, César Oliveira, Rogério Melo, Lisandro 
Amaral e Leonel Gómez. Para Dias e Ronsini (2008, p. 6-8) 
trouxeram inovações técnicas, tanto em instrumentos musicais, 
ritmos e letras. Quanto às letras, são de difícil compreensão 
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para quem não tem conhecimento do vocabulário gauchesco. 
Essa música seria então voltada em termos de ritmo, letra para 
o mercado regional. Quanto aos gêneros, há o predomínio da 
milonga, existindo também vanera, rancheira e uma forte 
influência platina, com chamamé, rasguido doble e rancheira.

 
Música Campeira (Dias e Ronsini)

Artista Cidade(s) Referencial(is)

Luiz Marenco Porto Alegre, São Jerônimo, Pelotas, Santana da Boa Vista

Joca Martins Pelotas

César Oliveira Itaqui, São Gabriel

Rogério Melo São Gabriel

Lisandro Amaral Bagé

Leonel Gomes Santana do Livramento

Jari Terres Pelotas

Quadro 7 - Música Campeira.

Fonte: Elaborado pelo autor com base nas informações de Dias e Ronsini (2008).
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Figura 6 - Música Campeira – Locais de origem e trajetória dos  
principais artistas.
Fonte: Elaborado pelo autor com base nas informações de Dias e  
Ronsini (2008).

A Música (Regional) Campeira está claramente territoria-
lizada no Sul do Rio Grande do Sul, especialmente na fronteira 
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com o Uruguai. O principal polo é a cidade de Pelotas, onde nos 
anos 1990 e 2000 se fortaleceu o movimento.

Propostas e considerações

À guisa de conclusão para este capítulo, propomos o 
seguinte fluxograma, buscando relacionar as diferentes experi-
ências musicais do que chamamos de Música Regional do Rio 
Grande do Sul. Tantos quadros têm objetivos simplesmente 
didáticos, de forma alguma se propõe a atingir a totalidade. 

Teríamos assim uma Música Regional do Rio Grande 
do Sul, que se edifica a partir de três tripés: regionalismo, 
tradicionalismo e nativismo. Em termos de difusão nacional 
e internacional, parece que o tradicionalismo alastrou-se 
por um território mais amplo, a partir das excursões do 
Conjunto Farroupilha, dos Gaudérios, além de tantos outros 
grupos amadores e profissionais que seguem divulgando o 
folclore gaúcho pelo Brasil afora. Enquanto isso o Nativismo 
ficou mais circunscrito ao território do Rio Grande do Sul 
(apesar de cruzar fronteiras com a realização de Festivais 
Nativistas em Lages-Santa Catarina), recebendo forte 
legitimidade quanto as suas produções: diversas canções 
nativistas tornaram-se símbolos da cultura gaúcha do Rio 
Grande do Sul. Só para citar algumas poucas, poderíamos falar 
de Veterano, Semeadura, Gaudêncio Sete Luas, Tertúlia, Canto 
Alegretense, Céu, sol, sul, dentre tantas outras.

Quanto ao regionalismo, que parece ser o mais 
heterogêneo dessas linhagens, se fortaleceu tanto a nível estadual 
(os conjuntos de baile, por exemplo), quanto a nível nacional e 
internacional (vide a trajetória de Pedro Raymundo, Teixeirinha 
e Gaúcho da Fronteira). Os conjuntos de baile acabaram por gerar 
em seu meio, a Tchê Music, mais modernizada, com objetivos 
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de renovar a cultura gaúcha e difundi-las a não gaúchos, 
buscou entrar no mercado nacional e atingiu relativo sucesso. 
Consolidou a trajetória três grupos: Tchê Barbaridade, Tchê 
Guri e Tchê Garotos.

A própria relatividade e mescla de tais conceitos já foi há 
muito tempo apontada por Barbosa Lessa, exemplificando com 
a trajetória de Renato Borghetti. Poderíamos aqui citar tantos 
outros exemplos, como os grupos regionalistas Os Serranos e 
Os Mirins (ativos participantes dos festivais nativistas como 
grupos acompanhadores, em que trocaram a guitarra elétrica 
e a bateria pelo violão e bumbo leguero) ou então o cantor 
regionalista Leonardo, que de artista de circo e membro dos 
Três Xirus, tornou-se um dos mais importantes compositores 
e intérpretes dos Festivais Nativistas dos anos 1970 e 1980.

Figura 7: Música Regional do Rio Grande do Sul.
Fonte: Elaborado pelo autor.
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Apesar dos ranços entre Tchê Music e Música Campeira, 
chegamos a metade da década de 2010 com um relativo 
apaziguamento entre as posições. Cada movimento conquistou 
uma fatia de mercado correspondente: a Tchê Music de certa 
forma aderindo ao fenômeno midiático do sertanejo universitário 
e a Música campeira dominando as premiações dos Festivais 
Nativistas e consolidando uma estética de instrumentação e 
interpretação vocal. Enquanto isso, bem longe dessas querelas 
o nome mais importante (nacional e internacionalmente) da 
Música Regional do Rio Grande do Sul nessas primeiras décadas 
do século XXI, tem como foco a música instrumental: o violonista 
passo-fundense Yamandú Costa.

Notas

1 O presente capítulo faz parte integrante do quarto capítulo da 
dissertação de mestrado intitulada “Das raízes às ramagens: quatro 
troncos na construção de uma música missioneira”, sob orientação 
do Prof. Dr. Álvaro Heidrich, defendida em dezembro de 2014.

2 Muitos são os municípios e cidades que mudaram de nome 
durante o século passado, bem como também diversos distritos 
se emanciparam e tornaram-se novos municípios. 

3 Para Fernanda Marcon (2009, p. 63), “palavra ‘invernada’ se 
refere a uma porção de mata fechada, no meio de um campo 
de pasto aberto, onde o gado se protege do rigoroso inverno do 
sul do Brasil”. Sobre essa nomenclatura, afirma que “É muito 
comum a utilização de termos ligados às atividades campeiras 
para designar eventos ou atividades dos CTGs.” Podemos citar 
outras posteiro, patrão.
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4 O termo nativismo também está presente fora dos festivais. 
Para Fernanda Marcon, Noel Guarany e Cenair Maicá “também 
ficaram conhecidos por comporem milongas absolutamente 
opinativas, consideradas clássicos do nativismo no sul do Brasil” 
(MARCON, 2009, p. 80). Assim, a autora qualifica o trabalho Noel 
como nativista, apesar de este não participar dos Festivais de 
Música Nativa. Ainda para a autora, Noel e Cenair enfatizaram 
em diversas entrevistas os descontentamentos que tinham com 
os ditames do CTG e ausência de comprometimento social. Eram 
artistas engajados. A própria intromissão do MTG nas triagens 
dos festivais é criticada por Noel Guarany.

5 Santi (BRAGA p. 55 apud Santi , 1987, p. 14) cita atores 
fundamentais para o surgimento da I Califórnia da Canção Nativa: 
Rádio São Miguel de Uruguaiana, Movimento Tradicionalista 
Gaúcho (MTG), Ordem dos Músicos do Brasil (OMB), Companhia 
Jornalística Caldas Júnior. A primeira edição ocorreu em 1971, 
promovida pelo CTG Sinuelos do Pago (JACKS, 2008, p. 52). Muito 
citado é o nome de Colmar Duarte, que seria o idealizador e 
também teria escolhido o nome do festival.
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Introdução

O presente texto tem por objetivo elaborar uma síntese 
analítica da abordagem sobre o conceito de território na obra 
do advogado e geógrafo brasileiro Milton Almeida Santos 
(1926-2001), utilizando letras de canções brasileiras para 
dialogar com reflexões do autor. Parte-se da hipótese de que 
a concepção de território em Milton Santos revela elementos 
importantes da relação de produção, apropriação e poder 
no/do espaço, como as perspectivas de multidimensionalidade e 
multiescalaridade. Além disso, sabendo do rico potencial que a 
música oferece às análises geográficas (FUINI, 2012), entendemos 
que ela pode nos fornecer dados da realidade em narrativa 
artística para dialogar com as reflexões sobre território (usado), 
configuração territorial e desterritorialização de Milton Santos.

Nascido no interior do Estado da Bahia, o Prof. Milton Santos 
iniciou sua carreira no magistério, posteriormente doutorou-se 
na França (Estrasburgo) e é integrado à atual UFBA (Universidade 
Federal da Bahia). Participou do governo de Jânio Quadros e 
posteriormente é perseguido pela ditadura militar instaurada 
em 1964. Santos ficou exilado em países como França, Canadá, 



GEOGRAFIA E MÚSICA:
Diálogos

305

Estados Unidos, Venezuela, Tanzânia, onde conheceu com mais 
profundidade o marxismo e a geografia marxista, lecionando 
e pesquisando em diversos centros universitários.Regressa ao 
Brasil em fins dos anos de 1970, lecionando na UFRJ (Universidade 
Federal do Rio de Janeiro) e na USP (Universidade de São Paulo). 

Respeitando a riqueza da vasta obra de Milton Santos, 
e pretendendo dar à sua abordagem territorial um propósito 
de organização e sistematização (Quadro 1), elaboramos essa 
análise de revisão crítica em busca de uma intertextualidade 
com letras de canções da música popular brasileira, esforço que 
temos empreendido em alguns trabalhos (FUINI, 2013, 2014).

 

Território

É um dos componentes do Estado-nação. A relação 
entre o povo e seu espaço e as relações entre os 
diversos territórios nacionais são reguladas pela 
soberania (SANTOS, 1978).
O território é imutável em seus limites, uma linha 
traçada em comum acordo ou pela força. Este 
território não tem forçosamente a mesma extensão 
através da história (SANTOS, 1978).
O território atende a demandas funcionais diversas 
que operam em diversas escalas, do local até o global 
(SANTOS, 1985). 
O território são as formas, mas o território usado são os 
objetos e ações, sinônimo de espaço humano e habitado. 
O território hoje, pode ser formado por lugares contíguos 
e lugares em rede (SANTOS, 1988, 1996, 2000).
O uso do território pode ser definido pela implantação 
de infraestruturas para as quais estamos igualmente 
utilizando a denominação de sistemas de engenharia, 
mas também pelo dinamismo da economia e da 
sociedade (SANTOS, 2000; SANTOS; SILVEIRA, 2001).

Quadro 1 - Concepções de Território em Milton Santos.
Fonte: Elaborado pelo autor com base em obras consultadas: “Por uma geografia 
nova: da crítica da Geografia a uma Geografia crítica” (1978), “A natureza do espaço: 
Técnica e tempo, razão e emoção” (1996), “Por uma outra globalização: do pensamento 
único à consciência universal” (2000), “Metamorfoses do espaço habitado” (1988), 
“Espaço e método” (1985), e “Brasil: território e sociedade no início do século XXI” 
(2001), com Maria Laura Silveira. 



TERRITÓRIO E MÚSICA: UM DIÁLOGO  
COM A OBRA DE MILTON SANTOS

Lucas Labigalini Fuini

306

Desse modo, a primeira parte do texto detalha a 
perspectiva territorial na obra de Milton Santos; a segunda 
enfatiza a importância da música como elemento da análise 
geográfica e territorial e a terceira se propõe à análise contex-
tualizada de nove músicas do repertório nacional, em ritmos e 
gêneros diferenciados, analisados quase que textualmente por 
inserções teóricas extraídas da teoria do Prof. Milton Santos. 

Um diálogo possível à luz da obra de Milton Santos: 
a música e o território 
 
A abordagem geográfica a música

Em diversas obras geográficas é possível destacar que 
a música e seus diferentes elementos (letras, ritmos, sons, 
movimentos) podem ser tratados como objetos de estudo para a 
Geografia, uma vez que podem alimentar com elementos fatuais 
e processuais de ordem social, cultural, econômico e histórica a 
reflexão com base em conceitos fundamentais de explicação da 
realidade socioespacial (espaço, lugar, paisagem, região e território).

Kong (2009) afirma que a música popular ainda não foi 
considerada como área de investigação geográfica, pontuando que 
é um elemento de penetração em todas as sociedades conhecidas, 
sendo constitutiva do cotidiano e da identidade das pessoas com 
os lugares, relatando experiências ambientais no espaço. Carney 
(2007) busca entender a música através dos lugares (topofilia) e 
na relação entre diferentes lugares (heterotopia), estabelecendo 
padrões, similaridades, diferenças e conexões. Nesse sentido, o 
autor nos mostra as possibilidades de se estudar conjuntamente os 
lugares e a música através de uma hierarquia de lugares, revelando 
as diferentes formas de percepção e manifestação musical. 
Panitz (2010) explora o conceito de espaço geográfico ao analisar o 
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âmbito de representações e relações sociais de músicos que vivem e 
se apresentam na confluência do Brasil com Argentina e o Uruguai, 
região fronteiriça que o autor denomina de “espaço platino”. Já 
Torres e Kozel (2010) analisam geograficamente a música pela 
perspectiva das paisagens sonoras, que são portadoras de formas, 
cores, cheiros, barulhos e movimentos, estabelecendo suas marcas 
na cultura, em uma dinâmica de relação mútua. 

Território em Milton Santos

O conceito de “território” perpassa a obra de Milton Santos 
em diversos momentos, desde os anos 1970, com a perspectiva do 
território definido em sua relação com o Estado, passando pelos 
anos de 1980, com a concepção de configuração territorial como o 
arranjo de objetos na paisagem, até chegar aos anos 1990, quando 
o autor assume a vertente do território usado, multiescalar e o 
foco de um Geografia moderna ou pós-moderna.No entanto, só 
passa a ser mais constante na obra miltoniana a partir de 1993, 
quando o autor intitula de “O retorno do território” sua exposição 
e texto para o evento “O novo mapa do mundo”, organizado por 
ele, Maria Adélia Souza, Maria Laura Silveira e pela Anpur, sendo 
realizado na USP. A transição de uma Geografia ainda apegada ao 
(neo)positivismo e ao empirismo para uma Geografia crítica de 
influência marxista (GOMES, 1996), leva Milton Santos e diversos 
outros autores expoentes desse movimento a escolherem o espaço 
como objeto e categoria primaz da ciência geográfica, sendo 
definido pela transformação da natureza pelo trabalho humano, 
criando formas espaciais (objetos técnicos que se tornam heranças 
e rugosidades) que atendem a determinadas funções esperadas 
e cujo arranjo define uma estrutura socioespacial alimentada 
pelos fluxos de capitais, pessoas e informações, no bojo de um 
processo temporal atrelado ao modo de produção capitalista 
(SANTOS, 1985; SANTOS, 1994).
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Santos (1993) reconhece que o território não é apenas 
fundamento do Estado-nação, mas, como território usado, designa 
o conjunto de objetos e ações, sinônimo de espaço humano e 
habitado, além de acolher novos recortes, podendo ser formado no 
período contemporâneo por lugares contíguos e lugares em rede. 
Em textos já dos anos 2000, é que Santos (2000a, 2002) concebe o 
território como chave explicativa para o período contemporâneo, 
mais marcado pela globalização do dinheiro e transnacionalização 
dos intercâmbios sob o paradigma do meio técnico-científico 
informacional1. O território usado, para o autor, aparece como 
uma categoria de análise se comportando como o “fundamento 
do trabalho, lugar de residência, das trocas materiais e espirituais 
e do exercício da vida” (SANTOS, 2002, p. 14).

Segundo Fuini (2013, 2014), territórios e suas territo-
rialidades, em diferentes escalas, podem ser representados e 
investigados, em perspectiva relacional e processual, tomando 
como material de pesquisa as letras de músicas, considerando 
que algumas delas contêm representações ideológicas de 
determinadas experiências sociais e espaciais que se materia-
lizaram como hipertextos de uma realidade em constante 
transformação.Com a ênfase na obra de grande magnitude do 
teórico e epistemólogo da Geografia, Milton Santos, acreditamos 
que suas contribuições à análise do território podem também 
dialogar com a riqueza de descrições de paisagens e lugares 
que a música brasileira traz historicamente. 

Promovendo aproximações: 
o território da música, a música do território

A música e seus elementos podem se colocar como um 
dos elementos daquilo que Santos (1996, p. 204, 205) chama de 
psicoesfera, o:
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reino das ideias, crenças, paixões e lugar de 

produção de um sentido, também faz parte 

desse meio ambiente, desse entorno da 

vida, fornecendo a regra à racionalidade ou 

estimulando o imaginário.

Esse quadro ideológico se coloca a par da chamada tecnoesfera 
advinda dos mandamentos da produção e do intercâmbio, a 
confluência entre ciência e tecnologia. Assim, podemos dizer 
que a música é elemento envolto nos espaços de globalização, com 
conteúdos e densidades técnicas (graus de artifício), informacionais 
(informação dos objetivos e intencionalidades das ações) e comuni-
cacionais (interdependência obrigatória associada à co-presença, 
acontecer solidário e realidade vivida). 

Evidenciamos, primeiramente, em linha histórica, algumas 
letras musicais que inspiram reflexões sobre o território, a 
territorialização e as (des-re) terrritorializações. Nesse sentido, 
sugerimos uma reflexão à luz de canções razoavelmente 
conhecidas da Música Popular Brasileira, em cujos conteúdos 
apontamos a existência de intencionalidades explicativas sobre 
a realidade socioespacial que demandam um tratamento teórico 
que tomaremos emprestado de Milton Santos e sua obra. 

Segundo Braga (2002), ratificando tese de Tinhorão (1990), 
a música popular no Brasil aparece entre os anos de 1920 e 1930, 
associada a um ambiente de miscigenação étnica e cultural e 
luta de classes, com mistura de ritmos e estilos e coexistência 
de gêneros musicais aparentemente distantes, sem um projeto 
estético claro, misturando elementos do canto erudito, da 
poética romântica, entre outros estilos, em uma transição da 
modernidade de difícil definição. Vejamos alguns exemplos de 
nosso repertório musical para dialogar com a Geografia Crítica 
de Milton Santos e sua dimensão territorial. 
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A música “Saudosa Maloca”, um samba bastante popular 
no Brasil, foi lançada pelo artista paulista Adoniran Barbosa em 
1951, aparecendo como exemplo emblemático do processo de 
urbanização e metropolização do espaço e avanço da especulação 
imobiliária, com a segregação das classes mais pobres no espaço 
urbano que perdem suas moradias junto às áreas centrais 
(os chamados cortiços) e migram para as periferias. A identidade 
do autor com os pobres e proletários o fez caracterizar a 
escrita de suas músicas sempre em estilo coloquial. O país 
vivia em um momento de afirmação do nacionalismo e de 
busca de uma integração nacional via indústria, rodovias e 
mercado consumidor, levando à explosão da “urbanização” 
e das “metrópoles”. 

Canção 1 – Saudosa Maloca

(Adoniran Barbosa, 1951)

Se o sinhô não tá lembrado 
Dá licença de contá 

Que aqui onde agora está 
Esse edifício arto 
Era uma casa véia 

Um palacete assobradado[...]

Mas um dia, nós nem pode si alembrá 
Veio os homens co’as ferramenta 

O dono mandou derrubá

Peguemo todas nossas coisas 
E fumos pro meio da rua 

Preciá a demolição 
Que tristeza que nóis sentía 

Cada táuba que caía 
Doía no coração

Saudosa maloca, maloca querida 
Dim dim donde nós passemos dias feliz de nossas vidas
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No entanto, ocorreu a retirada violenta dessa população 
pobre das áreas centrais e adjacências da metrópole caracterizando 
uma situação de conflito territorial, de desterritorialização. 
Santos (1996, p. 272, 273) comenta que a desterritorialização é 
típica da ordem global, que separa o centro da ação da sede 
da ação. “Seu espaço é movediço e inconstante, é formado 
de pontos, cuja existência funcional é dependente de fatores 
externos” (SANTOS, 1996, p. 272). Esse processo fica nítido nos 
trechos “vieram os homens com as ferramentas, o dono mandou 
derrubar, perdemos todas nossas coisas, e fomos para o meio 
da rua apreciar a demolição” (BARBOSA, 1955). A ordem local, 
ao contrário, reterritorializa, pois envolve população contígua 
de objetos que interagem no território. É pelo lugar que se 
reafirma o território, segundo Santos (1994, p. 19), o lugar como 
“sede da resistência da sociedade civil”, onde pode ocorrer a 
“horizontalidade, reconstruindo aquela base da vida comum 
suscetível de criar normas locais e regionais”. Pois que Adoniran 
Barbosa nos sugere, sobre o sentimento de pertencimento 
territorial, nos seguintes trechos: “saudosa maloca, maloca 
querida, dim dim donde nós passamos dias felizes de nossas 
vidas”, “cada tábua que caia, doía no coração”. 

E criatividade estética e musical é o que não faltou nos anos 
de 1960. Em meados desse período, surgiu o movimento Tropicalista, 
com nomes como Caetano Veloso, Gilberto Gil, Gal Costa, Tom Zé, 
Os Mutantes, Rogério Duprat, entre outros, propondo uma musica-
lidade eclética e uma estética inovadora. Na música que dá título a 
essa vanguarda cultural, Caetano Veloso expõe algumas das facetas 
do processo de modernização capitalista pelo qual passou, de forma 
mais acentuada, o país nos anos de 1960 e 1970 (lembremos que a 
música é lançada em álbum de 1968) expondo a visão dialética de 
território como aquela que contrapõe os lugares contínuos e os 
lugares em rede, as horizontalidades como “os lugares vizinhos 
reunidos por uma continuidade territorial”, e as verticalidades 
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“formadas por pontos distantes uns dos outros, ligados por todas 
as formas e processos sociais” (SANTOS, 2002, p. 16).

Afirma-se a dialética do território, mediante 

um controle local da parcela técnica da 

produção e um controle remoto da parcela 

política. O resultado é a aceleração do processo 

de alienação dos espaços e dos homens [...] 

(SANTOS, 1996, p. 184).

Canção 2 – Tropicália

(Caetano Veloso, 1968)

Sobre a cabeça os aviões 

Sob os meus pés os caminhões 

Aponta contra os chapadões 

Meu nariz

Eu organizo o movimento 

Eu oriento o carnaval 

Eu inauguro o monumento 

No planalto central do país

O monumento 

É de papel crepom e prata 

Os olhos verdes da mulata 

A cabeleira esconde 

Atrás da verde mata 

O luar do sertão

A ocupação do Centro-oeste brasileiro, com a construção de 
Brasília (monumento no planalto central) em fins dos anos de 1950, 
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e a abertura de rodovias de integração nacional, dispõem uma 
série de objetos técnicos (aviões, caminhões) em um espaço antes 
dominado pelo meio natural, ou um meio pré-técnico, que Santos 
(1996) define como um meio utilizado pelo homem sem grandes 
transformações, no qual as técnicas e o trabalho se casavam 
com as dádivas da natureza (chapadões, planalto, verde mata), com 
a qual se relacionavam sem outra mediação. A evolução técnica 
aplicada ao espaço conduz, historicamente, à formação de um 
meio técnico, quando as:

áreas, os espaços, as regiões, os países passam a 

se distinguir em função da extensão e densidade 

de substituição dos objetos naturais e culturais 

por objetos técnicos (monumento de papel crepom).

“Os objetos técnicos e o espaço maquinizado são lócus 
de ações ‘superiores’, graças à sua superposição triunfante às 
forças naturais” (SANTOS, 1996, p. 189). 

A canção “Tropicália” dialoga com uma outra canção 
dos anos de 1970 – “Aluga-se” – a partir da visão de território 
como abrigo e recurso. Assim, o território como recurso seria 
definido como garantia da realização de interesses particulares 
pelos atores hegemônicos, uma:

materialidade funcional ao exercício das 

atividades exógenas ao lugar, vinculada a 

seletividade dos investimentos econômicos 

que gera um uso corporativo do território 

(SANTOS, 2000, p. 108).

Na canção, esse território-recurso aparece na menção à ação 
do Estado e das grandes empresas orientando a modernização 
econômica, com infraestruturas e objetos técnicos (capital e 
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mercadorias). Já o território como abrigo, outra faceta do território 
usado, é aquele dos atores hegemonizados, que se adaptam ao 
meio geográfico local e criam estratégias para sobreviver nos 
lugares (op. cit, 2000, p. 108). Na questão aparecem menções a 
elementos do cotidiano dos lugares que reportam à dimensão de 
abrigo, como o “carnaval”, os “olhos verdes”, o “luar do sertão”. 

Nos anos 1970, aparece Raul Seixas com sua mistura de 
ritmos e com uma sonoridade rock n’roll, com letras críticas, 
algumas de contestação outras com alto grau de ironia. Vivíamos 
em uma ditadura civil-militar, com o autoritarismo político 
alicerçado na ideologia do desenvolvimentismo nacional. 
A própria sugestão do título nos leva à ideia de território-recurso, 
quando se menciona que a “solução é alugar o Brasil” (comparado 
a um imóvel, com valor de troca) para os “gringos entrarem”, pois o 
“dólar deles paga nosso mingau”. Imagina-se que o autor se referia 
à instalação de unidades fabris de empresas multinacionais no 
país, processo vigente a partir de fins dos anos de 1950, atraídas 
por vantagens de custos de localização e atrativos oferecidos pelo 
Estado brasileiro, sob o primado da competitividade territorial. 

O fato de “não pagar nada, é tudo free” mencionado na música 
refere-se a um movimento de alienação do território, quando a 
política das empresas se impõe à política dos Estados, produzindo a 
“guerra entre os lugares”. Essa metáfora, para Santos (1996) envolve 
uma competição interlocal pela atração da produção, consumidores 
e criação de uma paisagem urbana e regional agradável, além de 
envolver uma dupla estratégia das empresas e do poder público para 
tornar os lugares competitivos. Pode-se falar, até mesmo, de uma 
guerra global entre lugares, à medida que em tempos de globalização 
amplia-se a escala de análise do fenômeno, haja vista que:

cada lugar, cada região, deve ser considerado 

um verdadeiro tecido no qual as condições 

locais de infraestrutura, recursos humanos, 
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fiscalidade, organização sindical, força reivindi-

catória afastam ou atraem atividades em dado 

momento (SANTOS e SILVEIRA, 2001, p. 297).

Eis o trecho “dar lugar pros gringo entrar que esse imóvel 
está para alugar” (SEIXAS; ROBERTO, 1980), bastante elucidativo. 

Além disso, destaca-se o momento em que o dinheiro 
em “estado puro” (moeda, monetarização) se impõe. No trecho 
“A Amazônia é o jardim do quintal, e o dólar deles paga o nosso mingau” 
(SEIXAS; ROBERTO, 1980), advém uma referência forte ao papel 
do dinheiro global, que se consubstancia na presença das:

[...] empresas globais no território (como) um 

fator de desorganização, de desagregação, já 

que elas impõem cegamente uma multidão de 

nexos que são do interesse próprio (SANTOS, 

1999, p. 12-13).

Canção 3 – Aluga-se 
(Raul Seixas e Cláudio Roberto Azevedo, 1980)

A solução pro nosso povo 
Eu vou dar 

Negócio bom assim 
Ninguém nunca viu 
Tá tudo pronto aqui 

É só vir pegar 
A solução é alugar o Brasil!...

Nóis não vamo paga nada 
Nóis não vamo paga nada 

É tudo free! 
Tá na hora, agora é free 

Vamo embora 
Dar lugar pros gringos entrar 
Que esse imóvel tá para alugar
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Os estrangeiros 
Eu sei que eles vão gostar 

Tem o Atlântico 
Tem vista pro mar 

A Amazônia 
É o jardim do quintal 

E o dólar deles 
Paga o nosso mingau...

No evoluir dos meios geográficos que se fazem revelar 
nos usos do território, emerge após a 2ª. Guerra mundial o meio 
técnico-científico-informacional, que torna a cara geográfica 
da globalização. É um período que denota um espaço em que 
“a ciência, a tecnologia e a informação estão na base de todas as 
formas de sua utilização e funcionamento”, com sua informa-
tização e internacionalização. 

Nos anos de 1980, com um país em redemocratização e 
recessão econômica, uma série de bandas definiram aquilo que 
se denominou de Rock Brasileiro (BRock). Entre elas os Titãs, 
Capital Nacional, Legião Urbana etc., com letras críticas ao 
sistema capitalista e à situação de um país de industrialização 
periférica que se redemocratizava (após período de ditadura 
civil-militar entre 1964 e 1984). A canção “Geração Coca-cola”, 
da banda brasiliense Legião Urbana, já em seu título etrata 
um período de predomínio do comércio globalizado, com a 
padronização dos hábitos de consumo por grandes empresas 
transnacionais, como a estadunidense Coca-Cola.

A crítica ao período marcado em nosso país por jovens 
de classe média (burgueses sem religião) programados para o 
consumismo (nos empurram os enlatados dos USA) que desejam se 
contrapor a esse sistema (cuspir o lixo) se encontra bem explicada 
no seguinte trecho:

os espaços assim requalificados atendem, 

sobretudo, a interesses dos atores hegemônicos 
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da economia e da sociedade, e assim são 

incorporados plenamente às correntes da 

globalização. (SANTOS, 1997, p. 51).

Outrossim, o que ocorre é uma “busca de uniformidade, 
ao serviço dos atores hegemônicos, mas o mundo se torna 
menos unido, tornando mais distante o sonho de uma cidadania 
universal” (SANTOS, 2000, p. 19). 

Canção 4 – Geração Coca-Cola

(Renato Russo, 1985)

Quando nascemos fomos programados 

A receber o que vocês 

Nos empurraram com os enlatados 

Dos U.S.A., de 9 às 6

Desde pequenos nós comemos lixo 

Comercial e industrial 

Mas agora chegou nossa vez 

Vamos cuspir de olta o lixo em cima de vocês

Somos os filhos da revolução 

Somos burgueses sem religião 

Somos o futuro da nação 

Geração Coca-Cola

A década de 1990 marca a consagração da união da 
ciência com a técnica e a informação, criando ao mesmo 
tempo uma tecnoesfera e uma psicoesfera. São através dessas 
duas esferas do período contemporâneo que o meio técnico- 
-científico-informacional propõe racionalidades, irracionalidades 
e contra-racionalidades no conteúdo do território.
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Manguetown, de Chico Science e sua banda, a Nação Zumbi, 
reflete os conteúdos culturais importantes para o “Movimento 
Manguebeat” (ou Manguebit), vanguarda artística e musical presente 
na cena de Recife e sua área metropolitana durante os anos 1990 e 
que inspira diversos grupos musicais até os atuais. Estabelece um 
diálogo entre as características do meio natural recifense, com os 
mangues e alagados (Tô enfiado na lama, Onde os urubus têm casas, 
Pegar caranguejo”), concomitante à apropriação técnica do meio, 
com a ideia de “bairro”, “casa”, “coletivos”. A própria vivência de 
jovens de periferia na metrópole é matéria-prima da letra, daqueles 
que não podem fugir do peso da origem social, do “cheiro sujo 
da lama”, mas que desse meio aparentemente inóspito extraem a 
substância de suas criações culturais. Recife é intitulada na letra 
como a cidade (“town”) do mangue (PICCHI, 2011).

Canção 5 – Manguetown

(composição: Dengue, Lúcio Maia;

gravação: Chico Science e Nação Zumbi, 1996)

Tô enfiado na lama 
É um bairro sujo 

Onde os urubus têm casas 
E eu não tenho asas

Mas estou aqui em minha casa 
Onde os urubus têm asas 

Eu vou pintando, segurando as paredes 
No mangue do meu quintal e manguetown

Andando por entre os becos 
Andando em coletivos 

Ninguém foge ao cheiro sujo 
Da lama da manguetown

Fui no mangue catar lixo 
Pegar caranguejo 

Conversar com urubu
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Considerações finais

O presente artigo, em formato de texto ao mesmo tempo 
de revisão bibliográfica e de análise crítica, buscou aprofundar 
aspectos da obra de Milton Santos no que concerne ao território, 
propondo, assim, um diálogo profícuo com letras de canções 
da música popular brasileira. 

Transitando entre as concepções de Estado territorial e 
usos do território, o autor produziu uma série de inserções em 
sua teoria contendo reflexões sobre elementos territoriais, como 
a configuração territorial, a divisão territorial do trabalho, a 
competitividade dos territórios, as especializações territoriais 
produtivas etc. 

Todas essas noções são designativas de diferentes formas 
de compreensão de processos contemporâneos que definem os 
usos econômicos, políticos e sociais do território, os territórios 
usados, além do conjunto forma-função-estrutura que explica o 
arranjo espacial de objetos geográficos. Pensar em um território 
(e na relação sociedade-espaço) no período contemporâneo 
remete à leitura atenta da obra de Milton Santos e, a música, 
pode vir como auxílio no exercício pedagógico de decifrar seus 
ensinamentos. Pois, como nos sugere Lily Kong (2009), injetar 
perspectivas geográficas culturais re-teorizadas na análise da 
música popular pode levar os geógrafos não apenas a contri-
buírem com uma agenda ampliada, mas também a reconfigurar 
seus modos de análise. Fica aqui a sugestão.
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Notas

1 O conceito de meio técnico-científico informacional se refere 
à um referencial espaço-temporal criado por Milton Santos 
em uma sucessão periódica cujos antecedentes seriam o meio 
natural e meio técnico. Desde 1985, na obra Espaço e método, 
o termo vai sendo aprimorado por Santos para dotar o espaço 
geográfico de mais elementos explicativos e de abordagem 
de método. Nas obras “Técnica, espaço, tempo”, de 1994, e 
“A natureza do espaço”, o conceito se encontra aprofundado e 
dotado de elementos explicativos, como sendo a “cara geográfica 
da globalização”, a unificação ciência, técnica e finanças no 
espaço e instalado de forma seletiva nos lugares, revelando, 
através da diferenciação territorial, sua fragmentação.



TERRITÓRIO E MÚSICA: UM DIÁLOGO  
COM A OBRA DE MILTON SANTOS

Lucas Labigalini Fuini

321

Referências

BRAGA, L. O. R. C. A Invenção da Música Popular Brasileira: de 1930 
ao final do Estado Novo. Tese (Doutorado), Programa de Pós-graduação 
em História Social, UFRJ, 2002, 408 f. 

CARNEY, G. O. Música e Lugar. In: CORRÊA, R. L.; ROSENDHAL, Z., 
Literatura, Música e Espaço. Rio de Janeiro: EdUERJ, 2007.

FUINI, L. L. Territórios e territorialidades da música: uma representação 
de cotidianos e lugares. Geousp-Espaço e tempo, USP, Programa de 
Pós-graduação em Geografia, v. 18, n. 1, p. 97-112, 2014. 

______. O ensino de conceitos geográficos e de seus conceitos 
através da música. Geografia, Rio Claro, SP, Ageteo, v. 38, n.1,  
p. 93-106, jan./abri, 2013.

HAESBAERT, R. O mito da desterritorialização: do fim dos territórios 
à multiterritorialidade. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2004. 

HAESBAERT,R. Território e multiterritorialidade: um debate. 
Geographia, UFF, Programa de Pós-graduação em Geografia, Niterói, 
v. 17, n. 9, p. 19-46. 2007. 

HAESBAERT, R.; RAMOS, T. T. O mito da desterritorialização econômica. 
Geographia, UFF, Programa de Pós-graduação em Geografia, Niterói, 
6 (12), p. 25-48, 2004. 

HARVEY, D. Condição Pós-moderna: Uma pesquisa sobre as origens 
da mudança cultural. SP: Loyola, 1989.



GEOGRAFIA E MÚSICA:
Diálogos

322

KONG, L. Música popular nas análises geográficas. In: CORRÊA, R. L.; 
ROSENDHAL, Z. (Orgs.). Cinema, música e espaço. Rio de Janeiro: 
EdUERJ, p. 129-175, 2009. 

PICCHI, B. “Cidade do mangue, onde a lama é a insurreição”: 
o Recife contemporâneo e a construção da região cultural do 
movimento Manguebit. Geografia e Pesquisa, Ourinhos, Unesp, 
v. 5, n.1, p. 11-38, 2011. 

SANTOS, M. Por uma outra globalização: Do pensamento único à 
consciência universal. SP/RJ: Record, 2000.

______. A natureza do espaço: Técnica e tempo, razão e emoção. 
São Paulo: Hucitec, 1996.

______. Técnica, espaço e tempo: globalização e meio 
técnico-científico informacional. SP: Hucitec, 1994. 

______. O retorno do território. In: SANTOS, M.; SOUZA, M. A. 
A.; SILVEIRA, M. L., Território: Globalização e fragmentação. 
São Paulo: Hucitec/Anpur, 1994.

SANTOS, M. Metamorfoses do espaço habitado. SP: Hucitec, 1988. 

______. Espaço e método. SP: Hucitec, 1985. 

______. Por uma Geografia nova: Da crítica da Geografia a uma 
Geografia crítica. SP: Edusp, 1978. 

______. SILVEIRA, M. L. O Brasil: Território e sociedade no início 
do século XXI. São Paulo/Rio de Janeiro: Record, 2001.

http://vampira.ourinhos.unesp.br/openjournalsystem/index.php/geografiaepesquisa/article/view/118
http://vampira.ourinhos.unesp.br/openjournalsystem/index.php/geografiaepesquisa/article/view/118
http://vampira.ourinhos.unesp.br/openjournalsystem/index.php/geografiaepesquisa/article/view/118


TERRITÓRIO E MÚSICA: UM DIÁLOGO  
COM A OBRA DE MILTON SANTOS

Lucas Labigalini Fuini

323

______. O papel ativo da Geografia: um manifesto. Revista Território, 
Rio de Janeiro, v. 9, n. 5, p. 103-109, jul./dez, 2000.

______. O dinheiro e o território. Geographia, UFF, Programa de 
Pós-graduação em Geografia, Niterói, v. 1, n.1, p. 7-13, 1999.

______. A revolução tecnológica e o território: realidades e 
perspectivas. Terra Livre, AGB, São Paulo, n. 9, p. 7-17, jul.-dez 1991.

______. Sociedade e espaço: a formação social como teoria e 
como método. Boletim Paulista de Geografia, AGB-São Paulo, 
v. 54, p. 81-100, jun. 1977. 

______. Abordagens e concepções de território. São Paulo: 
Expressão Popular, 2007.

Referências das canções (álbuns)

Barbosa, A. (1955). Saudosa Maloca. In: Adoniran Barbosa, Continental, 
1974. 

Dengue; Maia, L. (1996). Manguetown. In: Afrociberdelia, Chaos. 

Gil, G. (1997). Pela internet. In: Quanta, Warner. 

Russo, R. (1985). Geração coca-cola. In: Legião Urbana, EMI Music.

Seixas, R. e Azevedo, C. R. (1980). Aluga-se. In Abrate Sésamo, CBS. 

Veloso, C. (1968). Tropicália. In: Caetano Veloso, Philips.



A GEOGRAFIA DO MÉDIO TIETÊ – SP 
E SUA POESIA CURURUEIRA1

Henrique Albiero Pazetti 
Mestre em Geografia pela 

Universidade do Estado de São Paulo – UNESP 
Professor da rede municipal de Campinas  

e da rede privada de Sorocaba 

Sentiu que em meio a todas as festas e alegrias 

desta Terra, nunca seu coração poderia ficar 

tranquilo e sereno, que ele mesmo estaria 

sempre no meio da vida como um solitário 

e de certo modo como um espectador e um 

estranho, e sentiu que, entre tantas outras, 

apenas sua alma fora feita de tal maneira que 

precisava sentir ao mesmo tempo a beleza da 

Terra e a secreta nostalgia do desconhecido. 

Com isso ficou triste e ansiou por essas 

coisas, e terminou pensando que, para ele, 

uma verdadeira felicidade e uma profunda 

satisfação só poderiam existir, se algum dia lhe 

acontecesse refletir o mundo tão perfeitamente 

na poesia, que, nessa imagem, ele possuísse o 

próprio mundo, purificado e eternizado.

Herman Hesse
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Afinando: geografia e música

É notória a importância da música popular brasileira 
para o país, sendo considerada por alguns estudiosos da cultura 
nacional, como Mario de Andrade e Gilberto Freyre, como a 
“arte mais totalmente nacional” e a “mais forte criação de 
nossa raça” (ABREU, 2001, p. 1). 

As músicas, danças, festas e folguedos brasileiros extrapolam a 
mera função de divertimento, pois são fundamentais na consolidação 
identitária de sua população, tendo grande importância inclusive 
em outras esferas essenciais da sociedade. Ao cantar, dançar e 
tocar seus instrumentos, o homem não somente produz arte, mas 
também se firma como pertencente ao seu lugar, pois, a cultura é 
fundamental para que um povo se entenda como tal.

A enorme diversidade cultural presente em nosso país 
tem como uma de suas razões a mestiçagem étnica de índios, 
portugueses e negros, que, somando suas particularidades 
constituíram algo totalmente brasileiro, sendo difícil pinçar 
precisamente a contribuição exata de cada um para sua formação. 

A música, como toda forma de arte, é fruto da relação 
orgânica que o homem tece com a Terra, com os lugares e as 
paisagens que se relaciona. A interação homem-Terra não ocorre 
apenas de maneira material, econômica e funcional também 
está permeada por sentidos, sentimentos, símbolos e emoções. 

E que poder arrebatador possui a música, quanta emoção 
pode nos provocar algumas harmonias, ritmos e acordes. Muitas 
vezes parece que somos transportados de onde nos encontramos 
para outras paisagens e lugares, até mesmo a outras estâncias 
temporais. Recordamo-nos da casinha de criação, dos tempos de 
crianças em que correr e brincar talvez fosse a única preocupação. 
Outras vezes a música nos desperta sensações distintas, 
sentimentos afloram veloz, ininterrupta, visceralmente...
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Toda essa bagagem experiencial é matéria prima para a 
composição musical. Os temas das composições brotam desta 
relação geográfica do homem e constantemente estão presentes 
na característica harmônica, rítmica e nas letras das canções, 
tão bem representados pela tradição musical brasileira. 

Em cada região do país, em cada cantinho deste imenso 
rincão, músicas são tecidas de maneiras bem particulares, sendo 
totalmente influenciada pela condição geográfica (material e 
simbólica) ali presente. Cada lugar, com suas características 
específicas, oferece condições distintas para a formação de 
estilos musicais diferentes, são as cores e pincéis oferecidos 
ao artista para que faça sua obra, como afirma Carney (2007, 
p. 138): “as características únicas de lugares específicos podem 
oferecer as pré-condições necessárias a novas ideias musicais”.

A cultura caipira é um braço da grande variedade musical 
de nosso país, presente principalmente no interior de São Paulo. 
Nessa vasta área, essa cultura está na maneira de ser e existir de 
sua população. Sua origem remonta a tempos pretéritos, durante 
processo de interiorização feita por sertanistas paulistas, período 
em que as fronteiras brasileiras foram desenhadas ao mesmo 
passo em que a cultura caipira surgia e enraizava-se neste solo.

O desabrochar da cultura caipira

Os homens que desbravaram o sertão brasileiro: 
monçoeiros, bandeirantes e tropeiros têm uma extraordinária 
importância para a consolidação do território brasileiro e 
para a formação e difusão de uma cultura. Consigo levavam 
não somente produtos, armas e alimentos, mas também uma 
bagagem imaterial, um modo de ser, que implicava na consti-
tuição da cultura caipira. Como afirma Antonio Cândido:
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Da expansão geográfica dos paulistas, nos 

séculos XVI, XVII e XVIII, resultou não 

apenas incorporação de território às terras 

da Coroa portuguesa na América, mas a 

definição de certos tipos de cultura e vida 

social, condicionados em grande parte por 

aquele grande fenômeno da mobilidade  

[…] Basta assinalar que em certas porções do 

grande território devassado pelas bandeiras 

e entradas – já denominado significati-

vamente Paulistânia – as características 

iniciais do vicentino se desdobraram numa 

variedade subcultural do tronco português, 

que se pode chamar de “cultura caipira”  

(CÂNDIDO, 2001, p. 45).

Muitos dos costumes e tradições que atualmente persistem 
no interior paulista são oriundos das práticas realizadas por 
esses conquistadores paulistas. Encontramos um pouco de cada 
um deles no modo de se alimentar, cantar, rezar e se vestir da 
população caipira. A fusão dos grupos étnicos, principalmente 
entre o colonizador ibérico e o indígena escravizado e incorporado 
às atividades sertanistas formou uma cultura muito ampla e rica. 

Se a cultura caipira foi difundida pelos sertanistas, ela 
se assenta derradeiramente em solo paulista e em suas áreas 
de abrangência com o trabalho dos agricultores, nas fazendas 
de café, algodão milho e outros cultivos. Na roça não eram 
adubados somente o “fruto da terra”, mas também o fruto dessa 
cultura, tanto que a viola e a festança são partes integrantes 
desse povo. Como aponta Nepomuceno:

Qualquer que fosse o tipo e a qualidade do 

caipira, ele era doido por festa e cantoria. 
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Não economizava botina para ir atrás de 

um. Nem que fosse nos cafundós, morada de 

saci-pererê ou mula sem cabeça (NEPOMUCENO, 

1999, p. 98).

A religiosidade do caipira normalmente é acompanhada 
pela música e pela festa, aliás, “reza e farra sempre andaram 
juntas por aqui” (NEPOMUCENO, 1999, p. 63). Inúmeras tradições 
caipiras surgem deste amálgama, dessa fusão entre o sagrado 
e o profano, entre a contribuição das mais variadas vertentes 
étnicas que formaram o nosso povo, cada uma com sua particu-
laridade, porém com elos em comum.

A difusão dessa cultura pelos paulistas tem na viola caipira 
seu instrumento essencial. Instrumento trazido para nosso país 
pelas mãos de colonizadores lusitanos tornou-se símbolo de 
nossa música, tendo características distintas em varias regiões 
do território nacional, parecendo incorporar fatores a geografia 
de cada região, influenciando assim no material de confecção, 
na manifestação cultural inserida, na afinação e até em seu 
formato e nos números de cordas presentes no instrumento. 

O cateretê ou catira é uma das primeiras formas a surgir 
da música caipira e tem na influência indígena sua característica 
primordial. Ela foi muito utilizada na catequização indígena 
e posteriormente pelos sertanistas paulistas, pois, desde sua 
chegada ao Brasil, o colonizador encontrou na música uma forma 
de cativar os índios no processo de catequização, influenciando 
assim, de modo contundente a formação cultural brasileira, bem 
como as identidades regionais, como no caso da região paulista 
em questão (HOLLER, 2005). Ela consiste em uma adaptação a 
uma dança indígena (chamada de caateretê) e é acompanhada 
pelo som da viola caipira, em que o bater das palmas e as solas 
dos pés dos “palmeiros” dita o ritmo da música. É inevitável 
associar a catira ou cateretê com as danças indígenas, nas quais 
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os nativos se manifestam batendo seus pés (às vezes munidos 
de uma espécie de guizo que intensifica o som dos passos) e 
palmas, celebrando suas festas. 

Na catira paulista os passos normalmente são dados 
em um tablado de madeira, emitindo um som bem específico 
desta tradição caipira, como na fotografia da Figura 1. Quando 
não há o tablado, por vezes é colocado um couro de boi seco 
no chão para aumentar o som das batidas dos pés. A viola 
caipira acompanha a dança fazendo uma batida chamada de 
“recortado”, um ritmo típico desse instrumento que é utilizado 
em outras músicas caipiras, como na “moda de viola” e no 
“pagode de viola”. A catira é bem difundida e presente em muitas 
festas caipiras como a de Santa Cruz, Divino Espírito Santo, 
Nossa Senhora e São Gonçalo (NEPOMUCENO, 1999).

Outra tradição caipira muito presente nas cidades banhadas 
pelo rio Tietê e seus afluentes é chamada de “encontro das canoas” 
ou “encontro de batelões”. Ela é muito presente em cidades como 
Anhembi, Conchas, Piracicaba, Tietê e Laras (distrito de Laranjal 
Paulista) e ocorre no encerramento da Festa do Divino, no último 
sábado do ano. A Figura 2 registra tal tradição.

Figura 1 - Os movimentos da Catira, no seu bater de pés e mãos, é fruto 
da herança musical indígena.
Fonte: Disponível em: < http://cdn.violashow.com.br/img/noticias/600x300/.jpg>. 
Acesso em: 2 jul. 2014.

http://cdn.violashow.com.br/img/noticias/600x300/.jpg
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Este evento é uma clara menção à época das monções. 
O termo batelão se refere a uma embarcação utilizada no período 
e as festividades faziam parte da saída e chegada dos monçoeiros. 
Ela surgiu em um período que a febre amarela assolava a população 
ribeirinha do Tietê, por tal razão é dotada de grande religiosidade 
e devoção por parte dos participantes. Menções a este período 
são entoadas pelo grupo de foliões que regem esta tradição:

Esta viagem tão santa, foi por um grande pedido 

Foi por um grande milagre, foi feita no tempo antigo êêê… 

Foi feita no tempo antigo, foi lá na grande capela 

Pra acabar com a epidemia, a triste febre amarela 

Essa doença malvada, o Divino consumiu 

Tirando da nossa terra, levou pra água do rio êêê…

 (MASSA, 2013)

O evento é acompanhado pela população local que observa a 
Irmandade do Divino (grupo responsável pelo evento) conduzir as 
canoas em sentidos opostos (algumas subindo e outras descendo o 
rio) tentando se encontrar ao som dos rojões e dos tiros ensurde-
cedores dos bacamartes soltados das margens do rio.
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Figura 2 – População de Tietê observa chegada das canoas em evento na 
beira do rio.
Fonte: Foto gentilmente cedida por Adriano Bocão.

A Festa do Divino também é acompanhada de inúmeras 
manifestações musicais nas quais a viola caipira é um 
instrumento imprescindível, tais musicalidades como o Cururu 
e os batuques, bem como o movimento das canoas podem ser 
percebidas no poema intitulado de “A Festa do Divino em Tietê” 
de Cornélio Pires2 publicado em 1910:

Do Tietê magestoso, as margens silenciosas, 

que pareciam ser inhospitas, desertas, 

parecem-nos agora alegres, populosas, 

e um sussurro de festa há nas casas abertas. 

Onde poisa o Divino há folganças ruidosas 

entre o povo que traz, respeitoso, as ofertas… 

Requebram no batuque as pretas mais dengosas 

e saltitam no samba as morenas espertas.

Fremente, o cururú não falta no folguedo… 

Ressôa pela matta o estrondo da roqueira, 
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assustado na grota a caça e ao passaredo. 

E ao romper da manhã, á dúbia claridade, 

nas canoas, de novo, a comitiva inteira, 

parte alegre a cantar em rumo da cidade (PIRES, 1910).

A Festa do Divino, retratada nos versos de Cornélio Pires é 
um evento de enorme devoção e fé dos participantes, além de ser 
acompanhada por inúmeras tradições musicais e folclóricas. Ela não 
possui origem brasileira, foi trazida para cá pelos lusitanos e para 
Andrade (1992) os três fatores primordiais para a fixação da Festa do 
Divino no Brasil são: a chegada de Franciscanos no Brasil, o estabe-
lecimento ao longo do Médio Tietê de portugueses e a necessidade 
de apego à religião frente aos obstáculos surgidos no sertão.

Existem inúmeras semelhanças entre a Festa do Divino 
brasileira e aquela observada em Portugal e nos Açores, tais 
como: a religiosidade (com realização e pagamentos de promessas 
ao Divino Espírito Santo), elementos comuns ligados à realeza 
(a presença do cetro e da coroa), preocupação com pobres e 
doentes e a utilização da pomba como símbolo maior. Outra 
semelhança entre as festas é a presença de cantadores e improvi-
sadores. Em Portugal eles cantam loas pelas ruas e em solo 
paulista o Cururu é fator primordial nas Festas e Pousos do Divino.

Outra manifestação cultural típica do caipira e que tem 
uma clara alusão ao período de interiorização brasileiro é o 
fandango de chilena. O fandango é observado em inúmeras 
localidades do Brasil, mas da forma como esse acontece é 
específico desta região paulista.

O fandango de chilena tem origem ibérica e era muito 
praticado pelos tropeiros nos momentos de diversão (tanto que 
em alguns lugares é conhecido como dança tropeira), os lenços 
e as botas utilizadas pelos participantes dessa tradição são 
referências ao tropeirismo. As chilenas são esporas grandes e 
não dentadas (ao contrário das esporas “cortadeiras” utilizadas 
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para domar os animais) que tem a função de marcar os passos 
com seu tilintar metálico. Os participantes fazem inúmeras 
danças com temáticas que lembram o cotidiano tropeiro ao som 
da viola caipira que faz uma batida semelhante a do catira e do 
cateretê, ou seja, faz um “recortado”. O maior representante 
atual do fandango de chilena em solo paulista é o grupo dos 
Irmãos Lara em Capela do Alto, fotografados na Figura 3, que 
firmemente mantém esta tradição viva.

Figura 3 - Grupo dos Irmãos Lara mantém viva esta tradição caipira se 
apresentando em inúmeras cidades paulistas.
Fonte: Disponível em: < http://img.cruzeirodosul.inf.br/img/2014/06/15/
media/153285_1.jpg >. Acesso em: 2 jul. 14.

Tais tradições ainda estão presentes em solos caipiras, 
mantendo e reafirmando a cultura desse povo. O Cururu também 
é uma antiga tradição caipira, mas com uma particularidade 
muito especial, existe apenas na região do Médio Tietê, não 
sendo encontrada em nenhuma outra localidade paulista. 
Como afirma Cavalheiro:

O cururu é restrito, como desafio cantado, 

à região do Médio Tietê. Prova disso é a 

http://img.cruzeirodosul.inf.br/img/2014/06/15/media/153285_1.jpg
http://img.cruzeirodosul.inf.br/img/2014/06/15/media/153285_1.jpg
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história corrente no universo cururueiro de 

que um famoso cantador chegou a ser vaiado 

numa cidade do Vale do Ribeira por não 

conhecerem, os habitantes de lá, o cururu. 

E não há cururueiro que não sinta receio em 

cantar o cururu fora da sua área de abrangência 

(CAVALHEIRO, 2003, p. 5).

Essa região não é importante não somente para o Cururu, 
mas também para a música caipira tradicional (produzida 
entre as décadas de vinte e cinquenta do século XX). A região 
do Médio Tietê pode ser delimitada a partir de: “um território 
específico: uma área de difusão a partir de um triângulo tendo 
por vértices as cidades paulistas de Piracicaba, Sorocaba e 
Botucatu” (RIBEIRO, 2006, p. 40). Sua territorialização tão própria 
e única à torna muito especial para os viventes dessa cultura, 
que ouvindo seus versos e suas poesias cururueiras se entendem 
como pertencentes a este recanto da cultura caipira. 

A região do Médio Tietê e o Cururu

A região do Médio Tietê é fruto da confluência de fatores 
históricos, sociais e culturais. Da fusão de lugares, paisagens e 
geografias, constitue-se uma existência específica e particular, 
ou, nas palavras de Eric Dardel, uma geograficidade própria. Ela 
é quem “liga o homem à Terra [...] como modo de sua existência 
e de seu destino” (DARDEL, 2011, p. 1-2).

E dessa geograficidade inata a este solo, dessa maneira 
de ser e existir brota o Cururu. Quando se ouve um verso 
improvisado de Cururu acompanhado da viola de dez cordas 
(como também é conhecida a viola caipira) estamos diante 
da manifestação cultural autêntica do Médio Tietê. Nele está 
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presente toda bagagem histórica e geográfica que consolidou 
esta região, tudo aquilo que encantou este chão.

Nessa música são nítidas as influências das paisagens e 
lugares dessa região, bem como os elementos que inicialmente 
formaram esta cultura: a saudade do português de sua amada 
pátria distante, a dor do indígena arrancado de suas florestas, 
bem como a celebração ao paulista que retorna a sua terra após 
brava expedição sertão adentro. 

Assim como a origem da cultura caipira geral, sua 
formação está intimamente ligada ao solo paulista e ao Médio 
Tietê, quando sertanistas paulistas partiram sertão adentro: 
expandindo territórios, convergindo etnias e moldando a cultura 
caipira que nascia e se prolongava. Cantando e rezando em 
cada saída de canoa de monção e bandeira sertão adentro, 
descansando em pousos de beira do rio e retornando com 
festividades ao núcleos de importância paulista é que reside 
a semente do Cururu e a razão pela qual ele existe somente 
nesta região. Ele existe nos locais de onde inicialmente partiam 
bandeiras e barcos monçoneiros, ou seja, a região do Médio Tietê.

O Cururu mantém uma íntima relação com o rio Tietê 
devido ao seu passado histórico, da sua grande importância 
para os paulistas que percorreram longas distâncias em busca 
de índios e ouro. O rio era para esses homens um guia, uma 
estrada, a possibilidade de sobrevivência, seu elo em comum.

Era pelo rio que tudo se iniciava. De lá partiam e 
lá esperavam retornar. Foram nas barrancas dessas águas 
que inúmeros colonizadores e missionários se instalaram e 
semearam tradições que posteriormente seriam desenvolvidas, 
assimiladas, transformadas e difundidas pelo resto de São Paulo.

Essas manifestações eram muito importantes para os 
paulistas que residiam nas margens do rio Tietê no período 
colonial. A fé era necessária para que encontrassem coragem 
e pudessem partir, desbravar o sertão, enfrentando inúmeros 
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obstáculos e perigos inerentes a essas atividades. Ao rezarem 
e louvarem durante muito tempo, isto se tornava monótono, 
sendo necessários os improvisos para animar este momento. 
Carlos Cavalheiro em entrevista com Zico Moreira recolheu 
informações que reafirma esta hipótese sobre a origem do Cururu:

Benedito Moreira dos Santos, o Zico Moreira, 

um dos mais famosos cururueiros, residente 

em Conchas, quase centenário, nos revelou, 

no dia 25 de agosto de 2001, em entrevista, que 

credita aos bandeirantes a difusão do cururu, 

os quais o utilizavam para louvar e pedir aos 

santos orientação para o sucesso de sua bandeira. 

Posteriormente, quando um cantador louvasse 

o santo de forma equivocada, outro cantador, 

também repentista, o advertia do seu erro, 

cantando um verso para chamar-lhe atenção. 

O repreendido, por sua vez, respondia, também 

em versos cantados, a sua defesa. Dessa polêmica 

surgiu, depois, o desafio cantado do cururu 

(CAVALHEIRO, 2003, p. 5).

A origem do Cururu é religiosa, porém o Cururu atual pode 
ser definido como uma disputa entre cantadores que improvisam 
versos em cima de uma mesma rima, uma espécie de repente paulista, 
diferenciando-se do repente nordestino pelo tempo em que os versos 
são trovados (modo como se chama o cantar no Cururu). Enquanto no 
repente nordestino os ataques e as respostas são rápidos, no Cururu 
eles demoram mais tempo, cada verso tem aproximadamente dez 
minutos. Antigamente as disputas poderiam durar muitas horas 
inclusive até amanhecer o dia seguinte, quando se iniciava a rima 
do dia. Atualmente, as disputas são mais enxutas para que o público 
possa acompanhar a disputa na íntegra sem se exaurir no evento. 
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O Cururu também pode ser cantado em versos rápidos, 
denominado assim de “cana-verde”, em que os canturiões cantam 
uma estrofe em comum e em seguida um cantador elabora um breve 
verso improvisado, eles cantam a estrofe em comum novamente, 
vem outro cantador e improvisa rapidamente, por aí em diante. Esse 
modo de cantar exige muita habilidade do cantador, visto que os 
versos são rápidos e o tempo para se pensar a rima é muito curto.

Viola linda viola,  
Que veio lá do sertão 
No peito de dois violeiro, 
Afinada em cebolão 
E o Roque no reco-reco,  
Certinho na marcação

Hoje eu moro na cidade, 
Mas tenho recordação 
Do meu tempinho do sítio,  
Meu Deus que tempinho bom 
Papai fazia lavoura, 
Cuidava da plantação

Nóis tinha uma casa grande,  
Na frente um terreirão 
Onde secava o café,  

Também maiava o feijão 
E ao lado uma laranjeira, 
E vários pé de limão

No canto uma taiuveira,  
Sempre pousava um gavião 
Lá do alto da cachoeira,  
Nas costa de um espigão 
Vinha o sabiá coleira, 
Cantar no pé de mamão

Na serra uma vertente,  
Que descia num grotão 
Quando chegava na frente,  
Formava um ribeirão 
No domingo de calor, 
Nadava com meus irmão.

(PAZETTI, 2014, p. 95).

Todo canto improvisado feito pelos cantadores segue uma 
mesma rima chamada de carreira ou linhação (termo menos 
usual) e ela é determinante na disputa do Cururu, pois um bom 
cururueiro tem que desenvolver os versos com habilidade para 
ser considerado um grande trovador e agradar o público.
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Vô falá a pura verdade 
Pra todo´ que aqui estão 
Isto não é nuvidade 
Mas tenho recordação 
Hôji eu moro na cidade 
Mai´nasci lá no sertão 
I no bairro donde eu nasci 
Ainda não esqueci 
De tudo quanto era bão!

Fui nascido entre a beleza 
Do nosso rico sertão; 
Sou filho de camponesa, 
Conheci aquela região 
Era linda a natureza 
Pra quem prestava atenção 
No sertão, de madrugada, 

Cantava a passarinhada, 
Cada qual sua canção.

Era lindo a gente ouvi 
O cantar dos azulão 
Pintassirgo e bem-te-vi, 
No galho do capuerão; 
Saracura no banhado, 
Que cantava sussegado 
I a perdiz lá no espigão 
É certo o que eu to falando, 
Eu não to mentindo não.

Canário tinha de bando 
Que até fazia verão. 
Permanecia cantando, 
No meio da prantação 

Tinha tanto passarinho, 
Canário fazia ninho 
No caibro do barracão. 
E hoje não tem mais nada

Acabou-se o que era bão; 
Acabou a passarinhada 
Qui tinha lá no sertão. 
Não se escuta mais zoada 
Nem o grito do gavião 
Nem o berro do bugiu 
Nem o pulo do tisiu 
Quand´ pulava no mourão  
E hoje não tem mai´rolinha, 
Pomba-rola também não; 
Nem a curruíra daninha 
No buraco do portão.

Até a próprias andorinha 
Já sumiu desta rigião. 
Hoje só se tem pardar 
No fundo do seu quintar 
Lhe estragando os armerão. 
O meu pai sempre falava, 
Quando eu era rapagão, 
Que o tempo modificava 
Por causo da evolução
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I eu não acreditava 
I o velho tinha razão: 
Até o rio´ ta que é um horror, 
As água trocô de cor 
Por causo da poluição! 
As água trocô de cor 
Por causo da poluição;

Hoje não tem mais boiada 
Tocado pelos estradão 
Tocado pelas estrada 
Pur meia dúzia de peão; 
Na estrada não tem mais puera 
E o menino da portera 

E nem o boi sem coração 
Nem o menino da porteira 
E nem o boi sem coração;

Aquele tempo que se foi 
Só deixou recordação 
Não se come mais arroiz 
Que era socado no pilão 
Nem frango assado na brasa 
Nem café torrado em casa,

Ai, meu Deus! 
Que tempo bão!

(PAZETTI, 2014, p. 95).

Os homens que cantam o Cururu são chamados de 
canturiões e descendem dos pioneiros paulistas que povoaram 
o Médio Tietê. O conjunto de sua obra representa a saga da 
conquista dessa região. Constantemente, esses fatos épicos são 
mencionados em seus versos improvisados. Os canturiões são 
pessoas humildes, de indumentária simples, mas extremamente 
respeitados e conhecidos no ambiente de Cururu. Homens 
comuns, mas encantadores de plateias que admiram esta função. 
Quando estão no palco, se transformam. Ali são artistas, possuem 
o público nas mãos. Que delírio a cada rima bem desenhada!

Quando fô em Piracicaba, 
Chêgui na minha moradia, 
É um ranchinho de pobre, 
Logo o caboclo dizia 
Mais gente, graças a Deus 
Não farta o pão de cada dia;

Mais é um ranchinho de pobre 
Mais tem paiz i harmonia 
Eei, i eu digo pros Senhor´ 
É arrodiado di flor 
I vive cheio de alegria!

(ANDRADE, 1992, p.107).
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Cotidianamente trabalham nas mais variadas profissões: 
são pedreiros, motoristas, frentistas de posto, lavradores, 
dentre outras. Mas, são trovadores, homens do Médio Tietê, 
essencialmente ligados ao seu lugar, à sua paisagem, à sua 
região! E amam ser o que são! No círculo do Cururu (uma mera 
apresentação, uma festa ou um torneio) os cantadores são o foco 
das atenções, concentram a responsabilidade pelo evento, pela 
diversão e até pela religiosidade do evento. Ali não são mais meros 
transeuntes, ali são trovadores, são cururueiros. Elevam-se!

Brilhantemente, Julieta Jesuína de Andrade, resume o que é 
ser-cururueiro, seu amor pelo Cururu, pela viola e pelo seu lugar:

Homens como todos os outros, em quase nada 

diferentes: vestem roupas possíveis, comem 

o alimento possível – as pessoas não aristo-

cráticas desde cedo aprendem a conviver com 

as limitações – realizam trabalhos iguais aos 

dos conterrâneos. Em quase nada diversos: 

num lampejo do olhar perscrutador, aquele que 

extrai do ambiente a matéria-prima da obra de 

arte. Só. Só esta a dessemelhança, com todas 

as consequências que ela acarreta. Os homens 

vêem; o trovador aprende instantaneamente. 

Homens como os outros, mas trovadores. 

Gente ribeirinha, conhecedora dos ciclos da 

água e da terra, os trovadores são parte do 

ambiente onde nasceram, do qual se orgulham, 

no qual estão imersos, essencialmente imersos. 

Gente do mato, do sertão, da roça, da cidade, 

gente de muitos lugares da mesma região, mas 

trovadores (ANDRADE, 1992, p. 65).
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A trova (chamada assim a rima do Cururu) é parte 
fundamental do ser-cururueiro, é sua poesia, a poesia do 
Médio Tietê. Vida e rima se fundem, e o verso nasce da alma 
do cantador. Muitas vezes os versos de Cururu soam como 
sinceros relatos de vida do cantador, quando esse, confiando 
em sua plateia lhe revela um segredo, uma alegria ou uma dor. 
É um momento de intimidade do canturião com seu público, 
um momento de aproximação, quando o cururueiro também se 
mostra um mortal, quando ele é mais um. A rima é um relato do 
cantador, é parte de sua vida que ele doa para a plateia e esta, 
atenta às palavras responde com comoção, com um sorriso.

A temática tratada pelos canturiões é bem ampla, qualquer 
acontecido no próprio momento da criação pode servir de 
substrato para compor a rima cururueira. Os versos de Cururu 
são repletos de cenas cotidianas contendo os mais variados 
assuntos: amizade, religiosidade, devoção aos santos, fatos 
históricos, cidades e lugares por onde passaram. As palavras 
se encadeiam formando verdadeiros colares de miçangas, que 
não cessam de serem pensados e ressoados. 

Uma temática frequente e escancaradamente geográfica 
é o relato de amor do cantador por um lugar, uma paisagem, 
uma região. Em diversos momentos, o verso tecido é uma 
confissão amorosa à casinha de criação, à terra natal, e às 
paisagens que incessantemente povoaram (e ainda dão cor) 
ao imaginário do cururueiro. 

A relação de amor a um lugar é denominada de topofilia e 
foi amplamente trabalhada pelo geógrafo sino-americano Yi-Fu 
Tuan (2012; 2013). Para Tuan os homens transformam o espaço 
em lugar por meio da vivência e experiência, aquilo que antes era 
desconhecido e frio é abastecido de calor e segurança, tornando-se 
centro significante e importante. Afirma ele: “O que começa como 
espaço indiferenciado transforma-se em lugar à medida que o 
conhecemos melhor e dotamos de valor” (TUAN, 2013, p. 14).
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Corriqueiramente as topofilias dos canturiões estão atreladas 
ao passado e sua criação no campo. A maioria dos canturiões teve 
sua infância ligada ao ambiente rural e sentiram com veemência 
as transformações acontecidas no campo, fato que relembram 
saudosos. Essa nostalgia é parte essencial da ligação do homem 
com o lugar, pois como afirma Tuan (2012, p. 144): “a consciência 
do passado é um elemento importante no amor pelo lugar”.

Alguns exemplos de trovações curureiras dão luz à 
nossas ideias. A primeira trova é de João Mazeiro (extraída de 
documento sonoro de acervo particular), cantor piracicabano 
que relembra com ternura seu lar, esmiuçando com detalhes 
a paisagem do lugar.

O verso que se segue é do cantador sorocabano Zico Moreira, 
o canário da terra (como era conhecido pela beleza de sua voz), e 
nele estão contidos os sentimentos desse cantador com o sertão 
paulista. Descrevendo carinhosamente sua vida na infância ele 
relata as mudanças que observou e alteraram definitivamente 
seu lugar e paisagens de criação (ANDRADE, 1992, p. 316). 

O terceiro exemplo de “trovação topofílica” é do cantador 
piracicabano Horácio Neto. Em seus versos ele convida seu 
“adversário” para visitar sua residência que é humilde, mas é 
repleta de aconchego e amor. O lugar não necessita de ampla 
extensão espacial, o elo existencial brota na casa, nos cantos, no 
ninho, da concha, para nos utilizarmos de algumas das imagens 
poéticas trabalhados por Bachelard (1988). Tais “miudezas” aquecem 
o ser humano em sua permanência no habitar, e tais sentimentos 
o cantador aparenta encontrar em seu lar que, segundo ele, é 
humilde, mas com paz e harmonia, suficientes para seu habitar:

As trovas aqui selecionadas demonstram a relação intima 
destes cantadores com sua região, suas cidades, seus lugares 
e seus lares. Essa relação de amor e pertencimento ao lugar 
é fundamental para a sensação de segurança existencial dos 
indivíduos, tão cara à vida contemporânea. 
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Permanência e resistência cururueira

A arte do Cururu é muito importante para que a identidade 
cultural dessa região permaneça viva e presente frente às 
imposições globais. A velocidade informacional e tecnológica 
presente em nossa sociedade contemporânea tende a inundar 
os lugares com suas imposições mercadológicas e comporta-
mentais, delegando a planos inferiores culturas locais. O Médio 
Tietê não está isento de tais ventanias, e a permanência dessa 
cultura paulista está diretamente ligada à permanência dos 
lugares de ocorrência do Cururu.

Independente da localidade em que ocorre o Cururu 
(uma praça, um galpão ou um sítio) eles são fundamentais para 
a permanência dessa cultura. No momento do encontro e da 
reunião de trovadores, violeiros e amantes dessa tradição, a 
chama do Cururu é reacesa. 

Ele é confluência e reunião, agrupamento de sentimentos, 
sentidos, símbolos e pessoas, existências distintas e que nele 
compartilham parte de sua essência. Assim como dissemos que 
os cantadores vivem em uma relação de ato e repouso, assim 
também ocorre com os lugares do Cururu, permanecem inatos 
em sua existência cotidiana e elevam-se a posto de lugar no 
momento da reunião. Edward Relph é quem realça a ideia de 
lugar enquanto fruto da reunião e encontro:

Um lugar especial é a reunião que, em sentido 

geográfico, reúne a fisionomia de lugar, 

atividades econômicas e sociais, história local e 

seus significados. Em sentido mais psicológico, 

reunião integra nosso corpo, o estado do nosso 

bem-estar, a imaginação, o envolvimento com 

os outros e nossas experiências ambientais 

(RELPH, 2012, p. 29).
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Esses lugares convergem em si toda a dimensão existencial 
dessa região, em que geografia, história, memória se fundem 
na música ali tocada e com esta confluência tornam-se centros 
de significância para as pessoas que vivem esta cultura.  
Sagrado ou profano, urbano ou rural, os lugares do Cururu 
carregam a essência dessa manifestação cultural: a exaltação 
do Médio Tietê por meio de trovas ao som da viola caipira.  
Aqui a geograficidade e o trajeto histórico do povo dessa região 
são cantados e ainda encantam parte de sua população, são 
nesses lugares que a região do Médio Tietê se manifesta, aflora 
e se faz presente.

A permanência do Cururu também é fruto do processo de 
reinvenção e ressignificação feita por novos cantadores. Inúmeros 
cantadores novatos mantêm o Cururu vivo incorporando novas 
características ao seu cantar, incorporando temáticas e ritmos 
contemporâneos. Esse processo de metamorfose e adaptação 
constante é que o mantém vivo; as novas formas culturais não 
destroem o antigo e tradicional, elas fundem-se, refazem-se, e as 
tradições permanecem fortes. Eventos atuais reúnem cantadores 
de diferentes gerações, sendo fundamentais para a permanência 
dessa arte, como o encontro de canturiões registrado na Figura 4.

O Cururu é resistência, é tradição, suas raízes estão bem 
fincadas em solo paulista e o amor por esta cultura se mantém 
vivo e é passado de geração em geração, mantendo as bases 
dessa cultura ainda presentes na região paulista do Médio Tietê.
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Figura 4 - Os cantadores Cido Garoto e Cássio Carlota se encontram em 
evento promovido pelo SESC-Sorocaba.
Fonte: Autoria própria.

Considerações finais

Entender a música como um atributo geográfico é dar 
novas possibilidades de interpretação e intervenção no mundo 
em que vivemos. É dar voz ao lugar e luz às culturas locais tão 
fundamentais para a permanência e resistência das populações 
que a vivem intensamente. Considerar o lugar como núcleo 
de significância e como detentor de conhecimentos próprios 
agrega grande potencialidade de reflexão e transformação.

A música é uma expressão libertária (como toda forma de 
arte), ainda mais sendo fruto de expressões culturais arraigadas 
a certas identidades regionais. A expressão viva dessa população 
e de sua geografia está presente no modo de tocar, cantar, versar, 
dançar, confeccionar e tocar seus instrumentos. Essa bagagem 
vivida e assim expressa é de tamanha beleza e sinceridade que 
não pode ser deixada de lado na tentativa de compreensão da 
relação do homem com o mundo (nas suas mais variadas escalas).
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A ciência não deve anteceder à vida e sim emanar 
do fulgor de seu emaranhado existencial. É preciso viver e 
ouvir o que está para fora dos muros e dogmas acadêmicos.  
É preciso experienciar e sentir a geograficidade latente na terra.  
Acredito que a música nos aproxime deste fazer geográfico 
mais livre; nos dê ferramentas e aponte caminhos no árduo 
processo de compreender o homem em sua condição mundana, 
permeada por sentimentos, conflitos, ambiguidades e poesias. 

O mundo é possibilidade, é diferença, é horizonte... 
Quando fechado, padronizado e engavetado esvazia-se de 
sua complexidade, esmorece-se a existência. A Geografia  
(enquanto ciência) não pode perder a vida, esquecer-se das 
distintas interpretações que as pessoas dão aos lugares e 
paisagens, das diferentes formas de habitar e ser-no-mundo. 

Para tanto, lançamos mão da geograficidade como 
fundamento da Geografia Humanista e Cultural, buscando 
explicações e tecendo considerações para construir o nosso 
estudo, a nossa procura pelos meandros da geografia do Médio 
Tietê e da poética do Cururu.

Notas

1 Este estudo é parte da nossa dissertação de mestrado defendido 
em Geografia na UNESP - Rio Claro em dezembro de 2014, sob 
a orientação da Profa. Dra. Lívia de Oliveira.

2 Tieteense colaborador e divulgador da cultura caipira; foi 
pioneiro em gravar e excursionar com duplas caipiras pelo 
interior do Brasil.
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Introdução

Na perspectiva da geografia cultural, os estudos de 
paisagem, inicialmente focados na descrição das formas físicas 
da superfície terrestre, passam a contemplar a dimensão simbólica 
da paisagem a partir da renovação da ciência geográfica e a 
consequente valorização do conceito de cultura. Assim, a paisagem 
cultural deixa de ser concebida apenas como um dado objetivo e 
passa a considerar os elementos que ultrapassam o olhar, como 
as sensações vividas e sentidas pelo observador, valorizando 
os aspectos subjetivos da relação das pessoas com o ambiente.

A paisagem é produto e produtora de cultura, tem 
formas, cores, texturas, sons, odores e sabores que caracterizam 
determinados lugares, os quais são experenciados distintamente 
por cada pessoa. Entendida como um produto da transformação 
do ambiente em cultura, a paisagem sonora pode ser apreendida 
no âmbito da paisagem cultural. 

Investigar a paisagem sonora é dar destaque às sonoridades 
que constituem a paisagem cultural, ou seja, escutar os sons 
naturais de um lugar e os sons produzidos pelos homens pressupõe 
a união entre as áreas de música e de geografia. Nesse sentido, 
é possível conceber a paisagem sonora um conceito geomusical.

A paisagem sonora tem sido investigada por diferentes 
áreas do conhecimento, evidenciando a diversidade e a amplitude 
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das perspectivas de escuta dos sons produzidos pelo homem e o 
meio ambiente. Considerando-se tal abrangência investigativa, 
busca-se apontar algumas tendências das pesquisas sobre a 
paisagem sonora. 

O estado da arte das investigações geográficas em música 
mostra os Estados Unidos, a Inglaterra e a França como centros 
de referência acadêmica. No Brasil e na Itália, a temática tem 
sido discutida em pesquisas recentes e apresenta um crescente 
interesse entre os estudiosos.

Paisagem Cultural

“Aprendemos a admirar a natureza guiados pela arte: a 
natureza contemplada é paisagem”, afirmam Aliata e Silvestri 
(2008, p. 13). 

O termo paisagem surge no século XV no Ocidente 
Renascentista e refere-se aos quadros que reproduzem um 
fragmento da natureza. Engendrado a partir da arte pictórica, 
o conceito geográfico de paisagem aparece identificado com a 
fisionomia de uma dada área, sua forma visível. Até o século 
XVIII, as descrições das paisagens, através de narrativas e 
ilustrações, balizam os trabalhos dos viajantes que se utilizam 
da geografia para apreender a natureza das regiões que 
percorrem. A paisagem é tomada como pintura, como arte. 
Convém ressaltar que a geografia clássica adota uma perspectiva 
naturalista. Sendo assim, no século XIX e meados do século 
XX, pratica-se uma verdadeira história natural quando se 
busca estabelecer a diferenciação das paisagens e regiões da 
superfície terrestre. Embora o homem faça parte dessa etapa do 
pensamento geográfico, não ocupa o centro de seus interesses. 
Posteriormente, os geógrafos questionam a influência que o 
meio exerce sobre os indivíduos e grupos, e a paisagem passa 
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a ser concebida na interface entre natureza e fatos sociais, 
delimitando-se o campo da geografia humana (CLAVAL, 2004).

A paisagem é um dos conceitos mais antigos da geografia e 
um dos primeiros temas desenvolvidos pelos geógrafos alemães, 
franceses e americanos na perspectiva cultural. A maioria dos 
geógrafos alemães do início do século XX – como Ratzel, Schlüter, 
Meitzen e Hahn – interessava-se pelas marcas da ação humana 
impostas à paisagem, enfatizando os utensílios e as técnicas 
utilizadas para dominar o meio. 

Os geógrafos franceses, Vidal de La Blache e seus herdeiros 
diretos – Demangeon, Gottmann, Brunhes e Deffontaines – 
compartilhavam da visão que os geógrafos alemães possuíam 
de cultura, como algo que se interpõe entre o homem e o meio, e 
humaniza as paisagens. Para os geógrafos vidalinos, “a descrição 
e a análise das paisagens eram apenas um meio para apreender 
a organização regional do espaço” (CLAVAL, 2007, p. 149).

Nos Estados Unidos, a dimensão cultural da paisagem 
ganha expressividade com Sauer ([1925], 1998), fundador da 
Escola de Berkeley (1925-1975), que lança a noção de paisagem 
geográfica como resultado da ação da cultura ao longo do tempo 
sobre a paisagem natural. O conceito de paisagem cultural 
incorpora elementos subjetivos, entretanto, a cultura é assumida 
como fator determinante sobre o comportamento humano, 
uma concepção posteriormente criticada. 

Na década de 1980, a partir da renovação da ciência 
geográfica e a consequente valorização do conceito de cultura, 
surge uma nova perspectiva geográfica que se recusa a considerar 
a natureza, a sociedade, a cultura e o espaço como realidades 
prontas. Ela parte do indivíduo e de suas experiências para 
compreender como as realidades são percebidas e sentidas 
pelos homens. A diversidade cultural passa a ser estudada além 
dos conteúdos materiais, incorporando a dimensão simbólica 
das construções socioespaciais. Marcada pelas preocupações 
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humanistas, a nova geografia cultural busca apreender os 
sistemas simbólicos da cultura, o espaço vivido, as represen-
tações, o papel dos sentidos, a paisagem em toda sua amplitude 
(CLAVAL, 2009). 

A compreensão da paisagem cultural em sua dimensão 
material e imaterial contempla as relações recíprocas entre o 
homem e o meio, o que significa dizer que a paisagem é produto 
e produtora de cultura. Os sons, odores, formas, cores, texturas 
e sabores da paisagem são percebidos íntima e particularmente 
por cada indivíduo. Portanto, a paisagem implica uma relação 
entre o homem e o meio, ou seja, a paisagem não existe sem o 
homem, e pode ser percebida de diferentes maneiras.

Kozel (2012, p. 67), abordando a geopoética das paisagens, 
destaca a essência do ser humano e as relações que estabelece 
com o mundo por meio de sua cultura, sentimentos e valores, 
entendendo a paisagem como “o resultado da contemplação, 
primeiramente no sentido ótico e em seguida espiritual da 
natureza, correlacionando os diversos objetos e a imaginação 
subjetiva dos mesmos”. Nesse sentido, as linguagens expressas 
das mais diferentes formas como as artes visuais, a música, os 
odores, as expressões oral e escrita, em combinação e sintonia, 
propiciam a compreensão da paisagem em sua plenitude. 

O entendimento da complexa relação sociedade-natureza 
em diferentes espaços pode ser explorado através de inúmeros 
caminhos2, a partir do diálogo da geografia cultural com outras 
áreas de conhecimento – como a psicologia, a antropologia, a 
sociologia, a história, a arte e a filosofia – possibilitando estudos 
multidisciplinares, como as investigações sobre a paisagem 
sonora, nas quais a música e a geografia se encontram na 
tentativa de apreender e interpretar o mundo.
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Paisagem Sonora

O termo soundscape (paisagem sonora), em analogia 
à palavra landscape (paisagem), foi criado pelo compositor 
canadense Robert Murray Schafer (2001, p. 23): “a paisagem sonora 
é qualquer campo de estudo acústico. Podemos referir-nos a uma 
composição musical, a um programa de rádio ou mesmo a um 
ambiente acústico como paisagens sonoras”. Seu projeto acústico 
(World Soundscape Project), da década de 1970, destaca-se como uma 
iniciativa de inventário, de arquivo sonoro com uma abordagem 
acústica, ecológica, simbólica, estética e musical, que compreende 
a paisagem sonora como todos os sons de um ambiente.

O autor apresenta uma obra teórica e artística ampla 
e complexa, percebe o mundo como uma grande composição 
musical que se desdobra à nossa volta, preocupa-se com a 
crescente poluição sonora, e propõe a preservação e reconstrução 
dos ambientes acústicos, através de uma reeducação da escuta 
para o desenvolvimento de um ouvinte que respeita o silêncio, 
condição primordial para escutar e pensar o seu entorno sonoro.

De acordo com Schafer (2001, p. 364), o evento sonoro, como 
o objeto sonoro3, é definido pelo ouvido humano como a menor 
partícula independente da paisagem sonora: “o evento sonoro é 
um objeto acústico para estudo simbólico, semântico ou estrutural 
e é aqui um ponto de referência não-abstrato relacionado com 
um todo de maior magnitude do que ele próprio”. Embora os sons 
possam ser classificados de muitas maneiras – de acordo com 
suas características físicas (acústica) ou com o modo como são 
percebidos (psicoacústica); sua função e significado (semiótica e 
semântica); suas qualidades emocionais ou afetivas (estética) –  
os estudos isolados demonstram certas limitações.

Schafer (2001) distingue, na paisagem sonora, os sons 
fundamentais, os sinais e as marcas sonoras. Os sons fundamentais 
de uma paisagem são aqueles gerados pela constituição física 
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de determinados ambientes (vento, água, insetos, etc.) e podem 
afetar o comportamento e o estilo de vida de uma sociedade. 
Os sinais são recursos de avisos acústicos, como os sinos, apitos, 
buzinas e sirenes. A marca sonora se refere a um som que torna 
única a vida acústica de uma determinada comunidade.

Considerando os sons como indicadores de época que revelam 
acontecimentos sociais e políticos, Schafer (1991, 2001) apresenta 
as peculiaridades das paisagens sonoras de diferentes lugares, suas 
transformações no decorrer da história da sociedade ocidental e 
como essas mudanças afetaram o comportamento humano:

[...] quando haviam poucas pessoas e elas 

levavam uma existência pastoril, os sons da 

natureza pareciam predominar: ventos, água, 

aves, animais, trovões. As pessoas usavam seus 

ouvidos para decifrar os presságios sonoros 

da natureza. Mais tarde, na paisagem urbana, 

as vozes das pessoas, seu riso e o som de suas 

atividades artesanais parecem assumir o primeiro 

plano. Ainda mais tarde, depois da Revolução 

Industrial, os sons mecânicos abafaram tanto 

os sons humanos quanto os naturais, com seu 

onipresente zunido (SCHAFER, 1991, p. 128).

Para o autor, os sons afetam os indivíduos de modo 
diferente, e um único som pode estimular uma variedade de 
reações, bem como diferentes grupos culturais têm atitudes 
variadas perante os sons ambientais. Nesse sentido, os sons 
fundamentais de um determinado espaço ajudam a delinear o 
caráter dos homens que vivem no meio deles.

Schafer (2001) se mostra preocupado com as paisagens 
sonoras do final do século XX, um ambiente acústico superpovoado 
de sons, os quais aumentam com o crescimento populacional e 
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com o desenvolvimento das novas tecnologias. Para o autor, a 
poluição sonora emerge como um problema mundial, e decorre 
pelo fato do homem não escutar cuidadosamente. Considerando 
inumanos os ambientes nos quais os sons interferem na 
capacidade dos homens se comunicarem, o autor propõe um 
projeto acústico com o intuito de resgatar uma cultura auditiva 
significativa, que promova a “limpeza dos ouvidos”, sugerindo 
o desenvolvimento de um “ouvido pensante”. 

A concepção schaferiana4 de uma “escuta que pensa”, 
conforme Santos (2002, p. 33), se aproxima da definição de 
Truax, que pensa a escuta como “a interface crucial entre o 
indivíduo e o meio ambiente”, sendo um “caminho de troca de 
informações” (listening) e não apenas “uma reação auditiva a um 
estímulo” (hearing). Assim, o ato de ouvir pode ser considerado 
uma espécie de habilidade passiva, significa receber os estímulos 
sonoros, enquanto o ato de escutar implica uma função ativa, 
envolvendo diferentes níveis de atenção e cognição.

Atualmente, os homens ouvem muitos sons e ruídos, mas 
demonstram não escutar o seu entorno sonoro. Os homens são 
responsáveis pela paisagem sonora mundial, portanto, a experiência 
auditiva é fundamental na construção acústica dos ambientes. 
Importa ressaltar que os hábitos perceptivos e o contexto cultural 
de cada indivíduo influenciam sua experiência auditiva. 

“Nosso sentimento de apropriação e de pertencimento ao 
universo é exatamente proporcional àquilo que dele escutamos 
e, em consequência, compreendemos”, afirma Carlos Kater 
no prefácio da obra de Santos (2002, p. 11). Kater considera o 
discernimento auditivo imprescindível para o desenvolvimento 
das potencialidades humanas, exercidas tanto de maneira 
individual quanto coletiva. Para o autor, música e criação, 
paisagens e ambientes sonoros, são estímulos para a ampliação 
da capacidade de observação, percepção e conhecimento do 
mundo e do próprio homem.
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Ao analisar as relações entre música, paisagem sonora e 
mudanças nas percepções auditivas, Schafer (2001) apresenta a 
música absoluta, na qual os compositores modelam as paisagens 
sonoras ideais da mente, e a música programática, que é imitativa 
do ambiente e pode ser parafraseada verbalmente no programa 
de concerto. O autor exemplifica as descrições de natureza 
feitas por Vivaldi, Haendel e Haydn, compositores europeus do 
século XVIII: “suas paisagens são bem populosas, habitadas por 
pássaros, animais e pessoas do campo – pastores, camponeses, 
caçadores. Suas descrições são coloridas, exatas e benignas”, 
afirma Schafer (2001, p. 152-153), e também as paisagens da 
era romântica, na qual “os compositores introduzem na cor 
da natureza sua própria personalidade ou estados de espírito”. 
No século XIX, a orquestra passa a soar as espessas densidades 
da vida urbana e, posteriormente, os ruídos das máquinas 
tornam-se presentes nos espaços sonoros da sociedade moderna. 

Na modernidade musical europeia do início do século 
XX, percebe-se a busca de formas de expressão inovadoras, 
“cujas interações com a realidade do indivíduo, da cultura e 
da sociedade, conferissem sentido verdadeiro” à arte musical, 
conforme Kater (2001, p. 28): a incorporação de elementos sonoros 
considerados extra-musicais (os ruídos) e o silêncio inicia-se com 
os músicos futuristas (os Ruidores ou Intonarumori de Luigi Russolo), 
amplia-se com algumas das experiências de Anton Weber e John 
Cage, entre outros compositores, “desaguando finalmente no 
estuário das produções eletroacústicas e multimídias”.

Munidio (2005) acentua que, no movimento futurista, o 
ruído era considerado uma oportunidade para a reinvenção 
das linguagens artísticas, entre elas, a música. Em 1913, Luigi 
Russolo formula uma verdadeira e própria estética do ruído no 
manifesto L’arte dei rumori. A partir de então, de acordo com 
Schafer (2001, p. 162), a consciência da paisagem sonora “deixou 
de ser dividida em dois reinos – o musical e o não-musical”, 
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apontando o esvanecimento dos limites entre a música e os 
sons ambientais.

Ainda na área da música, de acordo com Toffolo (2004), 
as composições do tipo Paisagem Sonora, que se caracterizam 
pelo uso explícito do som ambiental como material constituinte 
da composição, tem gerado discussões em relação ao fazer 
musical e a atividade compositiva e perceptual. O autor, com 
base na classificação de José Iges, apresenta três tendências 
em composições do tipo Paisagem Sonora, produzidas em 
meios eletroacústicos: composições baseadas na noção de 
reeducação da escuta, decorrente dos estudos realizados por 
Schafer; composições que utilizam gravações ambientais sem 
processos de alteração de sinal sonoro, privilegiando a referen-
cialidade auditiva; composições elaboradas com a captação de 
sons ambientais que utilizam processos eletroacústicos para 
eliminar traços referentes à fonte sonora.

No campo da etnomusicologia, conforme Pinto (2001), 
perceber e pensar a produção sonora musical como parte de 
uma paisagem sonora mais abrangente é um assunto relati-
vamente novo. O autor distingue a soundscape natural, que 
envolve as sonoridades dos fenômenos naturais, da soundscape 
cultural, que resulta das atividades humanas e marca o potencial 
comunicativo, emocional e expressivo do som. A música pode 
influenciar e caracterizar as paisagens sonoras, as quais são 
tão diversificadas quanto os ambientes que as produzem. 

Os sons, os ruídos e a música, em sua dimensão espacial, 
encontram-se presentes nos estudos geográficos há quase 
um século, mas é a partir da década de 1990 que se percebe o 
crescimento das produções acadêmicas nessa área. Guiu (2006) e 
Panitz (2012) apresentam uma síntese das pesquisas em geografia 
e música e atestam uma gradual consolidação desse campo 
investigativo, apontando os Estados Unidos, a Inglaterra e a 
França como centros de discussão avançada. A revisão dos 
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estudos que envolvem geografia e música mostra uma variedade 
de abordagens e objetos, e reflete as diferentes orientações da 
disciplina geográfica contemporânea como um todo.

Segundo Panitz (2012), nos países anglo-saxões percebem-se 
duas abordagens distintas nas pesquisas geográficas em música: a 
difusionista da escola saueriana, e a perspectiva crítica inspirada 
nos estudos culturais. Na França predomina um ponto de vista 
territorial, que investiga a música na construção e na afirmação 
da identidade territorial, a produção de políticas territoriais 
voltadas à música, entre outros. 

No Brasil, a pluralidade de abordagens e tratamentos 
metodológicos das pesquisas em geografia e música ressaltam a 
“diversidade musical do país e suas relações com as identidades 
regionais e nacionais, a construção de territorialidades e de discursos 
geográficos, e as transformações do espaço urbano”, afirma Panitz 
(2012, p. 7). Entre as principais tendências da produção acadêmica 
brasileira, o autor enumera: as produções calcadas nas filosofias 
do significado, através da Geografia Humanística; as abordagens 
em Geografia Social e Cultural, que mantém a tradição crítica da 
Geografia brasileira; as abordagens voltadas ao ensino em Geografia.

Ainda no meio acadêmico brasileiro, destacam-se os estudos 
sobre paisagem sonora do geógrafo Marcos Torres (2009, 2014) e 
as pesquisas do NeghaRio – Núcleo de Estudos sobre Geografia 
Humanística, Artes e Cidade do Rio de Janeiro – sob a coordenação 
de João Baptista Ferreira de Melo, que aborda as artes, sobretudo a 
música popular brasileira, como ferramenta para a compreensão 
da alma dos lugares. 

Para Guiu (2006), os trabalhos recentes sobre geografia 
e música revelam uma orientação privilegiada em direção a 
uma análise segundo critérios múltiplos; há uma pluralidade 
de abordagens, mas de perspectivas convergentes. Os atores, 
os agentes de distribuição e os eventos musicais são objetos 
geográficos mapeáveis. As práticas e os comportamentos musicais 
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– como os eventos, o consumo e a produção musical – podem ser 
medidos e avaliados na perspectiva espacial, em diferentes escalas, 
considerando-se o contexto social, cultural e mesmo econômico. 
O fato musical promove a divulgação e disseminação de ideias e 
gêneros musicais, e pode ser considerado um geo-indicador dos 
sentimentos de pertença, mobilidades, valores e comportamentos 
sociais. Nos estudos geográficos, a música pode refletir o sentido 
dos lugares, das representações territoriais, das identidades 
regionais, da paisagem cultural ou dos traços culturais. A música é, 
ainda, um fio condutor, um mediador das percepções dos lugares, 
das etnias e das relações de gênero. O elemento musical também 
é um produtor de territórios, e está presente nos processos que 
envolvem a definição de identidades, atuando como agente 
performativo das dinâmicas e desenvolvimento territorial. 

Ao discutir os trabalhos na interface entre a geografia 
cultural e a música, Castro (2009) apresenta as contribuições 
de George O. Carney e Lily Kong e as análises destes geógrafos 
sobre as diferentes linhas de pesquisa na área.

Kong (2009, p. 135-137) enumera cinco tendências para 
os estudos geográficos sobre música: a distribuição espacial de 
formas musicais, atividades, artistas e personalidades; os locais de 
origem musical e a sua difusão, usando conceitos como contágio, 
relocação e difusão hierárquica; a delimitação de áreas (em várias 
escalas, como a global e a regional) que partilham certos traços 
musicais; o caráter e a identidade dos lugares a partir das letras 
das canções; as preocupações ambientais expressas nas músicas. 
A autora aponta, ainda, novas possibilidades de abordagens, entre 
elas, a análise dos significados e o papel simbólico da música na 
vida social; a música enquanto comunicação cultural; as políticas 
culturais e os aspectos econômicos referentes à música; o papel 
da música na construção e desconstrução de identidades.

Carney (2007, p. 130-131) apresenta algumas taxonomias 
para as pesquisas geográficas referentes à música, como: 
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a relação da música com o meio ambiente; o lugar de origem e a 
difusão dos fenômenos musicais; o efeito da música na paisagem 
cultural; os gostos musicais das pessoas em diferentes lugares; 
os elementos psicológicos e simbólicos da música relevantes na 
modelagem do caráter de um lugar; a evolução de um estilo, 
gênero ou música específica de um lugar. Para o autor, os sons 
musicais podem evocar um sentimento de lugar, ajudando o 
homem a criar uma ligação emotiva com o lar, a cidade, o estado, 
a região ou a nação. Portanto, a identidade sonora de um lugar 
pode estar representada em uma música.

Cada lugar tem uma identidade sonora, afirma Roulier 
(1999), e há uma variação de sons entre um lugar e outro, 
bem como entre os tempos e as culturas. O autor discute as 
diferentes possibilidades de estudo da paisagem sonora, como 
as variações dos ruídos, a poluição sonora, as heterotopias 
sonoras (as diferenças entre os lugares, a partir da análise dos 
sons) e a topofilia sonora (sentimento de pertencimento a um 
lugar com relação à sua sonoridade).

Na Itália, verificam-se poucos estudos sobre a paisagem 
sonora na perspectiva geográfica. Vallega (2006), geógrafo 
italiano que se notabiliza pela grande contribuição teórica à 
disciplina, analisa as relações entre música e paisagens europeias 
conjugando filosofia, história, música e geografia para apreender 
representações sobre o tempo e o espaço tecidas pelo ritmo 
impresso nos lugares. Considerando o lugar e o tempo a partir 
da esfera existencial do sujeito, ou seja, investidos de emoções 
e imaginações, o ritmo é tomado como um dos elementos que 
traduzem os sinais tangíveis e intangíveis que se manifestam nos 
diferentes estilos arquitetônicos, suscitando valores que induzem 
à construção da intelectualidade e espiritualidade humanas. 

Inspirando-se nos parques literários5, Izis (2008) destaca 
que os sons também possibilitam as viagens emocionais reveladas 
pela literatura, e propõe a criação de parques musicais a partir das 
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relações entre paisagem, música e compositores. Nesse sentido, 
a autora analisa a paisagem do genius loci pucciniano enquanto 
expressão dos lugares onde o compositor Giacomo Puccini 
(1858-1924) viveu, identificando-a como fonte de inspiração para 
algumas das suas célebres obras. Os parques musicais, diferen-
temente dos parques literários, devem organizar eventos para 
promover as especificidades do território e dos festivais musicais, 
enriquecendo a identidade do lugar a partir da sua ligação com 
a música. A música é discutida, ainda, como instrumento de 
valorização e promoção da paisagem enquanto bem cultural.

Para Munidio (2005), a paisagem sonora é uma relação 
dinâmica entre um ouvinte e um ambiente, relação localizada 
geográfica e historicamente. O autor abre um leque de possibi-
lidades concernentes aos estudos geográficos sobre paisagem 
sonora em uma perspectiva multidisciplinar, sugerindo possíveis 
interconexões entre diversos campos de estudo que consideram 
a audição como instrumento de conhecimento e de reflexões 
sobre as paisagens do mundo. 

As investigações sobre a paisagem sonora na abordagem 
da ecologia acústica também envolvem várias áreas do 
conhecimento – como a geografia, a ecologia, a filosofia 
estética, a engenharia, a arquitetura, a urbanística, a física 
acústica, a biologia, entre outras – e se ocupam das caracte-
rísticas qualitativas e quantitativas dos ambientes sonoros.  
Nessa perspectiva, observam-se os estudos de Farina (2001), 
Giuriati e Tedeschini Lalli (2010). 

Ainda entre os autores italianos, como Giglio, Visioli, 
Papotti e Bettinelli, verificam-se interessantes pesquisas sobre 
geografia e música. Giglio (2007) demonstra que a música 
e os instrumentos musicais, enquanto meios de expressão 
e comunicação, podem representar uma determinada 
área geográfica, uma população ou uma categoria social.  
Visioli (2007) recorda a estreita e antiga relação entre o 



GEOGRAFIA E MÚSICA:
Diálogos

362

homem, os sons, a música e o ambiente, destaca a audição como 
instrumento de orientação e construção da realidade no sentido 
físico e simbólico, e trata da percepção da paisagem sonora.  
Papotti (2007) aponta como as paisagens sonoras podem se 
tornar estratégicas para a promoção turística e territorial, 
e analisa o caso da cidade italiana de Parma, considerada 
capital da música. Interessante perceber que Bologna também 
é considerada capital da música, segundo Bettinelli (2007), 
que propõe a utilização do termo paisagem acústica – depois 
de uma análise conceitual sobre a paisagem sonora e o espaço 
acústico – para apreender os sons e a música da cidade.

Percebem-se, portanto, as inúmeras possibilidades 
de abordagens para as pesquisas geográficas em música e 
a abrangência deste campo investigativo. É interessante 
destacar, ainda, a contribuição do arquiteto Pallasmaa (2011) 
sobre a importância da audição na experiência espacial e as 
características acústicas de determinados espaços. Em busca 
de uma arquitetura multissensorial, experimentada em sua 
essência material, corpórea e espiritual totalmente integrada, 
o autor critica a predileção da visão em detrimento dos 
demais sentidos e destaca que a audição estrutura e articula 
a experiência e o entendimento do espaço. “Cada prédio ou 
espaço tem seu som característico de intimidade ou monumen-
talidade, convite ou rejeição, hospitalidade ou hostilidade”, 
afirma Pallasmaa, e continua: 

o som mede o espaço e torna sua escala compre-

ensível. Acariciamos os limites do espaço com 

nossos ouvidos. Os gritos das gaivotas de um 

porto nos fazem cientes da imensidão do oceano 

e da infinitude do horizonte (PALLASMAA, 

2011, p. 48).
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Diante do exposto, depreende-se que, em conformidade 
a Schafer (2001), o evento sonoro possui um contexto social, 
cultural e auditivo, e a paisagem sonora pode ser entendida 
como o ambiente sonoro da humanidade, um conjunto sempre 
presente de sons com os quais os homens convivem e que está 
incessantemente em transformação. 

A paisagem pode ser entendida, poeticamente, como 
uma polifonia modulante: entre os tons e os sons da razão e da 
emoção, o homem se relaciona com seu mundo, modelando-o 
e sendo por ele modelado. 

Composições Geomusicais

Na perspectiva da geografia cultural, os estudos sobre a 
paisagem podem contribuir para a compreensão dos significados 
que os homens atribuem aos espaços. Os sons marcam diferentes 
tempos e lugares. Portanto, a paisagem sonora é cultural, 
melhor dizendo, o som é um dos elementos que constituem a 
paisagem cultural.

Investigar a paisagem sonora significa dar destaque ao 
elemento sonoro da paisagem cultural. Todos os sons, como os 
ruídos, as vozes, as músicas, os sons produzidos pelos homens 
e pelos fenômenos da natureza, constituem a paisagem sonora 
de um determinado lugar. 

 Nos estudos geográficos, pode-se analisar os significados 
e o papel simbólico da música na vida social, a música como 
mediadora do caráter e da identidade dos lugares, a relação 
da música com o meio ambiente, a poluição sonora, as hetero-
topias e topofilias sonoras, as políticas culturais e os aspectos 
econômicos referentes à música, enfim, existem diversas 
perspectivas para a investigação da paisagem sonora. 
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Entre as muitas possibilidades de uma escuta geográfica 
da paisagem, é possível, ainda, investigar a paisagem sonora de 
uma festa, como o boi-de-mamão, discutida em Furlanetto (2014). 
Nas apresentações dos grupos paranaenses que brincam com o 
boi, o som é o fio condutor do espetáculo: a música, o canto e a 
linguagem falada narram o mito da morte e ressurreição, anunciam 
os personagens, comunicam os valores e as histórias do espaço 
vivido. A escuta sensível desses elementos, na perspectiva da 
geografia emocional, revela uma paisagem sonora tecida pelas 
notas da subjetividade e dos sentimentos humanos, uma trama 
carregada de sentido, investida de complexidade. Assim, os sons 
que animam a festa tecem uma composição geomusical plena de 
simbolismo, modulada pelas tonalidades afetivas da alma humana.

Notas

1 Este texto foi elaborado a partir da tese “Paisagem sonora do 
boi-de-mamão no litoral paranaense: a face oculta do riso”, 
apresentada na Universidade Federal do Paraná, em 2014.

2 Nesses caminhos podem ser considerados tanto a dimensão material 
da cultura como a sua dimensão não-material, tanto o presente como 
o passado, tanto objetos e ações em escala global como regional e 
local, tanto aspectos concebidos como vivenciados, tanto espontâneos 
como planejados, tanto aspectos objetivos como intersubjetivos. 
O que os une em torno da geografia cultural é que esses aspectos 
são vistos em termos de significados e como parte integrante da 
espacialidade humana (CORRÊA e ROSENDAHL, 2007, p. 13-14). 

3 O objeto sonoro, termo criado por Pierre Schaeffer, é um objeto 
acústico abstrato para estudo, um espécime de laboratório, e 
o evento sonoro é um objeto acústico para estudo simbólico, 
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conforme Schafer (2001). Portanto, um mesmo som pode ser 
considerado objeto sonoro se gravado e analisado em laboratório, 
ou evento sonoro se identificado e estudado na comunidade.

4 No modelo acústico tradicional, o som é o centro do sistema 
no ato de ouvir, apresentando-se como um modelo objetivo; 
o modelo acústico proposto por Schafer é subjetivo, o ouvinte é 
o centro do processo, o qual se fundamenta no relacionamento 
entre ouvinte e paisagem sonora, segundo Santos (2002).

5 Conforme Persi e Dai Pra (2001), os parques literários são objetos 
de reflexões teóricas e de aprofundamento da geografia cultural 
que substancialmente se ocupa das paisagens e da relação entre 
geografia e literatura, com atenção particular às modalidades 
subjetivas de percepções e representações da realidade como 
base para a interpretação e o entendimento dos fatos geográficos. 
Os parques literários são os lugares conhecidos pela presença 
física e/ou interpretativa de escritores e poetas, e por isso 
coincidem com a fonte da sua veia artística, como os jardins da 
memória e de inspiração literária, carregados de pregnâncias 
culturais. O parque literário é, ao mesmo tempo, um espaço 
físico e mental, no qual natureza e cultura se encontram e 
interagem em uma síntese que conjuga literatura, geografia, 
história, ecologia, folclore, arte e vários atributos culturais 
ligados às especificidades locais. Nesse sentido, o parque 
literário pode ser definido como uma criação virtual que se 
materializa nos lugares físicos da memória, fundada sobre a 
reevocação literária e sobre a fantasia. A expressão Parchi Letterari  
(parques literários) surge do desejo de um literato atual de 
descobrir uma memória perdida, selecionando lugares celebrados 
pela literatura italiana e estrangeira de todos os tempos, para 
realizar itinerários turísticos e culturais, revivendo, assim, os 
cenários e as sugestões paisagísticas que inspiraram romancistas 
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e poetas. Portanto, os parques literários representam, progra-
maticamente, uma ocasião para rever paisagens descritas pelos 
escritores ou para descobrir ângulos menos conhecidos da 
Itália com os olhos daqueles autores. Idealmente, as propostas 
são voltadas a um público de leitores-viajantes, aos quais faz 
conhecer o território através da perspectiva poético-narrativa, 
e por meio de uma leitura interdisciplinar atenta ao ambiente 
natural, aos acontecimentos sociais, às tradições populares e às 
raízes culturais, animadas pelo fio condutor da fonte literária. 
Desse modo, os parques literários tornam-se ocasiões de 
empreendimento para a conservação, proteção e promoção dos 
recursos presentes sobre o território, entendidos também como 
recuperação de atividade econômica dos lugares escolhidos.
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Introdução

Esta reflexão surgiu a partir de alguns questionamentos 
postos desde o início dessas reflexões: Como o corpo realiza a 
mediação entre a música e o território? Como isso se conforma 
sócio espacialmente? A musicalidade está vinculada com a 
conformação de identidades coletivas com base territorial? 
Operacionalizando a proposta a partir do samba, quais são as 
condições colocadas pelo território e que influenciam a sua 
configuração? Qual é a trama interna presente na criação e 
espontaneidade dos (as) sambistas? 

Visando responder pelo menos em parte a essas questões, 
o artigo de Milton Santos (1996) “Por uma geografia cidadã:  
Por uma epistemologia da existência” nos foi útil como ponto de 
partida; na medida em que enfoca a ideia principal de apresentar 
as dimensões da corporeidade, da individualidade e da sociabi-
lidade como importantes atributos para o estudo do cotidiano 
desde um ponto de vista espacial. 

Em primeiro lugar, devemos destacar que a dimensão da 
corporeidade se revela enquanto oportunidade de criação de 
redes de convivência e de solidariedade, traduzindo-se como o 
núcleo primeiro da sociabilidade. Ela é um primeiro reconhe-
cimento que se dá entre as pessoas, uma primeira forma de 
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apresentação fundamental para a interação que acontece com 
outros corpos; no ato de socialização. 

A própria corporeidade do pesquisador fica patente nos 
contatos que ocorrem nos trabalhos de campo:

A corporalidade é imprescindível na formulação 

das estratégias de distinção e fixação de 

estilos que modulam a sociabilidade jovem 

metropolitana e o quanto o próprio corpo do 

pesquisador foi o veículo dessa inteligibilidade 

(TOLEDO, 2007, p. 258). 

A corporeidade torna-se fundamental para a conformação 
das estratégias de distinção e fixação de estilos demarcadores 
da sociabilidade, enunciando territórios simbólicos precisos e 
modelos de indivíduos singulares: sambistas, músicos instru-
mentistas, jovens black, evangélicos, forrozeiros, etc – que nas 
cidades exercem apropriações particulares. 

Por outro lado, o corpo também traz as marcas da cultura 
em que está inserido, apontando caminhos para a compreensão de 
uma “performatividade” que parte do próprio corpo e que envolve 
os movimentos realizados e influenciados pelas musicalidades 
presentes no lugar. Desse modo, dá-se um diálogo com o lugar, 
que se apresenta no corpo, a partir de elementos do contexto sócio 
espacial. Não é à toa que dos diferentes modos de apropriação 
criam-se subjetivações territoriais que se reproduzem nas músicas, 
nas melodias, nos ritmos, nas danças, nas letras e nas harmonias.

Admitida esta íntima vinculação entre o corpo e o 
contexto sócio espacial, teremos que cada sociedade se expressa 
distintamente segundo os corpos e suas construções culturais 
diferenciadas. Assim, dentro de cada contexto sócio espacial 
particular, as sociedades produzem suas manifestações culturais 
e dela são o resultado.
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Isso não significa, entretanto, que o corpo não esteja 
geralmente disposto e apto a aprender novas técnicas ou 
métodos para realizar determinada prática corporal que 
envolva movimento ou ritmos (a exemplo das aulas de samba 
ou de danças brasileiras). De certa forma, nesses casos, há um 
“descolamento” entre o corpo e o contexto sócio espacial em 
que ele está inserido.

Exemplarmente, refletindo-se sobre as pessoas que 
sambam, constatamos que embora muitas delas tenham 
“trejeitos” de sambistas, em seu corpo revela-se o samba 
enquanto “coisa”, enquanto técnica de sambar apreendida, que 
não incorpora uma vivência cotidiana com os “territórios do 
samba”. Vemos aí aflorar o corpo biomecânicomuito presente 
na sociedade ocidental: um corpo marcado pela cisão entre a 
mente e a própria cultura do local. 

Uma das questões mais relevantes para a reflexão aqui 
proposta, é a de que, a partir da corporalidade, as coletividades 
recriam “territórios originais” que atendem não somente às suas 
aspirações de sobrevivência material, mas também à expressão das 
especificidades culturais que efetivamente as mobilizam e animam.

Podemos, então, notar que uma roda de samba excede em 
significados a sua condição de prática de lazer e se territorializa na 
apropriação de bares, de ruas, de praças públicas, de barracões, de 
lajes, de centros culturais e de áreas situadas embaixo de viadutos. 
A espontaneidade presente em uma roda de samba permite um 
contraponto ao artificialismo da realidade por intermédio de uma 
postura humana que atua como contra-finalidade. É nesse nível 
de resistência dada pelo uso territorial e mediada pela energia, 
pelo corpo, pelos sonhos, esperanças, prazeres e aspirações; que 
os sentidos da existência humana podem se sublevar. 

Milton Santos (1996) afirma que há uma relação entre 
a corporalidade, a individualidade e a sociabilidade capaz de 
definir a cidadania. É interessante notar que essas três dimensões 
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estão presentes no “mundo do samba”, sendo efetivamente 
vivenciadas pelos que “sentem na pele e por causa da pele” os 
constrangimentos associados a preconceitos de ordem racial. 

Portanto, há uma relação entre o corpo e o contexto 
sociocultural em que está inserido, em que cada sociedade se 
expressa distintamente segundo os corpos e suas construções 
culturais diferenciadas. Inserido em seu contexto sociocultural 
particular, cada sociedade produz sua cultura e dela é resultado.

Da mesma forma, dialogando com o pensamento de 
Merleau-Ponty (1999), podemos considerar que o corpo constrói 
processos de identificação entre o mundo pessoal e o mundo 
público, e, na interação com o outro, reafirmam-se ou mesmo se 
descobrem alguns aspectos da própria identidade/identidades. 
Assim sendo, pelo próprio ato de dançar ou tocar, o corpo 
articula uma linguagem que coloca os sujeitos em grupos territo-
rialmente localizáveis, grupos que guardam relações ancestrais 
em que a experiência corporal fixa o território na existência, 
na medida em que o corpo é o ser no território.

Além do fato específico da corporalidade, vale lembrar 
que muitos aspectos culturais advêm de heranças adquiridas de 
tempos passados, estando ainda hoje demarcados pelas relações 
de sociabilidade. É o que se pode perceber quando o corpo 
reage diante de certos códigos, símbolos e imaginários, diante 
do “ethos”, do conjunto dos costumes e hábitos fundamentais 
verificados no âmbito dos comportamentos sociais (instituições, 
afazeres) e da cultura (valores, ideias ou crenças); característicos 
de uma determinada coletividade, época ou região. 

O território congrega esta herança de tempos diferentes 
que está presente no corpo dos sambistas, em seus costumes 
e práticas, que passam a ser socializados comumente pelos 
sons reconhecidos por todos. Assim, observamos que muitas 
afinidades são criadas através dessa base territorial, e são 
definidoras de uma importante dimensão relacional que se dá 
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a partir da subjetivação com os territórios (que aqui também 
se configuram geograficamente em lugares). 

Para Milton Santos (2002), a globalização possibilita a 
redescoberta da corporeidade, dimensão que se revela enquanto 
oportunidade de criação de redes de convivência e de solida-
riedade. Nesse sentido, é interessante notar que, no caso 
brasileiro, a corporeidade vem acompanhada de estereótipos 
criados nas relações sociais: a existência de um paulistano típico, 
de um carioca típico, de um baiano típico ou de um cearense 
típico, por exemplo. Tais estereótipos, fundamentados princi-
palmente nos trejeitos e no modo de falar, acabam contribuindo 
para a continuidade do embate regional e da intolerância. 

Ao contrário dessa não aceitação dos territórios específicos 
presentes nos corpos, o estranhamento pode ser superado mediante 
a assimilação e a inserção dos diferentes conjuntos de códigos e 
de símbolos culturais no conjunto da sociedade. Do mesmo modo, 
conforme nos indicam algumas situações cotidianas, a aparência 
diferenciada de cada indivíduo leva à existência de uma marca 
social para cada corpo, o que influencia até aonde determinado 
corpo pode ir ou circular, também influenciando a conformação 
das territorialidades. Por outro lado, a própria materialidade gera 
condicionamentos para que certas territorialidades não aconteçam.

A esse respeito, no filme “Encontro com Milton Santos 
ou o Mundo Global visto do lado de cá”, há uma cena na qual 
os moradores de uma favela vão passear em um movimentado 
shopping center da zona sul carioca. Nesse momento, torna-se 
perceptível que a objetividade da corporeidade destes moradores 
infringe um território que inicialmente não previa o uso por 
essa população. O encontro inesperado entre os frequentadores 
do shopping e os moradores da favela provoca surpresa, sendo 
que os últimos descobrem uma nova realidade ao passo em 
que observam e são observados. No outro mundo possível, 
defendido por Milton Santos em seus escritos e exposições orais, 
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aquela situação deveria acontecer, ou seja, a de todos poderem 
ir e vir livremente2. 

Podemos ampliar a reflexão se consideramos que a 
questão da corporeidade está diretamente associada com  
a questão da musicalidade, que por sua vez, relaciona-se com a 
riqueza de sons provenientes dos cantos, dos rituais religiosos 
e da dança. Desse modo, a musicalidade pode ser vista como 
um álibi para se atingir alguns fatos geográficos, sobretudo ao 
constatarmos que as letras e as sonoridades trazem consigo uma 
historicidade que usa metáforas importantes para a descons-
trução de conceitos e pré-conceitos socialmente estabelecidos. 

Essa musicalidade pode ser trazida ancestralmente pelas 
coletividades, atendendo não somente às vontades de reprodução 
material e às necessidades de sobrevivência, mas também 
expressando muitas especificidades culturais que efetivamente 
mobilizam e animam os agrupamentos sociais; ao mesmo tempo 
em que revelam uma história não-oficial que passa a ser contada 
pelas ruas e áreas diversas das cidades brasileiras. 

Por outro lado, as músicas contribuem para a criação 
de uma ligação emotiva e humana com os lugares, além de 
demarcarem corporeidades, territorialidades e relações sócio 
espaciais; sendo produzidas a partir de estímulos colocados pelos 
lugares e por isso mesmo evidenciando o sentido desses lugares. 

Devemos re-enfatizar que, as identidades com base 
territorial, forjadas por aspectos da musicalidade, trazem conexões 
com padrões passados e presentes de povoamento, migração, 
etnicidades, heranças musicais, estilos de vida e condições socioe-
conômicas. A grande questão é a de se atentar para o fato de que 
além de um corpo fisiológico existe um corpo social, criador 
de uma musicalidade que se verifica na existência individual 
e coletiva. Há muitas evidências de que algumas habilidades 
sensório-motoras dos sujeitos são ativadas nesta construção de 
identidades de base territorial. Um exemplo claro, no âmbito 
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musical, é a própria estrutura rítmica e melódica que emerge 
como uma construção do processo de representação social, uma 
representação estabelecida cultural, ideológica e tecnicamente. 
Certamente, existem características de lugares específicos que 
oferecem pré-condições às novas ideias musicais. Até mesmo 
alguns instrumentos musicais são criados conforme as condições 
propiciadas pelos lugares, condições retomadas e reverberadas a 
partir do repertório cultural próprio de cada agrupamento social. 

Nesse sentido, a musicalidade do samba favorece a 
espontaneidade e a sociabilidade de diversas maneiras, uma 
vez que os instrumentos do samba podem estimular o improviso. 
Com quase tudo se faz samba, da caixinha de fósforo nasce um 
chocalho, bem como de uma latinha ou garrafa vazia; de uma 
tampa ou prato surge um reco-reco, de um balde, cria-se um 
tambor, e apesar dessa musicalidade ser complexa, pois requer 
um grande entrosamento para que o ritmo se expresse harmoni-
camente com todos os instrumentos e sons, sua produção pode 
ser simples, excitando o convívio pelo olhar e pelos sons. A roda 
de samba requer cumplicidade, e, quem não toca, dança, quem 
não dança, canta, quem não canta assiste. Eis possivelmente 
uma das razões pela qual o samba seja gregário, facilitando as 
demarcações de território e de grupos sociais3. 

Contrariando muito do que é propagado pela dita “cultura 
oficial”, muitas das pessoas tidas como “simples” trazem consigo 
sua cultura musical ainda não massificada (embora recebam 
fortes influências que tendem a desestabilizá-la), mas demarcada 
por profundos laços psicológicos e emocionais com os lugares 
por elas vivenciados. 

Aqui, novamente, a questão da musicalidade permite que 
se pense em sistemas de pensamento, de percepção, de estéticas 
e de cantos interpretativos próprios. Muito destas “culturas 
não oficiais” são “invisíveis” para grande parte da sociedade 
brasileira, sendo tratadas como manifestações culturais 
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subalternas, em que os sujeitos são transformados em objetos 
– ainda que estabeleçam relevantes territorializações urbanas. 

Música e resistência nos movimentos 
de samba paulistanos

Principalmente após a década de 1990, a cidade de São 
Paulo tem passado por uma “onda revitalizadora” configurada 
por movimentos de samba que buscam resgatar as “raízes” 
do samba e propiciar um reencontro com os sambistas do 
passado, que deixaram sua contribuição em músicas muitas 
vezes ainda desconhecidas pelos próprios sambistas atuais, 
como nos explica o entrevistado: 

Esses movimentos são formados por uma 

garotada na sua maior parte, querendo voltar 

às suas origens pois só cantam samba de raiz, 

não cantam samba de moda [...] Cantam sambas 

de compositores lá de baixo entendeu? [...] E isto 

para nós é muito bom, porque está se resgatando 

muita coisa [...] Ao invés desses meninos virem 

para a escola de samba eles fazem um samba lá 

para eles [...] Isso é muito legal, pois é um outro 

atrativo (informação verbal)4.

O estudo desses movimentos pode revelar aspectos 
importantes com relação ao cotidiano e gêneros de vida da 
comunidade envolvida, bem como às apropriações territoriais 
que permitem as conquistas de maiores direitos na cidade. 
Embora cada um deles guarde peculiaridades, todos se 
desenvolvem em estratégias e mecanismos coletivos, motivados 
por sentimentos de amizade e de esperança. Além disso, 
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o samba atua como referencial ético e moral, capaz de amparar 
os sambistas diante da realidade social por vezes excludente: 

O que acontece com os movimentos de samba 

em São Paulo não é um fenômeno pois o samba 

não está ressurgindo, ele sempre esteve presente 

[...] Esses movimentos estão desenvolvendo 

atividades nas comunidades pois é uma forma 

de se fazer algo com um viés mais organizado, 

politizado, onde se pode não só cantar os sambas 

mas também politizar as pessoas que ali estão 

[...] O samba destes movimentos apresenta uma 

conotação diferenciada dos outros movimentos 

dos outros lugares do Brasil, ele tem essa coisa de 

militância, de politização do sambista, fazendo 

com que ele fique mais bem informado das coisas 

[...] Hoje há uma maior conscientização acerca da 

importância de se valorizar o samba como ele tem 

que ser valorizado, pois ele sempre esteve presente 

(informação verbal)5. 

A apropriação territorial de locais públicos, praças, lajes 
de casas particulares, quadras de escolas de samba, fundos de 
quintal, terrenos embaixo de pontes; age, com efeito, como 
remediador da falta de áreas para as manifestações culturais 
e o lazer na cidade. Essas diligências mudam a natureza da 
escassez de áreas e organizam práticas sociais que ensinam 
cidadania a partir dos diferentes usos territoriais, pois é no uso 
dos territórios que tais áreas ganham significado: 

Quais são as oportunidades culturais que 

existem na periferia? O que o Poder Público 

fornece em Parelheiros, Cidade Tiradentes, 
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Vila Brasilândia? [...] É a mobilização dos 

agentes culturais, das pessoas que estão 

envolvidas com a cultura que desenvolve 

alguma atividade e agrega pessoas [...] Desde 

aquela que tem um emprego e uma casa, até a 

que está desempregada (informação verbal)6. 

Além do mais, os movimentos de samba revelam significados 
que se tornam mais complexos quando focalizados nos fins 
expressos na existência de cada um deles. É nesta relação com 
os lugares que os sambistas se transformam em seus “usuários”, 
utilizando-se do imaginário que têm do lugar, do grupo ou de si 
mesmos. Esse imaginário evidencia-se em representações que 
emergem como o alicerce de suas práticas e discursos e está 
plasmado no contexto dos lugares em que atuam. O valor atribuído 
ao samba é capaz de levar seus participantes a transcenderem 
a realidade em que se encontram, tomando-se a consciência de 
suas condições sociais historicamente consolidadas. 

Como resultados desses processos, são fomentadas 
práticas sócio espaciais mediadas por costumes e tradições do 
“mundo do samba”, muitas vezes herdadas dos pais e parentes. 
Assim, a partir do samba e de sua própria história familiar 
tecida nos diversos bairros da cidade, os sambistas constituem 
seus referenciais de identidade e de pertencimento.

Para Selito e Kaçula, movimentos como o Samba da Vela, 
Samba da Laje, Samba da Tenda, Rua do Samba Paulista e Samba do 
Baú surgiram em virtude de não haver mais abertura para o contato 
com as composições mais antigas dentro das escolas de samba:

Hoje, nas escolas de samba do Grupo Especial, 

não se tem mais espaço para as atividades 

que se enquadrem fora da lógica empresarial 

voltada ao carnaval (informação verbal)7. 
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Os movimentos de samba surgiram princi-

palmente após a década de 1990, muito por 

conta da ausência das entidades que deveriam 

estar fazendo este papel, que são as escolas 

de samba [...] A maioria delas não abre para 

a comunidade, para os compositores, para 

as pessoas desenvolverem as suas atividades 

musicais e culturais [...] As composições tratam 

do cotidiano, algumas fazem crítica social, ou 

falam das dificuldades do dia-a-dia, ou ainda 

exaltam alguma coisa, como uma mulher ou 

um mestre compositor [...] No Rio de Janeiro 

existem vários projetos sociais, existe um 

museu das escolas de samba, onde a pessoa 

pode ir e conhecer a história da própria escola 

[...] O que me deixa às vezes p. da vida é que as 

escolas de samba copiam somente o que não 

presta do Rio de Janeiro, ao invés de exemplos 

positivos como o projeto social da Mangueira 

[...] Aqui não estimulam o desenvolvimento 

de projetos que agreguem a comunidade [...] 

Se a minha escola de samba estivesse aberta 

diariamente, o ano todo, eu estaria lá fazendo 

sambas novos, exaltando a escola, cozinhando 

um angu, um peixe frito, interagindo com os 

outros compositores (informação verbal)8. 

Embora esta situação de vinculação à dinâmica do mercado 
e de falta de projetos que agreguem a comunidade faça parte das 
escolas de samba, existem atividades diferenciadas em algumas 
delas. Este é o caso do “Cantinho da Peruche”, evento realizado 
todas as segundas-feiras à noite na Escola de Samba Unidos 
do Peruche. Mais do que uma roda de samba, trata-se de um 
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momento de encontro entre os integrantes da escola e a ala de 
compositores, responsável pela “preservação da tradição” na escola 
de samba, tradição que também é simbolizada por seu pavilhão 
(Figura  1). A faixa etária média dos frequentadores está acima dos 
40 anos, demonstrando a importância da “Velha Guarda” para esta 
preservação da tradição. Por cerca de três horas, as músicas de 
antigos compositores são tocadas e cantadas pelos participantes, 
como explica o presidente da escola de samba:

O que fazemos aqui é um movimento de 

preservação do samba de raiz, que também 

acaba servindo como uma espécie de laboratório 

para os sambas que poderão ser enredo no 

próximo carnaval (informação verbal)9. 

Figura 1 - Cantinho da Peruche.
Fonte: Alessandro Dozena, novembro de 2006.
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Outro exemplo desta arregimentação voltada à “busca da 
tradição” e que alcançou certo destaque na mídia é o projeto 
Samba da Vela. Trata-se de um encontro de sambistas na região 
sul da cidade, especificamente em um Centro Cultural situado 
nas imediações do Largo Treze de Maio, no bairro de Santo 
Amaro. Magnu Souza, um de seus fundadores, explica: 

O Samba da Vela é um movimento coletivo 

onde um canta o samba do outro [...] É uma 

consideração da memória dos sambistas, pois 

não podemos deixá-la morrer [...] Está na hora 

de São Paulo aceitar os seus filhos do samba, o 

que nós estamos representando [...] O samba 

não acabou com a morte de Geraldo Filme e 

Adoniran Barbosa, pois existe a nova geração 

(informação verbal)10. 

O Samba da Vela atrai partícipes de diversas procedências 
e idades, valorizando em seus encontros a improvisação e 
espontaneidade, visto que as composições que são cantadas 
na roda de samba são ao mesmo tempo “corrigidas” e incluídas 
em um caderno de composições da comunidade.

A gente não imaginava que seria dessa maneira 

[...] No começo só pensamos em fazer alguma 

coisa para a Zona Sul, um lugar que sempre teve 

fama de não ter sambistas, mas só vagabundo 

e violência (informação verbal) 11.

Mais do que uma reunião de sambistas, o Samba da Vela 
impressiona pelo caráter ritualístico que possui, inspirado em 
muito pela vela acesa e colocada ao centro da mesa:
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Figura 2 - Samba da Vela.
Fonte: Alessandro Dozena, outubro de 2007.

Nesse ambiente não há o consentimento para as bebidas 
alcoólicas, pois as composições devem ser escutadas com muita 
atenção. Os sambas antigos são cantados com o mesmo empenho 
que as composições novas, servindo de elo para as diferentes 
gerações de sambistas: 

Nossa ideia era montar uma roda de samba 

de raiz, para cantar Cartola, Candeia, Nelson 

Cavaquinho, Velha Guarda da Portela e coisas 

assim [...] Mas no dia da primeira reunião 

começamos a mostrar músicas inéditas um 

para o outro e fomos até as três da manhã  

[...] Assim decidimos fazer uma roda de samba 

só com músicas inéditas (informação verbal)12.

A vela colocada ao centro da mesa funciona como elemento 
demarcador do tempo de duração do evento, conforme explica 
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um dos fundadores do movimento e o responsável pela ideia 
da vela ao centro da roda:

Eu estava preocupado com o horário porque 

as pessoas precisam trabalhar na terça-feira  

[...] Como uma vela dura mais ou menos 

duas horas e meia, terminamos por volta 

das 23h, sem aquela história de ficarem 

pedindo mais uma saideira [...] Nas segundas-

-feiras, as pessoas vêm aqui para cultuar o 

samba tradicional, não só para se divertir  

[...] O Samba da Vela já se tornou um pólo 

cultural (informação verbal)13.

O ritual é bem expresso pela frase presente nos Compact 
Disc (Cds) gerados a partir dos encontros: “Que a vela ilumine 
nossas composições”. Mais do que iluminar, a cor da vela expressa 
uma orientação para cada roda de samba. A vela cor-de-rosa 
é posta quando são apresentados os sambas inéditos, a azul 
quando estes são reapresentados no mês seguinte e a branca 
quando são cantados sambas reconhecidos pela comunidade; 
muitos deles criados nos encontros anteriores. 

Abaixo, reproduzimos uma composição que expressa a 
essência do movimento Samba da Vela:

Samba da Vela 

(Magnu Souza e Maurílio de Oliveira)

A Vela é um reduto de aprendizes 

Procedentes de várias matizes 

Em seu modo de pensar 

Às vezes surgem uns com vaidade 

Despertando disparate 
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Sem saber o que se passa no lugar 

Outros reclamam insanamente 

E se perguntam 

Porque não podem conversar 

E respondemos tão francamente 

Samba da Vela 

É pra quem gosta de escutar 

Se não for bom 

A intenção é o que convém 

Estamos fazendo história 

Sem falar mal de ninguém

O Samba da Vela propicia momentos de encontro entre 
o passado e o presente, entre sambistas e não sambistas, entre 
moradores locais ou não. Nesse sentido, concordamos com a 
ponderação de Da Matta e percebemos o Samba da Vela como 
um ritual que toca memórias e representações muito profundas:

É como se o domínio do ritual constituísse 

uma região privilegiada para se penetrar 

no “coração cultural” de uma sociedade, 

ou seja, no seu sistema de valores, uma vez 

que o rito permite tomar consciência de 

certas cristalizações sociais mais profundas  

(DA MATTA, 1979, p. 29). 

Não só no Samba da Vela, mas em praticamente todas as 
manifestações de samba, notamos uma interessante integração 
entre o caráter profano e o sagrado. As rodas de samba, por 
exemplo, são profanas e sagradas ao mesmo tempo, e dialogam 
dialeticamente com a religiosidade intrínseca à cultura 
brasileira, a partir de ritos:
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O rito, portanto, não serve e não pode servir 

senão para manter a vitalidade dessas 

crenças, para impedir que elas se apaguem 

das memórias; ou seja, em suma, para revificar 

os elementos mais essenciais da consciência 

coletiva. Através dele o grupo reanima periodi-

camente o sentimento que tem de si mesmo e 

de sua unidade; ao mesmo tempo, os indivíduos 

são reafirmados na sua natureza de seres sociais 

(DURKHEIM, 1989, p. 447). 

Outro movimento de samba que merece destaque é a Rua do 
Samba Paulista, que acontece em todo último sábado do mês em 
uma rua da região central de São Paulo. Nesse caso, a roda de samba 
acontece a “céu aberto” sob a proteção de uma tenda e ao contrário 
do Samba da Vela, valoriza exclusivamente as composições antigas. 

Figura 3 - Projeto Rua do Samba Paulista.
Fonte: Alessandro Dozena, fevereiro de 2007.
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Um de seus organizadores e importante sambista da 
“nova geração” do samba paulistano explica: 

O Projeto Rua do Samba Paulista cresceu 

muito, a partir do início que foi dentro da loja 

de instrumentos musicais Contemporânea, 

cantando e contando a história do samba 

com aproximadamente 30 pessoas, dando 

vários informes e sempre trazendo a 

ideia da importância da preservação do 

samba e da valorização dos sambistas, 

também estimulando novos compositores  

[...] Hoje reunimos aproximadamente 4000 

pessoas [...] Quem vai até lá pensa que aquilo 

é uma balada, um ponto de encontro, mas a 

todo o momento salientamos que aquilo é 

um movimento cultural e político, dizendo 

que estamos ocupando uma rua pública, algo 

que há 40 anos atrás era uma utopia [...] Três 

crioulos fazendo samba apanhavam e iam para 

a cadeia [...] Por isso valorizamos o pessoal 

da velha guarda, porque eles apanharam, 

eles resistiram e começaram tudo [...] Hoje 

fazemos tudo graças a eles, a gente nunca 

esquece isto [...] Há renovação, mas não 

há presente e futuro sem passado, por isso 

reverenciamos a velha guarda [...] Não posso 

dizer isto de todas as comunidades, pois não 

freqüento todas, mas nas que eu conheço, 

há esta preocupação com a politização  

(informação verbal)14.
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Além de organizar a Rua do Samba Paulista, Kaçula 
comandou a gravação do Compact Disc (cd) Memórias do Samba. 
Com o apoio da organização não-governamental (ONG) Sambatá, 
foram gravados doze discos agregando membros da Velha 
Guarda do Samba Paulista. Existe a intenção clara, também 
no caso deste movimento, de mostrar as composições que não 
aparecem nos meios de comunicação de massa: 

A proposta política dos movimentos não tem a 

ver com política partidária, mas é uma política 

de ocupação, de conscientização, de fazer com 

que as pessoas entendam a importância de 

encarar o samba como algo muito importante, 

de valorizar o representante da velha guarda 

[...] É uma política de renovação através de 

novos sambas e sambistas [...] Buscamos 

separar o joio do trigo pois na década de 1990 

houve uma onda de pagode e de pagodeiros, 

onde muitos acabaram confundindo samba 

com pagode, que são duas coisas distintas  

[...] Pagode além de gênero musical quer dizer 

divertimento [...] Por isso, pagode pode ser 

feito com vários gêneros musicais, pois ele é a 

reunião de pessoas para se cantar um gênero 

musical [...] O sambista faz um pagode quando 

reúne pessoas para cantar samba [...] Com esta 

confusão toda, as pessoas colocam o samba e o 

pagode no mesmo caldeirão, como uma coisa 

só (informação verbal)15.

Do ponto de vista do uso territorial, essa relação com o 
Poder Público tem sido “tensa”, e conforme já apontado, mesmo 
com as tentativas de resistência, a retirada dos sambistas do 
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Largo General Osório acabou se concretizando em março de 2009, 
quando os coordenadores da Rua do Samba Paulista anunciaram 
a mudança “forçada” pelo Poder Público, que transferiu os 
sambistas para o Boulevard da Avenida São João. É interessante 
notar que o argumento utilizado para esta mudança foram as 
obras para a “revitalização” da área, popularmente conhecida 
como “Cracolândia”; procurando-se disciplinar o uso territorial 
ali estabelecido no intuito de “revalorizar” a cercania.

Outro caso de movimento de samba é o Samba do Baú, 
que se realiza sazonalmente na quadra da escola de Samba Nenê 
da Vila Matilde, já com três anos de existência. Nesse caso, um 
baú é colocado sobre uma mesa e conforme o samba vai sendo 
tocado, os frequentadores anotam seu pedido em um papel, 
que é atendido a cada vinte minutos. 

Em São Paulo, os movimentos de samba Rua do Samba 
Paulista, Samba da Laje, Samba do Cafofo, Samba do Olaria, 
Samba da Maria Cursi, Comunidade Morro das Pedras, Samba 
D’elas, Moleque Travesso, Samba de Fato, Só quem é negreiro, 
Samba de todos os anos, Samba de São Mateus, Samba Terra 
Brasileira, Samba do Baú, além de muitas rodas de samba que 
acontecem na cidade; evidenciam a tônica dominante marcada 
pelo samba enquanto prática de resistência à mercantilice da 
vida e dos modos de existência. Mais do que resistência, eviden-
cia-se a denúncia de tudo o que tende a tornar a vida desprovida 
de magia, rotineira, mecanizada e administrada. A partir desses 
movimentos, o samba transcende a sua característica musical 
e também passa a impulsionar a criação, o inusitado, o novo; 
imprescindível na inspiração de novas realidades, de novos 
cenários frente às dificuldades impostas pelas circunstâncias 
da vida na grande cidade. 
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Considerações finais

Nessa busca das relações entre música, a corporeidade e o 
território, colocamos a possibilidade de que o “olhar geográfico” 
seria capaz de desvelar a sociabilidade enquanto fundamento 
constitutivo das relações entre os sambistas. A justificativa 
para esse enfoque buscou contribuir para o aprofundamento 
de um tema ainda pouco explorado pela geografia, que em 
geral se preocupa em analisar o imaginário social a partir das 
letras das músicas ou em tratar da difusão dos estilos musicais, 
ao invés de se indagar a respeito da configuração do entorno 
pelas atividades culturais. Essa elaboração aparece transcrita 
abaixo, em sua versão original: 

Os trabalhos geográficos que tratam de temas 

musicais têm se inclinado ao mapeamento da 

disseminação dos estilos musicais, ou à análise 

do imaginário geográfico presente nas letras 

das músicas, adotando deliberadamente um 

sentido restrito de geografia e oferecendo 

um ângulo sintético do campo geográfico, ao 

invés de questionar até que ponto um fato 

geográfico é capaz de configurar seu entorno  

(tradução nossa)16. 

Daí a tentativa de articular a teoria com a prática de 
campo, alcançando-se uma explicação crítica do “mundo do 
samba” na cidade de São Paulo. A apropriação dos “territórios 
do samba” com objetividade e intencionalidade, intensifica a 
importância social destes lugares, que são em grande parte 
reconhecidos por seus frequentadores. É esta característica de 
uso coletivo que torna esses lugares especiais, pois satisfazem 
muitas necessidades individuais de convivência social. 
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Por outro lado, eles são um:

campo de forças, uma teia ou uma rede de 

relações sociais que, a par de sua complexidade 

interna, definem, ao mesmo tempo, um limite, 

uma alteridade, a diferença entre nós: o grupo, 

os membros da coletividade ou comunidade, 

os insiders e os outros: os de fora, os estranhos, 

os outsiders (SOUZA, 1995, p. 89).

Tal entendimento, aparece expresso na seguinte formulação 
de Rogério Haesbaert: 

Como uma espécie de cidadão global interme-

diário, tenho alguma liberdade para traçar 

meus próprios territórios no interior da 

cidade, mas absolutamente não sou livre para 

construí-los em qualquer lugar – minha classe 

social, meu gênero, minha língua, meu sotaque, 

minhas roupas - cada uma destas características 

joga um papel diferente na construção de 

minha territorialidade urbana (HAESBAERT, 

2004, p. 351).

Paulo César da Costa Gomes lembra que a categoria 
comunidade pode parecer à primeira vista simpática, por 
conferir um estatuto de grupo organizado e “harmônico” às 
pessoas que a integram. Entretanto, a comunidade pode agir 
como um reforço da exclusão “na medida em que diferencia 
estas comunidades de uma sociedade urbana global que forma 
a cidade” (GOMES, 2002, p. 15). 

Considera-se, dessa forma, o samba como mais do que um 
gênero musical: ele é também um modo de pensar, de sentir, 
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um gênero ou estilo de vida que permite a construção de territo-
rializações particulares na cidade.

Para Bourdieu, o estilo de vida se refere ao “gosto, a 
apropriação material e simbólica de uma determinada categoria 
de objetos ou práticas classificadas e classificadoras” (BOURDIEU, 
1983, p. 83). A vivência no “mundo do samba” é capaz de conceber 
condutas e convivências distintas, criando um “gosto” particular 
dos sambistas, que por sua vez proporciona a constituição da 
identidade do grupo que os diferencia dos demais grupos sociais: 

A identidade é antes de mais nada um 

sentimento de pertencimento, uma sensação 

de natureza compartilhada, de unidade plural, 

que possibilita e dá forma e consistência à 

própria existência. O coletivo tem absoluta 

preeminência sobre o indivíduo, e a construção 

de uma identidade se faz dentro do coletivo por 

contraste com o ‘outro’ (GOMES, 2002, p. 60). 

Além disso, a vivência na cidade permite “trocas simbólicas” 
(BOURDIEU, 1987) com outras manifestações culturais ao samba 
relacionadas, destacadamente o Candomblé, a Capoeira, os Afoxés, 
o Funk e o Rap. Vale lembrar que antes de Bourdieu, Vidal de La 
Blache já havia trabalhado com o conceito de gênero de vida, 
relacionando-o ao conjunto de técnicas e costumes construídos 
e transmitidos socialmente, permanentemente sujeitos às 
alterações ocasionadas por modificações do próprio meio ou 
pelo contato com outros gêneros de vida (LA BLACHE, 1954). 

É, todavia, no entendimento da organização funcional 
e social dos “territórios do samba”, geradores de arranjos 
territoriais e sociabilidades singulares, que detivemos nossos 
esforços. Desse modo, o conjunto de micro espaços simbólicos 
(Bourdieu, 1983) estabelecidos pelos sambistas e refletidos na 
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apropriação dos locais públicos, no comportamento alegre, 
desviante e subversivo, na linguagem, na musicalidade, na 
ritmicidade e na corporeidade; resulta na legitimação do gênero 
de vida praticado pelos sambistas diante de outros grupos e 
papéis sociais assumidos no cotidiano. 

Assim, surgem personagens que interagem entre si na 
construção da cultura, em um trânsito processual contínuo que 
se dá no território. Aqui cabe salientar que toda materialidade 
e imaterialidade cultural construída pelos grupos sociais se 
inscrevem em um conjunto social com seu território demarcado; 
pela configuração de territorialidades. 

Notas

1 As reflexões aqui apresentadas estão mais amplamente 
desenvolvidas no livro A Geografia do Samba na Cidade de 
São Paulo. São Paulo: PoliSaber: São Paulo, 2011, 264p. Apoio: 
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP).

2 Observação a mim feita por Samarone Marinho.

3 Este trecho surgiu a partir da interlocução com Carla Rodrigues.

4 Penteado, entrevista realizada por Alessandro Dozena no dia 
24/10/2007, na cidade de São Paulo - SP.

5 Kaçula, entrevista realizada por Alessandro Dozena no dia 
18/10/2007, na cidade de São Paulo - SP.

7 Selito, depoimento transcrito do documentário Samba à 
Paulista: fragmentos de uma história esquecida, 2007, parte 
III, 46’34’’.
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8 Kaçula, entrevista realizada por Alessandro Dozena no dia 
18/10/2007, na cidade de São Paulo - SP.

9 Sr. Carlão, entrevista realizada por Alessandro Dozena no dia 
22/11/2006, na cidade de São Paulo - SP.

9 Kaçula, entrevista realizada por Alessandro Dozena no dia 
18/10/2007, na cidade de São Paulo - SP.

10 Magnu Souza, depoimento transcrito do documentário Samba à 
Paulista: fragmentos de uma história esquecida, 2007, parte III, 36’34’’.

11 Magnu Souza concedeu entrevista a Carlos Calado para o 
Jornal Folha de São Paulo, publicado em: 10 fev. 2001.

12 Chapinha, depoimento transcrito do documentário Samba à 
Paulista: fragmentos de uma história esquecida, 2007, parte III.

13 Paquera, depoimento transcrito do documentário Samba à 
Paulista: fragmentos de uma história esquecida, 2007, parte III.

14 Kaçula, entrevista realizada por Alessandro Dozena no dia 
18/10/2007, na cidade de São Paulo - SP.

15 Kaçula, entrevista realizada por Alessandro Dozena no dia 
18/10/2007, na cidade de São Paulo - SP.

16 Geographic work on music has until very recently tended 
to restrict itself to mapping the diffusion of musical styles, or 
analyzing geographical imagery in lyrics, working with a delibe-
rately restricted sense of geography, offering the geographer’s 
angle on well-trodden ground rather than asking how a geogra-
phical approach might refigure that round (LEYSHON, 1998, p. 4).



O PAPEL DA CORPOREIDADE NA MEDIAÇÃO  
ENTRE A MÚSICA E O TERRITÓRIO 

Alessandro Dozena 

397

Referências

BORDIEU, Pierre. Gosto de classe e estilos de vida. In: ORTIZ, 
R. (org.). Bourdieu. São Paulo: Ática, 1983. p. 81-92. (Coleção Grandes 
Cientistas Sociais). 

______. A economia das trocas simbólicas. São Paulo: Perspectiva, 1987.

DAMATTA, Roberto. Carnavais, malandros e heróis. Rio de Janeiro: 
Zahar, 1979. 

DOZENA, Alessandro. A Geografia do Samba na Cidade de 
São Paulo. São Paulo: PoliSaber: São Paulo, 2011, 264p.

DURKHEIM, Émile. As formas elementares da vida religiosa. 
São Paulo: Martins Fontes, 1989. 

GOMES, Paulo César da Costa. A condição urbana: ensaios de 
geopolítica da cidade. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2002. 

HAESBAERT, Rogério. O mito da desterritorialização: do “fim dos 
territórios à multiterritorialidade. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2004.

LA BLACHE, Vidal de. Princípios de geografia humana. 
Lisboa: Cosmos, 1954.

MELLO, Gustavo (Dir.). Samba à paulista: fragmentos de uma 
história esquecida. Assistência de direção: Eduardo Piagge. Produção: 
Yara Camargo e Leandro Freire. São Paulo: [S.n.], 2007. 3 partes. 
Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=pmcJ1Umg31o>. 
Acesso em: 18 mar. 2016.



GEOGRAFIA E MÚSICA:
Diálogos

398

MERLEAU-PONTY, Maurice. Fenomenologia da percepção. 
São Paulo: Martins Fontes, 1999.

SANTOS, Milton. Por uma geografia cidadã: por uma epistemologia da 
existência. Boletim Gaúcho de Geografia, Porto Alegre, n. 21, ago. 1996. 

SANTOS, Milton. A natureza do espaço: técnica e tempo, razão e 
emoção. São Paulo: EDUSP, 2002. Coleção Milton Santos.

SOUZA, Marcelo Lopes. O território: sobre espaço e poder, autonomia 
e desenvolvimento. In: CASTRO, Iná Elias de; GOMES, Paulo César 
Costa; CORRÊA, Roberto Lobato. Geografia: conceitos e temas. 
Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1995. p. 77-116.

TOLEDO, Luiz H. de. Corporalidade e Festa na Metrópole. 
In: MAGNANI, José Guilherme Cantor; SOUZA, Bruna M. de Souza. 
Jovens na Metrópole. Etnografias de circuitos de lazer, encontro 
e sociabilidade. São Paulo: Terceiro Nome, 2007. p. 255-266. 



“Todos os esforços foram realizados 
para que nenhum direito autoral fosse 

violado no livro. As fontes citadas 
foram explicitadas no texto ou nas 

notas de rodapé, e as imagens foram 
pesquisadas para creditar seus autores. 

Caso algum texto ou imagem esteja 
violando direitos autorais de tradução, 

versão, exibição, reprodução, ou 
quaisquer outros, entre em contato 

pelo e-mail secretaria@editora.ufrn. br 
que teremos prazer em prover o devido 

crédito em uma edição futura”.



Este livro foi projetado pela equipe 
editorial da Editora da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte. 
Publicado em agosto de 2016.



Na história da geografia, como pensamento e conhecimento 
de mundo, houve o momento, decisivo, no qual os geógrafos 
decidiram fazer dela uma ciência, nos moldes da ciência 
moderna, então em constituição. Mesmo que esta pareça 
uma decisão irreversível, aqueles que a compreendem no 
campo das humanidades podem se exultar por ver florescer 
neste início de século perspectivas geográficas que buscam 
sua religação com a tradição humanista, com as artes, com a 
religiosidade, enfim, com tudo aquilo que ficou do lado de lá 
deste muro separador construído para delimitar os limites 
entre ciência e arte. 

Geografia e Música: Diálogos, organizado por Alessandro 
Dozena, músico e geógrafo, é mais um movimento na quebra 
deste muro, esmeradamente construído ao longo dos 
séculos XIX e XX. Busca de diferentes formas reaproximar 
a geografia de nossa experiência de mundo, da dimensão 
sensível e existencial daquilo que nos constitui. Compilação 
de esforços de vários pesquisadores, também músicos, em 
contextos diferentes, compartilham a vontade de ver a 
geografia permeada pelo ritmo e sensibilidade musical, à 
medida que compreendem a música como constituinte do 
espaço geográfico, manifestando-se e ao mesmo tempo 
fundando lugares, paisagens, territórios e regiões. 

 
Eduardo Marandola Jr.

Universidade Estadual de Campinas
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